
P

II ZAJPOKROK PADU
Založen 1871--Boéní- kV o OMAHA NEBB Y ÚTERÍ DNE 27 ČERVNA 1899 Dvojtýdenníkn: Ročník n čísl 82

NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ Ze svita průmyslu a práce

Stávka na pouliční dráze cleve Osvědčená uniová kapela So Omazská
tovi nedostad' se na jeho loňské

pouti po západě Oslavy tyto
byly tím zajímavější že nebyly ni w

pod řízením chvalnS
známého kapelníka 3T X- - aFraaiifceuNebr ašský pluk vsedá ii na loď

příležitostem jatto:- -

zábavám lyietflm tliTaflIflm pohflifim prfiyoflflm att

Za úplnou spokojenost a výtečnou hudbu se ručí

Kdokoliv služeb kapely této potřebuje nechť se obrátí přímo na kapelníka p

Franka na 20 a 8 ul So Omaha aneb zavolá číslo telefonu 45 tamtéž

landské jež takový rozruch způ
sobila ve městě tom byla skonče-

na vzájemným dohodnutím v so-

botu večer Společnost se uvolila

že zaměstná osmdesát procent
starých zřízenců a že nadále vše

cka nedorozumění předkládati
bude arbitračnímu výboru Skébo-

vé podrženi budou v práci ale

panuje všeobecný náhled že bě-

hem třiceti dnů nebude ve městě

ani jediný ačkoli si společnost

vyminula že staří zřízenci musejí
s nimi slušně zacházeti Ze stáv-kář- ů

kteří násilností se dopustili
nebude zaměstnán ani jediný
Celkem považovati lze stávku za

