
Pokrok Západu
AMENDED ARTICLES OF INCORPORATON

ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ

Telegrafické Mimořádní hojíte! chřipky
Chřipka zase vSeebecnS e jeví a stala se
epidemickou Každý lékař ví že přichází
následkem silného oas' uzeni se Cuf ipka
vždy zachvátí DeJVabM čABté ústrojí tě-

lesného a v tom právě spočívá to velké
nebezpečí nemoci této ' '

Z dějiště válečného

V pátek svedena byla šarvátka
na cestě Tariquinské severně od

vodárny v kteréž zúčastnili se
hlavně dobrovolníci prvního neb-rasské-

pluku Vojín George
Andrews byl těžce zraněn a pod-

lehl poranění svému Sedm ji-

ných bylo raněno většinou těžce
V sobotu vytlačen byl pluk ka-

lifornský ze San Pedro Macati a

vzdor snahám dělových lodic vy-pud-
iti

povstalce z Quadaloupe
Pasig a Patero drží se tito v

oněch místech houževnatě' V noci

předcházející pozorovati bylo při
vrhání elektrického proudu svě-

telného dělové lodi Buffalo že

rai

S dodělal se v nemoci té takých skvělých

Seňor Montero Jtios jenž byl

předsedou španělské komise míru

vzdal se předsednictví senátu ná-

sledkem rozhořčení jaké proti
němu v lidu panuje Rios hájil
uzavření pařížského tribunálu

Španílský kabinet rozhodl osvo-

bodili Filipínce kteří zavezeni

byli na Karolinské a Ladronské

ostrovy v naději že Filipinci
propustí v náhradu zajatce španěl-
ské Též bylo usneseno odložiti

prodej plovoucího doku v přístavu
havanském ježto nabízená cena

je příliš nízká "

Kardinál Rampolla papežský
sekretář podal zprávu o náhlém

úmrtí presidenta francouzské re-

publiky Lvu XIII Týž byl hlu-

boce dojat a pravil: "Ubohou
Francii stíhá jedno neštěstí za

druhým Jaké hrozaé věci může

to míti v zápětí"
Švédský král Oskar je už zdráv

a přejal opětně otěže vlády za

všeobecného prý radování

Z Pekineu dochází stručná zvěsť

poznán veiutou jeno cenuacasio je svým pacientům předpisuji

Ono zahřívá krev utifií nervy zmírní bolesti posilní ústrojí a tak
odstraní chiipku v krátkém čase

Upozornění: Prodává se v D&vodním obalu a to nravé má nodnia Dr Ani
Ej Koeuiga na obalu Není nikde v obchodě jinak než v páv obalu k dostáaí

byl na Q ulici dům a" tu nutno

bylo též1 vytáhnouti kůl pro uva

zování koní vedle chodníku se

nalézající Do zanechané jámy
spadla Johnsonová a zranila se

poněkud Městský právník Mont-gomer- y

odhodlán jest odvolati při
až k nejvyššímu soudu ponívadŽ
prý město nebylo nikterak za ne-

hodu zodpovědno a porota vynesla
rozsudek ve zřejmém odporu s

dokázanými íakty
— Fred Herscb posluha v

Reedově hotelu obdržel zprávu z

Německa že zdědil $7850 Mladý
maž dal si vyhotovili všecky pří
slušné listiny ale pracuje jako
dříve kdy celým jeho majetkem
byly dvě pilné ruce

TRŽNÍ ZPRÁVY

Ch cago 80 února 1899

Trh obilní jest po TěiSlně nezměněný Jestli
některý den se objeví ceny pevnější ochabnou

opět v zápětí avšak ne na dlonbo a upevni te
Kase v krátkotl Červená ozimka tU 3 prodává
se nyni za 72@73!4 pro květen 73' pro íei věnec
71K Jarka iielo 8 jest za 67@7J a tvrdá lis 2

M@67K

Kukuřice jest ceny ochnblejí! a uižši ííslo 8

za 34%@iS pro květen 353£ a pro červenec 36

Nováíís 3 813í®38
-

Oves též poněkud ochabnul a v ceně klesnul
Číelo i jo za 27i4®37'4 bílý 29'i®30
Žito prodává se skoro bez změny za 55!£

