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Několik mostů bylo strháno a
bytným a vypuknatT zlejriého nou zvěsť' že Ótisovi posíláni bu- -

' _'I a m

to oikdo't Lyons nepamituje a v

tom spatřovala školní rada od-

souzení svého jednání a schválení

počínání vzdorovitýcb žáků a

proto se celá poděkovala Místa

jejich byla ovšem bez nesnází

obsazena -
-

dělnictva aoí tolik jjikp John
Rockeíeller a proto jeho vliv rov

ná se nule ' Ze jeho ustanovení

do úřadu bylo vážnou chybou to

už ve Washingtoně dávno vědí
Mělo' to býti jakýmsi uznáním

dělnictva ale zatím nikdo proti
Powderlymu tolik neprotestoval

jako dělníci Z bývalého dělníka
stal

'
se zatím pán a poněvadž

vždycky slyšel jak ti přistěhoval-
ci škodí práci zdejší začal písni-
čku podobnou Stalo se to už

jakýmsi mravem že všecky útrapy
psoty které národ tento 6tihly

připisovány byly na ' vrub přistě--

hovalectvu třeba že i ty pravé
Amerikány z Mayfloweru

' museli

bychom hledati se svíčkou a tu
stále ještě zůstává ten jediný
Amerikán — Indián Otázka při- -

stěhovalecká byla už tolikráte pře-třásá-

že netřeba o ní Šffiti slov

V posledních létech ukázalo se

pak nade všecku pochybnost že

když zde pro vystěhovalce místa
není oni sem nejezdí Během

nedávných špatných časů přistě
hovalectví pokleslo netušené a to

můžeme vvsvětliti tím že lidé z

ciziny usazení ve Spojených Stá
tech nikoho do této země nezvali

Nyní přistěhovalecký proud opět
sesílil a to stalo se jenom proto
že po práci je větší poptávka
Přistěhovalectví reguluje se samo
sebou a není k tomu potřeba žád
ného Powderlyho
Je-l-i v Americe tak zle jako
Evropě nikdo sem jistě na práci
nejede neb raději schová si peníze
jež by cesta vyžádala a to jest
iak každý ví částka dosti znač
ná A kde by v tom nejhorším

případě mohli přistěhovalci ško

diti? Jim za úděl dostane se

pouze nejtěžší práce jak víme ze

soudobnvch zkušeností Po del
ším oobvtu v této zemi téměř

každý vyhledá si práci snažší
má-l- i dítky tu teprve hledí aby
ony lehčeji chleba si dobývaly A

zde objeví se nám užitečnost při- -

stěhovalectva pro Spojené Státy
Dnes už nikdo sem nesmí kdo by

trpěl nějakou vadou fysickou neb

prohřešil se proti trestním záko
núm kterékoli země a tím stává
se že národ náš sesilován jest
lidem kterýž každá jiná nová ze

mě s otevřenou náručí by přijala
A Spojené Státy dosud můžeme

pokládati za novou zemi k čemuž

oprávněni jsme pohledem na ma

pu My pochybujeme že příští
kongres přijal by nějaký zákon na
obmezení přistěhovalectva avšak

proto je ďobře dáti pozor na ta
ková individua jako je Terrence
V Powderly

Klid zbraní na Filipínách

S přikvapivším deštivým obdo
bím nastalo nucené příměří

bojišti filipínském Kampaň byla

pro naše vojsko dosti zlá i bez

pověstných tropických lijáků

proto na pokračování v polních
taženích nemohlo býti ani porny
šlenL Poněvadž zakončen by

jaksi první akt tohoto filipínského
dramatu bude snad záhodno roz

hlédnouti se co všecko vykonáno

bylo od 4 února kdy první rány
vyměněny byly mezi domorodci

Luzonskými a předními strážemi

americkými až do doby přítomné

Po pádu Manily panovaly mezí

americkým vojskem a bojovníky

Aguinaldovými poměry zcela přá
telské Domorodci měli ujištění
od generálního konsula americké

ho v Hong Kongu Wildmana

od admirála ueweyno ze se jim
dostane neodvislosti a proto
Američanech spatřovali stále své

osvoboditely Generál Merritt

přičinil se však brzy aby rozply
nuly se všecky tyto illuse Chtě!