prohranou ačkoli dělníci také

získali výhodu uznáním arbitrace
V neděli ráno už káry jezdily

Čínská zeď padne

Frank Lewis inženýr z Chica

ga vyjádřil se v denverském ho-

telu Oxford že čínská vláda po-

mýšlí na stržení starodávné čínské

zdi jež dělí Čínu vlastní od čín-

ského Tatarská On prý jede do

"země středu" aby k tomu plány

vypracoval Ke stržení zdi od

hodlala se prý čínská vláda ze

svého vlastního popudu bez ja-

kéhokoli naléhání se strany vel-

mocí evropských

Grafofon svědkem

Zajímavé svědectví slyšeno bylo

před policejním soudcem Conla-ne- m

v San Francisku Během

přelíčení s Frederikem Truewort- -

hym jenž obviněn jest ze zavraž-

dění jistého Landsmana v hádce

před několika týdny předložila
žaloba přiznání provinilce jež týž

po zatčení svém učinil a které

grafofonem zachyceno bylo " Ob

hajoba zle se proti tomu vzpírala
ale soudce svědectví připustil a z

grafofonu sám Trueworthy na sebe

žaloval jak Landsmana zabil

Z KUBY

Brigádní generál Randall vy

platil až dosud 4500 Kubáaců v

provincích Havana a Pinar del

Rio a v západní části provincie
Matanzas a udrží-l- i se tentýž po-

měr i v provinciích Santiago a

Puerto Principe bude vyplaceno
celkem asi 12000 mužů Kubán-

ské záznamy vykazovaly ovšem

jmén mnohem vice ale dalším vy-

šetřováním značně prořidly Bylo
totiž shledáno že obsahovaly

jména mrtvých vojáků aneb lidí

kteří v armádě nikdy nesloužili

Dle náhledu Randallova sotva

jedno procento dřívějších povstal-

ců odmítne peníze Spoj Státy na

bízené

V Santiagu začíná žlutá zimnice

povážlivě řáditi Až dosud vy-

skytly se 23 případy a z těch pět
skončilo smrtí

DROBNÉ ZPRÁVY

Blíže Muscatine la vyšinul
se osobní vlak dráhy Burlington-sk- é

z kolejí v pátek večer a stroj-

vedoucí topič a jeden cestující
rev Schwinley byli poraněni

Na protitrustové konferenci

St Louisů zastoupeny budou

dle dosavadních přihlášek 24 stá-

ty Posledně došla příznivá od

pověď od coloradského guvernéra
Thomase

Ve Sioux Falls Již Dakota

postaven bude cukrovar nákladem

$500000 Za tím účelem byla

již inkorporována společnost pode
ménem Sioux Falls Beet Sugar
Company

Trust vyrabitelů bicyklů jest
skutečností V pátek konali v New

Yorku schůzi zástupci 36 firem

vlastnících 41 závod a dohodli se

na podrobnostech utvoření kom-

binace Kapitál trustu obnáší

$8000000

Pittsburgská Commercial Ga-zet- te

tvrdí že Carnegieho společ-
nost obdržela od ruské vlády ob-

jednávku na 180000 tun ocelových
kolejnic pro dráhu v Sibiři a Číně
Zakázka tato representuje kapitál
asi $5000000 a její vyhotovení
vyžádá si dva a půl roku

Proslýchá se Že ruská vláda

objednala sto polních baterií po
Eesti dělech a jinou výzbroj u

American Ordnance Company v

Bridgeport Conn Vyřízení za-

kázky bude státi asi $6000000

POLITICKÉ

Úřadni spor

Zajímavé rozhodnutí vydal spol

kový soudce Hanford v beattle
Wash Přijel totiž do onoho mS

sta Japonec jménem Yamasaka a

pokladní úřady nařídily jeho vrá-

cení na tom základě že dostal se

do Spojených Státu tajně a neměl

nutnou částku peněžní Zřízenci

přistěhovalečtí dovolili však Ja-

ponci vystoupiti na pevninu a týž
na radu advokáta obrátil se ku

jmenovanému soudci o tak zvané

"habeas corpus" Soudce po vy-

slechnutí svědectví rozhodl že

Yamasaka oprávněn jest ku svo-

bodě a pobytu ve Spojených Stá-

tech Doznal sice že soudy ne-ma- jí

práva překážeti přistěhova-lecký- m

úřadfim v konání jich po-

vinností ale jakmile prý někdo

oroDuštěn iest na pevninu těmito

úřady nemůže býti vyhnán ze ze

mě lei po soudním vyšetřování a

poněvadž zákon dotyčný nedává

soudům práva ku vedení takového

líčení nezbývá nic jiného nežli

propustiti žadatele Japonec ihned

zatčen byl na rozkaz pokladních
úřadů z Washingtonu a prozatím
nelze předvídati jak to skončí

Přistěhovalecký komisař v Seattle

tvrdí že Yamasaka byl stále pod

jeho dozorem a proto že zakroče

ní soudu bvlo neoprávněné Dle

soudce Henforda "nežádoucí"

přistěhovalec kterýž by se na

pevninu dostal má již nároky na

ochranu soudní a nepodléhá pra
vomoci úřadů přistěhovaleckých

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Zbabělá vražda

Ve Wichita Kan zavraždím

byla ve čtvrtek večer slečna Belle

Slavinova stenoerafka y tamní
národní baňce jistým neznámým
mužem pro něhož nějakou práci
konala Ona totiž po svých pra-

covních hodinách stenograíovala

pro obchodní cestující a tak bylo
i v tomto případě Z prvu se

myslelo že spáchala sebevraždu

ale později zjištěno že revolver

kterýž v ruce třímala jí nenáležel

a zbraň její nalezena také ve stol
ku netknuta Účelem vrahovým

patrně byla loupež poněvadž vše

cky papíry v bance byly přeháze
ny a zásuvky zotvírány

Delfian nepůjde do Aoaapolls

Osborn W Deignan jeden i

hrdinů z Merrimacu kterýž zvlášt
ním zákonem kongresním opráv
něn byl vstoupiti do námořnické

akademie v Annapolis vyjádřil se

v Elkhorn Wis kdež návštěvou

u své babičky mešká že do Školy
této nepůjde Musel by totiž slo-

žití zkoušku jako každý jiný kan-

didát a on nemá prý prostředků na

průpravné studie

Otevírají se jim oči

Do New Yorku přijel v pátek
ohioský senátor Foraker a byv tá-

zán co soudí o si'uci na Filipí-

nách odpověděl: "Zdá se mi

že máme před sebou na Filipí-

nách tužší práci nežli jsme oče-

kávali Nevěřím že časopisy do

stávají všecky zprávy zasílané od-

boru války ale nic o tom osobně

nevím Je-- li více peněz a více

vojska třeba kongres postará se o

obé Lid však není nadšen pro
válku"

