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Ze svéta průmyslu a práceNOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍFILIPÍNSKÉHO
dlouho a hlava obce opětně vy
metala ulice atlantské svojí anaI Osvědčená uniová kapela So Omažská

pod řízením cbvalnt T" '
známého kapelníka W m XdXXJ&CU

nabízí svá služby ctěnému obecenstvu ku vlem
příležitostem Jato:—

zátaTáni íf lelfim diradlfirn pohřbům TJrflYOáfim atd

Za úplnou spokojenost a výtečnou hudbu se ručí

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

tomií Městští otcové s větším
důrazem pohrozili žalobou když
však mayor slavně slíbil že po
celou dobu svého úřadování k

lihovinám a jakýmkoli nápojům
opojným ani nepřičichne dali mu

ještě jednou příležitost ku po-

lepšení

Zločiny
V East Middlebiirry Vt Will- -

tam bastwood odebral se v útetv
do domu své tchýně a zabil ženu

svoji a matku její Po té odejel
do Middleburry kdež zastřelil
Franka Fenna a ještě vypálil po
manželce jeho ale chybil Sel
také zabit E D Browna bratra
své Ženy nemohl ho však najít
Od Eastwooda odešla žena jeho
svedena byvši k tomu svými pří-

buznými a za to on se tak hrozně

vymstil Po spáchání trojité
vraždy zmizel a dosud nebyl do-

paden — Jistý černoch v Little
Rock Ark během 24 hodin su-

rově sbil čtyři bílé dámy v před-

městích kde zámožní lidé bydlí a

jednu uletou dívku Dva chlapi
zatčeni byli na podezření z útoku
a bude-l- i pravý vinník dopaden
neujde lynčování Život některých
obětí lotrových jest ohrožen

Pettigrewo válce filipínské

Spolkový senátor z Jižní Dako-t- y

R F Pettigrew 'tázán byv v

Chicagu kdež zastavil se na své
cestě z východu co soudí o válce
na Filipínách odpověděl: "Naše
vláda měla by odvolati každého

vojáka z Filipín omluviti se před
světem pro chybu učiněnou a pak
odevzdati ostrov domorodé vládl

Tyto řeči o "civilizační válce"

jsou všecky pokrytectvím Každý
lid může míti a udržovati tak
dobrou vládu k jaké je oprávněn
a nikdo nemůže mu dáti lepší"''"Ježti více vojska

Zprávy docházející odboru vál

ky z Filipmf jsou asi málo potěši
telné Sotva že bylo skončeno
odvádění pro nových deset pluků
dobrovolnických do nichž senná
no téměř čtrnáct tisíc mužů od
bor války pemýšlí na sorganiso
vání dalších 10 pluků a proto v

odvádění nebude učiněna Žádná

přestávka Některé stanice bu
ďou však zrušeny a jinými nahra

ženy Tak na příklad dosti mož-

no jest že jeden plukorganisován
bude ve Fort Crook neb ve Fort
Omaha jež dosud vládě náleží
Odbor války jmeaovati bude ve

litele pro tyto nové pluky kdežto
ostatní důstojníci ustanoveni bu

dou na odporučení guvernérů
Přednost dána bude těm kteří ii2

na Filipináeh sloužili Sekretář
Root rozhodnut jest skončit! vál-

ku v podzimní kampani za každou
cenu a proto' poskytne Otisovi
tolik vojska co týž za nutné
uzná

Černošské místo

Hudson City v Alabamě bude

jediným městem v Americe vý-

hradně černošským Byla to až
dosud vesnice avšak ve zvláštní
volbě nařízené probátním sou
dem rozhodnuto jednohlasně
požádati za inkorporaci Volba

odbyla se bez nejmenŠÍ výtržnosti
a co je nejdivnějšího nikde ne

byla kořalka k spatření Hudson

City čítá 400 obyvatelů kteří jsou
usazeni asi ve roo domcích V

několika dnech konána bude vol-

ba městská a Černoši zvolí si

všechny obecní úřadníky V mě

stečku nežije ani jediný běloch

ftádéaf "bílých kukli"

