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- Odpravlll se

V Ponca City Oklahoma se

dali do sebe na ulici Jamison
saloník a Arnold hoteliér Po-

čali do sebe stříleli až oba zů-

stali mrtví na místě Byli
-- oba

karbaníci a spor mezi
'
nimi po

vstal o jakési hráčské pomůcky

— vV:

NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

v KRONIKA UDÁLOSTÍ

Sjezd veteráni
'

Ve Filadelói odbývaný sjezd

vysloužilců t občanské války byl

velkolepou manifestací V pro
vodu se nalézalo 35000 mužů a

trvalo to plných 6 hodin než

průvod ten přešel kol jednoho
bodu pozorovacího President

McKialev bvl bouřliví zdraven a

— Do sjezdu protitrustového
v Chicagu zvolil omažský ob-

chodní klub následující vyslance:
Euclid Martina H W Yatese
Geo W Wrighta J W Carpen-ter- a

a W D McHughe

— Ředitelstvo -

zdejší výstavy
uzavřelo smlouvu s chicagskou
společností dle níž má od x U--

stopadu výstava přejiti do rukou
této chicagské společnost Za
veškerý ten majetek bude společ-
nosti výstavní vyplaceno 1 5o 000
Tato chicagská společnost zamýšlí
po výstavě veškeré budovy strh-nou- ti

a některé Části jejich pou- -

žiti k výstavním budovám na ji-

ných místech Jest to tatáž spo-
lečnost ktérá se postarala v Chi-

cagu o odstranění budov světové

výstavy a o stržení staré poštovní
' ' ! '

budovy

Seznam hudebnin
K dostání za hotové v knitak- u-

pectvf Pokrokt? Záp

Česká veselost sbírka původ humo
ristických zpěvů a scén pro dva tři i vle
hlasů 1 průvodem piana Sbírku tuto
ledinou svého druhu můžeme vřele od-

poručit! ct spolkům zábavním a ochot-
nickým neboť obsahuje hojnost příhor
ných komických výstupů k zábavám be
sedám atd máme na skladě následující
sešity:

2 Operace komický trojzpěv pro 8
mužské hlasy sioo

JP?lka pro merlotiny žili brkařkv
hudební žert pro 4 mužské hlasy sní'-vode-

piana

9 RoznášeSi kultflry komické duetto
pro tenor a bas s prův piana 80c

15 Bubřil a Záducha komické duetto
pro nižší a vyšší hlas

"

8100

Besední konceity sbírka původních
skladeb obsahující:

1 "Pozdrav do vlasti píseň na slov
Bol Jablonského pro se?"et upravil V

íoulu (v Clevelandu O) CeDa pnrti
ury i hlasů J10C

2 Šnmařský trojlístek hudební ?t
3 klurinety u fagot v"o

Kinder Klavier Sctaule Vorůbungeii
W Schwartz cena 80c

Láska PySišvorova komické dueto pro
t tentory 1 prův piana 1185

Král Belndžistánie AU K&bul Kanda-"- "

— Výbor hřbitovního spolku

vyjednává s městskou radou a

okresními komisaři o trvalé upra-
vení vjezdu ke hřbitovu Naléhá

totiž na to aby okres spolu s mě-

stem napravili to co komisaři po
kazili vystaveními mostu a svede-

ním vody proti břehu Výbor po-

žaduje aby prodloužen byl most
á zaokrouhlen tak aby ústím čelil
od hřbitova a ne k němu čímž by

navždy pák odstraněno bylopúno-ben- í
škod vodou Doufáme že

se to výboru podaří

— Vzornou rodinou musí býti
ona paní Rossové bydlící na 6

ulici blíže Poppleton ave Souse-

dé toho okolí si přišli ve Středu

stěžovati městskému právníku na

matku a její zdárné synáčky že

před nimi není nic jisto Čisté

prádlo vyvěšené k sušení pohází
blátem slepice postřílí z praků a

Žádný ze sousedů není ušetřen

před jejich střelami Obecní práv-
ník však nemohl sousedům Ros-sový- m

dáti jiné poučení než aby
se obrátili na smírčího soudce by
dal maminku a zdárné její synáčky
pod záruku míru Jen ale jestli
to co pomůže

— Chcete dáti svým dítkám

dobrého obchodního vzdělání ?

