
Pokhok Západu
ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ SOUTH OMAHA

ALLE1TS
daman do té doby než tam přibu-
de americké okupační vojsko kte-

ré nalézá se na cestě Rios ptá
se vlády o rozhodnutí

Karlisté ve Španělsku jsou veli-

ce činí a povstání jejich lze oče-káva- ti

každou chvíli Policie
zatkla na nádraží v Barceloně tři

Seznam hudebnin

E dostání 7a hotové v knibku
pectví Pokroku Záp

Česká veselost sbírka p&vod humo
ristickych zpěvů & scén pro dva tři t vír
hlasů a průvodem piana Sbírku tuto
'edinou svého druhu můžeme vřele od-

poručit] ct- - spolkům zábavním a ochot-
nickým neboť obsahuje hojnost příhoo
ných komických výstupů k zábavám ba
sedám atd íláire na skladě násleHnl(n

Státní sekretář Hay vyslovil prý
německému vyslanci von Holle-be- n

nelibost nad řečí kapitána
Coghana z lodi Raleigb Vláda
německá spokojila se s vyjádřením
sekretáře Haye ačkoliv očekává
že kapitán bude disciplinárně po-

kárán Celá ta záležitost nebude
míti vážných následků

Dflnický agitátor Graef ríú se
sešity:

2 Operace komický trnlzněv nrn H

mužské hlasy fioo
7 Polka pro merlothiy čili brkathyhudební žert pro 4 mužské hlasy s prů-

vodem piana ode

) RoznáSeCi kultftry komické duetto
pro tenor a bas s pru v piana 80c

15 Bubřil a Záducha komické duetto
pro nižší a vyšší hlas $100

Besední koncei tv: sbírka rjůvodnfch
'

Telegrafické

F Budějovicích došlo mezí stáv

kujícími dělníky a přivolaným
vojskem ku srážce při které byl
mnoho osob poraněno '

V Rakousku stěžují si rodiče že

přestupují nezletilé jich dítky z ka

tolické církve na protestantskou
Z té příčiny navrhuje se změna

zákona o konfesi — Pastor Lu
mnitzer a jistý saský kazatel byl
ve Vídni zatčeni pro urážku kato
lické církve následkem čehož byla

podána na ně žaloba v tom srny
- slu znějící

Nlmecki rada spolková rozho

dla se že mohou na tamních uni

versitách studovati ženské

JSemecké časopisy horlivé se ro

zepisují o týrání sirotků v různých
sirotčincích německých v nichž
ošetřovatelkami a vychovatelkám
isou jeptišky lako přiklad se

uvádí potrestání jednoho sirotka

který obdržel 59 ran holí až byl

celý krví zbrocen Jeptiška Ka- -

rola a posluha v sirotčinci byli
zatčeni avšak opět propuštěni
Zmíněná "sestra" nalézá se pod

" ochranou německé císařovny

proto nepochybně bude trýznit
ubožátka i na dále

Pro padllint zatčen byl v Basse- -

ru v Uhrách purkmistra osm
radních kteří po dlouhá léta pro
vozovali padělání peněz Náčiní

ku padělání bankovek nacházelo
se ve sklepě radnice U dvéří

aby penězokazové nebyli vyzraze
ni nacházela se policejní stráž

jež nedovolila nikomu přístup
Při zatčení postavili se penězoka
zové odhodlaně na odpor

