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Teteartflcké

tři členy školní rady Kandidáti
do městské rady vybráni budou

přj předvolbách Hlasovati bude
se v následujících místech: První
warda 20 a L ulice druhá war-d- a

25 a N ulice třetí warda 31
a Q ulice čtvrtá vrda 33 a L
ulice V druhé wardě kandiduje

Lung Balsam
lék puz&stavijfd z bojících iťáv a

výtažků z kořínka bylin pomtcksmt

7 SOUTH OMAHA

— William Barnum poslán byl
soudcem Babcockem na 20 dní do
okresního vězení pro krádéž dvou
krabic syrobu s vozu groceristy
Fred Ettera Obžalovaný přiznal
se k vině beze všeho výslechu

— D'e zprávy klerka Carpente- -

ra předložené ve středeční schůzi
městské rady oznámeno bylo v

South Omaze 26 porodů a 28

úmrtí za měsíc únor Pokladník
Broadwell oznámil že finanční
hotovost 31 ledna obnášela $84-22- 7

Ve své zprávě náčelník

policie Carroll sděluje že elektri
cká oblouková světla na ulicích
nehořela 858 hodin v měsíci úno
ru Proti tomu namítá společnost
osvětlovací že počet hodin kdy
světla času nočníko nehořela byl
pouze 551 hodinu Mary Henan

prostřednictvím svého právníka
požádala o náhradu za osobní
zranění jež utrpěla na rohu 24 a

Q ul 5 února Mayor Ensor

jmenoval za účelem vyšetření zá
ležitosti té zvláštní výbor sestáva

jící z radních Kellyho Bennetta a

Trainora

— Příští pondělí večer bude

zde konána schůze všech bratr-

ských pojišťovacích spolků za

účelem utvoření bratrské ligy jež

pečovala by o zájmy všech zastou-

pených organisací a po případě
posílala i delegace do Lincolnu

kdyby přijetí nepříznivých zákonů

neb opatření hrozilo Devět bratr-

ských řádů usneslo se bráti podílu
na této schůzi Jsou to: Dvě lože
Dělníků dvě lože Novodobých
Díevařů Royal Arcanum rytíři
Makabejští Neodvislý řád Lesní-

ků Dřevaři Světa a Royal High-lande- rs

— Balthas Jetter předseda So
Omaha Brewing Assocition ohlá-

sil že obdržel již plány pro pět
nových budov jež hodlá postaviti
nákladem £25000 Jetter nakou-

pil loni asi za {70000 pozemků v

South Omaze a okolí a letos asi

obnos takový vynaloží na stavby a

zvelebování

— 1 Kcroner Swanson bude dnes
konati inquest nad pozůstatky
Josepha McClellana jenž zemřel

na poranění utrpěná v ohradách

dráhy Burlington před několika

dny
i— Opravy nařízené před časem

v radnici jsou již z větší části ho

tovy Zvelebení zvláště patrno
jest v zasedací síni městské rady a
v kancelářích pokladníka klerka a
náčelníka policie Též ve vězení

mnphé blahodárné opravy prove-

deny J

— Proti Johnu Millerovi podá
na byla žaloba pro pořezání Hen-

ry Lorenze s úmyslem těžkého tě-

lesného zranění Miller nemohl

sehnati záruku a proto vsazen byl
do městského vězení kdež sečká

až do výslechu Oba muži pohá-
dali se o nějakou malichernost a

Miller řízl Lorenze ostrým nožem

do levé ruky způsobiv mu hlubo-

kou ránu

— Opět byla zde obnovena

agitace na změnu jména města

kterou podporují místní časopisy
Návrh tento nalézá dosti přízniv-

ců ale řiditelé jatek a nakládáren
staví 6e co nejrozhodněji proti ně-

čemu podobnému Zásobili se prý
po novém roce značně obchodní-
mi papíry tiskopisy a známkami

na maso a tu prý přeměna jména
města přišla by jim asi na $150- -

000 Ostatní korporace mají po-

dobné námitky

— 10 krásných domovin v

Brown Park v ceně {400 až do

Ji 500 — 9 lotů mezi S a U a

mezi 17 a 18 ul za $200 jeden
3 loty mezi Q a S a mezi 1 7

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

blízko U ul čelící na východ
I400 — 3 loty na 24 mezi S a

U ul za J600 jeden — 2 loty na
sever vých rohu 23 a S ul po
dejte nám nabídku — 2 loty na

