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Pokrok Západu velkým nadšením řeč její přijalo

Slavnost provedena vesměs v če-

ské řeči

Sjezd ČS-P-
S

V minulém sjezdu ČSPS při-

jaty byly zevrubnější a důkladněj-
ší opravy nežli v kterémkoliv

předcházejícím Ze zprávy kterou

jsme přinesli znají již čtenáři na-

ší že zřízen byl záložní fond za-

vedeno bylo roztřídění poplatků
dle stáří zavedeny dvě třídy totiž
na $500 a na J1000 sloučeny úřa

— V nakladárně rajských jablí-
ček a kukuřice v Nebraska City
pracuje se dnem i nocí a nakládá
se 100000 plechovek každých 24
hodin Většina zboží jest již za-

mluvena

— Potom není divu když ča-

sem slyšíme že se lidé otrávili
zmrzlinou! Ze Schuyler se sdělu-

je že tam kráva Fritze Sehausa
smlsla si na zmrzlině a následkem

toho pošla

chybujeme že se budou moci čeští
voličové v Salině County nad-chno-

pro pana Stubbse tak
jako byli nadšeni pro Hastingse

— Jistý J W Carmichael až

podruhé bude restovat! dojista
Že si zaplatí cestu v osobních vo-

zech Ještě s jedním známým
chtěl se svézti zadarmo z Grand
Island do Omahu a proto si vlezli
do prázdného vozu nákladního
vlaku Cestou připojilo se k nim
několik tuláků kteříž je okradli

jednoho o $90 a hodinky a dru-

hého o $1350 a hodinky
Car-michae- la

postřelili do nohy a pak
je z vozu shodili blíže Richland

něž je určeno budou mu rozumět:

Slovo 'German' jsme nahradili slo-

vem 'Bohemian' časopis onen pí-

še: "We wish we could induce

every young Bohemian person for

instance who reads this item to

retain a fast hold on the printed
and spoken language oí his fathers

It is an accomplishment of inesti-mabl- e

value Once lost to get it
back one must go to the expense
and loss of time to take an expen-siv- e

course of instruction in a col-leg- e

or priváte school but a little
exertion now to keep what is

known will give the benefits
oí a knowledge of two languages
to the possessor at the price of one
A Bohemian boy or girl who can

read and speak the mother tongue
but who gets the notion that it is
odd and discreditable to use it is

making a místake Learn English
but keep the mother tongue also
In late liře you will see how useful
it will pro ve itself" K Listy

kdež dostalo se poraněnému oše
tření Tuláky nepodařilo se do

padnout!

— Minulý Čtvrtek ráno zničen

byl ohněm úplně příbytek Paul
Grossenbergra bydlícího as 15
mil jihozápadně od Rushville

Příbytek i s obsahem vyjma ně-

kolik židlic a stolu byl úplně
ohněm stráven Grossenberg
pracoval v poli na farmě sousedo-
vě asi míli od domu Manželka

jeho šla opatřiti dobytek a když
se po chvíli vrátila nalezla dům
v plamenech OheB byl spozoro-vá- n

sousedy kteří přichvátali
avšak jen nepatrně majetku mohlo

býti zachráněno Ztráta obnáší

$700 až $800 pojištění žádné

— Rolníci kteří pěstovali před
dvěma lety čekanku (cikorii) a

kterým továrna zadržela část
ceny pokud by slíbenou od státu
prémii neobdržela těšili se nyní
když před měsícem prémie vypla-
cena byla že své peníze dostanou
a sice $150 za tunu V tyto dny
v"ak obdrželi k podpisu kvitance
od společnesti na obnos $100 na
tunu a na dotaz kterak to přijde
dostalo se jim vysvětlení že prý
těch ostatních 50 centů musila

společnost upotřebiti k tomu aby
docílila prosazení sněmem povo
lení prémie!