Ječmen jest ceny nižSi 42® "1

Lněné semeno má též cena ochublejgi $116

západní I119H- -

Semeno bojínkové 'tímolhy) jest za 1-- 40

jetelové $6 26 50

Hovězí dobytek jest nyní ceny ochableji! a

nlžSí ZvláSmí nejlepií vj brané tučné voli ja-

teční prodávají se po f550@V85 Obyčejné

pěkné po t5 2ň®6 6) prostředni 145U&5L0 a

ti75@45) Krávy a jalovice json po

ll7S@400 voly k žíru I35e@470

Vepřový dobytek též v cení poklesnul Pěkný

těžký prodává se po 36"®:i75 lehký Í345®1 70

Omaha 20 února 1899

Přívoz dobytka vieho drnhu byl v minulém

týdní poněkud hojněji! než po kolik předcházejí-
cích jak viditl z následuiící tabulky :

Hov Vepř Skop
Celkem tento týden 121(46 36693 30628

Týden konč II února 101)84 27476 17215
TVden koní 4 února 11664 29792 27767

Týden koní 88 ledna 10881 46034 84712

Minulý týden nám nastal past a s ním též '

ocbablost cen dobytka váeho drubu Jakkoliv by

se mohl zdáli plít věci nepatrnon přece nezastá
vá bez účinku neboť jest jieto že se méně masa

požívá a proto poptávka není tak hojná V oče

káváut toho byla celý minulý týden cena ochablá

a klesla během té doby o 2C@35 centů na

Jatečních volech a 15®25 centu na kravách a ja
lovicích Tento týden nezačíná o nic slibněji
vzdor tomu že jak koncem týdne minulého tak
I dnes byl přívoz slabým Pouze jen as ítyry ná

klady jatečních volů byly v trhu a nejlepií cena
docílená byla $175 kdežto dvě stáda telat k žíru

vážící jedno průměrem 392 liber kus prodáno

bylo za $480 a druhé vážící 450 liber kus až 1 za

$510 Krávy a jalovice prodávány po $285®390
a voly k žíru po $325@465 s výmínkou výie
zmíněnou

Vepřový dobytek zde též v ceni ochabnul a

prodává se po $335@45V
8 nastalou oblevou přiváži se opět hojněji

vajec a cena klesá Unes jsou za 17 centfi

Máslo se r ceni lepií obyčejné domácí
w hrudách 11 až 12c nejlepií stolní 14 až 15c
z mánloven Je ceny vysíi 19 až 23c
Drůbež jest nyni opět ceny pevnějM a vyíší

Slpolce živé orodávaii se za 'Ácsablté 8 at 9c
kachny a husy živé 74 zabité 9 krocani živ!
7 az v zatmi tu az a

haln lha Hama oř Pokrok Zapadá

ťrlniiug ťouanjrH
Kmow Aix Man b Triaan Phmbkm that

ata spwlal niellnif of the Htockholdera of
tnu rok rok lapauu rniiunu uuuwiji "YV
noralton nd eilMtlng under and by
Viriue or lil" ihwi lI IMW dww
held ut the olHce of sald oompany In Omaha

NouKlaaUouniy on Halurday the I4tb day
ořJiinuiiry I under and purauant to acail
forituun meetlnirduly pad by tne H ard
ol Illructont oř sald company and puhl slied
i i UL-- 1 7Ú11U ii oonformlnií In all rua--

pocts to ihe provlalons oř the orlKlnal articlea
of the aald company the Hald Artlcles of

wure auiended so ai to read as

Artlcles of Icicorporatlon of Taa National

We tho unlersia-ne- do berebr assoclate
ourselves Into a body polltlo and corporato
under the nane of National 1'kintino
UoHPtNV an i do adopttlie followlng-