mítí zásluhu o dobytí Manily

úplně sám a proto ignorovat! za
čal Aguinalda — podle starého

přísloví: "Mouřenín vykonal svou

povinnost mouřenín může jít
Přišel-l-i někdo od náčelníka ozbro

jených domorodců k němu nanej
výše odkázal jej k bolobradému

lajtnánkovi jako nějakého dotěr
ného agenta Merritt vymlouvá!
se ovšem že prý to bylo povinno
stí Aguinalda samotného přijíti
němu hned jak on přijel do Ma

nily jako guvernér celého arcbi

pelagu filipínského avšak bylo-- li

toto stanovisko správné ať každý
sám rozhodne Jisto je že

tomto případě když hora nešla k
Mohammedovi nešel Mohammed
k hoře Roztrpčení domorodců

dosáhlo vrchole když byli 1Mani

ly i t Cavite vyvovědžni a tažena
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Jsou nejbeipacnřjií když ne koupi na poita
neb azprtHMU "Money Order a tyt nám aa

zalle Tti v registrovaném dopitu aneb
bankovní Jest záatlka Jita hp

chce platltl "eheckeiD" na bank necnr taft a
e canta rice proto ie tolik muiime platit
banku za kolekci aneb af koupi imánku

(draft) naOmabu Chicago neb New York Ha
míst aroDnycn penei piumimi ""i ™

8entoví kolkr Vlechny zásilky nechf Jou
zaalány pod Jednoduchou adresou pout
'

:í Pokrok Západu
OmaJm Neb

Omaha Nobr 30 června 1899

NENÍ SNAD ODPORNĚJŠÍHO POHLE- -

du jako na houf kluků na rohu

ulic kteří jako by čekali jenom na

příležitost urážeti kolemjdoucí
zvláště ženštiny Holoty takové

má Omaha slušné procento a če

ská čtvrť není tím neřádem nikte

rak ušetřena spíše pochlubiti se

může větším procentem než kte
rákoli jiná Kam to výrostci ta

koví přivedou o tom nebude spo
ru Prodělávají ve společnosti
starších pobudů školu jakou by
ani v kriminále nedostali Mnozí

rodiče kolikráte si naříkají zoufá

le co že jim to ze syna vyrostlo
za nezdárníka ale nevzpomenou
si že mu v útlém věku uzdu po

pouštěli Mladí odporní a suroví

v loafři tito jsou ostudou české čtvr

ti a když policie o potlačení zlo

řádu takového nedbá jako v ji-

ných městech měli by rodiče

samí ve svém vlastním zájmu pe
čovati o mravy dětí Když pak
některý muž náhodou trefí se

tomu žespustlík takový urazí
ženu měl by mu dáti jak náleží

na pamětnou Tím vykonal by

pouze povinnost vůči sobě a spo
lečnosti lidské vůbec

Čteme-- u starší dějiny kulturní
zdá se nám že věci a události vel

mi rychle se vyvíjely v dobách

těch a že nyní pomalu pokračuje
me To je ovšem klam působě'

ný tím že v dějinách přelétneme
celá dosetiletí v několika hodi-

nách kdežto ve skutečném životě

musíme prožiti každý den hodi-

nu minuta a vteřinu V dnešních

dnech odehrává se jedno z nejdů-ležitější- ch

kulturních hnutí v no-

vějších dějinách lidstva a snad u

mnohých zůstane nepovšimnuto
Míníme otázku trustů Povstaly

tyto ohromné kombinace kapitálu
▼ posledních několika létech a

byly snad leckde považovány za

veliký pokrok ve světě průmyslo-
vém a obchodním V nynější do-

bě kdy se neustále bádá kde

mohlo by se vydání při výrobě
neb obchodě ušetřiti byly zajisté
velikým krokem ku předu ale

proti nim vyvstal nový problém
Zdokonalenou sdruženou výro
bou musel by nastati přebytek vý
robních sil a tu vznikla proti tru-