— Z Clarkson se nám sděluje:
V sobotu dne 16 t m od-

bývána byla loží Jan Žižka číslo

295 A O U W slavnost odha
lení korouhve a zároveň šestileté

výročí její trvání Slavnost pro-

vedena byla důstojně neboť slav-

nostní výbor se přičinil by zdar-by-

dokonalý O řečníky bylo
postaráno přiměřené řeči byly
předneseny pány: Frant Opočen- -'

ským jako zástupcem velmistra
dále pak Janem Kozou st a
Antonem Nikodémem a obzvláště
Antonem Teplým jehož řeč byla
vřele přednesena Z dam řečnily
kmotra korouhve pí Jennie Heir-mano- vá

a matka korouhve slečna
Antonie Teplých kteráž ve svém

přednesu předčila všechny ostatní
neboť její řeč byla skvostná a

vřele přednesena Obecenstvo s

Lrll lir
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V misi aouavauu uo uutuu bez přílohy Í8X

8 přílohou
-

poltou pro Spojení Státy Kanadu

Knihovny Americké

8 Knihovnou Atrlrickou SMS

Do Čech bez přílohy
8 přílohou

-

KaMý předplatitel oprávněn Je k přesil

OhláSky
Drobné a řízná obláčky uverejtiujeni pauze

fco když peníze k objednán prtloěeey jaea
Za drobné obliky obyčejné velkosti asare-obují- cí

palec čítáme 75 centá za třikrát 'a
vin ohUseni blahopřáni úmrtí a jlss !

ne tlOO tři palce za kaídá nvfviří
Nechť ki 'ý proto přiloží objede rn tallk
penaz jak velkou ohlášku míti si přaia Ceey
hJáiek na delií dobu oznámí ecnetaě aa
požádáni

Zásilky pcaM
jsou nejbezpečněji! kdyi se koupi na pařil
aeb expressu "Money Order" a tji aaaa se
zaile Též v registrovaném dopil áaek po-

ukázkou bankovní jest zásilka jista Kde
cace platltl "ebeckem" na bank aesať aAe
o 25 cen ti více proto ze tolik nusai platil
kanku aa kolekci aneb ať ksueí saiemkji
(draft) na Omaku Chicago neb Bew 7rk fa
místi drobných penis pHJmeme til 1 -

kolky Všechny zásilky neehf Jsea
zaslány pod jednoduchou adresou peaas aa- -

Pokrok Zéfmiu
Omaká Itefc

Omaha Nebr 5 září 1899

Následující moudrost čteme v

jednom časopise: "Mužové zna-

menití vůdcové a velikáni téměř

dědili cností a nadání od svých
matek Ve mnoha případech je
však světu málo známo o matkách

těch" To jest v skutku povede-
né! Je o nich málo známo neví
se jestli byly cnostnými a nada-

nými aneb ne ale jejich synové to

po nich dědili!

Na Filipínách bvli zatčeni dva
starostové obcí kteříž byli zvoleni

aneb dosazeni v souhlase s naší

politikou kterouž mají obecné zá-

ležitosti tam řízeny býti a sice je-

den zatčen byl pro špehounství a

druhý proto že verboval povstal-
ce Co to znamená? Co z toho

vysvítá? Pouze jen to že Agui-nald- o

a vojínové za ním stojící ne-

jsou těmi jedinými povstalci a ly

kteréž na Filipínách má-

me
''

(

Kansaské dráhy řízenv jsou zce-l- a

jinými zásadami nežli naše V

Nebrasce jak známo nechtěly drá-

hy ani slyšeti o tom aby poskytly
státu úvěr a dovezly ze San Fran-cisc- a

naše vojíny bez peněz v

že budoucí legislatura
učiní potřebné opatření Však v

Kansasu Santa Fé dráha svolila k

tomu ochotně na požádání guv

Stanleyho Může být Že v Kan-

sasu umí guvernér jinak žádati
nežli guvernér náš '

Měli bychom sb trochu učm vy

trvalosti a umínčnosti od Irčanů
Ti obyčejně dosáhnou čeho chtí a
to pouze jen svou neustupno
stí Ani moc kněžská není
stavu aby je odvrátila od toho co
si umínili V East St Louisů
kdež irská katolická obec nechtě

la se spokojiti s knězem Němcem

konečně zvítězila a kněz jehož
nechtěli byl odvolán Jestli pak

by některá česká obec dovedla tak

vyvzdorovati moci církevní?