- artlcles
of lnooiporatlon:
Ahtici I The name of thla corporatlon

ahall beTna National Phintino Companv
Amt2 The principál pláce lor the transac-tlo- n

of the hunlnessof Bald corporatlon almll

be In the Olty of Omaha Uounty of Duuglaa
and Hiateof Nobruska
ART 8 The generál nátura of the business

to be transacted by thla Corporation stiall ba

to prlntand iulillsh monthly aeml-moni- h y

weukly
seml-weeki- y and dally

newHpupora and do generál Job prlnting
book bliidlne lithograpnlna and engravlng
Akt 4 Tho authorlzed Capital Htoc-- of

aald Dorporation sliall be Twenty-Fly- e
Tnou-nan- d

DoUaia dlvlded lnlo Two Hundred and

Flfty Sharra of Une Hundred Dollara eaoh

whlch shall le transferable In aucb a manner
aa may be provided In the s and may
be Issued from tuně tu tlme by a rot of a

majority of xtoek issued and the number of

paymeiiiahiil be aa ordered by the Board of

Dlrectors but no aliareatiall besold for lem

lhán One Hundred Dollar each
Aht The tliue of oommi-ncenie- oj sald

Corporation shall be the Tweniy-nrs- t day of

Octolwr IHK) and the tlmeof termlnation of

the same shall oe the Twenty flrst day of
IM4 unlnaa renewed or dlsmdved sooner

by a vote oř two-tlilrd-a of the Capital Stuck

Abt! The hiithest amount oř Indebted-nes- a

or llabllliltat to whlch ald Corporailoo
can at any tlme aubject ItHelf shnil not

the sum of Klve Thousand Ikillara

$500000 excepi for itrounds andbulldlnireof
uch Imulm-s- s If It shall be doulded to buy

lirhinded or mort- -

SI

Corporation thall leconductcd by a Board of

Dlrectoin flve In numt)erwhohall bechosen
by the Htockholdem at thelr annual meeting
eaoh iihure of atoc-- havln one vote whlch

elwTtlon uhnil be hold on the fina Sutarday of

Apríl of eaoh r and ihcy ahall hold oflioe

for oneyeur or until thlr aucceasorfi are
elwted and qualiřled A majority of the Board

of DirectoiUHliall form a quorurn forthe trans-actlo-

of business Thy ahall adopt the

necessary rules and for the tranuc
tlon of buidness and slinil recelve a oompen-iiatlo-

n

of not more than Ten Dollar a year
for thelr servIces Vacam lea on the Board

ahall betilled by lho reinalnlng Directors fot

the balance of th uncxplred term
Art 8 The offleers of aid ttorporation

ahall be a 1'realdunt who ahall also be a man-attin- g

editor a Treasurer and Beeretary who

hallbe clnen by the Board of Directors In

such manner and purform such dutlea
as tho of aald Oorporatlon may pre-Hc- ri

Im)

AktK WheneverOne Hundred and Twenty
Shares or more of atock ahall have been d

for the asoclutlon ahall be deemed

organlied as a Corporation and thoreupoa
a„ Miiluiltni nr tiiiÍMU-rltie- fir over Elithiy
uiu-- a muu uii miinir nf tbe subscrilwra
at some suitalile plaoe In the city of Omaha
for the election of offlcera by glvlng aotlce '

theroof for not less than one weea in me
1'okrok Západu newspaper
Akt 10 may be made by the var

Dora tlon not iiiRonalstent witn tat law or
1 liiki uftirl
Akt 11 These artlolea of Inoorporatlon

may IwamcnUrd by a vote of two-thir- of

tbestorkuHn notlce by fbe Board of Dlrect
orstothe Ktockholders i)f not less than two
weeks pulillshed In tbe Pokrok Západu or
aeni by mail
In wltneaswhí-reo- f Joho Rosicky president

and John Krouhlnr aecretary respeelively
oř anld oompany have herpunto algned thnlr
Dumus the aucond day oř Kebruary A D 1

i ♦ JOHN ROSICKÝ Prest

In presence oř: JOHN K KECH LEK 8ecy
Kre1 Wallwey
V A Houhrada

Stati or Nkbhaska ! „
Oounty or DoiinuA t

John HoioYký president and John Krechler
aoeretary reapei:tlvaly oř the National Prlnt-
ing Company lielnif llrst duly aworn each
everally dcpfwos and says that the facts
stnled In the forvjrolng Instrument are true
thutsald speciál mitlngoř stockholders was