Maior Marchana obdržel cenu
akademie morální vědy a politiky
jež obnáší 15000 franků Cena

ta jmenuje se cenou Audiffereto

vou a udili se každým rokem za

nejvčtší vytrvalost a podrobení se

povinnosti
Francouzské koloniální minister-

stvo zřídí v Paříži vystěhovalec-ko-u

kancelář pro ženy které by
se státi chtěli manželkami fran

couzshých kolonistů Mladé dív-

ky jež hodí se pro podnebí v osa-

dách obdrží $60 věna dále £20

odměny a volný přeplav Prvé

pokusy s těmito Ženskými vystě-
hovala mají být učiněny na Ma-

dagaskaru

Figaro působí stále sensaci svým
uveřejňováním svědectví různých
osod v záležitosti Dreyfusově
Svědectví kapitána Fuigneta vel

mi zaleklo odpůrce nové revise

Dreyfusova soudu a mnozí z nich

snaží se potlačiti toto svědectví
Vina Dreyfusova dá se prý zjistiti
velmi těžko — Bývalý ministr
zahraničních záležitostí Hano- -

taux prohlásil před kasačním
saudem že vyšetřování proti
Dreyfusovi bylo vedeno jen ná
sledkem tvrdohlavosti tehdejšího
ministra válkygenerála Merciera
ačkoliv Hanotaifx z diplomatic-

kých ohledů silně proti tomu pro-

testoval Během procesu dosta

vilý prý se také mezinárodní pře
kážky Dále prohlásil ministr
že nikdy se nevyslovil ohledně

viny Dreyfusovy

Obchodní rada berlínská prote
stuje proti otálení císařovu který
nechce potvrditi nového purkmi
stra berlínského Kirschnera

Rozvedeni manlelka R Aronsona

newyorského řiditele divadla "Bi

— V pondělí měla býti konána
schůze městské rady avšak ježto
pouze pět členů se dostavilo od
ročena na týden Tím se též
stalo že výčepní povolení zůstane
nezměněno pro příští rok a sice

I500 pravidelného poplatku a

$200 městské přirážky Všecky
hostinské license vyprší totiž po-

sledním dnem dubna a poněvadž
schůze konána bude až 1 května
nemůže býti dotyčná ordinance
dle zákona změněna

— John Fallon hostinský z Q
ulice prodával v neděli přes vý-

slovný zákaz mayorův a byl proto
zatčen Líčení pod zárukou
mt - 1 t mm J

řaoo Dude s nim odloženo na
den 2 května Sam Reemer

jenž žalován byl že otevřeno měl

po půlnoci vyvázl' beztrestně
Soudce Babcock dospěl k náhle
du Že svědectví policie bylo ne-

dostatečné

— - Na čilém stavebním ruchu
v bouth Umaže budou se dle vše
ho též naši krajané podíleti Tak
na příklad August Papež vyzvedl
si povolení ku stavbě obydelního
domu na 25 a L ulici v ceně

i30o a John Lacina stavětí
bude obydlí na 19 a N ul za
$200

— V úterý začali kontraktoři

pracovati na chodníku před novou

poštovní budovou Chodník ten

na 24 ulici bude stopu tlustý 33

stop široký a 146 stop dlouhý
Na M ulici chodník bude téže

tlouštky ale šířka nebude tak
velká Poštmistr Etter doufá že
bude se moci do nové budovy
přestěhovati na 1 července kdy
začíná nový berní rok

- John Larson hostinský ze

24 ulice byl zatčen že měl míst
nost svoji po půlnoci otevřenou
Po složení záruky propuštěn byl
na svobodu

— V úterý večer přednášel v

klubu obchodníků Dr Victor
Rosewater řídící red Bee o obecní
vládě Přednáška jeho těšila se

veixe pozornosti a Dyi mu za ni
vzdán dík

— Za rok od i dubna 1898
do téhož dne roku letošního vv

placeno bylo z různých městských
fondů $11349053

— Bezpečné a výhodné
uložíte své peníze zakou-

pením si majetku v South
Oniaze Nenaleznete vý--

íoduéjší Spekulace než li
akon varn tyto zlatem
vroubené příležitosti sil
bují Po lhůtu 30 dnů na
bízíme loty v Moloney's
Addition 0 čtverců jižné
od Armourových jatek za

pouhyen 50 procent sku- -
ecne ceny Jťoaminky:
$2500 v hotovosti a $500
mésíčné Máme téžmnoho
domů a lotů jakož 1 akro
vých majetků poblíže So

