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Pain-Kill- er i
vech pouze rozkaz aby mohli

převézti 30000 vojínů na půdu
Kapskou Praví se že pryní plu
ky které budou poslány do jižní

Afriky bude pluk granátníkú z

Gibraltaru a pluk kopinníků z

Egypta Po nich teprve transpor-tován- y

budou pluky další

Švýcarsko V městě Basle od-

býván jest třetí kongres zionistů
za předsednictví dra Herzla jenž
v zahajovací řeči prohlásil že

získají povolení od vlády
turecké ku založení osady zionistů
v Palestýně — Rabín Gottheil z

New Yorku oznámil ve shromá-

ždění že zionísm v Americe činí
značué pokroky

Rusko Carští manželé navštíví

počátkem příštího měsíce v Lon-

dýně anglickoj královnu načež
odebéřou se na návštěvu dánského
krále v Kodani odkud zajedou si

do Darmstadtu k rodičům care- -

vniným

Portugalsko Do Oporta zavle
čen byl hlízový mor jemuž dosud

podlehlo jedenáct osob a dalších
26 případů onemocnění touto hro-

znou nemocí jest oznámeno Ná
sledkem toho přerušena jest veške
rá doprava z ostrovů Azorských
Portugalska Žádná láď vypluvší
z Oporta nemá dovolení zakotviti
v žádném přístavu jmenovaných
ostrovů — Ve Španělsku pronlá-šen- a

byla karanténa všech lodí z

různých přístavů portugalských
vypluvších

Samojski ostrovy Koelnische

Zeitung ve vyBatku ze zprávy
komise uveřejňuje že pří-

ští vládní správa na jmenovaných
ostrovech sestávati bude z guver-
néra a rady jež sestávati bude ze

třech členů volených třemi vláda
mi a sice německou americkou a

anglickou Guvernér bude míti

právo jmenovati všechny úřadní-k- y

jakož i bude moci potrestati
neb omilostniti státní provinilce

Legislatura bude sestávati z gu-

vernéra a rady kvorum budou
tvořiti tři členové a guvernér bude
míti hlas rozhodčího Vlády vy-

hradí si však právo změniti neb
zrušiti zákony přijaté legislaturou
Guvernér každým rokem svolá
radu domorodců s nimiž raditi se
bude o vnitrozemních záležito-

stech Poiady tyto konati se bu-

dou v Malinuu nesmí však trvati
déle než jeden měsíc Chéf této

rady bude volen a musí to býti muž

jak se praví zkušený znalý práv
a spravedlivý Služné jeho obná-še- ti

bude $5000 Služné guver-
nérovo nebo administrátora obná-še- ti

bude {6000

Transvaal Válečné mraky sta-

hují se nad transvaalskou republi-
kou stále níže a níže a všecky
známky nasvědčují tomu že válka
mezi Anglií a touto republikou

musí VýkoDná rada v

Pretorii usnesla se minulé úterý
že vojsko obdržeti má pušky

Mau-serovk- y

na místě nyní užívaných
Martini-Henr- y Vláda zkupuje

všechny muly jež možno dostati
a sice po 20 librách sterlinků

Norvtlsko — Včera večer při-

stál parník Capella u ostrova
Tromsve v Norvéisku maje na

palubě Waltera Wellmana a jeho
několik na Živu zbylých soudru-

hů Wellman jest polární cesto-

vatel jenž podnikl výzkumnou
cestu k severnímu polu se svou

družinou kde podařilo se mu ob-jevi- ti

mnoho nových důležitých
ostrova Výprava tato zkusila

během své cesty hrozných útrap
Na podzim roku 1898 navštívila

předstráž tvrz McKinley jež byla
zřízena na 81 st zeměpisné šíř-

ky Dům tento postaven jest ve
skále a střecha pokryta jest mro-žím- i

kůžemi Zde odpočívali dva

Norvéžané Paul Bjorvig a Bert
Bentsen kteří nalézali se v Nan-seno- vě

výpravě na lodi "Fram"
Hlavní oddíl výpravy přezimoval
v plachtové boudě jež jmenovala
se jménem Harmsworth House u