duly callcd by tbe Hoanl of DlrecUjrs oř the
Pokrok Z4pidu Prlnting Oompany that
notlceořsald me Ing was duly published iu
the Pokrok Západu and all the proceedlnim
provldiul In lho originál Artlrleaoř Inconnir-atlono- f

the Pokrok Západu Prlnting Co řor

ammidlngkafd Artlclea of Incorporatlon were

eomplled with in all rwpecUthat ltof Btork
were at sald meeting that sald
Artlil were amendnd aa above stated In
due form by a vote of 147 for and aa agalnst
aald amendment And further afflantaaaylb
not
JOHN ROSICKÝ ' JOHN KRECHLER

President Secretary
Buliacritjed In my presence and aworn to e

me tie iind duy of Kebruary lv~~ FitAS K W BANDUVCEB
I notarial I Notáry Public
I 8BAL I

Zprávy osobni

— Pan J K Sinkule kterýž až

do nedávná měl hostinec v South

Omaze vyprodal týž a vydá se na

cestu v zájmu south omažského

pivovaru (South Omaha Brewing

Company) Co při tom jest
jest Že pan Sinkule

bude jediným českým jednatelem
ačkoliv máme pivovarů tu vfce

Nepochybně že Čeští hostinští bu-

dou bráti na to ohled podle hesla

"Svůj k svému"

— Pan Jan Málek z Elkhorn
Neb tamní majitel pekařského
závodu dlel tento týden zde náv-

štěvou a zároveň neopomenul nás

též navštíviti

—Včera ráno přijel z Cuba Ka n

pan F Plevki vyslanec do sjezdu
od řádu Kansaský Rolník ubíra-

jící se na sjezd do Nové Prahy v

Minnesotě

Pn Václav černý z Denver

Colorado vyslanec ku sjezdu Zá

padni Jednoty přijel sem včera a

dnes odjede s ostatními zástupci
kteří se zde sjeli ku sjezdu Jest
hostem v rodině p Míchala

— Redaktor t 1 pan J Rosic-

ký odjede dnes s ostatními sem se

sjetými zástupci ku sjezdu Západ-

ní Jednoty do Nové Prahy Minn

— Neilepší náS jednatel pan

Anton Odvárka z Clarkson jakož
i ořítel náš p A Křikač z Butte

přijeli včera jsouce na Cestě do

Nové Prahy Mino co vyslanci
ku sjezdu

Zachrání dítky
Chanbrla!n'a Oongh Bemedy s- -

ebrinila Uaícc dítek téikrtea trplciea
Lik trato oeai sobi rovného v pHpo--

Aotfc MatoMola aneb aMttrfM Kauo

Emile Loubet presidentem francout- -

ské republiky

Emile Loubet předseda senátu
zvolen byl v sobotu odpoledne
presidentem francouzské repubh
ky Obdržel 483 hlasy proti 279
vrženým pro soupeře jeho Meli
nea Během hlasování panovalo
veliké rozčilení jak ve sněmovně

tak i mezi ohromnými zástupy
venku avšak k nijakým výtržno
stem nedošlo

První demonstrace udála se

pozdě večer Nacionálové shro-

máždili se kolem sochy Johany
ďArc a Deroulde měl k nim vášni
vou řeč Dav po té ubíral se na

boulevardý a zastavil se před re

dakcí časopisu Libře Parole kdež
až do ochraptění provolával "Ať

žije armáda!" a "Naplivejte na
Loubetal" —

Objevení nového presidenta v

kočáře bylo znamením ku volání

Panama" a "Panamisté" (Lou
bet nalézal se v ministerstvu když
děly se veliké podvody s panam-ský-

m

průplavem) Strana Loube-tov- a

jest ovšem také dosti silná a
rovněž nemlčela Celkem však mož-

no říci že lid pařížský zachtaval ten
tokráte podivuhodnou rozvahu a
mírnost
Emile Loubet narodil se v Mar- -

sanne 31 prosince 1838 vzdělal
se v právnictví a praksi započal v

Mentelimaru Zvolen byl do sně

movny později do senátu a dva-

kráte zasedal v ministerstvu Hlá-

sil se vždy k republikánské levici

President Loubet požádal Du- -

puye aby byl nadále předsedou
ministerstva a přiměl též ostatní
kabinet k setrvání