Zda--li ano nechte je navštěvo-

vat Omaha Commercial College
Jestli k tomu se odhodláte tedy
se dříve přihlaste v tiskárně P

Západu a dozvíte se jak ušetříte

peněz na školném ft

— Nová továrna zakládá se v

našem městě a sice továrna na au-

tomobily čili vozy bez koní Vel-

ká tovární budova na 28té a Sa-hl- er

st v severní části města
kteráž druhdy používána byla za

továrnu na rakve byla najata a

již nyní některé potřebné stroje se

tam postavují Mimo automobilů
kteréž prý nová společnost bude
míti v trhu as kol nového roku

budou se tam hotovit též plyno-stroj- e

a ty budou se hotové již k

prodeji nábízeti koncem budoucí-
ho měsíce

E H Hemming zpravodaj
časopisu World Herald kterýž
obviněn byl a postaven před po-

licejního soudce že vymámil I50
od paní Robbové předstíráním že

její bývalý muž kterýž spáchal
samovraždu zanechal dopis obvi-

ňující ji z různých přestupků
kterýžto dopis nalézá se v rukou

zpravodajů časopiseckých a bude

uveřejněn jestli tomu nezabrání

uplacením byl propuštěn po vý-

slechu v policejním soudu Náš

policejní #
Šalamoun rozsoudil v

tomto případě že prý nevymámil
peníze pod falešným předstíráním
jelikož pravda bylo že takový
dopis nebožtík zanechal a zpravo-

daj pouze slíbil že pokusil se o

to aby zamezil uveřejnění téhož

— Maličko a uzříte mne a opět
maličko a neuzříte mne — tak
asi řekl sobě ČÍSan C Gee Woo

Týž provozuje zde humbukářskou

prakci lékařskou a byl zatčen před
několika dny z té příčiny a dán

pod záruku Když však dostavil
se nyní k soudu seznáno že to
není ten pravý Čífiané jsou si

podobnější snad vespolek než

lidé kteréhokoliv jiného národa

aspofl se tak bělochu zdá a kdežto

policii padl do drápů nepravý ten

pravý je kdoví kde

— Výprava vědecká která na-

lézala se po kolik týdnů ve Wyo-

mingu a tam mnohé zkameněliny

předpotopních obrovských tvorů
hledala a nalezla skončila své

práce o účastníci její vrací se tyto
dny k domovu

— Včera večer měla býti od-

bývána schůze zástupců všech

českých spolků pro založení dět-

ských besídek v níž mělo dojiti
ku volbě jednotlivých výborů Do

schůze této dostavilo se však

pouze osm zástupců nepochybně
následkem deštivého počasí tak
že schůze ani zahájena nebyla
Výbor sboru Vlastislava J č D

svolává proto příští schůzí na den

15 září večer v síni Sokolské

— Třicátý pluk dobrovolnický

jel včera Omahou do San Fran-cisk- a

aby vypraven byl dále na

Filipíny Vezen byl na 7 vlacích
Pluk čítá 1309 vojínů i s důstoj-

níky a nichž 51 procent totiž

530 vojínů jww bývalými dobro-vc!a2-y

Jest to mladík Jos W 0'Neill

náležející k dobrovolnému hasič

skému sboru u nějž zastával místo

tajemníka Na stopu žháři při-

vedl policii kus hadru namočený
v petroleji o němž se zjistilo že

náležel 0'Neillovi Mladík byl
zatčen a přiznal se k některým
svým činům tvrdil však že byl

opilý když zapaloval

Žlutá zimnice
V Key West Fla se šíří žlutá

zimnice tak že vláda se viděla
nucenu vzíti odtud vojenskou po-

sádku Na Dry Tortugas zaříze-

na byla pozorovací nemocnice
kam se odvážejí všichni onemoc-

nělí Oznamuje se téměř každo-

denně až 40 případů onemocnění
na žlutý mor úmrtnost však není
veliká Též v JacksonviHu na
Floridě a v New Orleansu se vy-

skytly jednotlivé případy onemoc-

nění na žlutou zimnici Všecky
lodi z jižních přístavů na sever

plující jsou podrobeny karanténě
a musejí býti desinfikovány

'