Mezi všemi českými časopisy byl
a je Pokrok Západu jediným kte-

rý odmítnul a odmítá přijímati

ohlášky za jakoukolivěk cenu od

od tak zvaného "Bohemian Medi--

cal Institute" a jiných mastičkářů
a humbukářů jelikož nechce býti

spoluvinníkem na okrádání svých
čtenářů Nyní uveřejňuje 'Osvě

ta dopis z Kansas City v němž

stěžuje si jistý Frank Jarolímek

jak byl oklamán "ústavem" svrchu

zmíněným My řídili při přijí
mání ohlálek vidy tím pravidlem

le prospěch nalích čtenářů musí

především být setřen a každoroč-

ně odmítali a odmítáme za mno

há sta dol rů ba i do tisíců

ohlálek připouštějíce pouze jen
takové o nicbl přesvědčeni jsme
aneb máme velkém příčinu se do

mnívali že jsou to ohlaiovatelé

spolehliví a věrohodní Proto mo-

hou naií čtenáři a důvěrou obra-ce- ti

se na ty firmy jež v našem

listě ohlalujL

Časopis "Times' vycházející v

Do Pleasant Hiil Neb

V Pleasant Hill Neb založen

jest klub za účelem připojení se

k ZČBJ Kdo chce přistoupiti
nechť se přihlásí u p Dr J Če- -

_1 r% t 1 v

peik--
y v urete ixeD ao 12 1 m

pak požádáme za uvedení do Jed-

noty F Fencl taj

Lidslý iklennlk Tak nazývá jeden
1 našich proslulých spisovatelů v oboru

populárního lékařství naše £lo Na
tisíce zárodků uloženo je v různých
jeho částech některé dobré některé
špatné takové jaké příroda podnebí
nebo nemoc v půdu vložila Vyženou 11

a vyrostou v mnohých případech
osvědčí se býti nebezpečným bejllm
které povSechné blubo ohrožuje Ven
s uírai Odstraňte nebezpečí azničte
zárodky dřfve než jest pozdě Malá

nebezpečí vedou do velkých nesnází
nechte je zmoci se a vezme to celý
život zbaviti se jich Jako vykoření tel
Dra Petra Hoboko nemá sobě rovna
Léčíc neseslnbuje soustavu ale záro-

veň" jí buduje a zdravé svaly a maso
tvoří O další podrobnosti dopiite na
Dra Petra Fahrneye 113-1- 14 So

Hoyne Avenue Chicago III

ÍIíl Itrruřol Farma o 820 akrech v
IIUUIJ tonCoblize Clarkson Neb

Na prodejna libovolná splátky Sauakrasdi
láno ostatní luka a pastva Vie oplotino
Viecky stavby co farmě náleží v dobrém po
řádku Živý potok protéká pozemek Ceii
farma je bez dluhu Koupi chtivý nechť se
hlásí u W C Macha Clarkson neb u Jo Kaš-

para v Prag-u-
e Neb dtMhiatf

IZíkův2ediní

Následující necliC přijmou

irdeřný dík za výpomoc nám

pil naií zábavč pořádané dne
20 srpna: Pp Vác Svoboda a

3 Jan Fiala výbor u kasy V F
Kunci Jos Jindra Fr Pitncr a
Jan štčnička za nálevnou sleč

Antocie Altmanova za roznáše-

ní zmrzliny Ed Reitera a Kar

li Knřžúřek za roznášení nápojů
a konečně ctřné obecenstvo za
hojné se íiifaitnřní
zami fluruia cuio 10 Kruh

Dřevařek

Boukalcmá Iíajterotd Jindrová

vbor

THE WESTERN TRAIL

Jest okrállnn píikoýml pohledy na nová kra-
jiny kteréž se nyní matuji podél

Rock Island dráhy
V OKLAH0MA A KANSAS jakož t

V INDIÁNSKÉ TERRIT0FII

Pilote sl proil OMríít Jpj zdarma vyplace-
ný postou Adresujte:

JOHN SEBASTIAN OA P
Chicago lil

Předplácejte se na "Knihovnu
Americkou" lioo ročně

ženských šatů

Obdrželi jsme nedávno vel-

kou zásylku Ženských důkladně
(hotovených lato nejnovějších
střihů Vzory nejnověji! jsou
též patrny a látka i zhotovení
nenechávají vůbec nic lepšího
ku přání Každý lat jest stři-že-n

a zhotoven vzhledem k to-

mu aby padnul na různá těla
Čtenářům Pokroku Západu či-

níme tento týden následující
nabídku:

v ceně f laoo nejho- -

černé pouze $183

a trimované nejleplím
prodávají se za

cena pouze $3 £3

laty ceny plně i 1800 M f")
TJíJ

dy tajemníka a účetníka v jedno a

vydávání orgánu v nynějším spů-sob- u

schváleno í nadále podrženo

Opravy tyto byly navrhovány již

po mnohá léta avšak byl jim kla-

den houževnatý odpor tak že ne-

byla žádná vyhlídka Že by jednou

mohly býti přijaty A také by

nepochybně nebývaly přijaty kdy-

by nebývaly řády západní před
třemi lety dohnány v zájmu

sebe-zachová- ní

ku odstoupení a zdár-

ným svým prospíváním dokázaly
že změny tyto jsou nutnými a po-

třebnými Bývalí členové ČSP
S na západě mohou nalezati

v tom že znali lépe po-

třeby jednoty a že vždy došlo na

to po letech co oni navrhovali a

požadovali Tak bylo ku příkladu
s rozvržením zastoupení ve sjez-

dech tak bylo s Orgánem a vůbec

se všemi důležitějšími opravami
kteréž byly kdykolivěk přijaty
Obyčejně byly po deset neb dva-

náct roků před tím navrhovány ze

západu avšak důsledně východní-
mi zamítány snad proto jen že

nepřišly z východu
Resoluce kteráž přijata byla

vzhledem ku smrti Ingersolla zní

dle Dennice Novověku jak násle-

duje:
"V uvážení že nejlepší zastánce

volné myšlénky nejvýmluvnější

potíratel přežilých názorů nábo-

ženských pluk Rob G Ingersoll
dokončil svoji pozemskou pouť:
"budiž usneseno: 1:) Dvanáctý

sjezd řádů ČSPS želí nenahra-

ditelné ztráty muže tak věhlasné-

ho pokroku člověčenstva tak velice

prospěšného
2 ) Nemoha jiným způsobem

projádřiti svoji soustrasť prohla-

šuje sjezd náš že uznává smrt

pluk R G Ingersolla za velikou

překážku k dalšímu šíření zásad

svobodomyslných čehož velice

želí

3 ) Hluboce zarmoucené rodině

jíž byl Ingersoll laskavým vzor-

ným manželem a otcem vyslovuje
náš sjezd tímto svoji nejhlubší
soustrast Opis této resoluce nechť

jest vtělen v zápisky sjezdové a

překlad anglický zaslán rodině

Ingersollově'
Mezi jinými usneseními bjlo i

to kteréž připouští v řádech

co řeč rokovací kteréž
Dennice Novověku a to právem
považuje za počátek odnárodnění
Nehledě k tomu nepochybujeme
x„ze opravy přijaté dojdou vseobec- -

„SCi'ného Členstva a budou

Jednotě ČSPS pouze jen ku

prospěchn

NEBRASKA

— Ve Schuyler používají ob
čané tamnější nyní 91 telefonů

— V Humboldt zřizuje se nová
elektrárna za účelem osvětlování
města

— Blíže Franklin utopil se v

Republican řece při koupání i61e-t- ý

hoch jménem Becker

— V úterý v noci shořel v
Albion tamnější mlýn škoda 20-00- 0

spůsobena Pojištění $ 1 2000
— Minulou sobotu udeřil blesk

do stodoly W J Williamse jižně
od Humboldt a způsobil valnou
škodu

— Ve Fremont shořelo v nedě-

li ráno skladiště na konopě
Škoda spůsobená páčí se přes
15000
— Ve dnech od 9 do 14 září

bude se odbývali v Lincoln Park
blíže Lincoln výroční táboření
milicíe

— Farma o 160 akrech a míle
od Linwood na prodej za mírných
podmínek Hlaste se u Emil Fot-ď- a

Linwood Neb - dt88tí

— Pan F B Matlach známý
krajan z Colfax County přijal
místo učitele v Milligan a přesídlil
se tam minulý týden

—- Cukrovka sázená v okolí
nového cukrovaru u Fremont byla
minulý měsíc značně poškozena
zaplavením a nyní opět působí na
ní velké škody různý hmyz

— T Duda v Linwood Neb
má na skladě vázací provázek
pumpy větrníky vozy kočáry a
vše co k hospodářství st potřebu-
je Krajané učiní dobře kdyi se
s£iO přihlásí nel budou jisda

d'Jt kCTI:L čt7$'J

— Z Tecumseh se sděluje že
v onom okolí ničí jakýsi hmyz
vojtěšku Hmyz ten objevuje se
v takovém množství že celé pole
jest pokryto jeho předivem a ožeře
veškeré listí

1
— Cukrovar norfolkský byl le

tos opraven zdokonalen a roz
Šířen tak že bude moci zpracovati
každodenně 400 tun cukrovky
Kampaň zahájena bude dne 20
září a bude se pak pracovati dnem
1 nocí