stům vážná oposice Na podzim
konány budou dva sjezdy v nichž

rokováno Dude o otázce trustů a

jejf vztahu na celkový vývoj ná
roda Průmyslová komise jež ve

Washingtonu zasedala též sebra

la zajímavá data o působení tru
stů což opravňuje nás k naději
že také kongres probudí se k čino- -

sti a otázku trastů důkladně pro
béře Generace dnešní nikterak

nespala a je naděje Že problémy

jež vyvstaly v posledních létech

rozluští uspokojivě

Dřívější veliké světlo dělnické

a nynější komisař přístěbovalecký

pan Terronce V Powderly chystá

prý jíl statistika kterou dokázati

chce jak Ikodlivo je přistěhova
lectvo této zemi v nadějí la kon

jjrea je "radikálně" obmezí K

▼tli takovému trpaslíka jako je

Powderly netřeba ae nijak rozči-

lovat a rtcalllkáfiský kongres si

to dvoříte toays!í nelli niile--

kukuřice v nížině řeky ' PJatt t
téměř úplně zničena v h
— Sjlným přívalem dešťovým

kroupami a někde take vicnrici
navštívena byla střední Čásť státu
našeho v neděli' ' V Kearney

spadlo 461 palce deště a divoký
vichr přelámal sloupy telegrafní
strhal střechy s

' domů ' a vůbec

způsobil poplach v celém okolí

Nebyla to však větrná smršť a

proto o život nikdo nepřišel v
okolí Gibbon a Lichtfield padaly
kroupy a úrodu velmi poškodily

- Řád Bili Hora číslo s- - Z- -

Č B J pořádati bude v neděli

dne 16 července slavnost dvaceti- -

eté památky svého založení a

sice bude se slavnost 00 py van v

pěkném háji
s u '

Verdigre Při
slavnosti budou řeči české i an-

glické zpěvy i deklamace a dvě

hudební kapely budou účinkovati

totiž oblíbená kapela bratří Páv
íků a mladá kapela Moderních

Dřevařů Slavnost nabude zají-

mavosti tím že bude se při ní ti

na žádost několika členů

veřejné pojmenování dítek kterýž-

to obřad provede bratr Josef P

Šedivý

— Jak už dříve jsme sdělili

konána bude v Omaze 21 září
státní koavence republikánská za

účelem jmenování Člena nejvyšší-h-o

soudu státního a dvou řiditelů
státní university Níže uvádíme

jakému počtu delegátů budou

oprávněny okresy v nichž krajané
četněji jsou usazeni: Box Butte

Boyd 5 Buffalo 18 Butler

14 Lneyenne 5 louax o tůni- -

ingi2 JJawes 13 uooge i

Douglas 97 Fillmore 17" Gage

33 Hayes 4 Holt 9 Keya
Paha 3 Knox 14 Lancaster
58 Pawnee 16 Pierce 6 Rich- -

ardson 24 Salině 19 Saunders

19 Sheridan 5 Valley 8

- V případě W S Colea

jenž v Bloomtngton žalován je z

účastenství na zavraždění J P
Kreicbbauma v září loňského
roku svědčil v pondělí jesse
Tooman jenž pro zločin tento byl

již odsouzen na doživotí Vy

právěl že on Kreichbauma nikdy

před tím neznal a že strůjcem
celého zločinu byl Cole jenž vě

děl že stařec míval vždycky doma

peníze Tooman přiznal se opět
ně že osudnou ránu vypálil ale

hned potom přišel na farmu

KreSchbaumovu Cole a když viděl

mrtvolu pravil vesele: "Už máš

starého spraveného?" Spolu pak
vykopali jámu ve stodole a tělo
tam vtlačili a kamenem přikryli
Svědectví Toomanovo bylo křížo

vým výslechem poněkud otřeseno

Ve středu vypovídal Cole ve svém

vlastním zájmu Popíral rozhod
ně že měl co Činiti se zavraždě

ním Kreichbaumovým ale ve kří
žovém výslechu objevila se nedů
slednost některých jeho udání