Omahy na prodej ůmm2

OEOHOE ét co
Aneb: 1001 Faroam Omaha

CITY IIAr"L 11'L'D'O
South Omaha

— Jateční společnost jest už

téměř hotova s opravami na via-

duktu L ulice ale městu se práce
ta mnoho nelíbí Na mnohých
místech ponechány staré plaňky a

železnice vůbec hleděly aby
správka stála co nejméně Také

nevyhověly ordinanci městské ra na

dy jež stanovila že práce má re
díti pod dohledem městského in-

ženýra

— Žádost města za nový soud

případě Anny Johnsonové jíž
přiřknuta náhrada {2500 za osob-

ní zranění byla odmrštěna
Johnsonová tvrdila že spadla do

jámy na 27 a Q ul a těžce se

zranila Zajímavo je že nehodu
zavinila pivovarnická společnost
Schlitzova jež na místě tom se

stavbou domu započala ale ta
ani žalována nebyla

- Za nepřítomnosti mavora G
Ensora jenž do Colorada odejel
bude záležitosti městské říditi
radní W A Bennett Před svým
odjezdem vyjádřil se Ensor že až

konce své lhůty přísně prová-dět- i

bude SlocumbŮv zákon

— Lože Věrnost č 62 F U

uspořádá skvělou taneční zábavu tr
sobotu dne ao května t r v

síni pana FraBka Kolem půlnoci
podávány budou návštěvníkům
chutné zákusky Hudba kapely p
FraSka bude účmkovatL Vstupné
pro jednotlivou osoba bude 25c a

pořádající výbor těší se na hojnou
aivfcěw obecenstva tócxt

Lung Balsanu
Jest lék pozftstavájlcl z hojících Iťáv a

výtažku 1 kořínku a bylin pomůckami

lučebními čímž iťá-vá-

Neodkládejta těin zachována
vyhojením

veikerá hojící sila a

léčivé vlastnosti

Napomáhá nemocné-

mu k volnému odka-ilává- nl

ALLEJi'$ odstraní v pli-

cíchLFJNG nashromážděné

BALSAMEM ilemy zhojí zanícené

blány pr&dnintční po

vzbuzuje chuť k jídlu pročišťuje krev
a napomáhá tělo novou zdravou krví
obobacovatl Tu jsou příznaky a vlast-

nosti jež zabezpečuji zlomltl a zhojit!

každý kálel HldM8r

Ručím tti neobsahuje žádné opium
K dostáni jest v každé lékárně

3 rťkzné lahvlftky
25c 50c a 75c

ON AGAIN-APR- IL 30th
THE "KATY" FLYER

Díkůvzdání
Oznamujeme otěné veřejnosti če-

ské že nový sbor "Vlastenky n

byl do Sesterské Podpor
Jednoty dne dnbna paní Annou
Novákovou předšed Sboru Mírnost
C 19 8 P J a pani Barb PlvoBko-vo- u

náměstkou téhož sboru ia6ež
jim vzdáváme Jménem naíeho sboru

SRDEČNÉ DÍKY

Dále nechť přijmou nadřeíené
sestry zvláštní díky za darované
nám krásné kladívko a za předne-sení dojemné řeíi při uvádění Též
upřímné díky vzdáváme cténému
Ústřednímu Výboru SPJ a Velko-výbor- u

8PJ státu Ohio avíem ct
sesterským sborům za zaslaná bla-
hopřání našemu novému číslu
8e sesterským pozpravem za Sbor

Vlastenky Západu í 34 SPJ
Anna Schneider předsedka
Marie Hájek tajemnice

Oznámeni úmrtí a díkůvzdání

PMbuzným svým a vřem přátel 6m
sdělujeme truchlivou zprávu že milo-
vaná dceruška naěe

zemřela dne 22 dubna 18M po krátké
jednodenní nemoci Zesnulá narozena
byla 83 prosince 1887