Situace ve Wardner

Do uhelného distriktu Couer

ďAlene v Idaho dováženi jsou
skébové nejvíce z Missouri ale

mnozí brzy nabažili se tyranie v

dolech a místa opustili Povole-

ní ku zaměstnání stále ještě vydá-

vá šerif a jedině ten kdo se jím

vykáže prácí obdrží Obhájci ha-

vířů navrhli aby obžaloby byly

zrušeny a sice z té příčiny Že J
II Forney neměl žádného práva
býti přítomen když svědkové byli

vyslýcháni před velkou porotou a
Ze šerif France výstřední stranník
těŽároíků vybíral jedině takové

porotce kteří měli předsudek pro-

ti obžalovaným

TrJaafalai cesta Rooseveltova

New-yonk- ý guvernér Roosevelt

účastnil se také sjezdu "drsných
jezdců'' jimi o Santiaga velel a

celá cesta jeho t Albany do Las

Vegas N M byla nepřetržitou J

ladou oslav jakých ani presiden--

kterak připravovány a proto pro
sty rázu odporné škrobenosti vítá'
ní úřadních Byl to výbuch pra'
vého lidového nadšení Roosevelt

promluvil na několika místech

obdivujícím jej davům V Kansas

City když byl vysekl poklonu hr
dinskému generálu Funstonovi

pravil: "Vaše přivítání dotklo se
mého srdce neboť já přijel z té

dálky jenom za tím účelem abych
pozdravil své staré drsné jezdce
Poslední léto strávil jsem před
Santiagem a poslední zimu v AI

bany — obé tuhá práce — ale po
dle možnosti činil jsem vždycky to

nejlepší V tom někdo vykřikl
ze zástupu: "Oh plukovníku
I ty starý chlapíku—ale Schweit- -

zere isi to tyf lak isem rád ze
tě vidím'' Á před celým množ
stvím guvernér a opálený prostý
mužniskli si ruce jako dva staří

přátelé V Uadora vlak se zasta-

vil a když vyšel Roosevelt na

platformu káry stařec jakýs přišel
k němu a pravil "Já byl v občan
ské válce a můj hoch byl s vámi

na San Juanu 'Jak se jmenoval
tázal se guvernér "Bugby ' od

pověděl stařík "Cože? Fred

Bugby? Nebylo lepšího hocha v

celém mém pluku ' Vrásčitá tvář

starcova se vyjasnila a po chvíli

odcházel pln radosti V Page
City sešlo se veliké množství lidí
na nádraží a Roosevelt k nim pra-

vil: "Přišli jste se na mne podí-

vat poněvadž myslíte že jsem
ucházející dobrý Amerikán Sna
žím se jednati s každým jak za

sluňuje — spravedlnost všem a

nespravedlnost žádnému" V

Emporia musel vyjiti guvernér do
městského parku kdež očekávaly
jej nepřehledné davy lidí Dostal
též několik kytic z nichž na jedné

přišpendlena byla stuha s těmito

slovy: "Obdivujeme a milujeme
vir poněvadž rráte odvahu konati

co jest správné" — Do Las Ve-g- as

dorazil Roosevelt o půl druhé
v sobotu odpoledne a uvítán byl
asi 5000 lidmi na nádraží S bý-

valými "hochy" svými pozdravil
se srdečně a každému rukou po-

třásl Slavnost valně pokazil sil-

ný liják kterýž dekorace promo-
čil a poškodil Nadšení obyvatel
stva a návštěvníků kteří z blízka
i z daleka přijeli na zvláštních vla-

cích nikterak tím však neocblad-l- o

V neděli konána přehlídka
pluku za obrovského účastenství
a při té příležitosti věnován Roo-

seveltovi zlatý památní peníz
jménem všeho obyvatelstva Nové

ho Mexika Téměř všichni bývalí
"drsní jezdci" se sjezdu súčast-ni- li

Odsouzení Železničních banditu

Lupiči kteří přepadli vlak blíže
Macomb Mo nebudou tak brzy
provozovat! své řemeslo V pátek
skončilo přelíčení v Hartville s