mysu Tegethofíova na jižním cípu
ostrova Hall na 80 stupni země-

pisné Šířky V prostřed února

vypravil se Wellman třemi Nor-véža-

a 45 psy dále ku severu

Jízda tato byla dosud jedinou v té-

to roční době kdy postupovalo se

k severním krajinám Když do-

sáhl tvrze McKinley-ov- y nalezeni

byli zde jmenovaní dva muži

Bentsen však byl jižmrteva proto
Bjorvig vzal mrtvolu soudruhovu

do domu a spal vedle ní po dobu

dvou měsíců Výprava Wellma

nova cestovala po deset dní kdyl
teploměr ukazoval 40 ai 50 stup-B-

a

pod nulou Ostrovy Well-mane- m

objevené nalézají se sever-

ně od Svobodného ostrova kde

Nansen v roce 1895 odpočívat

— Ačkoli ani měsíc nezbývá
již do otevření škol tepně v úter
ní schůzi předsevzala školní rada
příslušné kroky za účelem správek
v různých budovách a vypsala
konkurs Vyřízení téhož opět
vyžádá si několik dní a tak není
mnoho naděje že vyučování v čas

zahájeno bude Ve čtyřech ško-

lách zřízeny budou místnosti v

přízemí vyšší škola bude natřena
uvnitř a škola Albright zevnitř

Třicet školních místností bude
nově vylepeno a v jiných nástěn-

ný papír vyčištěn South Omaha

Land Company oznámila prostřed-
nictvím tajemníka A C Kennedy-h-

o

že nehodlá darovati dva loty
pro školu ve čtvrté wardě jak ob-

mýšlela Dle všeho rozmrzena

byla společnost tato koupí pozem
ků ve druhé wardě kde loty své
školní radě nabízela a nepochodi-
la Na staveništi pro školu v

druhé wardě dosud nezačalo se

pracovati poněvadž vznikly jisté
obtíže se získáním majetkového

práva Kontrakt na dodání asi

8oo židlí zadán byl J S Stattovi
z Chicaga Druhá nabídka od

Omaha School Supply Company

byla odmrštěna poněvadž nebyla
tak výhodná jako Stattova

— V South Omaze objevilo se
a proměněno bylo několik checků
se jménem kontraktora Dan Han- -

nona jež bylo nějakým drzým
švindléřem síalšováno

— Jestli potřebujete šatstvo

pro děti nebo hochy máte nyní

nejlepší příležitost k jich nakou-

pení Snížili jsme cenu šatstva
z té příčiny že zásoby naše byly

příliš velké a proto budeme pro-ďáva- ti

overalls pro děti po ioc
pěkné módní čepice po 15c dět-

ské prací obleky po 25c prací
kalhoty 10c slušné soukenné dět-

ské obleky 50c lepší po 75c a

95c Obleky pro hochy dlouhé

spodky $189 dříve $250 Ku

pohodlí těch kteří nemají času k

nakoupení zboží jindy máme o- -

tevřeno v neděli ráno od 815 do

12 hodin

Nebraska Shoe čV Clothing House
Roh 25té a N uliar

South Omaha Neb

— Proti hostinskému Shanaha-nov- i

podána byla již formální ža-

loba pro zavraždění Ed Callahana
Ve středu předveden byl Shanahan

policejnímu soudci Babcockovi a

když vzdal se předběžného líčení

diktována mu záruka na $7500
Poněvadž v žalobě pro zavraždění

Joycea snížena byla záruka s

$10000 též na {7500 obnáší

celková záruka Shanahanova $15-00- 0

Obhájce jeha_rjraví že se

mu ji podaří sehnati
— Arthur Rushford majitel

známého pícního obchodu na již
24 ul vyzdvihl si povolení ku
stavbě obilního skladiště na 24
ul blíže Q Do skladiště tohoto

jež státi bude £2500 vejde se

30000 bušlů obilí

— Týdenník Wasp řízený R
O Wattersem přestal zde vychá-
zet! následkem nedostatku podpo-

ry strany odběratelstva i oznamo-

vatelů

— Pánové Frank a Jos Kout- -

ský vyzvedli si povolení ku stavbě
deset domků na 24 ulici mezi Q
a R Každý domek státi bude