Mladá žena a starý muž

Ve státu Missouri ' Žije bohatý
statkář Alexander Kissee zvaný
králem okresu Taneý Jest maji-

telem mnoha tisíc akrů půdy a vy-

nikajícím politikem Byl již dva-

kráte ženat a nyní v stáří 70 let
oženil se po' třetí s mladičkou

teprve 15 let Čítající dcerou chu-

dého farmera který vzdělával
část půdy Kisseeovy Starý že-

nich si dojel beze všech okolků
ku Garrettovi svému nájemníke a

vybral si z dcer jeho nejsličnějŠÍ
Doru s níž zajel do města dal se
oddati a pak strojil hlučnou svat-
bu Jídla pití a radovánek bylo
hojnost na plantážích starého že-

nicha ale sotva bylo po svatbě
bylo také po radosti mladé pani-

čky Po I4denním manželství se

paníDorinka dne 6 září časně z
rána sebrala z domu dosud spící-
ho manžela a bosa neustrojena
pádila přes bory a doly do chu-

dobné chýšky otcovské od doma

pánova 6 mil
"

vzdálené Mladá

paní jest prý rozhodnuta raději
žiti v chudobné chatě otcově než
v nádherném obydlí staréhomuže
— Pak se mnozí lidé domnívají
že kde je bohatství tam sídlí také
štěstí :

v

Povstání ve Veneznele

Jihoamerické republiky jsou
stále zmítány revolucemi tak že
v každém čase v některé z nich

povstání řádí Vládu washing-
tonskou došla zase zpráva že re-

voluce vypukla ve Venezuele
kamž má býti na rychlo vyslána
některá válečná loď Spoj Států
Jakých rozměrů povstání to naby-
lo není ještě známo avšak vláda
uznává potřebu vyslání válečné
lodi do La Guayara aby životy a

majetek amerických občanů chrá-

něny byly

Z Manily
Včera došla zpráva že setník

Butler se třemi setninami třetího
pluku a oddělením jízdy při ob-

hlídce narazil na tlupu rebelů u
San Raphael a rozprášiv nepříte-
le zajal sedm z nich ukořistil

pět ručnic i zmařil zásoby rýže
uložené v sedmi skladištích Ma-

lé tlupy Filipínců znepokojují
okolí Imusu střílíce na americké

přední stráže Američané nevší-
mali si toho až teprve v úterý ve-

čer kdy dvě setniny 4 pluku uči-

nily výpad a daly dva výstřely
směiem v němž nepřítel se nalé-
zal načež tento zmizel

Vracejí se z Mísily
- Do San Francisca připlula do-

pravní loď Sheridan s minnesot-ským- í
a dakotskými dobrovolní-

ky Jest na ní 900 mužů třinácté-
ho pluku minnesotskébo 652 mu-

žů jihodakotského pluku 42 m

jízdy 175 m různých pluků a 92

důstojníci Na cestě zemřeli tři

vojínové a mimo to přivezla loď

9 mrtvol vojínt na Filipinech
padlých

Vojsko aa Filipíny
Válečný odbor ve Washingtonu

chce zaslati co nejrychleji vojsko
do Manily tak aby měl generál
Otis na počátku října armádu
31000 mužů silnou by tahájiti
mohl válečné operace Také má

býti vyslán zvláštní sbor vojen-

ský do Lingayea na Luzonu by
vpadl Aguioaidovi do zad k če-

rnil bvd Ctbm pomád vC=2aé-í- a I

Issva I

kou doprovázejícím karavany z

Omahy do Denver a různých částí

Wyomingu při kteréž příležitosti
byl několikráte přepaden Indiány
kteří mu odehnali dobytek ' Tepr-
ve nyní mu přiřknuta byla vládou
náhrada $2435 za škody jež mu
Indiáni v letech 1865 á 1867 způ-
sobili

Poptávka po americkém dříví

Americké stavební dříví se těší
v ' trzích evropských 1 v sousední
Kanadě stále větší přízni tak Že

vývoz jeho byl velice rozmnožen

Kdežto v roce 1886 se vyvezlo ze

Spoj Států za 20 milionů dolarů
stavebního dříví vzrostl vývoz
ten v r 1897 na 40 mil dol