Černošské obyvatelstvo kolem
Greenwood v Jižní Karolíně Žije
už po delší dobu v neustálém
strachu Každé noci toulá se
okolím silná družina zakuklených
bělochů kteří černochy z příbytků
vytahují a nemilosrdně sbijou
nešetříce ani žen a dětí Mnozí
černoši opustili již farmy jež od
bělochů pronajaté majía skrývají
se v lesicn znajl mnohé t ná-

silníků ale bojí se jména jejich
prozradili Někteří běloši již
řádění bílých kuklí odsuzovali
obdrželi výhrůžné dopisy'! Ko-

nečně podána stížnost ruvernéru
McSweeneyma týi sám přijel do
Greenwood' aby osobni vyšetřo-
vání řídil Také senátor Tillman
a poslanec Lattitner ochotni jsou
napomáhali v pátrání po

V Detroit Mích konala
těchto dnech svůj 45 výroční
sjezd Mezinárodní typografická
unie Ze zprávy předsedy Don

nellyho vysvítá že stav její jest
velmi uspokojivý Cítá 27435
členů a z těch 24987 těší se deví
tihodinné době pracovní 'Don- -

nelly odporučil aby sjezdy koná-

ny byly v obdobích dvouletních
namístě každoročně jak dosud
se dělo avšak sjezd vyslovil se

pro každoroční zasedání — V

Chicagu skončena -

byla stávka
cihlářů vzájemným dohodnutím

'

— V Clevelandu zatčeni byli čtyři
hoši ve věku od 16 do 19 roků
na podezřeni ze pokusili se vy-

hodili dynamitem káru Big Con
solidated společnosti 23 července

Jména jejich jsou Henry Kromer
Charles Young Lorin Solinski a

Manly Friedman Očekává se
že ještě více osob bude zatčeno

Boykot proti společnosti Big Con-

solidated a všem kdož ji podpo-

rují ještě neustal Kněz James
Fall okázale jezdil ve skébských
kárách a když v neděli přišel do
kostela shledal týž téměř úplně
prázdný Jedna slečinka jež
zpívala za plat na kostelním kůru
a také podporovala skébské káry
byla vyzvána aby toho zanecha-

la jinak že ztratí místo

Dewey sl chválí Rakousko

Odbor námořnictva války ob-

držel následující zajisté zajímavý
dopis od admirála' Deweyho da-

tovaný v Terstu i srpna: "Od-

jížděje dnes z Terstu přeji si

upozorniti odbor na všestrannou
zdvořilost a laskavost projevova-
nou nejenom mně ale lodi a její
všemu mužstvu úřadníky a lidem
Terstu a Rakouska Rakouský
ministr námořnictva přijel z Víd-

ně aby nás ůřadně přivítal a

čekal ve městě několik dní avšak
musel se vzdáliti před naším pří-

jezdem ježto povinnosti jinam
jej volaly Námořnické vojenské
1 civilní úřady zdejší chovaly se k

nám co nejsrdečněji Lidé také

projevovali nejpřátelštější city
vůči našemu národu a u velikém

počtu loď navštěvovali Odhaduje
se že 40000 osob súčastnilo se

poV'bu našeho elektrika Raška

jenž zde zemřel Všichni jevili
mnohé známky soucitu a účasten-

ství Lodní architekt Capps

jenž navštívil loděnice v Pole
všude přijat byl zdvořile jakož i

v soukromých loděnicích v Ter
stu' Dewey zastavil se v něko
lika místech ale nikde nechválil
si tak jako v Terstu