ř5°°- -

— Proč byla by Trans-missi-ssip-

a mezinárodní výstava udě-

lila nejvyšší cenu a zlatou medalii
Diamond "C mýdlu? Zeptejte
se svého souseda

— Včera konány byly v South
Omaze demokratické předvolby a

skončily vítězstvím frakce Ensor-ov- y

Následující delegáti byli
zvoleni do konvence: První war-d- a:

John P Gallagher James H
Bulla AI Hunter Dan Montague
druhá warda: Rhodie Redmond
Dave Allie Joseph Ferdy Frank
Crawford třetí warda: J J Jack-ma- n

C 0'Brien Lawrence Noo-na- n

John Fallon Čtvrdá warda:
Peter Lenagh Antone Hydock
William Connor Charles Wehner
Předvolby odbyly se bez všelikých
značnějších výtržností

Odporučení
Já nížepsaný odporučuji pana

K Stefana co dobrého barvíře do-

mů všem Čechům v Omaha i So

Omaha

FR MACEK

20 EIBTJ

tm£t? um toatbltu!
Rllrkn Bofatakvr--k kvuie Onaav aa

MU Hlasta as hned dnsuíiltnl
Hic ks Board of Trada Bldc

Omaká Nebr

Velmi živo bylo na výstavišti
minulé úterý kam sjeli se novi-

náři z celého státu aby prohlédli
si výstavní zajímavosti ve všech

oborech Novináři byli hosty
výstavního řiditelstva jež přiči-fiova- lo

se dokonale aby výstava
učinila na ně dojem nejpříznivěj-š- í

Kolem páté hodiny shromáž-

dili se hosté v auditoriu kde

předseda řiditelstva Miller měl
k nim uvítací řeč načež několik

řečníka z řad novinářů řečnilo o

významu a účelu výstav chválili

zdejší výstavu atd Po té byli
zavedeni na západní Midway kde
v kavárně Filipinské pořádána
byla ku jejich poctě bohatá veče-

ře Večer pak dostavilo se na

výstavu ještě asi 160 členů lite-

rárního spolku ze Cincinnati kteří

na své výletní cestě do Coloroda
zastavili se v Omaze aby potřásli
pravicemi nebrasským novinářům
Cincinnatští hosté odjížděli pa v

půl jedenácté večer dále ku nebe-tyčný- m

horám keloradským
#

Tímto týdnem zahájila činnost
svou na výstavě Bellstedtova ka

pela na místě oné Godfreyovy
jejíž kontrakt vypršel Bellstedt

prvním svým vystoupením učinil
velmi příznivý dojem na obecen-

stvo takže koncerty jeho kapely
v několika dnech nabyly pověsti
velice pochvalné Kapela tato
bude koncertovati každý pátek
večer a každou neděli odpoledne

#

Minulou středu dlel návštěvou
na výstavě bývalý ministr hospo
dářství pan Sterling Morton z

Nebraska City jenž hodlá posta-vi- ti

se v čelo slavnosti "dnu sta-

rých osadníků" na výstavě jeni
pořádán má býti v měsíci říjnu
Pan Morton jest toho přesvědče-
ní že "den starých osadníků'
bude nejskvělejŠím dnem v této
?ézoně neboť v plánu jeho jest
aby pozváni byli k poradě o této
záležitosti všichni úřadníci orga-nisa-