22 ul jižně od S ul lacino —

3 loty na 2a východně poblíž S
ul velmi lacino — Dům a lot
blízko rohu 19 a V ul Jtiooo

majetek pojištěn na I900 — 75

pčxných 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

— Klub obchodníků se sorga-oisov-
al

ve schůzi v úterý večer

John Flynn zvolen byl předsedou
a J O Owens tajemníkem a tél
různé výbory jmenovány

— Demokratické předvolby ko-

nány budou 16 března a konven-

ce 18 března Tři delegáti vy-

sláni budou z kaldé wardy do
konvence jel nominovati bude

nách zahynul prach zapálil Ta
ké se vypravuje že dvanáct dyna
mitových patron naleženo bylo za

toulonským arsenálem a že nějaký
cizinec třikráte vystřelil po jed-

nom ze strážců Z toho se dovo-

zuje že prachárna zničena byla
rukou zákeřnou a že také arsenál
siihnouti měl osud podobný
Zprávy o nalezení dynamitových
patron u arsenálu jakož i o noč-

ním útoku na stráže potvrzeny
byly úřadním vyšetřováním Vo-

ják po němž bylo vystřeleno
praví že viděl jak šest mužů co

nejrychleji pryč utíkalo Hlídky
u všech pracháren byly sesíleny

Zi Samoďnských ostrovů sděluje
se přes San Francisko že v Apii
panuje klid a pořádek pod sprá-
vou prozatímní vlády s Mataafou
v čele i Zdá se však že veřejné
mínění domorodců kloní se na

stranu Tanusovu a Mataafovi za
číná býti nevolno Každý s ne-

dočkavostí očekává rozhodnutí tří

súčastněných vlád kdo bude krá-

lem

VČÍnf a sice ve vnitrozemských
provinciích zuří opět domácí vál-

ka s obvyklými ukrutnostmi ple-

něním a pálením 23 ledna vlád-

ní vojsko srazilo se s povstalci a

bylo na hlavu poraženo Na sta

voják1 bylo usmrceno a těla po
všemožném zohavení naházena do

řeky Po té rebelové obrátili se

na město Kuyang a Meng-Sen- g

jež dobyli po krátkém obléhání

Když povraždili téměř všecko oby
vatelstvo nevyjímaje ani žen a

dětí obě města zapálili Podob
ně počínali se ve městech Sačů a

Kauchom V posledním městě

přes 200 osob bylo povražděno
Jsou obavy že nedostatek potra
vin a hlad budou následovati ne-

boť zděšené obyvatelstvo neodva

žuje se ani sklízeti obilí jež zralé
na polích stojí
Italská vláda rozhodnuta jest

žádati a po případě vynutiti
od Číny pro odmrště-

ní svého požadavku za obsazení
zálivu San-Mu- n Eskádra pěti
křižáků se 100 děly a 1500 muži
co nejdříve zakotví v San-Mu- n

Poslední zprávy sdělují že Cína
dá žádané zadostučinění a že

hodlá prohlásiti San-Mu- n za ote-

vřený přístav aby nemusela přímo

vyhověti požadavku Itálie

TRŽNÍ ZPRÁYY

Ch'cago 9 1889

V trhu zdejší m zavládla o hablont a cent pin- -

nlce r minulech několika dnech pokleslo Hlavni

příčinou toho jeat ie řiditelní zásoby poněkud
zrodily coí poskytlo přicinu ku tlučení ceny do
lu Mnozi I těch kdo! míli plenici nukoopo-nou- i

t obavě aby anad nklela hodili Jl též do

trhu aby se kryli col púobilo jelti zaon duli!