Zprávy z armády

Stravovatelský odbor vyřizuje

právě první zakázku pro rozmno-

ženou armádu na Filipínách a ze

zásob do Manily zasílaných kaž-

dý si učiniti může pojem jakým

drahým luxusem válka jest Tak
na příklad odesláno bude 7000-00- 0

- liber mouky 400000 liber

tvrdého chleba 60000 liber su-

charů 750000 liber kávy pět
tisíc beden dušeného masa a

115000 liber tresky Zboží v

krabicích obsahuje snad všecky
věci prodávané v nejlepŠích gro-cerií- ch

Rajských jablíček jež

jsou první na řadě zasláno bude

150 tun dále pak 2500 beden
zelené kukuřice 200 beden raků

400 beden lososů 600 beden pří
prav polévkových a zavařeného
ovoce 27000 liber čokolády
2000 beden zhuštěného mléka

1000 beden zhuštěné smetany
3000 beden sušeného ovoce

5000 beden rozváleného ovsa a

jiné a jiné věci Zajímavou po--

ložkou jest 75000 liber žvýkavé
bo tabáku a 1 1000 dýmek růz

ných druhů — Ve středu přijel
do San Franciska vládní parník
Warren a plukem coloradským
Týž Čítá 924 muže a 46 důstojní-
ků což je o 250 mužů méně nežli

když na Filipíny se vypravit
Třicet pět dobrovolníků dalo se v

Manile znova odvésti — Ve stře
du všichni Členové setniny L

(omaiské) súčastnili se výletu na

horu Tamalpais strmící 2592
stopy nad hladinou mořskou

Frtsldeat před katolickou školou

President McKinley jenž na

prázdninách mešká při jezeře
Champlain ve státě New Yorku

pozván byl v úterý aby promlu
vil pfed katolickou Školou v CHS

7"" 1

Haven čemuž vybověL I

byl bouřlivým potleskem a jiso-- l

POLITICKÉ

Z Washingtonu

Sekretář Root rozhodl se pb-vola- ti

gen Brookea do Washing-
tonu aby se s ním poradit! mohl
o kubánských záležitostech dříve
než ustanoví se na nějakém urči-

tém směru vůči obyvatelstvu ostro-

vnímu Nedávno vrátil se z Hava

ny plukovník Kennon jenž přinesl
zprávu Že administrace Gen
Brookea setkala se s plným zda-

rem uvážíme-l- i všecky ty překáž-

ky s nimiž mu zápasiti bylo
Volbu na Kubě nebude možno
tak brzy předsevzíti z mnohých
příčin Tak na příklad Španělové
na ostrově usedlí mají dle smlou-

vy míru rok Času k rozhodnutí
zdali přejí si zůstati poddanými
Španělska aneb občany kubán-

skými Poněvadž smlouva míru

byla formálně schválena teprve
před několika měsíci je do té do-

by ještě daleko Španělové vlastní

prý na Kubě většinu majetku a

proto prý oprávněni jsou k jistým
ohledům Mezi nimi a Kubánci
dosud panuje sice napjatý poměr
ale začíná se to pozvolna lepšiti

až obě strany nahlédnou že

přátelstvím a součinností poslouží
svým vlastním zájmům zmizí po
slední stopa nepřátelství

Demokraté v Iowž

nominovali následující lístek na
své konvenci v Des Moines: Gu
vernér Fred E White z Keokuk
okresu místoguvernér M L
Bevis z Montgomery okresu Člen

nejvyšŠího soudu A Van Vage- -

nen z okresu Woodbury Želez-

niční komisař W H Calhoun z

Marshall okresu dozorce škol B

P Holst z Boone okresu V plat
formě odsuzuje se válka filipínská
jež beztoho byla prý nastražena