V neděli pokračováno v nepřátel
ských demonstracích a výtržno-
stech všeho druhu' Paříž nalézala
se ve stavu obležení Doprava na

boulevardech byla úplně zastave-

na Jízda s tasenými šavlemi

dělala večer pořádek v ulicích a

silné hlídky policejní zatýkají na-

pořád osoby jichž chování jest
příliš výtrŽné Na boulevardu
Montmare před redakcí anarchisti- -

ckého časopisu Journal de Peuple
srazily se dvě nepřátelské frakce a

než policie zápasníky rozehnala

byl značný počet raněných Stran- -

níci nového presidenta v "bitvě"

prohráli a také v Cafe Brebant

kde se později shromáždili špatně
se jim vedlo Ve všeobecné vřaě
Dreyfusovci pokusili se vniknouti

do budovy Petit Jourpal a když
shledali dvéře uzamčené rozbili

aspoň okna Během výtržnosti
46 osob mezi nimiž nalézá se

čtrnáct policista bylo až dosud

zraněno Jeden novinář dostal tak

prudkou ránu do hlavy že v ne-

mocnici panují obavy o jeho život

Zatčených bylo 350 a z těch 142
dosud nalézá se na stanici na ob
vinění z nošení skryté zbraně '

Časopisy nepřátelské revisi

Dreyfusova procesu zuřivě útočí

na Loubeta a vyzývají ho aby se

vzdal Zde jest několik ukázek

čestných titulů jimiž nového pre
sidenta častují: "Slaboch" "Pa- -

namista" "bídák" "lhář" "kři

vopřísežníka "nestoudný ochrán-

ce Dreyfusovů"
Zesnulému presidentu Faureovi

není ani nyní dopřáno pokoje

Roztrušuje se že prý onemocněl

při návštěvě herečky Sorelové s

kterou udržoval přátelské styky
Paní Faureová dozvěděla se o ne

moci svého manžela teprve až v 8

hodin když už v bezvědomí se

nalézal
Na žádost předsedy minister

stva Dupuye povoleno bylo 160

tisíc franků na pohřeb Faureův

kterýž ve čtvrtek konán bude

Francouukj předseda minister

stva Dupuy prohlásil ve schůzi

kabinetu Ze na hranicích zabave-

no bylo 5000 podobizen vévody
Orleánského nápadníka trůnu
francouzského

Z Londýna se sděluje že

společnost vyšle
mohutný vlečný parníček VVarrior

kotvící v Newport hledat porou-

chaný atlantický parník Bulgaria

kterýž spatřen byl 15 února 850

mil od Azorských ostrovů a z něhož

25 Žen a děti přivezeno bylo lodí

Weehawken do Ponta Delgada

Společnost vyjednává též o nájem
jéště jiného parníčku kotvícího při
irském pobřeží za tímtéž účelem

Z Madridu se sděluje že všichni

pozůstalí kapitánové ze Epaněl

ských válečných lodí zničených v

bitvě a Santiaga a o Manily budou

postaveni před vojenský soud

D Btreelony připlui parník
Bothnia navracejícími ae španěl

hojivých úspěchD JSe i lékaři

Brambory píkné trochu stouply Njlep&
v

v py tl ích Jsou po 56 až frlo obyfetjué ) ai 430
Jablka setrvávají drahá SlOb ai UfiS sad

'

Hed pěkay bílý je z 12% až 13c

Seno dobré přidává se za 1550 ai 754 tana
Ceny kůží udává nám Nebraska Uida

Leather Oo z Nebraska Cl ty j ak následuje:
Č'B 1 &SS

Solené vyleželé každé váhy lib 9 S '

" ' býííllb 7%
" " e vypáleným znám 7Í4

" ko&ské velké kus 1300 U 350
" f mtté tiu) ai 150

Částeční vylníelé % oeatu levněji než výlo-
že lé Syrové 1 cent levněji než vyleželé