— Městečko Prague Saunders

County bude míti nyní dva české

doktory a dvě české lékárny
Usadil se tam totiž Dr Josef
Kašpar kterýž letos studie své
skončil a nyní založí tam lékárnu

pan Svoboda

— U Crete přišel k úrazu na
dráze mladík jménem Ed Davis

kterýž prý jest z Omahy Minulý

pátek chtěl skočiti na vlak ná-

kladní jedoucí na východ avšak

nepodařilo se mu to padnul pod
vlak a byl notně pohmožděn

— Fusionistům vLancaster Co

připraveno bylo překvapení minu-

lý pátek tím že dva z jejich hlav-

ních kandidátů podplukovník
Eager a setník Cosgrave kteříž
oba navrženi byli pro nejdůleži-tějš- í

úřady z tikety odstoupili

— Jak jsme již dříve sdělili

byl v Pleasant Hill Neb založen
klub za účelem připojení se ku

Západní
Česko-Bratrsk- é Jednotě

Kdo by se chtěl k tomuto klubu

připojit a státi se tak zakládajícím
členem ať sc přihlásí u Dr J

Čepelky v Crete do 12 t m

— Krajanka paní Běloušková

bydlící jižně od Humboldt požila
minulý týden jedu v úmyslu samo-vražedné- m

však na rychlo povo-
lanému lékaři podařilo se jí při
životě zachrániti Praví se že

nějaká domácí neshoda vedla jí
k tomuto přenáblenému činu

— Spolek obchodníků v Nor-

folk kterýž od minulého roku
marně usiloval o to aby státní
komise železniční učinila konec

vydírání jež dráhy na občanstvu

tamnějším páchají obrátil se nyní
ke komisi mezistátní o úlevu a v

žádosti uvádí se 23 důvodů a dů-

kazu vydčračnosti ďráh

— Howellskv Tournal oíše:
_

v
_
" —

— r s n r 1 - r 1
i nuiuu ocítiv i mainc viec uie- -iUinktu zásobuje mnohé z našich

lidí jablky a sdělil nám že prodá
vá každý týden fůru aneb dvě též
ve Schuyler Pan Černý má jeden
z nejlepších ovocných sadů
okresu kterýž tento rok přetížen
jest ovocem

— Před třemi týdny zemřela
náhle a za podezřelých příznaků
neznámá ženština v Lindell hote-

lu v Hastings Nyní zjištěno že

byla to Laura Lee French z Buř
lington Iowa učitelka na tamněj-šíc- h

školách a má se za to Že

byla otrávena a sice svým svůd
cem kterýž chtěl tímto zločinem

zakrýti čeho se dopustit
— V Lincoln panuje rozhořče

ní nad tím že uvítání připravené
vojínům tamnější setniny I) pluku
prrního který se právě z Manily
navrátil zvráceno bylo v politi-
ckou agitaci Na program polo-

ženy byly řeči několika navrátiv-
ších se vojínů avšak pan předseda
slavnosti kdyi k tomu došlo na
místě nich povolal pana Holcomba
a po nem guvernéra ťoyntera k
řečněni

—- V noci na Čtvrtek učiněn

pokus v Hemingfordu vyloupit! po-
kladnu v písárně tamnějŠího obil-

ního obchodu však lupiči bylí
jak se zdá zaplašenu Venkovní
dvířka roztrženy byly dynamitem
avšak vnitřní kterými uzavřena

jest přihrádka pro peníze v níž
nalézalo se asi $1300 zůstaly
nedotknuty Lupiči zanechali
některé z nástrojů používaných a
zmizeli beze stopy

— Ve íusíonistické konvenci
sedmého distriktu odbývané v

Edgar minulé úterý byl po celo-noční-m

zasedání navržen za soud-

ce pro onen distrikt GW Stubbs

t Nuckolls County Četní voličové
v onom soudním kraji dojista ve-

líce litují toho ie nebyl znova
navržen sudí Hastings z Wilber

který! tlU se všeobecné úctě
vlach kisl jej osobni znají Po

Co s Kubou?