Vzdáváme srdeěné diky pí Ebelové
za ochotnou výpomoc po dobu nemoce
nateho miláčka D Jos Peckovi za rí- -
pomoc pn poim cten sboru "Comp-io- n

an Court Svornost" i 192 IOP za
sucasineni se ponrrju a za květiny
rakev zesnulé deeruSky položené Pani
M Burešové předsedkyni Sboru Svor-
nost platí nás zvláštní dík za dojem-
nou řeí v domě smutku á (la hřbitově
Jakož 1 slečně Oarney učitelce zesnula
dcerušky za krásné květiny na rakev
darované Též vzdáváme vřelé díky
vSem milým přátelům Jež pohřbu se
súčastnill a tak svoji upřímnou sou-
strast v zármutku našem nám projevili

Louis Marie Stýbr rodiče

VYSLOVENÍ SOUSTRASTI

Upřímnou soustrasť vyslovujeme
touto cestou manželům Louisů a Marii

nad nmrtím milované Jich

dcerušky

která zemřela dne 22 dubna ve stáři 11

let Ujišťujeme milé nám v zármutku
pohřížené manželé že hlubokou poci-

ťujeme soustrasť nad ztrátou milova-
ného jich ditka tak nenahraditelnou

Jménem Sboru Court Prokop Velký
číslo 330

J Suchý nadlesnt
J P Brown tajemník

A jménem Sboru Companion Court
Svornost č 193 je

Marie Burel nadles
' Marie Bozánek taj

PŮjČUji pOníZQ:' pozemky
farmáí

ja--
o--

tTláuTstsTtóTňaírTmaz neb So
Omaze 51eté splátky dle přání kunu i fcfch
Mám též farmy na prodej vSarpy Co a přijmu

splátka důra a lot Pište aneb navštivte
mne L L STEWA RT M & 37
t43t( 8 Nat Bank lilg Omaba Neb

I

Brass & Fitzgerald II

pohrobníci a Ul

balsamovači 17

625 N 24 St - So Omaha Neb

Otevřeno v každý řas
Mluví téi německy tfiltf

H BREWER CO

35 1
twfcrvftaíei a vijratclé kai

m-i- a mv K bU 80 Uaiaha Neb a
- nmumm Teiproa KsUAt- -

W G SL0AKE & CO

obchodniet

tóytttn itůh Kilitj
v (ble n W 411 aev Sk allea

oMkOiakt
f--

mm
1 TI

Ctaal m wéétm 4kj Utoal kWaa tM4 ers

čelné muža kteří přijeli do toho-
to města za účelem porady s gen
Gruesem činným agitátorem
nápadníka trůnu Carlose Před
civilním guvernérem přiznali se

zatčení z nichž jeden je soudcem
v Sardanole že minulý pátek mělo
v Sardanole vypuknouti povstání
Za tím účelem skrývalo se v domě
soudcově 50 ozbrojenců Sp
klenci nebyli autorizováni od Dona
Carlose avšak počítali že Karli
sté z Katalonie Valencie a Arra

gonie se k nim připojí
i —

Papeí na konferenci míru za

stoupen nebude neboť Itálie roz
hodně protestovala proti jeho při
puštění Rovněž nebude zastou

pena republika Boerská o čež
hlavně přičinila se Anglie

PoM stávkujících horníků

Belgii dostoupil na 70000 neboť
dalších 25000 horníků přidalo se
k stávkujícím

Kozrrzia mezi španělským pre
mierem Silvelou a ministrem války
Polaviejou jest nejnovější španěl
skou událostí a pouze královn-a-
zabránila tomu že nedošlo k re

signaci ministerstva Silvela chce

přeměnili kabinet v kterém ne
chce míti Polavieju nýbrž vévodu
Tetuánského který má velký vliv
na klerikální stranu