klepnuti Klrcáiii zde nezAatato bez účinku na

trby evropaké které o?lem náaledojf A Uk pro
dává an pšenice ozlmka fialo 2 zboží hotová JI2

za ÍOftJI pro květen 71 červeni fialo 2 za

rí6a tvrdá

Kukuřice následkem tlabého přívozu ae v ce

ně upevnila a ale Jeat čilo 2- - ca MWtVt pro
květen ! pro červenec 38H Nová tíalo S za

Oves byl predvčiiem včera ceny ochableji!
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plati ae po $57(1 at BW pěkná tučná Jateční voli

$& Ofií fit proatredni U V&4 M nedokrmaná

(3 U Voli k liro Jeoa po 13 S 0)175 Jateč-

ní krávy Jalovic ti SO&tOO západní krmená

voli UI0&y7it a taxaaské I3M&4 00

Vepřový dobytek který v první polovld tý
dne byl ceny ochablá prodává ae nyni lápe a ale
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po Is a&ířJtft
Omaha března 18V9

V polovici tohoto tdne zlepilly a poněkud

ceny které! byly počátkem a během minulého

ochablejli aviak nejaoa pood pevnoatl drivijli
Jateční voli Jel n přiválejí Jaoa i velká rěiliny
tál neúplně vykrmená a nepřlua! pralo plnoa
cenu Nejlepli cena dne docílená byla 5 9 za

atadn krmených voli valících prtměrem I! lb

vět lina vlak volt přivezených prodána po f 40&

4 7S Krávy a Jalovic jateční dril ae v doed do

brá eo po tzt&íM 00 Voli k Kra Jaoa ceny

perná a vylil po tJ &&&)
Vepřovy dnhyť-- cd tál v ceně atonpnnl a

prodává ae nyni po St fta@S 70
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II a 12 nejlepli štolo! li ai I a a niáalovea ti
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k Ob aud
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1 Z Clevelandu přihlásil se

první o pensi z minulé války 31

letý krajan Joseí Bílý Při památ-
ném útoku na vrch San Juan blíže

Santjaga bylo mu střepem ze špa-

nělského granátu vyraženo pravé
oko a utržena část obličeje

1 Státní sjezd řádů Č S P S

ve Wisconsinu konán bude v

Green Bay ve dnech 25 26 a

27 dubna

1 V Cedar Rapids po nemoci

rok trvavší zemřel 67letý krajan
Václav Svoboda jenž v létech še-

desátých přistěhoval se z Čech do

Chicaga a odtamtud před 17 roky
do výše jmenovaného města se

přesídlil Zanechal manželku a

dva syny Eduarda jenž jest ka- -

sírem u E E Pmney-h- o a Jana
jenž pracuje pro Čelný časopis v

Bostoně Synové tito pečovali o

staré rodiče s láskou vskutku
a učinili vše možné pro

pohodlí chorého otce

"5 V Tisch Mills Wis zemřel
u věku 80 let Josef Sklenář jeden
z nejstarších osadníků v okresu
V roku 18 so se přistěhoval do

Ameriky a po nějaký čas byl za-

městnán na průplavu Erie v New

Yorku Roku 18S2 se usadil ve

Wisconsinu"

Nově zvolený kongresník
iowský Joseph R Lane jmeno
val Charlese A Spirka syna p

Jos F Spirka z Davenport Iowa

svým soukromým sekretářem Ve

Wilber jsou na to hrdi že mladý
Spirk chodil u nich do školy

1 Krajanu Janu Formanovi z

Little Ferry N J přihodilo se
dne 25 února neštěstí Při ká-

cení stromů zasekl si sekeru do
chodidla a způsobil si tak nebez

pečnou ránu že místní lékař po
slal ho do nemocnice v Hacken-sac- k

kde nejspíše bude mu cho
didlo odejmuto

1 Pan August Tesař opětně za

vítal z New Yorku do St Louisů
i se svou rodinou aby převzal
cvičení v tělocvičné škole Těl