Anglií dále každý pokus na ně

jakou alhanci s touto zemí agita
ce jež měla za účel roznítiti ne-

přátelství mezi Spojenými Státy a
Německem a samo sebou se roz
umí že také trusty za něž prý
zodpovědná jest strana republi
kánská Populisté schválili kandi

dáty demokratů a v hlavních bo
dech i jejich platformu

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Ohromný kooperativní podnik
V Columbus O inkorporová

na byla společnost Bratrství jež
bodlá všemi možnými prostředky
uvádětt v platnost zásady ko-op- e-

rativníA Mezi původci hnutí to-

hoto jest známý mayor toledský a

upřímný lidumil Jones a J A

Johnsoo milionář ze státu Wash

ington Společnost Bratrství ob-

mýšlí rozprodali akcie po celé
zemi v malých částkách a podíl-
níci plně chráněni budou

pojištěním na život Dle

přítomného plánu značná pozor-
nost věnována bude vzdělávání
idu ale zároveň zakládána budou
města a rolnické

osady V každém místě kde do-

statečný zájem byl probuzen
zřízena bude osada taková a roz- -

řována jak peněžní prostředky
dovolí První z těchto kolonií
založena bude na březích jezera
Erie nedaleko Toleda a polovička

potřebných peněz upsána byla

obyvatelstvem zí zmíněného mě-

sta Společnost má již nyní do-

statečný kapitál aby theorie ko-

operativní uváditi mohla v praksL
Mayor Jones vyjádřil se že Bra
trství není sice tak širokým jak
on by si pral ale postačí prý ku

probuzení zájmu pro iv

ní zřízení

Maji potil mayorea

Městská rada a občanstvo v

Atlantě Ga nevědí co počíti si

s mayorem Woodwardem jenž
jim pramalou Čest dělá před ostat-

ním světem Woodward není
sice člověk zlý ale když přijde ke
skleničce whisky spije se jako
praobyčejný tramp a tropí neho-

ráznou ostudu Toto chování

hlavy obce stalo se konečně veřej-

ným pohoršením a tu' městská
rada rozhodla se podati proti
tnayoroví žalobu jejíž příznivé
vyřízení před soudem znamenalo

by sesazení Woodwardovo Pan

mayor slíbil vlak ve schůzí že
bode jíl dllat dobrota tak od
toho trpoltlno Netrvalo to ale

Dvanáctý pěší pluk opustil Ca

lulet včera při úsvitu a postupová!
- podél dráhy Prapor kapitána
Evanse rozvinul se na právo on

tratí prapor kapitána Woodse na

levo Dvě setniny zůstaly na ko-

lejích s džlostřelectvem Povstalci

nalezeni byli dobře opevněni před
městem v zákopech jež vykopá
nv bvlv iiž po obsazení Caluletu

0

voiskem americkým' Na vzdále
nost 1500 yardů domorodci za

hájili palbu Počet jejich odha

dován byl plukovníkem Smitbem

na 1500 ačkoli později zjištěno

bylo že sbor čítal o celý tisíc

mužů více Nepřítel vysílal ostré
salvv do řad amerických ale

jako obyčejně stříleli Filipínci
příliš vystko Pluk náš pohybo
val se s velikou rychlostí ku předu
za neustálé střelby jež konečně

stala se pro povstalce nesnesitel

nou a proto zákopy opustili Ame

ričané hrozně zkoušeli následkem

velikého vedra a mnozí postiženi

byli úžehem slunečním

Jeden ze zpravodajů manilských
Times jenž provázel plukovníka
Smitha střelen byl do hlavy
těžce zraněn Jeden americký

důstojník utrpěl lehkou ránu

obličeji
New-yorském- u Journalu ozna

muje se z Manily: Filipínci utr

pěli těžkou porážku dnes před

Angeles Deset setnin z "dva-

náctého pěšího pluku udeřilo na

neořítele iehož hotovost čítala

2500 mužů a po zuřivé bitvě za

bito bylo přes 200 povstalců
kdežto na americké straně byli
dva muži zabiti a dvanáct raněno