Letos pak jest ve Spoj Státech

samých veliká spotřeba dříví sta
vebního tak že všem zakázkám

zahraničním nebude vyhověno

Redaktor zatčen

V Hamburg Iowa nechala

paní Tibbettová zatknouti manže-

la svého redaktora časopisu Ham-

burg Sunbeam poněvač prý činil
nemravné útoky na její i61etou

dceru Pan redaktor Tibbett
musel nastoupiti nucenou cestu

do Sidney kdež se má před vel-

kou porotou zodpovídati z činu
svého

Koma poschla
Poslední vedra a horké větry

natropily ve státech Iowa Neb-rask- a

a j velkých škod na kuku-

řici Kde byla pozdě sázena
doschla nyní rázem tak že vydá
malou úrodu

"r Banka zavřena

V Atchison Kan byla z roz-

kazu státního dozorce bankovního

zavřena Národní banka která tam

již po 20 roků obchod provozuje
Měla mezi svými jistinami cenné

papíry v obnosu f 20000 jež
státní auditor uznal za bezcenné a

nařídil jich nahražení jinými
Když se však ředitelstvu banky
nepodařilo jistiny ty

'
cennějšími

nahradili byla banka zavřena

Přejeti vlakem

U Yates Center Kan přejel
vlak dráhy Missouri Pacific po-

voz v němž se nalézaly 4 děti
Fred Upsona oletá dívka byla
zabita na místě dvě mladší dítky
byly poraněny těžce následkem

čehož zemřely a jen nejstarší
chlapec který povoz řídil se sko-

kem zachránit

McKloiey zedníkem

Poněvač má president McKin-le- y

položiti základní kámen ku

poštovní budově chicagské udě-

lala jej tamní zednická unie čest-

ným Členem Členství jeho po-

trvá ovšem jen několik dní načež
bude jeho členský lístek odvolán
Unie dělnické jsou velice pro-

spěšné ale jen ať se s nimi ne-

tropí zbytečná komedie
'

Podpora pro Porto Rlco

Gen Davis vojenský guvernér
ostrova Porto Rico telegrafoval
do Washingtonu že je stále třeba

podpory obyvatelstvu tamnímu a

sice asi 1000 tun potravin každé-

ho týdne Vláda odeslala ihned
tooo tun potravin a new-yors-

výpomocný výbor rozeslal po ce-

lých Spoj Státech nové žádosti o
další podporu pro nešťastné oby-
vatelstvo V rukou výpomocnébo
výboru new-yorské- ho nalézá se

asi 130000 za něž bude neod-

kladně nakoupeoo potravin a léků
a vše co nejrychleji zasláno na
Porto Rico

Veliké vedro
Ze všech Částf států Nebraska

Iowa Kansas a Missouri došly
zprávy o krntýcb vedrech Teplo-
měr ve stínu dostoupil na někte-

rých místech až 108 stupfiů a

průměrná teplota ve dnech 4 5
a 6 září neklesla nikde pod 80

stupfiů V mnoha místech byly

Školy otevřeny ale pro horko ne-

mohlo býti vyučováno Při tom
vál horký vítr který vysušil náhle

plodiny které ještě byly zelené
Dne 7 září nastala úleva neb se

obrátil chladný severní vítr

iiiř ckycei
V Cbeyenne Wyo se jii od

delší doby vyskytovaly časté po-

žáry které nasvědčovaly Že byly
zúmyslně založeny Na vypátrá-
ní žháře byla i odměna i100 vy-

psána ale vše marné Náhle
však náhoda přivedla policejního
laditate Proctora aa step líáJc
o m!al aa gram asi —aičla

z našeho města
"' ~~ V' "

'} V"-'-
V ' :%

Ve včerejší večerní Bee čte-m- eí

: Před několika lety založen

byl český hřbitovní spolek za

zřízení hřbitova pro po-

chovávání občanů té národnosti
Hřbitov : tento zřízen byl blíže

Center ulice ua západních hra-

nicích města a jest poloha jednou
z nejvhodnějších k tomu účeli

Členové spolku vynaložili již znač-

ně peněz na okrášlení hřbitova
a mnohé pěkné pomníky zdobí

toto místo posledního odpočinku

Výbor má nyní v úmyslu ještě
dálé zlepšiti hřbitov a aby docílil

peněz k tomu účeli pořádá zá-

bavu kteráž se bude odbývat! v

nové síni Tělocvičné Jednoty
So-k- ol

ha jižní 13 ulici blíže Martha
v neděli odpoledne a večer Oče-

kávají že dostavíme všichni pří-

znivci spolku
— - Dnes odbývají se předvolby

nebolí volby delegátů do konvence

republikánské Volební místno-

sti budou otevřeny od 12 hodin v

poledne až do 7 hodin večer V

první wardě jest volební místnost
na 10té a Hickory V druhé wardě

jest na 20té a Castellar V druhé
wardě bylo položeno volební mí-

sto do místa vzdáleného od Čechů

pouze jen v očekávání že Čechům

to bude příliš daleko a nezúčastní
se a že bude tak snáze poraziti
možno českého kandidáta pana
Bureše Doufáme že se páni