cí

v okresu se nalézajících

Tajemníkem výboru bude J
Amos Barrett Člen historické

společnosti která poskytne vše-

strannou pomoc v této záležitosti

_Na východním Midway nalézá

se útulné místečko kam zavítá

každý návštěvník výstavy má-l- i

jen poněkud smysl pro všechno

hezké Stinné stromy v místř
tom přímo lákají unaveného chod-

ce ku sladkému odpočinku a roz-

košná hudba v sousedství znějící
chvílemi jakoby ukolébati chtěla

unaveného poutníka v libý spá-

nek chvílemi pak rozvíří se jako
divoký orkán jenž záhubu slibuje
všem kdož míjí rozkošný tento
koutek výstavy Usedne-l-i cho

dec v milém tomto zákoutí kam

jen ze vzdálí větřík zahání ruch a
šum západního Midway věru že

nerad jen opouští toto místo a od

cházeje konečně slibuje si v du-

chu že při nejbližší příležitosti

vyhledá je zase A víš můj milý
kde ono místečko se nalézá? Při- -

jdeš-l- i na východním Midway k

Maurskému paláci ohlédni se po
někud na levo a budeš doma

Již z daleka uzříš usměvavou tvář
známého jovialního restauratéra

p Stillera jenž vždy nějakou

pěknou novinku výstavní má při-

pravenou pro své hosty Opodál
vítati tě budou Četní sklepníci
kteří snaží se vyčisti z tváří každé

tvé přání a jako střely rozběhnou

se aby mu vyhověli Zastav se

tam a na chvíli domnívati se bu

deš býti králem jenž má kolem

sebe hojně svých věrných!

Lešetlnský kovář

Před nSkolika lety vydána byla
Praze úchvatná vfprávní uáseřl Svato
pluka Čecha "Lefcetínsky' kovář" Lí-

ceno v n( otrmt tahy poněmčováni
českých dědin cizozemskými fabrika n-- ty

a vřelá láaka lidu ceakého k teii
otcůavých Ueietíankf kovář vzor

pravého Čecha vzdoruje anaháni pv

nčsiZovaclm a zaplatí vidor avůj íivo-te- m

neboť ta ponemčovately stoji mo-
cné rameno "iikona a spravedlnosti"
Báseřl psaná v slohu lehkém a přece
dchvatně zajímavém spůsobila veliký
rozruch VSak ten trval na krátce!
Vlála ii skonfiskovala! Jen nřco tnáltj
vf tiská před konfiskací rozprodaných
přiilomezl lid Jsouce přesvědčeni
ie přijdem vstříc přáni každého milov-

níka ušlechtilé Četby vydali jsme se
svolením spisovatele báseS tuto v
t!ném tněnf konfiskovaného vydáni
A v očekávání tom jame se nemýlili
iJčhem pr ího roka rozebráno prvé vy
dání skrovné oviem a uspořádali jsme
vydáni druhé ▼ mnohem lepil a doko

nalejší úpravě a vetstm lortnate nes
bvlo crvé Báseřl tvoří kniha o 88

etranich a prodáváme i i po 25c t Do
Cech se Zaručením ta SOc druhého

vydání (ana kniha valné ttttí) za 6ScU

K dor táni ta notové a
Pokrok ZtffMdH

OaMha Noh

Předplácejte na Knihovna Ame
rickou pouze Ji oo ročně

Zprávy docházející z ostrovu
Porto Rica jenž v minulých dnech

byl postižen hrozným hurikánem

jsou stále truchlivější neboť nalé-

zají se nové a nové oběti rozkáce- -

ného živlu Dle posledních zpráv

odhaduje se ztráta 2000 lidských
životů nepočítaje ohromné škody

způsobené na majetku Přístav
Arecibo jest úplně zničen a město

zaplaveno jest v hloubce šesti

stop Ztráta na životech lidských

dosahuje počet 200 mrtvoly jejich
však dosud nepodařilo 6e vyloviti
takže nepochybně byly strženy do
širého moře Z vojínů přišli o