Dvanáctý pluk má nyní obsazeno

město Angeles
Mezi Qumgua a Bustos nara

zilo americké vojsko na sbor po- -

vstalecký asi 500 mužů silný a v

nastalé řeži utrpěli Filipínci veli-

kou ztrátu kdežto Američané

měli pouze jednoho muže zabité

ho Povstalecká družina byla

nejspíše pod velením gen Pio del

Pilara a zamýšlela patrně vytrhati

koleje železniční mezi Bocave

Bieirou Posádka v místech tčcb

bude sesílena

Admirál Watson oznámil od

boru války že od uprchlých Špa

nělských zajatců obdržel zprávu
o amerických vězních v rukou po
vstalců Jsou prý drženi v osadě

zvané Viguan a celkem nalézá se

tam osm amerických plavců a pět

vojáků Čtyři plavci byli v ne

mocnící s odřenýma nohama S

poručíkem Gilmorem je prý dobře

zacházeno Časopis Bulletin

vydávaný v San Francisku tvrdí
že se zajatci našimi krutě a bez-

ohledně je nakládáno Jsou prý
hladem mořeni tlučeni a skoro

neustále svázáni Když opano-

vali Američané město San Isidro
kde zajatci prvně byli vězněni

našli tam od nich dopisy v nichž

na kruté zacházení s nimi si stě-

žovali Poslednější zpráva bude

asi pouhou kachnou neboť Gil-mo- ťe

sám před časem psal že se

jim dobře vede

Gen Otis oznámil odboru vál-

ky jména čtrnácti utonulých a v

nemocnicích zemřevších vojáků
čtrnácti zabitých na bojišti a

čtrnácti raněných Otis si to ně-

jak dobře "rozsortýrovar'

Z KUBY

Při veliké demonstraci na poctu
gen Gomeza v úterý vyjádřil se

starý válečník Že si nezaslouží za

své skrovné zásluhy takového

oslavování a'mimo to je prý pou-

ze bratrem Kubánců" V odpově-

dí na poznámku Gomezovu Sefior

La Torre předseda národní stra-

ny pravil: "Generál Gomez není

bratrem nýbrž otcem všech Ku-

bánců Vděčnost jest nejkrásněj-š- (
národní ctností Jistí lidé po-

kouší se utlumiti tento cit ale

nezdařilo se jim to Generál

Gomez stojí vysoko nad těmi

kdol zastíniti chtějí jeho slávu

Ti nejsou bodní aby políbili po-

dešve jeho bot Ti kdož jej od-

suzují chtějí pouze zaseti nešvár

mezi Kubánci Ať raději hlásají
sjednocenost vlech Kubánců

Maximo Gomezem xa vzor''
V Havant opit se vyskytla Ha-

ti zimnic Celkem tulilo se Um
letos 36 pfípsd& dvanáct úmrtí

F J Franka na 20 a 8 ul So Omaha

tem a řeč jeho o vlajce vlastene

ctví a lidskosti vyvolala veliké

nadšení z čehož přítomní preláti
katoličtí měli radost neboť oni
dovolením papeže isou také vla

stenci President dotkl se též

války na Filipínách následujícími

slovy: "Vzpoura může zdržeti

ale nikdy nemůže překazili pože
hnané poslání vlajky jež znamená

svobodu a bdskost' President

přijal pozvání ku súčastnění se

uvítání desátého pluku pennsyl-vanskéh- o

v Pittsburgu 28 srpna
Při té příležitosti bude v Pittsbur

gu všecka pennsylvanská milice

Provolání odpSrcS expanse

liga jež
má svoji hlavní úřadovnu v Bo-

stonu vydala prohlášení v němž

na počátku zmiňuje se o vzrůstu

smýšlení v

zemi a dále praví: "Tato liga ve
de nyní zápasa neustane v něm v

tom přesvědčení že president
Spojených Států zodpověděn jest
za válku a že pan McKinley kdy
koli neb jeho nástupce mohou ji
ukončiti Je to naším účelem
docíliti zastavení této války a pře-