Williamem Jenningsem a porota
poslala jej na dvacet roků do ža-

láře "Jack" Kennedy soudruh

jeho dostal sedmnáct roků Jenn-ing- s

přijal rozsudek s úsměvem

Sebevražda podivína
Ve Washington la zastřelil se

7oletý Epbraim Maxwell jedno-

nohý veterán z občanské války v

níž bojoval na straně konfederač-n- í

Zanechal poslední vůli v níž

nařizuje aby mrtvola jeho byla
spálena a popel rozházen vodám a

větrům s mostu přes řeku Missi-

ssippi Svému příteli Wilsonovi
odkázal $23080 aby ve skutek
uvedl přání jeho Zesnulý naro
dil se v Západní Virginii a znám

byl v dalekém okolí Rodiny ne
zanechal žádné

Ohromná dobytkářská kombinace

Z Fort Worth Texas dochází

zpráva že co nejdříve v státě tom
bude utvořena východními kapica-list- y

dobytkářská společnost a

kapitálem $40000000 Z této

částky asi třicet milionů vynalo-
ženo bude na zakoupení rančí a

dobytka a zbytek ponechán jako
operační kapitál Asi za dvacet
milionů dollarů ranči už bylo vy--1

koupeno Podnikatelé rozhodně

popírají že organisujf trust Ve

stitS je na iest milionů kusů do-

bytka v ceně $120000000 a oni
budou tedy kontrolovati pouze
nepalrnon část Nová kombinace
'nikterak prý nepřijde do konfliktu
a proti-trustový- zákony státu
Texas

Aguinaldo stává se stále aggre- -

sivnějším Nejen že pokouší se o

znovudobytí San Fernando on

ujal se vrchního velení nad armá
aou dunovou k niž připojil 9000
čerstvých bojovníků z krajiny
antipolské a rozložil se před sbo
rem McArthurovým Naše vojsko
v San Fernanďo jest neustále ob-

těžováno drobnými útoky povstal
ců : kteří ihned couvnou když
několik našich lidí poranili Ná-

sledkem toho vojsko nemá odpo-
činku ve dne ani v noci a jest
vysíleno až k smrti
' Transportní loď Centennial za

žila nebezpečné dobrodružství na
severním pobřeží Luzonukdyž do

Manily plula Uvízla totiž na
skalisku a nežli mohla se hnouti
obklopena byla domorodci v člu-

nech kteří hrozivě si počínali
Kapitán Eagle nucen byl vyhodit!
100 tun potravin a různých zásob

pro vojsko aby parník se skaliska
dostal Domorodci ukořistili vše-

cky zásoby a na břehu se k vůli
nim servali

S jakou rozhodností odmítají
Filipínci každý pokus na kompro
mis s Američany o tom nejlepší
svědectví podává případ plukovní
ka Arguellesa předsedy výboru
kterýž s americkou komisí vyjed-

nával o podmínkách míru Poně
vadž odporučoval samosprávu pod
americkou svrchovaností odsou
zen byl filipínským kongresem k

smrti a jedině pro jeho dřívější

zásluhy byl trest tento změněn na

dvanáctiletý žalář

Gen Otis oznámil odboru války
že pluky nebrasský pennsylvan- -

ský a utažské dělostřelectvo vse- -

dají už na loď

1:
Zprávy osobni

— V sobotu odjela paní Zeleni
známá obchodnice ve střižním

zboží do Chicaga na koupi zásob
a sice hlavně zboží importované-
ho které zde tak výhodně koupiti

"

nelze

— Koncem týdne vypraví se

pan Josef Havlíček s manželkou

na cestu do Čech po více než
2oletém pobytu Jede na návštěvu
a zotavenou po nemoci která mi-

nulou zimu si jej osedlala ač

takto na něm nemoc znáti není

Jak dlouho se v Čechách zdrží
to se posud neví — bude-l- i se mu
líbit a jej zajímat zůstane déle