Jednoty Sokol Bude míti služné
1 40 měsíčně

1 Neobyčejně tragická událost
sběhla se v českých kruzích cedar--

rapidských minulý týden Krajan
František Metela stížený soucho-

tinami usmrtil za nepřítomnosti
rodiny ve čtvrtek sebe a měsíč-

ní dítko jež patrně chorobu po
otci zdědilo Často říkával mali-

čkému: "My jsme na tom stejně
a půjdeme spolu" Když starší
děti osudného dne přišly ze ško-

ly shledaly dvéře domovní uzam-

čeny Za pomoci sousedů kteří
tušili že se něco hrozného stalo

vnikly dovnitř a tu naskytl se jim
hrozný výjev Na posteli leželo
malé dítko ve vlastní krvi zbroce- -

né a Metela seděl za kamny s hlaj
vou skloněnou rukama podle bo-

ků svislýma a na prsou měl oděv

již shořený a prsa děsně spálená
Byl mrtev 1 dítko Byl hned uči

něn poplach a v tu dobu též při
jela manželka píMetelová domů
Revolver zrna 32 ležel nešťastní-
ku u nohou a pět ran bylo z něj

vypáleno Podobá se jakoby
byl Metela měl dítě na ruce když
je poprvé střelil neboť kule vjela
robátku do hlavy za levým uchem
a prolétla ven pravou stranou
Dítě musilo právě jisti neboť
drželo v ručce kousek masa a na

posteli ležel pamlsek Pak je mu

sel položit ca postel a střelit po-

druhé velmi z blízka neboť
čelisť dítěte byla od prachu popá-len- a

Druhá kule vnikla do levé-

ho ramene a proletěla Šikmo skrze
tělo a zůstala pod kůží na levém
boku Po té Metela dle všeho
usedl za kamna a vehnal dvě kule
do vlastního těla Jedna vnikla
do prsou na levé straně těla a

druhá do prostřed prsou Která
koliv z ran musila býti smrtelnou
Kam vletěla pátá nebylo zjištěno
ačkoliv u komínu asi 7 stop od
země byla proražena omítka jako
od kule Metela zanechal několik

česky psaných dopisů jež a sebou
vzal koronér k prozkoumání V

jednom k žeaě své prošiji aby
ošetřovala ostatní dítky a jemu
odpustila co učinil že ví Že dlou-

ho živ být nemůže a to dítě že by
také dlouho nežilo proto Že jemu
í sobě život béře František Me-

tela byl 40 roků stár a rozen v

Rovenčíní na Moravě V národ-

ním Životě byl činným Náležel
k Jednotě Tyrl C R Sokola a ku
čtenářskému Spolku těchto dvou

když se nemoc zhoršila příjmů
ubylo musil se čestně vzdát do-

sud však náležel k řádu Václav
č 4 ČSBPI loži lan Ho
IOOF Pohřeb konán byl v ne
děli

Z Mladé Boleslavi se sděluje že

defraudant Wilt odsouzen byl na

čtvři roky do žaláře a zároveii na- -

hraditi má obnos 19526 zlatých

63 kr kterýž po vráceni 95000
zlatých se ieSté nedostával V

částce prvnějSf zahrnuty jsou též

soudní výlohy

Hrab Thun předseda rakou-

ského ministerstva vyzval místo-držite- le

jednotlivých zemí aby za

hranice vypověděli všecky ty
kdož podílejí se na stále vzmáha-

jícím se hnutí směřujícím k vyma-

nění se z pout římské církve To-

to protiklerikální hnutí zmohlo se

v Rakousko poslední dobou tak

že klerikálové a s nimi Římu od

daný císař František Josef dostali

z toho strach takový že uznali za

dobré sáhnout k prostředkům
Sotva to bude ale co

platné ježto agitace protiřímská
nabyla již rozšíření téměř ve všech

vrstvách obyvatelstva a svobodo-

myslný živel kojí se nadějí že ko-

nečně přece snad nadejde doba

kdy bude vliv Říma v Čechách a

v ostatních zemích rakouských
ne-- li zlomen tož aspoň oslaben

Reakcionářská činnost vídeňského

purkmistra a poslance Schneidra

v dolno-rakous- sněmovně jest
tiskem ostře odsuzována Vídeň-

ský žurnalistický spolek
"Con-cordia- "