St Lonln iO února 1899

Fíenice koncem týdne poněkud ochabla veeni
avSak dnes jest znova pevně iSi Prodávala

8 za 74c pro kvíten 78@78'4 a pro července
7UH Tvrdé í 8 07!4@fl7

Kukuřice též klesla v ceně koncem týdne a
teď ee opět lepií Číslo 8 je zu ÍSH pro květa
33?4 pro červenec Wfc

New Orleans 8:) února
Bavlna je ceny pevné a klidné Prosttedni-z-

centu

Špatný a mdlý oběh krve má za
následek neuralgické bolesti a ta
každému snad povědomo že ně

kolikerým natřením se St Jacobs
Oil oběh krevní se opět osvěží a
tak opětné pozdravení zprostřed-
kuje '

— Čudahyho společnost zřizuje
nyní odbočky v St Louis Mo a
Holyoke Mass Až tyto stavby
budou dohotoveny společnost tato
bude míti celkem 62 odbočky

0 JimííN

před nastouue
11 ti4mpj£f

nim odjezdu
na západ po-
kud Jste ae ne-

přesvědčili o PJCTO

pohodlné Jizdě a nízkých Jízdních cenách Jak4
nabízí cestujícím spoleí UNION PAtílřlO

dráhy po jich rychlovlaku

"The - Overlund Limited"
t„i í Jdnu noc do Utah

f Dvě noci do Kalifornie i

Pullmanovl spací vozy vfiz pro kuřáky v4a

jídelní jakož i skvostná čítárna provází vlaJk
tento až do San Francisco

Pisárna: TJ02 Firnam ul OmaAa

W G SLOANE & CO

obchodničíš

ÉyteiD MMii ronlety

v čísle 407 40t 411 sev 25 ulice
Houtb Omaha

JM_Telefoa S

Zboží se prodává dle libosti buď za hotoví
neb na splátky 41tí

0 H BREWER CO

0 te &
Parita

pohrobnícl a půjěovatelé koní
420-4- sev 85 ul So Omaha Neb
tf jmm Telefon čílsoW

za S990a kalmuky

za $490
Vybehe ti dle libovůle a ve-

škerých no $12 a 115 A 1 Art
obleko aneb mnřakychm UÍI
$10 12 113 cimnlkQ (rÍuU
kalmuka zahrnujíc! veiker4

mužské celnvlnené obleky cha
riotové rnuiské obleky 1 tweeé
látek obleky za takea doma
tkaných jako! i vláaenkovyck
kalmíro — aneb velkeré aaal
ské zimníky a kalmukr ai né- -
ad prodávané ta $10 al 1

nyni nálete si z nich vybrali

0490
Staly IIOJOO af gijoo j4a

jsou povstalci neobyčejně čilými
a když obdržela loď tato svolení
velitele zahájila palbu na zákopy
nepřátelské udržujíc ji po 20 mi-

nut Jediným účinkem bylo že
se povstalci poněkud vzdálili
Povstalci soustřeďují se na pra-

vém křídle vojska našeho' U San
Pedro Macati velí jim gen Monte-negr- o

Na Filipínách počíná nyní
letní doba a horko stává se naše
mu vojsku nesnesitelným zvláště
těm kteříž musí býti v otevřeném

poli Krajina v kteréž se po-

vstalci nyní soustřeďují jižně od

řeky Pasig jest tropickou porost-lino- u

Zvědové přináší zprávy
že řady povstalců zrůstají a množí
se novými příchozími z provincií
Laguna a Cavite

SOUTH OMAHA

— Obyvatelé z okolí 30 a R

ulic jsou značně rozhořčeni nad

jednáním jisté mladé ženštiny s

nemluvnětem Před více dny přišla
k paní Frankové na 30 ul irezi

Q a R a požádala ji aby si tam

dítko mohla ponechati nežli se z

blízké grocerie vrátí Přišla však

teprve za týden a vyprávěla že

byla povolána z města a nemohla

se vrátiti dříve Vzala si dítě

avšak donesla je k paní Crandal-lov- é

blízké sousedce pani Fran-

kové a tam pod nějakou záminkou

opětně je zanechala Od té doby
se neobjevila Paní Crandallová

opatruje dítě dosud a praví že od

města žádati bude náhradu za

stravování

—- Chvalně známý mezi South

Omažskými rodáky pan Ed Mun-sha- w

nyní zařídil si na východ-
ním výběžku viaduktu na L ulici

samostatný dřevařský závod a

vedle toho skladiště sena a krmi-

va a ubezpečuje Čechy South
Omažské že nejen udržovati bude
vše nejlepší jakosti ale též tak
lacino hodlá prodávati aby zabez