Nepochybně že vrátí se napřesrok
asi přes Paříž kde si výstavu pro-

hlédne S ním jedou do vlasti též

krajané Myslivec s manželkou a

Charamza Vyjedou z New Yorku
na 4 Července po expresní paro-
lodi Wilhelm d G

S mostu Eadsova kterýž ve

výši 115 stop pne se přes řeku

Mississippi v St Louisů skočil v

neděli 2oletý Miles McDonald o

sázku Byl sice vytažen ale 2ranil
se nebezpečně

Z Colorada docházejí zprávy
že sucho zničilo všecky velké pa-

stviny tamní V údolí San Luis

dobytek již zmírá Také v sever-

ním Mexiku některých částech

Oklahomy v Indiánském území

západním Kansasu a jižním Utah
sucho mnoho uškodilo

Lešetlnský kovář
Před několika lety vydána byla v

Praze úchvatná výpravná báseň Svato- -

pluka Cecna ' Leíetínský kovář" Li--

ceno v Dl otrýml tahy poněmčovanl
íeských dědin cizozemskými fábríkan-t- y

a vřelá láska lidu českého k řeči
otcA svých LeSetínský kovář vzor
pravého Čecha vzdoruje snahám po
nřmčovacím a zaplatí vzdor svůj íivo
tem neboť ca ponětnčovately stojí mo-
cné rameno "zákona a spravedlnosti"
Básefl psaná v slohu lehkém a přece
úchvatně zajímavém spůsobila veliký
rozruch Však ten trval na krátcel
Vláda ii skonfiskovalat Jen něco málo
výtisku před konfiskaci rozprodaných
přišlo mezi lid Jsouce přesvědčeni
ze přijdem vstříc přáni každého milov
níka ušlechtilé četby vydali jsme se
svolením spisovatele báseň" tuto v

ptnés znění konfiskovaného vydáni
A v očekáváni tm jsme s nemýlili
Během prvého roka rozebráno prvé vy
dání skrovné ovšem a uspořádali jsme
vydáni druhé v mnohem lepši a doko-

naleji! ii pravé a vétším formátě nei
bylo prvé Báseti tvoří kniha o 88
stranách a nrodáváme ii 00 2óct Do
Cech se zaručením za 50c z druhého
vydáni (ana kniha valně tělií) za 6ScL
K dostáni ta hotové a

Pokrok ZtfpuM

P J

TRŽNÍ ZPRÁVY

Chicago 28 června 1899

Písnice nenetává klesat! v cení T ieml napo
máhá ji zejména hojný přívoz jako! 1 klesání v

trzích evropských a rozmnožení viditelných zá-

sob ve řkladiStich Ozlmka Červená iía 2 zboží

hotové klesla již na 73@74 pro září U% pro pro-

sinec 55!4 Jrk ííslo 2 jest za 7C@7žK a tvrdá

7útf@71
'

Kukuřice jest nyní též ceny ochablejší Cit 2

zboží hotové za 3i% pro září S4H

Oves sdílí též ocbablost t kukuřici a prodává
se Msto 2 za Í8@26K pro záři 2l'4i bílý 27@!9

JeSmen počíná v ceně stoupat) je nyni za 38®

41c dle jakosti
Lnéné semeno je ODŽt levnější { 1 za 1102

severo-západ- ní 1108

Dobytek hovězí začíná tento týden s senou

pevnou s vysSí Jateční voli k vývozu jsou sa $500

©555 dobře krmení voli jateční 490@5-0- s pro
středni s nedokrmeni 4C0®4 85 JateCM Krávy