který mezi spolky tohoto

druhu první místo zaujímá roz-

hodně protestoval proti usnešení
městské rady jež Zenkerovi zpra-

vodaji "Neue Freie Presse" za-

kázala přístup do zasedací síně

Poslanec Schneider podal zase v

dolno-rakojsk- é sněmovně návrh

aby Zenker ani tam přístupu ne-

měl nebylo aífe o návrhu jeho

jednáno ježto nebyla třetina po-

slanců přítomna Přijat byl ale

návrh aby židům nebyly zadává-

ny veřejné práce

Z Vidní se sděluje že hrabě

nařízení pro Čechy a Moravu ve

smyslu jenž by vyhovoval něme-

ckým požadavkům Thun hodlá

upokojiti německou opsoici jak
ale Hditi bude parlament bez do

savádní pravice jest jinou otáz-

kou

Kntíe bulharský ohlásil prý již

svým nejdůvěrnějším přátelům že

se hodlá co nejdříve podruhé ože-

nili Nevěstou jeho nebude prý
tentokráte katolička nýbrž kněž-

na spřízněná s panujícím rodem ru

ským Toto vyjádření Koburgovo

způsobilo pochopitelný rozruch

Anglická královna přijala v úte-

rý velmi laskavě amerického ve!e-vyslan-

Choatea a manželku je-

ho Večer súčastnili se hostiny a

noc přespali v paláci Windsor-ské- m

V Pařili vydána byla v úterý
večer následující poloúřadní nota:

Uspokojivé dohodnutí mezi Fran-

cií a Velkou Britanií v otázkách

vzniklých afférou fašodskou oče-

kávat! lze čtrnácti dnech Ohra-

ničení dotyčných území bylo již

provedeno a Velká Britanie uzua-l- a

právo Francie ku obchodnímu

východišti na Nilu

VBlueields Nicaragua panuje

již opět ticho ale proto přece byl
tam poslán na rychlo americký
křižák Detroit kterýž v Colonu

zásoboval se uhlím Gen Reyes
vůdce povstalců odejel do Bocal

del Terro Columbia a též cizin-

ci kteří na vzpouře se podíleli

odejeli ze zemí z většího dílu do

New Orleansu

Šfanlltl republikáni usnesli se

na činné a útočné propagandě
V lad a se jicn patrné dojí neuoi
zabavila orgán jejich Rais

Z Honolulu sděluje se přes San

Francisko ie neť bývalé králov-

ny hawaiské Liliuokalani prin-

cezna Kaiulani jež byla dědičkou

trůnu na ostrovech sandwičských
smrtelně se roznemohla a možná

že není už mezi Živými 1 března

pronikl ji reumatismus až k srdci

a lékaři vzdali se veškeré naděje

na její zachránění Princezna

Kaiulani byla vzdělanou dívkou a

'otcem jejím byl běloch A S

Cleghorn rodem Škot Narodila

se 16 října 1875

V Toulo nu konin byl v úterý

pohřeb obětí hrozné katastrofy
nedělní Těla počtena 51 veze-

na byla ve dvanácti kárách a prů-

vod jehož súčastnil m ministr ai
mořnictva Lockroy a jiní vysocí
úřadníci byl dva kilometry dlou

hý O příčinách výbuchu ▼ pra-chár-

kolují různé po visti Pres

Londýn m sděluje le prý jeden t
vojáka hlídajících skladiště' po
dloahoa dobu týrán byl jistým de

sátaíkea jeaal btozneu pomsta

iněebníml ííatl Ifá-vá-
r

Neodkládejte t těm zachována
vyhojením veíkerá hojící síla a r
kašle léělvé vlastnosti

Napomáhá nemocné-

mu8 k volném a odks-ilává-

ALLEN'8 odstraní v plí-

cíchLVW naehromájděaé

BALSAMEM ilemy zhojí zanícené

blány pr&dulnlčui po

vzbuzuje chuť k jídla procieťaje krev

a napomáhá tělo novou zdravoa krvi

obohacovutl Tu jroo příznaky a vlast-

nosti ji2 zabezpečuji zlomlU a zkojltl

každý kaíel Hldt4Sr

Rnílmo že neobsahuje žádné opium
K dostání jest v kžlé lékárné

' 8 rosné lahvl6k „

25c 50c a 75c

fJllllllllllllllllllUlllllllillllllllllllllllllllililllllllllU

I SOUKROMOU

I ZÁBAVU!
= uspořádá £

§ v sobotu dne 8 dubna £

Háj Martha Grove
= ČÍSLO 10 W C I
1 v Národní Síni a I

§ O výtečnou hudbu a dobré zá-- §
= kusky se výbor všemožně postará Ě
5 Kdo by náhodou pozvánf neo bdr- - =
=~ žel a sobě