život čtyři Kapitán McComb a

jeho mužstvo konalo hrdinské

služby při zachraňování tonoucích
V Naranzito pokud známo přišlo
o život dvacet osob a tisíc jest jich
bez přístřeší a potravin Moravis

jest úplně zničeno v Ciales zahy
nulo dvacet osob v Barcelonita

zabito bylo sedm osob a mnoho

jiných jest pohřešováno v Cayeye

dostoupil počet zahynulých deva-

desát v Yabooca zahynulo bouří

asi 200 osob z nichž devadesát

bylo nalezeno a mnoho jiných po
raněno — Odhadnouti ztrátu na

životech lidských a na majetku v

distriktech vnitrozemních jest té-

měř nemožno Skoro každá řeka

jest rozvodněna a doprava po
nich jest úplně nemožnou Úroda

jest nadobro zničena Dítky mrou

po stech následkem hladu a strá-

dání a obyvatelstvo šmahem sbíhá
se do Bayamon pro pokrmy a útu-

lek — Generál Davis činí vše

možné aby poskytl úlevy obyva
telstvu nešťastného ostrova a ape-

luje také na americký lid v nějž
klade důvěru že nešťastníkům

pomůže Ti lidé kteří ztratili

přístřeší následkem hurikánu po
voláváni jsou vesměs do San Juan

Válečný odbor vypravil dva lodní

náklady potravin na Porto Rico

Parník Evelyn vyjede dnes z pří
stavu new-yorské- s plným ná

kladem Společnost vlastnící tuto
loď vyslala loď úplně zdarma
Riditel pobřežní linie atlantické
J M Emerson nabídl se dopra-vi- ti

všecky životní potřeby pro
nešťastné Porto-riČan- y zdarma

Nový ministr války Root naří

dil zakoupení 300000 liber tre-

sek pro postižené hurikánem

tržnUprávy
Chfcago 17 arpna 1890

Jak se podobí ovládá trhem DynčJSim zcela

tur trhu Uv'rpoolřkého neboť s oním klená 1

atoupá Due oznamovány lepSÍ ceujr T Liver

pool o a trh sdejsi ihned pod vlivem toho násle-

doval kdežto Tcnra bylo naopak Ozlmka čer-

veni Číslo Z prodává ae dnea aa 73 pro září 7JK

pro prosinec 73Jí Jarka Síelo 8 jeet za 71©

Ti% a tvrdá

Kukuřice setrvává v ceně ochablé Číslo í
abotí hotové Jeat ca S1K pro září 30 a pro pro

sinec 28K- -

Ov-- a Jeet též ceny ochablé Cla 2 za

pro prosinec 19 Bil? 2i@23Kc

tito m trocha pozvedá prodává ae za IW3ÍC

Jcfmen je tei ceuy pevudjíí za 34@41c

Lněné aemeno kolíxá prodává ae za tl (11%

severozápadní za IMM

Dobytfk horízi Jest etále ceny pevné- - NeJ- -

lepl! tuční voli k vjvoiu prodávají ae po $3-6-

920 peknl tuíní váli Jaoa po IV0n&00 a pro-

středni 14 6 QfiM Jateční krávy a jalovice jsoo

po $SOU&10 a voli k lira po Í32S34J

Vepřoví dobytek po pevnosti v dnech před

cházejících jeat teď eny niíSÍ a klesající Dobr?

Mkf prodává M dnea po I450&4 75 lehkf 14 SO

lot
Omaha 17 arpna 1899

Jll jeat ekoro jisto ze Omaha závodltl bode

trnto rok o drahé místo a Kaneaa City v ohledu

dovozu vepřového dobytka je nepřití
hne To viděli jeat nejlépe i výkazu pfivozo do

ítvf hlavních míst od prvního března t r
1'řivoz celkuv? do viecb západních míst v nichl

nalézají nakládány obnášel aal počet
co při-- rokem tou doboa Letos dovezVno bylo