a jalovice jsou zs S34C@510 voli k žíru 18 8')@

$5 00 a zápsdni krmeni voli $450(3540

Vepřový dobytek má dnes cenu obstolni pe-

vnou si nižii než před několika dny Prodává

se pěkný těžký po t35X@380 s lehký $865®

$385
Omaha 28 června 1899

V týdni minulém byl přívoz vepřového dobyt-

ka hojný za to hovězího jen prostředni a (kopo-

vého poměrně slabý jak viděti z ráeledujícl ta-

bulky:
Hov Vepř Skop

Celkem za min týden 12658 60775 8997

Týden koně 17 června 14934 58957 8053

Týden koní 10 ěervna 9263 63211 7934

Týden koní 27 května 15215 63016 13777

Trh na jateční dobytek hovězí byl během mi-

nulého týdne dosti uspokojivým Počátkem tý-

dne byly sice ceny ochablejší aie ponenáhlu se

lepšily tak že koncem týdne mohlo se zazname-

nat! zlcpSení ceny o 10 centu proti týdnu přede-

šlému Též jateční krávy a jalovice nalézaly

dobrý odbyl za slušnou cenu Dobytka k žiru

přiváži se skrovně aviak také není mnoho po
něm poptávky tak že cena zůstává nezměněnou

Tento týden počíná opět s cenou pevnou ač pří-

voz dnes byl skrovným Jateční voli prodávali
se po $450@510 většinou kol $490 Jateční krá-

vy a jalovice placeny po a voli k žiru

po $400@-3-

Vepřový dobytek neutrpěl klesnutí takové ja-

ko v trzích východních prodárá se po $3fln®

367

Vejce stále skrovně se přiváži odbyt je dobrý
čerstvé za 11c tucet
Máslo je ceny nezměněné obyčejné domácí

Il@12 nejlepii stolní 12@14 s z másloven 16@ll

Drůbež je ceny ochablé Slepice 1% jarní
kuřátka k smažení 18 až 20c kachny a husy
7o krocani 8c libra

Brambory nové stále Dojněji' se přiváži
a prodávají se po 75®80 Staré brambory
Jsou ceny ochablé 20 až 35c

Seno je ceny ustálené nezměněné $S5t@700
tana dle jakosti
Kuže čerstvé čís 1 Jsou po 7!íri čís 2 6!c

Solené iís 1 8Ho čís 2 7fcc Telecí 8 až luc

St Louis 26 června 1899

VSenlce jest ceny ochableji! a nižSí červená

č 2 74@74K pro září 75X Tvrdá í í 7útf
Kukuřice byla koncem týdne ceny nižií viak

dnes Jest opět poněkud pevnějii Číslo 2 pro-

dává se za 34c
Bavlna je ceny ustálené prostřední f%

siiiiitutiimiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiBHiimit&

1 Ctěným krajanům
= a známým!

Tímto dovoluji si oznámiti
všem svým přízuivcfim že okol
oostmi jsa nucen vystoupil jsem
ze známého šatního obchodu
Nebraska ClothinR Co Při ob-

chodu svem nemohu jinak nežli
vřele odporučit! solidní obchod
tento vSem kdož v oboru šatním
něco potřebují Kdokoliv v ob
chodu tomto něco koupí může

býti ujištěn že levněji nekoupí
nikde

Děkuje vřele všem krajanům
za přízeň v minulosti mi proká-
zanou znamenám se ▼ áctě

= Anton Novák =

SiiiiMiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Hotel u města Prahy
[Frag-u- Hotel]

v Prate v Omate ij a William ul

Jest lépe "bel kdy dříve zařízen a při-

praven ku posla ze ct hostam

Čistí pohodlné pokoje a chutná i do-

bře připravená strava pro cestující
Omahy Jakož i pro strá-vní- ky

Flieňské pivo stále na lepu

Znamenité Omaha Brewine Ass'n pivo
a jiné nápoje jaksi i nejlepii doutníky
vždy v hojné zásobo

K návštěvě co nejuctivěji zve

Joseí lepstlco
MAJITEL

n Žižka
Krásné dva litogTafované ofc-a- zj

představující české velikány Uuui
Zizka hodící se pro spojiové a veřejné
místnosti jakol i pro rodiny máme
ny í sklade-

-

Prodáváme je oba po
fl-O- aneb co prémii k Pok Zipsda as
oplatek 50c Pofcnk Západ

Záchvaty trvale vyléčeny Zárhvatv a ner- -
vosnost zmizí no Jednodenním nživám Dr