_přál zábavy
se siičastoiti E

„ 1 — U ( „ ' I —
— ucuut oc piiuiasi u vvuoru —

ňiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii

SPOLEČENSKOU

ZÁBAVU
TJBPOftÁDÁ

SPOLEK SVATÉ AUT

v úterý ii dubna 8pQ

v síni J Hrocha
"METZ HALL"

VSIchni rodáci z Omaby 1 So Omahy

jsou uctivě sváni 0 dobrou hudbu
M

příjemné pobaveni a o chutné zákusky

I se výbor viemožně postará

Nabídnutí k sKatku

Jsem farmer 31 roků stár v

dobrých poměrech a hledám řád-

nou Češku od 20 do 30 roků stáří

která by mojí družkou býti chtěla

Na jínění se nehledí Psaní s po-

dobiznami které na požádání vrá-

ceny budou buďte adresoványL

John Hubka
Warner Brown Cor

50x3 South Dakota

Jak nabyti
vlastního domova

▼ nej úrodnějším a nejdokonaleji zavod-Bovan- ém

území na západě Vezměte dne

21 března výletní vlak jedoucí do
Wheatland Wyoming a naleznete tam
s důstatek svobodných pastvisek pro svá

stáda dostatek těž dříví zdarma jakož i
dobrý trh pro veškeré výrobky Jedna
nádržka vodní právě dohotovena a jiná
zbudována bude tohoto ještě roku nákla-

dem (10000000 Stoky tavoduovací jsou
dohotoveny 1 probíhají dvaceti tisíci akru

pozemku osadníky již obydlených No

vá velká nádržka vodní zhotovena bude

obyvateli nynějšími a oněmi jež letos

pozemky tam koupí Pozemky prodává-

ny jsou zde na desetileté splátky při 8

procentovém zúroěování a nekonečným

právem na veškeré potřebné zavodňování

vých pozemkfi

Pohledy aa město a pozemky tamtél
můžete ti prohlédnout! v naši písárně
Taktéž vám podáme potřebných vysvět
leni o cenách a podmínkách a cena jízdy
tam a zpět dt49z4h2xl

L L JOHNSON
1624 Cípltol Ave Omiha Ktt

Yyjedete-l- i

dnes

z Omany

po Hráze

Union

přijedete
do

Salt Lake San Franciseo

neb do Portland
dříve aei kdybyste byli vyjeli tined vftrrm po

kterékoliv )laé Sráaa

Piaéna: tjOl Fmrntm ml 0mAs

Čcctaí (obchodnO kalii jako LmAf
tn JoansaJa draaf tatím f a Jia 4

do městské rady mezi jinými též

p r J ř ranek
— Jak čtenáři naši z oznámení

na jiném místě seznají probudili
se naši krajané v South Omaze
ku zdravé politické činnosti Na

příští neděli svolávají schůzi ob
čanů druhé wardy do síně pana
Koutského za účelem porady kte

rý krajan by navržen býti měl pro
úřad radního za onu wardu Ve

wardě této rozhodují hlasy české
a když svorně hlasují pro navr-ženc- e

českého nechť jedné neb
druhé strany má vítězství poji-

štěno Doufáme že se všichni
uvědomělí voliči do schůze té do
staví a na poradě podíleti se
budou

Větrné a vlhké počátky jara
přivozují vždy revmatické bolesti
v ústrojí tělesném Výtečný však
lék St Jacob's Oil rychle nemoc

vyléčí a údy pozdraví

Zprávy spolkové

Sbor Boleslava ř 60 JČD

Čtvrtletní schůze příští neděli
dne 12 března v Národní síni ve
2 hodiny odpoledne Nepřítomé
podléhají pokutě