— L Kavenny plse nám pan
Josef Hlava: Musím vám sděliti

jak v neděli kolem třetí hodiny
odpolední liják a kroupy u nás

řádily Vlak kterýž přijíždí do

Ravenny v 0:40 večer nemohl už

dále na západ a musel poečkati
až do středy Mezi Ravennou a

Broken Bow mnoho mostů bylo
strháno a tratě podemlety Jak
se praví kroupy potloukly na

průbu osm mil dlouhém a dvě

míle Širokém na jihozápad od

města Mám farmu půl míle od

hlavní ulice a tak mne to též po
stihlo a spustošilo všecko Z ku

kuřice snad přece něco bude ale

nevím ještě V neděli zrovna před
bouřkou vyjeli z Ravenny dva
mladí lidé muž a děvče a byli

krupobitím a lijákem zachváceni

b děvčete našli neco šatstva a z

bryčky kolo ale o neblahých vý
letnících se dosud neví Byla to

strašná neděle a ještě celou noc

potom řádily živly Co toto píši

ještě voda stojí vysoko a jenom
tam kde má větší spád opadává

— Pro velmi zajímavou příčinu

odstoupila školní rada v městečka

Lyons v okresu Buřt Hoši

kteří s úspěchem poslední zkou

Šky odbyli měli proti ní nějaké
staré stížnosti a tu umluvili se že

se pánům radům jak náleží vy
mstí Poněvadž heslem třídy
bylo "práce usjednotili se že

graduační slavností vystoupí vši-

chni v modrých plundrách škol
ní rada se o tom dověděla a sna-

žila se úmysl hochů překazili
ale beze všeho výsledku Ani

zakročení a rodičů neipomohlo
Ve svém zoufalství oznámili páni
řádové žákům le výloh s gradu-
ační slavností spojených nepone-

sou a tu rebelanti hned měli po-

moc po ruce Uspořádali ai jed-
noduše slavnost sani a vybírali

ritupfcá lilii tivý tiival la

nepřátelství bylo pouze otázkou
časuV"K první t Íránce doílo dne

února a kdo jí zavinili nebude
snad nikdy urf ití zjištěno Velí
cí generál našeho vojska prav že

prvnf rány vypáleny byly povstal-
ci 'a filipínská junta tvrdí pravý

opak Otis tenkráte telegrafoval
ia V 1VI 1 Laze Aguinaiaa cniei aocuui lirau- -

nutí onoho odstavce smlouvy mí
ru jímž postupovaly se Filipíny
Sp Státům Jak známo v fora
čase zrovna se o smlouvě míru v

senátě jednalo To odhalení Oti-sov- o

je zrovna tak podezřelé

jako ty jebo zprávy q vítězstvích

Aguinaldo je človék zchytraly
jak nesčetněkráte dokázal a proto
ani z daleka nebyl by se domý
šlel Že roznícením války věci své

poslouží Mohl očekávat! pravý
opak a to se také stalo Snad
smlouva míru nebyla by došla ani
schválení nebýti srážky s domo

rodei Začalo se vífiti na vlaste

necký buben rozníceno poznovu
válečné nadšení a Filipíny byly
"naše" dříve než se kdo nadál

Od té doby uplynulo pět měsí

ců a co všecko bylo vykonáno?
Dle poslední depeše Otisovy ovlá-

dají Američané celých šedesát rail

kolem Manily a to ješté pouze
dvěma směry V přístavu jsou
ovšem pány neobmezenýmí poně-

vadž oovstalci nemají loďstva a

dokonce i tam zajati byli naši lidé

když v loďkách si vyjeli Každý
může si na mapě vyhledati místo

na vzdálenost šedesát mil a sezná

jakou to velikou krajinu vojsko
naše má ve své moci A to ještě
nebylo bez velikých obětí Po
slední souhrnné číslice vydány

byly za dobu od 4 února do 6

června a z těch vysvítá že 326

našich vojáků bylo zabito na bo

jišti 69 zemřelo jich na rány 364

vyžádaly si nemoce a 1366 bylo

jich raněno V tomto počtu ne

jsou zahrnuti ještě ti kdož svíze

lemi staly se neschopnými služby
A takových ie velmi mnoho Pluk

nebrasský když tábl z bitevní čá

ry čítal všeho všudy 350 mužů —

ze 1300 a zrovna tak je na toto

pluk kansasský jak objevil zvlášt
ní kabelogram Kansas City btar
V přímých ztrátách ještě nejsou
zahrnuti padlí za celý téměř tento
měsíc jichž bylo též hodně Mů-