9880101) proti 9890000 před rokem vlak kdeito

Omaha na pflvozn zlákala ÍW0 koso Kansaa

City Btratlo 210000 col jerl ae aásiednjicího

vjkaia:
Hov Vepř 8kop

Chicago 2995000 ÍSlOOno
Káno Cltr isiuo L:wti)
Omaha 1070010 79J000

St Louta Č7&0U0 O0OOW)

řlovíílbo dobytka hade vykazovali tento tjď--

přívoz nad obyčej hojn neboť přiváži ar nyní
značné dobytka ( pastvin Vlak X tuho neui

moobo dobytka jatečního nbrt mněl M prodá-va-

k vykrm o Jateční voli prodávají ae po
4 Vilfi 40 jaoacc jenom prostřední a nebylo to

dnes iádnýck piknrh volt které by přinesly

plooa trlnl cti a Totél plati I o kravách a

jalovicích jel prodávány dna po 3lai25
Voli k lira jaoa po U0©4 40

Vepřoví dobytek Uch to dnech skrovněji se

přiváli patrné následkem klenuli cen fikaf
lebky prodává m po $4tM4ÍO kdeito Uli) a
smíšený po S4 30®4 40

Vejce jsou laciné Čerstvé prodávají M po KH

Sile tacet

Máslo Jest ceny pevní obyčejné prodává ae

aa 11©líí nejiepti stolní l£lf máaloven 18

ftSlcrata
Drobe! jest camy arkshleJH:aleple prodávají

n uk Jarní karate 11311 kachny a kasy
IJvé aaSQiS krocani fivfaatc

Braaahory prodávají ae lacino bnll aa OQc
San je eray astáleaé nczminéné tS Q7M

tana ál jakosti
KU čerstvé Cla t jsou poTHe (to t V+C

Solené čta 1 e čia i 8c Telecí S ai 10c
St Loata IT trpná UM

Plenka jsa na camy prvníjJl a vylil
Oilatk čenwá číalo t předává ae aa TS37ÍH

pr prosinec US a pra kvétán 1t% Tvrdá aa

t)70mta
Kakařire trsá lil ceny Čís f aa tl pra

praetaac % a ktétea 7T%

Havlu Ja nyní eray a klstaé (wostfaeul aa l

Přd!lcťjt se u "Essliřť

Telegrafická

Rakousko-Uhersk- o Ve Vídni

zatčen byl vládnf železniční úřad-ní- k

August Mosetig jemuž klade
se za vinu velezráda Mosetig
totiž zmocnil se mobilisačních

plánů jež pok prodal jistému
za 200 zlatých Jak

mile dostaly se plány Ziboworski-m- u

do ruky prchl s nimi aniž by

Mosetigovi byl umluvenou částku

zaplatil
Ntmecko V Berlíně zabita byla

vdova po antisemitském vůdci
Henrici-- m a tři jiné osoby byly
vážně poraněny následkem pře-

vrhnutí se benzínové automobily
při zatáčce okolo ostrého rohu
ulice

Francie Právní zástupce ka-

pitána Dreyfuse Labori ai nějž

byl učiněn zákeřný útok vyvázne
ze svého poranění jež nebylo
smrtelné ač telegramy po útoku
na něho do světa vysýlané hlá-

saly že rána jeho jest smrtelná
Lékaři tvrdí že nemocný bude
moci býti přítomen ještě závěre-

čnému líčení Dreyfusovu Aféra

postřelení Laboriho stává se stále
více a více spletitější neboť La-

bori tvrdí že byla mu v době kdy
klesl k zemi útočníky ukradena z

kabátu tobolka jež obsahovala

různé listiny k soudu Dreyfusovu
se vztahující Útočnicí nejsou
dosud chyceni ač policie fran-