VRusku bude zaveden kalendář
dle systému iaký iest užíván
celé Evropě

Turecký sultán Abdul HamidL

yjednává s americkým vyslancem
Oscar Strausem stran vyslání
merických odborníků do Turecka
kteří by přiděleni byli k ministef-

stvu orby lesů a dolů aby přiči
nili se o rozkvět zemědělství v

urecku

Skotsko bude míti brzo velkole

pý vodopád který prý vyrovná se
světoznámému vodopádu niagar
kému Právě nalézá se ve sněmu
zmíněné země předloha jíž má bý- -

dovoleno spojení více jezer prů
plavem v Portshire: jedna řeka
raa oyu opracena tokem svým na

západ místo nynějšího východního
celek bude vpadati do moře na

straně horstva u Ballyhoolish
Způsobem tímto získá se spád asi
000 střevíců jehož síla schopna
zaopatřili elektřinou celé Skot

sko

John Barrett bývalý americký
vyslanec v Siamu vyjádřil se že

Spoj Státy musí podporovati po-

litiku "otevřených dveří'' v Číně
neboť nebude-- li Čína rozdělena
zmocní se prý Amerika během Jně-kolik- a

let celého obchodu v Asii

V Transvaalu opět hrozí nepo-

koje Velitel vojska této republi-

ky Cheu6ert prohlíží pilně voj-

sko aby bylo pohotově k zakroče-
ní neboť president Kruger oče-

kává vypuknutí nepřátelství s An-

glií Domorodci nejsou spokoje
ni s chováním anglického ministra
kolonií Cumberlanda který stížní

petici podepsanou 21000 Angli
čany v Transvaalu usazenými ry
chle vyřizuje Jednání ministro
vo může způsobiti prý vážnou zá

pletku Anglické vojsko jest zde
stále rozmnožováno

Italský král na zpáteční cestě z

Caghari navštívil v Caprera hrob
ku a pomník Garibaldiho a svČtni

ci v níž tento slavný bojovník
skonal Proslýchá se že Gaii-baldi- ho

dcera prosila před hrobem v
otcovým krále Humberta aby
propustil politické provinilce Z

odpovědi krále vyznívalo že sice
není nakloněn k osvobození jich
avšak uchopí prý se první příleži
tosti aby přání dcery Garibaldi v

ho vyhověl

Elektrik Aíarconi činil tyto dny
s úspěchem pokusy telegrafovali
rez araiu kousku provedl v h

South Foreland odkud telegrafo-
val na francouzský poštovní par

ra

nik "Ibis' kde pomáhal mu jistý
francouzský důstojník

Z Teheránu dochází zpráva Že

Rusku podařilo ae zfskati v per
ském zálivu kus území které co

nejdříve zaujme Soudí se že

jest to záliv Bunder-Abass- er

Dánská vláda pomýšlí na zřízení

povětrnostní stanice na Islandu
čímž by celé Evropě vznikla

se o blížící se bouři
od severozápadu během 48 hodin

Je potřebí k torna jen poloviční Jest
lano od sbetUodských ostrovů na vé

Faroe a odtud k Islandu dovoli
li to britická vláda

tyto dny z káznice ve Werdenu
14 v

kam oyi posian pred 4 roky pro
falešnou přísahu Návrat jeho
zavdal podnět k velkým ovacím
které mu dělnictvo uspořádalo
neboť každý sympatisoval s věz
něm který byl i trýzněn ve věze
ní obdržev ao ran bičem Časo

pis "Vorwaerts" vyjádřil se
t t 1 V ''tmony rany Dicem Dudou známe
ním na Čele německé kultury"

tržnTzprávy
Chicago 27 duhni 18M

Teplé počasí a hojnost vláhy Jež nmožHaje
značný osev jnrkou působily tlinivé na trh obil
ní T minulých dnecb tak že cena klesala Dnes
se opětní trochu upevnila sice následkem zpráv
že piemce t Rusku poikozena Jest suchem a t
Nemeckn a Frsnoll že punnje přilil vlhko Čer
veni olmka č 2 j r jiiává se nyni za 75®7BVi