Great Nerve Hestorer Zailete si pro
fllne'8 láhev nazkouiku Obdržít ji zdarma

Ltd 931 Arch St Philadelphia
Pa HlODT&tf

Laciné domovy rv5éktní0lcdímB o
lo- -
4

tem v Grand Vlew W00 — Rohový sveíenýlot a dum o 8 světnicích na 11 n Ointin íiMcf
11500 — Nový moderní dum o 6 světnicích a
velkf lilf na 15 lillrl tlATn — HAm nftuirStni- -
cích a lot na 15 ul blíže Center W0OO - Pěk-

ný obchodní majetek a 2 domy na Vlnton ul
za výhodnou cenu — Pojištění proti ohni za
ceny velmi nizké HBKRY a ťATNÍ

B01 NTLB Omaba Neb

lňoi Farma o 320 akrecn v Stan--aa yiUUej tonOobližeClarksonNeb
Na Drodel na libovolné snlátkv 220 akrft riS- -
láno ostatní luka a pastva Vie oplotěno
Všecky stavby co farmě náleží v dobrém po-
řádku dvý potok protéká pozemek Celá
farma Je bez dluhu Koupě chtivý nechť se
hlásí u W C Macha Clarkeon neb u Jos v

Prague Neb dt78tfh8x2

Farma na prodej
100

Vallnv
akru ve

f!n
Neb 44 míle od North Loup 140 akru vzdělá-
no Obvdlí Stále a studně £20 za akr Třetina
hotově zbytek na splátku při S proc úroku

J Bliss 230 New Exchange Bída- -

dt78tf So Omaha Neb

Ha prodej velmi lacino faf
mek v So Omaze blíže jatek v pěkném okolí
Title čistý Prodá se buď za hotové aneb se
část počká ale za hotové se dá pěkná srážka
n aoptani u pravniKa Berny INew York Llfe
Bída v Omaze aneb n luna Rnalckáhn v ti
skárně Pokroku Západu grtf

pro letní topení
Rock Lump 1700

Spgs: Nut ' IBňfl
Eez tň m
Nut mm

Whlte br 'out Í360
Suché nařezané dříví velmi lacino

Dt7tf X TVEVr
PHONEI918 --- - 715So IStUStt

íostarejte se
o budoucnost
svých rodin

přistoupením
k rozvětvenému
řádu__i--iiiiasa-

of
tito

Jen vyplácí pojistné

právně a ryohle

JEDNÁNÍ V ŘEČI ČESKÉ

Hledají se jednatelé
k založeni nových táboru Výhodné pod-

mínky

Doplíte o podrobnosti česky neb anglloky
na vrchního velitele

J C ROOT
311 Sheely Block OMAHA NEB

Za sníženou cenní

Máme posud několik výtisků apiso

Královské vénné město Mělnili

a okres mélnický

který s velkou píli sestavil a ku velké

své SkodS vlastním nákladem vydal
řiditel městské školy pan Lud Bochm
Jest to spis objemný neboť čítá 934

stran velkého formátu a 55 obrazy a
mapou okresu mělnického a místa
Každý rodák mělnický měl by chová ti

spis tento obsahující popis a dějiny
jeho rodiště Pan spisovatel oprávSu
íe nás ku nabídnuti zbytku spisu za
crnu valně sníženou a sice budem týl
prodávat! nyní za $200 i s poštovní
zásylkou DřívějSÍ cena $400 Žádný
Mělničan nemusí se nyní vymlouvat!
na cenu knihy neboť za tuto cenu je
v pravdě levnou Hlaste se brzy
Adresujte: Pokrok Západu

Omalia Jich

Věčný žid
Neaí díla kteréí by v romanopise-ítv- f
tak poutalo všechny vrstvy čtená-

řů jako "Věčný žid" Jest to román
vě'oznámý který každý Čte se Zalíbe-

ním Toto velké dílo čítající 1216 stran
jest nyní k dostání úplné za tl Bešit
na nkázku pošle se ochotně zdarma
alóéma kdo oíl požádá pod adresoiu

Kalho-t- ta Atnvrlcká
Omaká Nebr

WHISIÍEY
DIST1LLEO AND

BOTTLED AT THE

ViiiovSpííifis
DlSTIliERÝ
GUABAHTEEO --—

PURITY —
5TRENGTH AND

F LAVOR

K dtttáaf v lékarnick koUUck a va
Heea zaaaýck obebodack

I