Před několika měsíci vyzval
náš odbor válečný velící úřadníky
neb důstojníky v zemích Španěl-
sku odejmutých aby podali zprá-
vu o stavu osad těchto a dobro-zdá- ní

co a jak by zařízeno neb
učiněno býti mohlo První z

osadních guvernérů kterýž vyho-

věl nařízení tomuto jest gen

Fitzhugh Lee kterýž před vy-

puknutím války se Španělskem

byl konsulem v Havaně a snad
více než kterýkoliv jiný člověk

přispěl ku vzbuzení smýšlení vá-

lečného a zakročení v zájmu po-

vstalců
Gen Lee ve své zprávě odboru

válečnému líčí poměry v provin
ciích Havana a Pinar del Rio

uspokojivými vzhledem k pomě-

rům a okolnostem Dle zprávy
jeho počíná se tam vše uklidňo-

vat! a přicházeti do pravidelných
kolejí V provinciích jiných dle

zprávy té posud nebyl učiněn po-

krok tak velký V této části

zprávy však nespočívá hlavní dů-

ležitost a zajímavost téže Hlavní
věcí jest tu co odporoučí Lee

ohledně uspořádání poměrů za-

vedení vlády a budoucnosti Kuby
Gen Lee jest toho náhledu Že

by měla na Kubě zřízena býti
neodvislá republikánská vláda
však pod správou a dohlídkou

Spojených Států pokud by se

nová vláda neustálila Z toho

jde na jevo ře nepovažuje Ku-

bánce za schopné aby mohli si

fíditi správní záležitosti země
ačkoliv uznává potřebu a nutnost

aby se dlouho neotálelo se zříze-

ním vlády Ohledně práva hla-

sovacího odporoučí aby toto
vzato bylo v bedlivou úvahu což

ovšem nelze vykládati jinak nežli
že neuznává rádným aby zavede
no bylo všeobecné právo hlaso
vací

Toto odporučení generála Lee

jest dojista pozoruhodným a ne
zdá se nám býti v souhlasu s jeho
dřívějším snažením Generál Lee

byl dost dlouho v Havaně že

mohl vypozorovati poměry tam-něj- ŠÍ

dříve než válka začala a jeho
přesvědčení že by Kubánci nebyli
schopni samosprávy bez naší do

hlídky nemůže býti dojista pře
svědčením vzniklým od skončení

války nýbrž to muselo mu známo

býti hned dříve Jestli ajo proč
radil a pobízel ku zakročení v

zájmu Kubánců? Jestliže nejsou
schopni sami sobě vládnout měli

Španělé dojista právo aby řídili
záležitosti země My nepočínali
se Španělskem válku výbojnou
my hned při počátku zřekli se

úmyslů takových a dovozovali Ze

jedná se nám pouze jen o to aby-

chom pomohli obyvatelstvu Kuby
ku svobodě a samosprávě S ja-

kým právem bychom chtěli nyní
obmezovati tam právo volební?
Uznáváme-l- i všeobecné právo vo-

lební za kotvu natích svobod zde
v této zemi jak můžeme téhož od

pírali obyvatelstvu Kuby? Bude-me-- li

cbtíti podržeti nadvláda nad
lidem kterýž tprostili jsme útisku

Španělska můžeme dříve nebo

později padnout! do podobných
zápletek v jakýchž octnuli jsme
se na Filipínách
Chceme li zůftati důslednými

cbceme-l- i aby nám nebylo vytýká
no že jsme ztpočali a vedli válku

pod falešným předstíráním pak
jest pouze jediná cesta kterouž
vůči Kubě nastoupili máme a ta
jest abychom vybídnuli občanstvo

Kuby ku zřízení své vlastní svo
bodné a oeodvislé vlády v kteréž

by většina lidu rozhodovala a jak
mile to se uskuteční abychom
břehy ostrova onoho opustili a

ponechali lidu tam úplně samo
statnost svobodu kterouž jsme
j!a Clonil

UáTCJAr

Zvláštní prodej

Ženské po krejčovsku zhotovené Šaty
véjsích odstínů modré hnědé i

Ženské elegantní lité Šaty vroubené

materiálem ceny pln 11400

Ženské krásně po krejčovsku zhotovené laty zvláště důklad

AJJen v okresu Hardin v Iowě dá-

vá pliué naučení mladým lidem

CSz= vysUhovalců Němců jichž

tziZt nečtou anglicky ale němec-t- y

ToUl naučení se vztahuje na

víili Í7k českého ted7

CZJ Izzftb rodlča-- Kdyby aau-- C

I t tJ jirytts Blacckým

c t ai bf j
[ -1-11-i tszlzd cao

"i r '
"-1-

3
Ti r--~

né ceoy plně f 1600 prodejní

ženské po krejčovsku zboWené

prodime vam za

šaty jel prodáváme po 1 1500 mají cena ai do J1500