žeme zcela konservativně odhado
vat! že 3000 osob zahynulo neb

zhrouceno bylo na zdraví ve válce

filipínské A to až dosud bylo na

Filipínách zdrávo a teprve v po
slední depeši prozrazuje Otis že

se nemoce mezi vojskem vzmáha

jí následkem "obtížné služby

klimatických vlivů"

Komu příměří během deštivého

období prospěje leží ovšem na bí
ledni Povstalci v zastavení vá

léčných operací spatřovali budou

pouze známky slabosti a jsouce

zvyklí podnebí neustále obtěžo

vati budou vojsko naše drobnými
útoky a výpady Poněvadž sami

jisti budou před pronásledováním
rozšíří svoji propagandu všude do
vnitrozemí a zásobí znova své

prachárny a arsenály To ovšem

ve Washingtonu také vědí a proto
chtějí tomu čeliti Otisovi dosta
ne se 40000 mužů boje schopných
tak aby po skončení deštivého

období jak náleží udeřili mohl na

povstalce To by snad byla dobrá

spekulace kdyby povstalci mezi
tím zůstali nečinní a " zdemorali-sováni- "

jak je vždycky Otis ma-

luje Když oni ale rostou jako
houby po dešti Podle zpráv úřad
nich i dle dopisů dobrovolníků

bylo jich pobito více nežli celá

naše armáda čítá ale oni jsou
stále smělejší a jak jedna depeše
minulý týden oznamovala ohro
žovali sametné město Cavite

málem vpadli Američanům v zad

Na Filipínách žije asi deset milio

nů lidí a z tech dobrých osm pro
cent přeje vzpouře I z "přátel
ských" domorodců stali se najed
nou "zlí" domorodci jakmile pří
ležitost se jim naskytla O tom
několikráte se přesvědčilo naše

vojsko ku své škodě Z těchto
lidí bude Aguinaldo rekrutovali po
celou dobu deštivého období a až

pomine bude mocnějším nežl

nyní Na několika ostatních ostroj
vech mají Američané obsazena

jedině přímořská města a jak sám
Otis doznává domorodci očeká

vají pouze jak dopadne to na
Luzonu

Je tedy dosavadní výsledek velmi

smutný Půda kterou na Filipí-
nách vlastníme -

prosáklá je krví
americkou a kdo všecko měří na

peníze může mlti to vědomí že

vilka v dalekých těch končinách

tropických stojí národní pokladna
fr 000000 denně A kdy přesta-no-

u

ty oběti na krvi i aa statcích

aikdo nemůže říci Telcjramy z

WaskícsM oznamují (btliitel- -

doii uev4ckov ku" 'vyplňovaní
trhlifl V pravidelných plucích

' a

povolání do zbraně 10000 doDro-volník- ů

stalo se již skutkem Zá

roveň pak muži f jichž slovo je
ozhodujípfmi slibují: že kongres
ochotně otevře národní měšec

monou-- u

peníze pomoci wprav-
-

du i pěkné to vyhlídky do budou
cnosti í" -- r

NEBRASKA

— Kuřte Pospíšilovy Porto Ri- -

co doutníky z Wilíer Neb tf79- -

— V Crete přijali ordinanci

dle níž jízda po chodníku na bi

cyklu trestá se pokutou fio
- Tak se nám sděluje-bud- e

uváděn v Brainard Nebr nový
řád do Západní

Česko-Bratrs- ké

jednoty a sice od pondělka za

týden

Hledá se český prodavač šat

stva Dobrá mzda a stálé místo

Přihlášky dějtež se pód adresou:

"Klerk" care of Pokrok Západu
Omaha Neb dt8ix4

- V Plattsmouth na tak zva

ném Wintersteen "Hill shořelo ve

středu ráno obydlí paní Maud

Simmonsové se vším co obsaho

valo lak oheň povstal se neví

— V Humboldt bude slavnost

ním řečníkem na čtvrtého červen

ce státní senátor Van Dusen

Zajímavé budou též závody mezi

hasičskými četami z Humboldt
Pawnee

— Chas Joseph-mlad- muž z

Humboldt jenž poraněn byl při
železničním neštěstí blíže Crestoh

la minulý týden zemřel brzy

potom a pohřben byl ve svém do

mově v neděli

- Guvernér Poynter vrátil se

již ze svých prázdnin v Ilhnoisu

hned obléhán byl politikáři
kteří mají zálusk na místo správce
státního vězení uprázdněné pode
kováním se Leidichovým
— Výstava okresu Pawnee ko

nána bude ve stejnojmenném mě

stě od 26 do 29 září Dostihy
koSské budou prý letos velmi

zajímavé Jinou novinkou

Pawnee íest že co nejdříve bude

tam dostaven nový mlýn

— T Duda vLinwood Neb

má na skladě vázací provázek

pumpy větrníky vozy kočáry i

vše co k hospodářství se potřebu

je Krajane ucini aoore icayz se

u něho přihlásí než budou jinde
chtít koupiti dt75tf

— Ve wilberském školním di

striktu napočteno bylo 543 osob

nezletilých a sice 290 rodu muž

ského a 253 rodu ženského Do

školní rady zvoleni: F V Shaba- -

ta C Ballard T K Mallat E

W Miskcll W G Hastings a Č

Duras

— Kráva na kolejích ležící

zavinila vyšinutí vlaku sedm mi

jihovýchodně od Pawnee v pon
dělí večer Parostroj a pět kár

vvletčlo z koleií ale na štěstí
j
— - -

pouze strojvedoucí a jeden brzdar

utrpěli vážnější poranění Vepřů
značně bylo pobito někteří utekl

a jenom málo uniklo jich bez po

hromy

— Krajany v Boyd County
Neb a Gregory County S D

upozorňujeme Že A Křikač

Butte Bovd Co Neb má na

skladě úplnou zásobu hospodář
skveh stroiú které prodává za

nízké ceny a krajany vždy v obo
1 ¥

ru ' tomto co neiiepe odsiouzl
Přesvědčte se u něho nežli koupí
te jinde 35—3m

' ' Ze Sweetwater v severní

Části okresu Bufíalodochází zprá
va že v Beam Creeku utopily se

tři osoby v pondělí večer Byl to

iistý kazatel a dvě ženštiny ale

jména jejich nemohla býti zjiště
na Společnost jela v bryčce

zahynula buď pří brodu přes po
tok aneb se koně splašili a sřítili

se tam

— John Schenekan jenž by
dlel několik mil severovýchodně
od Wilber zabit byl bleskem ve

tři hodiny minulý čtvrtek ráno

Kdyi byl nalezen seděl na poste
lu oodepřen na loktech Ostatní
členové rodiny spali též v tomté

stavení ale vyvázli bez úrazu

Blesk sjel s postele do podlahy a

zapálil avšak ohefi byl brzy
uhašen m--

Koltm Springfieldí v okresu

Sarpy natropil déšť veliké škody
v úterý odpoledne Turtle Creek

se tak rozvodnil že lidé v níži

nádi bydlící museli se vystěho-

vat DevějV seťatop kolejí dráhy
tlissonri Paciav jila od města

bylo vymle iri drfia Rock

Islaad asá tzÁKíldk polkozené

'

Zprávy osobni ? '

— Minulý úterek překvapil nás

návštěvou upřímný a horlivý pří-

tel náš p V Loula bývalý dlou- - '

holetý osadník v Montgomery
'

Minn kterýž posledních několik '

roků bydlel blíže Sibley
' Oklaho-m- a'