pro kvílen 71% pro červenec 72% Jarka číslo 2

byla dnes za 7iV4@7í4 a tvrdí 67@88

Kukuřice jest též ceny pevnčjlí číslo 2 zboží
hotová za ti% Pro budoucnost Jest ceny ocha-

bleji! a siee pro kveten 33 ' a pro červenec Si%
Nová číslo 8 je za S3%

Oves jest ceny ochableji! a nlžSÍ číslo 2

27 bílý 29@30'

Zito v ceiié stoupa prodává se již Jí 8 2 za 59

Ječmen setrvává v ceně ochablé za 87J4@44V4

dle jakosti
Lněné semeno je opčt ceny pevnéjif čís 1 za

1118 severozápadní f 120
Semeno bojinkoré (tlmotby) prodává se

$29(X&212' Í Semeno jetelové je z $00®625
Hovězí dobytek setrvává v cení dřívější

Nejlepii voli k vývozu jrou po I515@58) dobře
krmeni voli jateční t49 :@510 a prostřední a ne
dokrmeni $4C0®4 80 Jateční krávy a jalovice
jsou za $J4 ©170 voli k žíru 13 5 (&515 a zá-

padu! krmen! voli (4 10®t5S5

Vepřový dobytek Jest nyni ceny ochableji!
Pěkný těžký prodává se po 13 87@8 Vt% lehký
I370@39J

Omaha 27 dubna 1899

rnvoz anoytaa ao zaejsino trhu jest pouze
Jen průměrným menií Beí byl v týdní minulém
Ceny trvsj! asi nezměněné po kolik minulých
dni Jatečních krmených volů přiváži se stále
v počtu obstojném a prodávají se po $44'J®50a
větilnou po $44B@475 Krávy a jalovice maji
dobrý odbyt při cenách nezmčninýcb totiž po
I30i34!3 Vola k žíru jen nepatrné se přiváží
a cena jest pevná po $38 ©500

Vepřový dobytek jest zde též ceny o poznán!
nižií tak Jako na východě a prodával se z velké

vítilny po $385®170 ač za Jedno stádo zaplace
no bylo až 1380

Vejce posud skrovné se přiváži ale vzdor to
mu Je cena ochableji! n"4©12

'

Máslo Je též ceny ochableji! obyčejné domácí
10@11 nejlepii stolní 12@u a z mánloven 16®18

Drůbež lest cenv nnvné KUmleo nu uf Ok

kachny a buay 7 Jí aí Hc krocani 9 až 10

Jablka setrvávají n vysoké cenS po S475 až
50 sud
Brambory J ou posud cen nezmíněné

pytlích 70c obyčejní 80 Minnesota
Burbanks 85 až 90 Coliiradské 1100 až 10&
Kanné Ulilo k sázen! I100&I10
Heno Je též Cenv Devné za tňfiO až let

iuua
St Louis 27 dubna 1899

Plenice trochu v cen) poklesla Dnes prodá
vala se sice zboží botové červená čís 2 po 78®
78 ale pro kvílen za 76% a pro červenec 707í@
71 Tvrdá čis i Je za (&'(7tmi