dem odmítáme všechen kompro-
mis Naše informace a zkušenost

opravSují nás k naději že massy
proti-imperialis- tů po celé zemi

nebudou se ohlížeti na demokrati-

cké otázky a podřídí je tomu smě-

ru ve veřejné politice jehož úče-

lem jest odvolati americké vojsko
z Filipin beze všeho odkladu a I

přiznali obyvatelům Filipin Kuby
a Porto Rica právo vlastní vlády {

srovnávající se se zásadami prohlá- -

šení nepdvislosti a ustálili tento
směr vpolitice Spojených Států

Cena uhlí stoupá
Příští zimu bude uhlí v Chicagu

dražší nežli kdykoli v předešlých
létech Tvrdé uhlí prodává se

již nyní po $625 tuna a stoupne
prý na $7 Uhlí měkké prodává
se cd £3 do £5 tuna ale také se

předpovídá zvýšení této ceny
Uhelní baroni svalují to na nedo

statek havířů a místní uhlíři

na drahou dopravu

DROBNÉ ZPRÁVY

lilíže Milan Mo pokusu se

i81etý Walter MtAUister dělník
na íarmě zastřeliti dívku jež dala
mu kvinde a po té sám sebe
usmrtil Děvče poraněno bylo
pouze lehce

Na řece Fowl blíže Herron

Bay v Alabamě projížděli se dva
mladí muži a tři děvčata v loďce

jež se s nimi převrhla Ida Lyons
Annie Johnson a Alphonso John
son bratr poslednější utonuli

V noci s neděle na pondělí
vedrali se tři zakuklení lupiči do

obydlí Johna Millera blíže Ply- -

mouth O svázali jarmáře jeho
ženu a dceru a pálili Millerovi

nohy aby přinutili jej ku vyzraze-
ní kde peníze chová Lotři uko-

řistili dvoje zlaté hodinky a pouze
$2 na hotovosti

V Chicagu zastřelen byl v

pondělí strojřídič Martin J Wiley
ženou svojí jež čtyři kule z revol
veru do něho vypálila Ženština
litovala pouze že nebylo v revol
veru vice nabitých patron Wiley

byl surovec jenž ženu často týral

TH bratři Ainsworthové a

chlapec jménem Hall usmrceni

byli vlakem New York Central

dráhy na křižovatce v Canastota
N Yv pondělí večer Jeli v po
voze když tu do nich rychlík vra-

zil a vymrštil je vysoko do vzdu-

chu Všichni skonali na místě

Na oslavu spojenou s uvítá
ním Deweyho povolila městská

rada new-yors- ká 1150000 Do-

tyčný návrh přijat byl 53 proti 3

hlasům

Bnďtt Mí
a uzlveju CnaosberlaiDUV lét proti

aneb zavolá číslo telefonu 43 tamtéž

Zprávy osobni

— Slečna Kotovicova z Chica-

ga kteráž po minulých 6 týdnů
meškala v Colorado Springs
Colo přijela v úterý ráno do
Omaha jsouc na cestě k domovu
Navštívila v úterý výstavu a ve
středu ráno odjela domů

— Pan Chas Kaufmann syn
známého jednatele pojišťovacího
vrátil se z Manily min týden
Před vypuknutím války odjel na
západ a hodlal odebrati se

na zlato Však když
dojel do Oregonu rozhodl se dáti
se k vojsku a vstoupil do pluku
oregonského v němž dosáhl šarže
seržanta

— V minulých dnech navštívil
náš p J Fiala hostinský z Nio-brar- y

Byl sem přivežen maršá
lem Spojených Států jsa obviněn
že prodal Indiánům lihovin kteréž
obvinění rozhodně odmítá'

— Pan F J Sadílek z Wilber
jel Omahou včera jsa na cestě do
Detroit co zástupce do siezdu
Č S P S Pan Sadílek bvl za
kladatelem prvního řádu v Neb- -

~ JL _ _ _
rasce raiacky u b ť b před
22 lety

— Pan Vác Šebek odjel min

týden s manželkou na západ do
Victor Colorado a vrátí se příští
týden:

Záchvaty trvale vvléíenv Záchvaty a ner--
vosnost imi no íAdnodAnnim nEfváni nr

WoiíSr R Kline ua ku Arch st Phiiadeiphia

——— —— -
Itfa prodej oWJnNlS:

MMK
Viecky stavby co farmě nileži t dobřím po-

řádku Živý notok protéká pozemek Celá
farma Je bez dluhu Koupě chtivý nechť se
onu u w v macna uiarxson neo u jos Kal--

Farma na prodej Jco
Neb 4% míle od North Loup 140 akru vzdělá-
no Obydli ii áje a studné 120 za akr Třetina
hotově zbytek na Oplátku při 8 proč úroku

J Bliss m New Exchange Bldf
dt78tf Ho Omaha Neb

nrvulat jeden nebo 80 stavebnieh lo-- a
U prUUej ti v KaiMir'i nKdavkn La

clno snadné podmínky nebo na výměnu za
„i!! i ř„i v nr
96ml 36 U S Nat Bank Bld Omaha Neb

Na prodej velmi lacino So--
"'

mek v So Omaze blíže jatek v pěkném okolí
TI tle Čistý Prodá se buď za hotová aneb se
ěast počká ale za hotová se dá pěkná srážka
K doptáni u právníka Berky New York Life
Bldg v Omaze aneb u Jana Rosického v ti-
skárně Pokroku Západu frtf

Rolníci měli by čfsti 'Western Tbail'
vydávaný čtvrtletně od Chicago Rock
Island a Pacific dráhy Zašle ae rok
zdarma Dopište v psaní neb na lístku
na: John Šebestián 95 2m

G P A Chicago I1L

OBURTOIT O

Douglas Block Omaká Neb

Jestli chcete zapořltl obchod aneb vystoui
plti t obchodu doplite ml
Mám pozemek na výměnu za obchod smtle

nf ielezáhikatd Čtěte následující: Rezntckf
obchod za íaO Hotel za ttTft Máslárna t#iOÓ
Hostinec txou Grocerie IT00 Holirna fti
Restaurace $180 Venkovní obchod $4ó00 Mám
obdělaná farní v v Nebrasce a Coloradu na
prodej aneb na výměnu a tudíž Jest mým ob-
chodem nalétti buďkupceaneb prodávajícího
Jakémkoliv Navltlvte mne

SI Doturlas Block Omaha Neb

dtsiml Telefon im

Knihkupectví Pokroku Západu
Mime na ekladS velké množství spi-

sů zábavných a poučných ae vSectt

moiných oborů Divadelní spisy má
me víechny jel jsou k dostáui v růz-

ných sbírkách Pište si o snům a
obdržíte jej zdarma Adresnjte jedno-tíui- e

Pokrok Západti
Omaha řel

Za sníženou cenul
Mime posud několik výtiakft apiaa

Královské véuné cisto Ittlzíl
a okres mélnicky

který velkou píli sestavit a kn velli
své Skodé vlastním nákladem vydal
fiditel městské školy pan Lud Boehitv
Jest to spis objemný neboť řiti 9H
stran velkého íormita s 55 obraty a
mapou okresu mělnického a města
KaÚý rodák mělnický aaět by chovat!
spi tento obsáhající popis a dějiny
Sho rodišti Pan spisovatel oprivfls

ka nabídnou abytka spisu ta
cena valně antienoa a sice bodem týl
procavau arni ta 9Z0V I a poMovot
tisylkoa DHvěiií cena $♦ tiánf
Mělničaa nemusí se nyní vymloavati
na cena knihy aboť aa tato cena jv prardí levaoa Hlaste ae brajs
Mrcaajtat fléwkt

koUea enolera a průjmu vscoa bole-Priví- tin

ttma žaludku a raikertm nepraTidel
vnitřností Vytéci vidy

I