couzská téměř šíleně pracuje na

jich polapení Lékaři Labori-h- o

objednali z Paříže aparát s Roent-genový-

paprsky aby mohli vy-

pátrat! místo kde vězí kule z re-

volveru zákeřníky na něho vystře-
lená Následkem poranění Labori--

ho rozhodl se druhý zástupce

Dreyfusův právník Demange

podati žádost za odročení soudu

dokud Labori nebude moci přelí-

čení se súčastniti Žádost tato

byla podaná zárovefi i obžalova-

ným Dreyfusem předsedovi vojen-

ského soudu Předseda soudu

plukovník Jonaust nepochybně

vyhoví však nemůže soud odročiti
než na dobu dvou dnů načež musí

býti podána nová žádost za odro-

čení Dreyfus žádá odročení pou-
ze do pondělí do které doby
doufá že Labori pozdraví se tak

dalece že bude moci býti přítomen
dalšímu přelíčení — Časopií Ma-ti- n

uveřejňuje zprávu že Labori

brzy po svém zranění prohlásil
že M- - Chamoin jemuž uloženo

bylo proikoumati tajná akta

Dreyfusova soudu se týkající při-

šel na nové falešné listiny — Při

demonstraci protižidovské v úterý
se udavší voláno bylo ze shro-

máždění: "Pryč se židy!" V chu-

melenici jež přirozeně nastala

vypálil jistý anarchista (tak se v

telegramu praví) několik ran z

revolveru jež zranily tři muže

Jeden z raněných jistý Camillebyl
raněn nebezpečně takže musel

býti dopraven do nemocnice Do-

tyčný útočník byl zatčen — Vy-

nikající židé v Evropě usnesli se

odbývali poradu v některém městě

ve Švýcarsku za účelem založení

mezinárodní associace jež zabrá-

nila by křižácké tažení proti ži-

dům francouzským během druhé-

ho přelíčení Dreyfusova — Roz-

čilení obyvatelstva rennesského
následkem posledních událostí

jest veliké a lidé po ulicích pro-

chází se dlouho do nocí Jediné
slovo posudku o panujících pomě-

rech jest příčinou výtržností z

nichž vyvinují se četná krveprolití
V pondělí mimo četné srážky od-

bývány byly tři souboje Daleko

vážnější nepokoje však se ještě

očekávají neboť blíží se výroční
den pověstné Bartolomějské noci

(ze dne 33 na 24 srpna) Strana
židovská snaif se vyvolati domně-

ní že proti židům kuje se spiknutí
uvádějíc na důkaz toho zimničnou

Činnost policie a kavalerie jež ve

dne v noci nalézá se v činnosti

Mezi Rennes a Paříží telegrafová-
no a telefonováno bylo včera po

celý večer — Na předsedu antise

mitské lígy M Guerin výdán

byl zatykač pro pobuřování Aby

dodání zatykače zabránil zabari-kldov- al

se Guerin a nikoho do

domu nepustil Policie obávajíc
se Že použitím násilí mohlo by

dojiti ku krveprolití nevedrala se

do domu avšák vydán byl rozkaz
Ze každý kdo opustí dům bude

zatčen a uvězněn Následkem

toho octl se Guerin pasti kteri

jevila by se směšnou kdyby ne-

byly ve Francii poměryjei mohou

býti této zemí osudnými Guerin

jest dobrovolným vězněm ve tvém

domě od minulé soboty

Anglie Válečný odbor jest nyní

připraven na vilka Boery nebu-de-- li

požadavkům Angličana stran

výsady vyhověno- - Rychli pře

IPEBBY DATI8 )

Jistý a bézpetný lék v kaMém

případu neduhů břiMch jest

Pain-Kill- er
1

To Jest rozhodně pravdou a ne-

lze na to klást! dosti důrazu

Jednoduchý bezpečný a rych-
le pfisobící v případech

křečí Kašle reTmatismn

koiikf nastuzeni neuralgie

prfijmn trnpn bolení znlifl

DVĚ VELKOSTI 25c a SOc

X
Míjte jej u sebe Střežte se ná-

podobení Kupujte pouzepra-
vý — Perry Davis

a —O—— Na prodej všude

Cestování ve Skalném Pohoří

acenic Line 01 tne world ' drá
ha Denver & Rio Grande poskytu
je turistům v Coloradu Utah a