Kukuřice jet též levnSjíí číslo 2 Ka 84 pro
v?tT) 83( a pro cwrveiiec ia%

Bavli a Je ceny ustálené pros'řeilnl 5 8

Zprávy spolkové

Tábor Columbus ěís 69 WOW

ude odbývati svou pravidelnou
schůzi dne 2 května t r v síni

spolkové a proto vyzýváme všecky
bratry jelikož bude velmi důležité
jednání na pořádku by všichni

byli v této schůzi přítomni
Fr J Fitle clerk
Fr Svoboda tajem

rěrecbý odbor T J Sokol

odbývá své cvičení příští neděli

30 dubna o 2 hodině odpolední
ve školní budově

rcTfcbý Sbor Lýra

odbývá cvičení dnes dne 28 dub-

na v místnosti pana K Bartoše
Jest žádoucno by Všichni členové

nejdéle v půl 9 byli na místě

Dramatický odbor

Zkouška na "Můj Vojtíšek"
neděli 30 dubna v 7 hod večer

Nechť se všichni účinkující dosta-

ví Ředitel v
íeskoXár IIHi torní Spolek

odbývá schůzi příští neděli večer
8 hodin v Národní Síni Jest

žádoucno by se všichni členové
dostavili Výbor

Záchvaty trvale vyléčeny Záchvaty a oer
voonost i nuí po Jednodenním užíváni Dr
lln i flrmt Nerve KeMon-- r Zatlete sl pro

uiacv na ixní-stf- unarziie II tflarmaÍiíWV kline Lul 931 Arch r!l_ phllanVIrihla
HIXTK7Hf

Vázací provázkyn
Mono vám opHť peníze
farmáře nledata co Jednatelé

hOUBiS AUGUST POST NOULTON IA

The Harris Abstract Co do

vyhotovují abstrakty každého

majetku ▼ tomto okresu za

ceny velmi mírné

423 Bee Billdlif Oaafea Nefe

len ifiii nWxí
"foto A Heel řVotertar" fa lutMt mmAlm

bot? vynálr a kaťoka a ková Zátko
onm v aa t roky a kaJ4f la Im e pflpevalil
sndeíve n kaaé pra velkoa obav 10c a f

skladeb obsahující :

1 Pozdrav do vlasti níseíi na slova
Bol Jablonského Dro seřet unravil V
Zoula (▼ Clevelandu O) Cena parti-
tury 1 hlasů ČX0Q

2 Šumařský trollístek hudební ier
pro 2 klarinetý a fagot 25o

Kinder Klavier Schule Vorůbuneea
W Schwartz cena 80c

Láska Pyšišvorova komické dueto pro
% ten tory s prfiv piana IÍ25
Král Beludžistánie Ali Kábul Kanda- -

har LXXII komická opereta Cena
partitury i textu 1185

4 Osudná písefi (Hudba a pfsefik
fi- jno]mené činohře Elišky Peškové Vý-o- r

div her sv 6) $L00

ON AGAIN-APR- IL 30th
THE "KATY" FLYER

FBANK E BLISS proaavaf
F O BLISS Drodavač hoví dnbvttV
JOS BLISS prod ovcí a gen mne
J H BLI88 prodavač dob vepř

Kterýkoliv z nich pracuje v zájmu
'

svých zákazníka

Joseph Bliss
Misionář se flTjitoWteii- -

230 New Exchange Bldgr

SOUTH OMAHA - - NEB

VSemožná péče včnuje se viem zisylkám
íasýlttteldm PKzeB Va&e Jest uotivě žádána

Tržní ceny na požádání

Frane Welminn vJeobeci Oolfax C
známý co řádný a Rvědomitv mni u'cvhsitjvm
obslouží krajany v řeči české

Cli KOŘALKA
PŘÍMO OD

mnwiu
í 920 za

kvarty
řtyry

se

PU Zá litou
Uspoříte tím výdě-

lek překupníka a za-

mezíte možnému fal
iováni
Po 30 let vyrábíme

kořalky nejlepii Po-
věst' likérů z naSeho
lihovaru Jest dobrá a
tak rozsáhlá jako

sarna a máme
na tisíce odběrateli v
kažiém státu Unie

Nabídka:
ZaSleme každému 4

kvartové lahve Hay-ne- ťs

sedm rokfl sta-
rou dvojnásob desti-
lovanou žitnou kořal-

ku za $390 a zaplatí-
me 1 dovoz Zasíláme
v bedničkách obsah
neprozrazujícl Po ob
držení když žltaA
této okusíte a neshle-
dáte že by byla té