Františka Čapek taj

Sbor Fodp Sokolek Tyrš L I

Odbývá schůzi v neděli dne
12 března v síni p J Hrocha
VSechny členkyně nechť se do
schůze dostaví Stazie Benák

taj

Praha lože čís 328 AOUW

Odbývá svou pravidelnou schů
zi dne 15 března Poněvadž jest
schůze čtvrtletní a bude volba de-

legáta do schůze Velkolože která
se odbývati bude v Lincoln dne

9 května jsou bratři vyzýváni by
se v plném počtu dostávali

Frank Velich Frank Fitle
Mistr Práce tajemník

Pěvecký odbor T J Sokol

bude míti cvičení a zkoušku v pá-

tek dne 10 března v síni Metzově
Dostavte se určitě v 8 hodin

večer

J I I M
wy) n uu prače nucaa asi ou 10 uu u
II1U jet stáři vyučeného obuvnictví

buď v Čechách neb zde PHhláSUy dějte se ca

nejdřív pod adresou A ODVÁRKA

uiarkgon ner

Záchvatv trvale vvléěeav Zácbvatv a ner- -
vosucwt xmizf po Jednodenním užívání Ďr
h lioe'8 Oreut Nerve Keatorer Zaělete si pro
$200 labev na zkouiku Obdržite ji zdarma
Dr K Kline LtdtHl Arcb St Pblladelphia
Pa HOTKÍStf

PAlfflÓ v J!2ni Ditkotě 180

ItUIIlil kra yn akr4 vzdělá
no 10 akrfi louky pouze 4 mile od mfwta čita-tíelh- o

ItOO ohvvaU)lů ieitl sonaedé 1 ieStí ob--

cbodDÍd v městě preda se vklmi lacino aneb
vyment za městsky majetek uiaste se a

F J KAŠPAR (tf
1134 So 13 St Omaha Nkbk

II1aHÍ go 'o8 Heralprky rodem ze
nv vle okresTřeiife na Moravě

trjiin k n Ma aj i u iLui i a i f

adresu jeho J M Plvu&knvl poHmlstru v
Kvan nusn U) itansas řiyun ury nenae v
Ni brawe a zatiývi se sedlarstvim Mam pro
neno umeme zvěsti awbií

W G SLOANE & CO

obchodníci a

v íísle 407 400 411 sev 85 ulioe
South Omaha

JMa Telefon Z3o

Zboii se prodává dle libosti buď za botově
neb na splátky 41U

G II BREVV£R €0

ř — '?aV

a a a poltrobnícl a pftJěoTatelé koní a

430-4- 2 aev ul So Omaha Neb
ft-- aajnaaTřlefon ěíalo3(r

FRANK K BLI88 prodivaě
K O BLISS pmdavaě hovět dobytka
JOS BLIS8 prod ovcí a gen mm
i H BLISri prodávat dob vepi

Kterýkoliv i nich pracuje v aálrca
svycb zákazníka

Joseph Bliss
komisioriř se íirřm doUytlcem

230 Krw Exchange Bldg-
-

SOUTH OMAHA - - NEB

VěenMrfni peěa věnuje ae věera zaaylkira
zaiatelam ťřizel VaAe jest uctivě Udán

Triaímj aa poiádáaí
Franc Vflmon v'ol)-- l t Orlf Cv

známý ro řádný a svědomitý mat s
obakMiii krajany v řeět ěeaké

Cechové a jejich zápas
o samosprávo

Nákladem Pok Zip- - vydána byl v

brožurce pfednaáka pod rfie uvedeným
názvem kterou připravil p L J Pal-d- a

pro literární klub Astorovy knihov-

ny t New Yorku a opravil pak pro m5-aíín- fk

Midland Monthly Tentořeaký'
překlad přednášky tvoK broiůrkn 40

tranek obsahující vyobrazeni Jana
Hsaa Jana Žižky Jana Atooae

a Josefa Junfrmana Cena

ponze 10ctreba v kolkách Dva acKty
aneaKrUka Midland Mostní rtMahn- -

jfef tat afeslaáUa t pianě aa