Novém Mexiku výběr výletních
místa cestovatelům transkontinen-tální- m

nejvelkolepější scenerií
Dvě zvláštní a rozdílné dráhy ve-

dou Skalním pohořím a lístky ve-skr- zné

jsou použitelný po které-

koliv z nich Jest to přímá dráha
do Cripple Creek největšího tá
bora zlatokopů na světě Dva

vlaky jezdí denně s Pullmanovými
a s turistickými spacími vozy mezi
Denver San Francisco a Los

Angeles a Denver a Portland Nej-

lepší dráha do Utah Idaho Mon- -

tany Oregonu a Washingtonu
přes Ogden Gateway Pište na
S K Hooper G T & P A

Denver Col o illustrované popis-

né brožury 95x10

PŘl SVÉ NÁVŠTĚVĚ VÝSTAVY

—neopomeňte navštívit!—

MOORISH CAFE:
ZAHRADU A RESTAURACI

na východní Midway

Lenšfho obslouženi tafe 1vn8 noln
stane se vám nikde dt94m3

Všechny krajany uctivě zve

Clias Stillexv

O H BREWER CO

pohrobnicl a pójěovatelé koní
420-4- sev 25 ul So Omaha Neb

tf - aamsK Telefon CUIo30

W G SLOANE & CO

obchodnici s

auHvuiiii
t řísle 407 409 411 sev 86 ulloe

South Omaha

Jfcsjaasa__Telefon 23Í

Zboži se prodává dle libosti buď za hotov
neb na splátky 41tl

Obrazy
K doRtání za hotové u Pok Západu

Jan A mna hTnmanúlr š-- rwtstkMvna X ~
y }uuuuiua v

nlasnéhe našeho zakladatele moderního
školství—Cena SOc

Hna nfod bnnptlom ITnafnloIrvžm Rnf

mek znamenitého umělce Vác Brožíka
Cena $100

Kristns Dřed nllátem snímek ohrazn-- r

ftnamAnlrlin rlfln vřhlaanhrt malffa

Munkacsyho ve světlotisku velkosti 21x
zo za zač

Has a Žižka krásné dva litografované
obrazy představuj ící české velikány
Husa a Žižku hodící se pro spolkové
veřejné místnosti jakož i pro rodiny
Cena obou dohromady $100

Ladlmir Klácel věrná podobizna
věhlasného amerického ivobodáře

Cena 50 centů

Bojarská svatba krásnf barvotiskov
obraz od ruského malíře Si Makowsky-h- o

cena 50c

Eolambns na král dvof ípaiěl-Rké-m

snímek znamenitého dílane)-teěněiší- ho

českého malíře Václ Brožíka
kterfž obraz zakoupen byl nákladem
165000 a chová se v Metropolitan Musea
umění v New Torku

námi aMwieona a jioskvv rrekr&s
ný barvortAovÝ obraz představující
uprostřed Napoleona v čele řady důstoj-
níka v pozadí řady vojska a za nim zárf
hořící Moskva Nejznamenitějši to dílo
znamenitého malíře Meisaoniera 50c

Z výatavr káni Snímek zdařilého -

obrazu Kosy Bonbeurovy 50c

Čechove a jejich zapas
o samosprávu

Nákladem Pok Zip vydána byla w
brožurce předniika pod váe artňtaýtn
názvem kterou připravil p L J Paf--
da pro literární klub Aatorovy kniho-- - --

ny v New Yorku a opravil pak pro
mé-aíí- nfk

Midland Monthly Tentočeský
překlad předíiSky tvoří brožurku 40"
atránek obsahující vyobrazeni Jafia
Huaa Jana Žižky Jana Amose Ko
menakého a Josefa Jnngiaana Cna --

noa ze 10ctFeba v kolkách Dva seatti
mesičníktt Midland Moathly rbaaho- -
jící totéž pfedoiika v mneUciní tav
&ta Pokrok Záfwáau