DIJTIUJIF' dobrotv iako zaruču
niCilULlMi-iarw- 1" jeme mažete na naSe

atraty nám Jl aasiau
zpět a my vám vrátí-
me $320 Kořalku Ja-

ko tato jinde nekou-
píteJ pod 1600

Žádný Jiný lihovar
neprodává spotřebo-v- u

tělům plímoakdo
vám takto kořalky nabizi nejsou vyrabltelt
nýbi Douze nřekuDniel Naie kořalkv zaruču
dobrá Hay nerova pověst'
Odporučeni: Prvni Nár Banka jakož každý

obchodní dům v Dayton každá jeďnatelna

THe Havner Dislilli Co

suo-s- ji w rmiist utyxoa umo
P 8 Objednávky a Arizony Colorado Oall-fornl- e

tdano Nevada N Mex Orefron Utah
Wasbintrton a Wyoming musí znít na 20 krar-t- i
a doprava zaplacena dt£5h6tf

Diiie & ColniMa iiatitr
mou nejlepsími spořiteli obili

NepMonatelnf jeteloTf slDDtonQi
nspořt vám Í4 více amene jetelového nelil
každý Jiný stroj a důkladně je zčlstt

A i T rolnické a tažné parní stroje
Jmou nejlehčími a nejpevnijšimi na svétě

A & T řezací stroje Mdřiví ku stavební a olebodni potřeb
Vgrábenjf jttu

Anltman a Tavlor
Xafhlaery Ca

Mansfield Ohio IL

arFu n

Ochotníkům a milovníkům
divadla

V knihkupectví Pok Záo isoa k do
atáni víechny divadelní apisy jel vy-
liy tiskem v Čechách a nejaoa rozebri-n- y

Úplný Kinam viech apisA ušle
viem na políáíal adirma V aexaa-m-n

jsou uvedeny všechny kusy dla
vfch nízvi a při kaldn je Bvedenow
jaký kas jo kolik jednání a kolik osok
vyiadnjc PUte o aesaam pod ada---

onv Pokrok UMda

Hzin ttziziltn celil
Cřetaí (ohchodnO knihy lako Lcdo
Jonnaala dcnňl kviky a jiaá d

jou" zatčena byla v Tangier v

Marokku jelikož odvážila se vkro
čiti do mešity kamž žádný kře- -

sťan neb žid nesmí se oďvážiti

t Alma Dalma tak jmenuje se zat- -

čená přišla do Marokka za úče- -'

lem studie tajemného Života v ha- -

remu mladého sultána marockého
'

Abdul-Azi- ze Vkročiti do hare- -

mu tohoto potentáta znamená

I smrt avšak možno jest že sul-- l

tána i81etého mladíka upoutá
krása Almina jejíž postava jest
přímo vznešená a trest jí bude

prominut

V Anglii slaven byl tyto dny vý-- r

roční den Olivera Cromwella- - Při

té příležitosti řečnil v jedné schů-

zi oblíbený pastor dr Parker o
' cnostech Cromwellových avšak

O ku konci své řeči počal kritisovati
í korunního prince anglického že

prý jest oddán pití a hře hazardní

ť Anglii vzbuzuje Živý zájem
I tn)S'énka zbudovati tunel z Anglie
do Škotska neb ze Škotska do
Irska Stavba tunelu odhaduje
se na 7 až 16 millionft liber tter-- r

linko Cesta do Ameriky byla ty
i" tím zkrácena o 950 mil

e Cen Rioi velitel Španělské
'

branné nocí na Filipínách byl
-

požádán (en Otisem aby zdržel

ipanlliké vojsko na ostrově Min- - UMU r-Tf- ir CO- - a- -it
hmA iaiaVa Aftx Unfi