pečil si trvalou jich přízeň Kdo

hodlá stavbu nějakou podniknout
učiní dobře když mu dá příleži-

tost počítati na cenu dříví po
třebného
— Paní Niehusová ze 17 ul a

Missouri ave oznámila policii že

někdo ukradl jí tobolku s io U

veřejného stolku v chodbě poštovní

psala si psaní a když poodstoupila
k oknu koupit si kolek opoměla
tobolku na stolku Příležitosti
této použil nČjaký neznámý dlou-hoprsť- ák

a s tobolkou zmizel

— Četné stížnosti docházejí že

nedospělým hochům dovoluje se

hraní karet v hostincích v Brown

Parku hlavně v okolí aoaQ ulic

Též prý mimojdoucí ženštiny urá-

ženy jsou otrapy kteří přeď ho-

stinci těmi se shromažďují
— 10 krásných domovin v

Brown Park v ceně $400 až do

£1500 — 9 lotů mezi S a U a
mezi 17 a 18 ul za $200 jeden
3 loty mezi Q a S a mezi 17

a 18 ul za $175 jeden — 1 lot s
domkem o 3 světnicích na 18

blízko U ul čelící na východ
$400 — 3 loty na 24 mezi S a

U ul za $600 jeden — a loty na
sever vých rohu 23 a S ul po-

dejte nám nabídku — 2 loty na

22 ul jiSně od S ul lacino —

3 loty na 20 východně poblíž S

ul velmi lacino — Dům a lot
blízko rohu 19 a W ul $1000

majetek pojištěn na I900 — 75
pěa-nýc- lotů v Albright — Máme

pěkné loty ve všech částech města

a v dosahu třídy dělnické

The Barrett Company 423 N 24

Str South Omaha Neb

— Výbor pozůstávající z WB
Vansanta J B Smileyho Johna

Flynna a Ed Jobnstona navštívil

v neděli senátora Vao Dušena v

jeho obydlí a předložil mu petici
proti obmýšlenému připojení South

Omaby k Omaze Hnutí tomuto

stojí v čele místní časopisy a poli-

tikáři jejich! "zájmy" jsou ovšem

válně ohroženy
— Paní May Johnsonová ob

držela rozsudek na 12500 proti
místa V listopadu 1897 stehován

že mezi Rusy a Číňany na Talien
Wan došlo ku srážce během níž

300 poslednějších bylo pobito
Spor povstal prý k váli daním

Z Madridu na dobrou autoritu
se sděluje že příští rozpočet špa-

nělský bude vykazovati schodek

325000000 heset

V belgickém městě Foret ex- -

pressní vlak z Calais s londýn-

skými pasažéry vrazil do vlaku

Tournaiského kterýž v nádraží
stál 21 osob bylo na místě usmr-

ceno a asi sto více méně poraněno
Neštěstí zaviněno bylo tím že

strojřídič expresního vlaku neviděl

pro hustou mlhu vlak v nádraží

stojící
Do Auckland N Z došly zprá

vy z ostrovů Samoanských ze dne
8 února a z těch vychází na jevo
že dosud tam není pokoj Proza-