Ač v Oklahomě líbí se mu

jak krajina" tak podnebí přece
vrací se do Montgomery v úmyslu
delšího když ne trvalého pobytu
to hlavně z příčin společen

ských
' V Oklahomě málo je kra-

janů v onom okolí kdež bydlel a

pan Loula co muž pokročilý uvě-

domělý a společenský postrádal
velice života společenkého ja
kému mezi pokročilými rodáky

montgomerskými byl uvyklým

Bylo nám velmi milým pohovoření
s ním ačkoliv neměli jsme tolik

času co bychom si přáli v jeho
společnosti a povzbuzujícím ho

voru s ním ztráviti V Oklahomě

nyní žně již blíží je ke konci a

mají sklizeň drobného obilí dobrou

a mohla by být ještě lepší kdyby

bývalo v druhé polovici května

pršelo Včera odjel pan Loula

do Minnesoty a přejeme mu aby

pobyt jeho tam byl příjemným

— Pan W F Severa ze Cedar

Rapids vracel se minulou neděli

již z výletu který a přátely pod
nikl do Colorado a ačkoliv nepo-

byl tam tak dlouho jako ostatní a

nejel tam ze zdravotních ohledů

vracej se přece osvěžen

— Pan J Dufek jeden ze sta

rých osadníků nebrasských kterýž

po 30 roků neb déle bydlí již blíže
Linwood vracel &e ve středu z

Arkansas kdež byl na podívanou
Pan Dufek je majitem celé sekce

pozemku v Arkansasu a činí nyní
do opravdy přípravy tohoto pod
zimu tam sc stěhovati Ukolo
Házen usazeno jest nyní již 57 če-

ských osadníků Z počátku se
tam mnohým nelíbilo ale nyní
jsou spokojení neboť všichni
dobře prospívají Úrodu mají
tam letos dobrou

— Zítra odjede spolu s pp
Havlíčkem a Myslivcem na východ
paní Kotyzová manželka starého
našeho spoluobčana p J Kotyzy
Pojede do New Yorku k návštěvě

dcery

Odkládáme příliš dlouho a ne-

duhy žaludeční stanou se snadno

chronickými Včasné použití Dr

August Koenig'8 hamburských
kapek vyléčí všechny neduhy ža-

ludku jistě a obnoví dřívější zdraví

Yelml nízké levné jízdné
' Do Richmondu Virgin ia a na-

zpět po Northwestern dráze

Lístky na prodej 10 11 a 12

července platné k návratu do 15

srpna O seznam dráh po kte-

rých se jetí )může a další zprávy
obraťte se na Northwestern City
office 1401 a 1403 Farnam St
Omaha 83x2

Velkolepé oslavení
v

4ho ČERVENCE
— spojené —

s koncertem
pořádáno bude v stinné
zahradě

J Wicsnera roh 8 a Hickory ni

Vstup úplné zdarma

Začátek ve 4 hodiny odpoledne
Výtečný Metzův ležák na čepu
Všichni přátelé dobrého poba-

vení jsou uctivě ku slavnosti této
zváni

J WIESNER majitel
a f

niriy aa iy ay aa a ay

I!3t8l 11 mčsta Prahy

[STasrue Hotel]
v Prase v Ornáte ij a Wiltiam ul

Jettlépe Del kdy dříve tařen a při-
praven ku poaluze ct hott&m

ČiatJ a pohodlná pokoje a chutná I do-b-ře

pffzraveaa strava proeeetajlcl
Umaby jakoi 1 pro itri-vaí- ky

PlutoM fňů itált lepu

Znamenité Omane Brewiac Aaťn pivo

K aivMvi ce neJoctlTÍJl iVe

:
- Josef zaopejtiro

určitá čára přes kterou nesměli

přejiti Aguinaldo přeložil tedy
své vrchní velitelství do Malolot a

brzy potom on aáoa nrčil mez

která ani obě armády

Nyní xul m koa££t no

čy fTT% d VpTi

c„r~ r 1 i—— -- ~-o
a — --