tímní vláda působí všeliká příkoři

britickým poddaným ba i jejich
sluhům ' Na ostrově Tetula do-

morodci jsou pro Malietou Tanti-s- a

na Savaaii každý z nápadníků
má silnou stranu Těmto vniter-

ním rozbrojům jedině přivtělením
ostrovů k nějaké mocné vládě

byla by prý přítrž učiněna Dr
Rafael německý předseda obce

apijské organisuje pluky pro Ma-taaf- u

a proto podán byl protest
proti vynakládání veřejných peněz
k těmto účelům

Do Plymouthu v Anglii vrátil
se parník Hambursko-Americ- ké

společnosti Pretoria kjerýž 29
ledna vyjel do New Yorku" Přita-

žen byl do loděnice několika

vlečnými parníčky Během hro
zné bouře zlomilo se mu kormidlo

a tu ovšem nebylo ani pomyšlení
na další cestu Cestující jichž

jest 555 zažili zkušenosti na kte

ré tak brzy nezapomenou

Z Bombaye se sděluje že ve zla

tých polích mysorských v jižním
Koláru vypukl hlízový mor Asi

2500 kuliů zanechalo práce což

bude míti za následek aspoň do

časné opuštění dolů V jižním
Koláru událo se již Šedesát přípa
dů moru

' Z KUBY

Gen Maximo Gomez přijel v

pátek do Cardenas blíže Matan-za- s

Uvítán byl od Kubánců sa

motných ježto Spanělové nepo
díleli se na demonstraci řkouce:

"Jsme cizinci a nemáme proč by
chom se podíleli na kubánských
oslavách"
V Havaně byly objeveny veliké

podvoJy při rozvádění vody Zji-

stilo se že asi 2000 domů mají

tajné spojení s rourami v ulici

neb s domy sousedními a tak zá-

sobovány jsou vodou bez placení

povinné daně Město bylo tím

okrádáno asi o $80000 ročně

Podvody tyto děly se s vědomím

mayorovým a vodárenských in-

spektorů do jichž kapes plynul
za mlčenlivost slušný příjem

Co torno říkáte?
My nlblifma jedno atodolari odmínv aa

kat lf sHoad aataro kierf nemalá btvy- -
lafaa Uavm Hati' Oatarrh Cara

rJ Cbeney Oo majitel Toledo O —

My nilopaani Jsme Inall p T i Cbeney po 15

ri a otnáváme te] aa ptirtlvého a apob o

v t a (! cbctxVlnlrh trama ncfcli
flnanfn? wboDtiAho k Drnvedeni lakébokoli
obchodního aávaak o jel firma aíinU

WETTHACX
trelkoobrfcodnl rtaáraici Toledo O

WALKINO KINA!! M MARVIN

velkoobch lakáraM Toledo O

Halťa Oatarrh Cara aa nitra vnltrnt 'ln- -

fojlc pNmo na kreraallanl blány ItosvM
enl ntana taanaa na ptoaej vieca lé-

kárníka Oea Tne liber
HalTa Family Pilníky Jaoa cjlepH

Imořlan
cj sio ta $25

kowpiw prínw tCrmmi itfarnM aa iaaa

1 il láďéaM

i _ I ir af t"i rrrU IM rV

Í2 M mm a aá aalňa waua
" arwunl l4trM WaflW aB--

vaal artnaaty Manramn " m
FaMa 4a trUMal wrvl emn

rva'M t JV a1 UmC

BOSTON i STORB
na IO a SovLgrlsis "dl

nyní nabízí jedinou a poslední příležitost v roce

LACINÉ í OBLEKY
Celý náS sklad šatní rozdělen nyní jédině na 2 díly a z
obou těchto oddělení máte neobmezený výběr za

následující dvě stejné ceny totiž:

Mužské Ji 8 $20 a I25 obleky
a mužské $18 I20 a I25 zimníky

Máme neobmezený výběr mužských $10 $12815)
obleko a muž f 10'jjta a $15 svrchníkft kalmuka f

1K
Vyberte ti dle fibovnle t ve
škerých musky en 18

do $25 obleko nebz-vkec-

terh muHkvch
$18 a 12-- limníkó kalmuka
zahrnujících nejlřpM vlncne
kaimlrové obleky BejlemDéJM
obleky S vlněné příie tkané
obleky hedvábím i aatinem

podMvané obleky otdoboť
skotské obleky obleky cla)
worsted Utek a Princ Albert

obleky Jako I všechny 118

$30 a t25 zimníky a kaímoky
m&ieta ai a nich vybrat! u

$990
Stoji od 11100 do $2500 Jeden 1

skými vojáky s Kuby s