pleticháři zmýlí a že se Češi neda-

jí odstrašiti vzdáleností několika
bločků Ve volebních zákonech

byla opět v minulém sněmu učině-

nín 2 tněn a na kterouž upozorfiu-je-m

Jména všech kandidátů o

které se bude hlasovat aneb

z kterýchž se má deset vybrat

nejsou v jedné řadě podle abecedy'

nýbrž každá tiketa je sama pro
sebe Podáváme za vzor tiketu z

první wardy Kdo chce hlasovat

pro delegaci kteráž podporovati
bude pana Bureše udělá jenom

jeden křížek v kolečku na vedlejší

prostoře jak jest naznačeno na

vzorku Kdo by chtěl hlasqvati

pro delegáty kteříž byli postaveni
proti panu Burešovi ten udělá

křížek v kolečku při jménech níže

se nalézajících Kdo by nechtěl

hlasovati pro celou jednu tiketu a

chtěl si z obou vybírati ten nesmí
dělati Žádný křížek v kruhu neboli

kolečku nýbrž musí udělati křížek

ve čtverečku při každém z těch

jmén pro kteréhož hlasovati ho-

dlá ( V druhé wardě na prvním
místě nalézá se tiketa kaukusní
kteráž není zaslíbena panu Bure-vov- i

a ti kdož si přejí aby pan
Bureš byl navržen musí udělati
křížek při tiketě dolejší aneb

jestli budou chtěť hlasovati pro
některé z delegátů na obou tike-tác- h

tedy musí udělati křížek u

jmen těch kteréž by rádi viděli

zvolenými však nesmí býti křížků

víc než deset Povšimněte si do-

bře vzorku tikety aby jste neudě-

lali chybu při volbě

— Kdyl aavitívíte výstavo ve-jdř- te

do Llptoa Ceyloa Tea Carden
zrovna západně od Auditorium a

nechte sl um své kosíky se

zákusky ZDARMA Když nastane
doba k pcMlaini se mižete zdarma

použiti jeHck stoly a Židle Obdržíte

Um koník aejckuuijii kávy za 5c
Káva Uto aaMzena jest poaze za
Sklem seznámení váss Paxtoi Gal-larne- rs

věhlasnou plynem praženou
Java Mocha kávou Mluvf se zde

iesky

— Dráhy Nebrasské Burling-tons- ki

Elkhorn i Union Pacific
— budou v dnech 12 13 a 14

t m opět vysýlati výletní vlaky
do Omahy za ceny snížené jako
koncem minulého měsíce totiž

lístky sem a nazpět levněji než za

jednu cesto totiž za 80 procent
jestli stojí více než 250 a za po-íarič-

ní

ceno kde dopravné obnáší
méně než #250
— Včera se náhle a značnou

měrou ochladilo Kdežto v první
polovici tfŮMm fclassir doitapo-va-l

al aa g včera klesl aa 67 as

celá jeho družina Při prohlídce

válečných lodí v přístavu kotvi-

cích byl vítán hlučnou střelbou

díl kterážto kanonáda trvala po

celou dobu než si prohlédl všech

pět lodí Že se při tom mnoho

mluvilo jedlo a pilo není třeba

podotýkati
!

Oslava Deweyov

Na příjezd admirála Deweye

cekají nejen v New Yorku ale

také ve Washingtonu aby jej
oslavili Kdežto oslava a uvítání

vítěze manilského v New Yorku

budou míti ráz neúřední připra-

vuje se mu ve Washingtonu úřed-

ní uvítání Dle vSeho bude tato

úřední slavnost odbývána a nebo

3 října a hlavním bodem jejím

bude slavnostní odevzdání kordu

čestného admirálu Akt tento

má býti proveden na tribuně

zbudované na východní straně

kapitolu při čemž vojsko pozem-

ní i námořní bude Činili špalír
Po odevzdání kordu bude Dewey-m- u

odevzdán i dům který mu má

býti koupen z sbírek národních

Jen chudák Dewey jestli ve zdraví

přežije veškeré ty oslavy mu chy-

stané :'

Málo ocele

Ze všech loděnic kde se staví

válečné lodi vládní docházejí

stesky na nedostatek ocele V

různých loděnicích nalézá se 12

torpedic na jejichž stavbě se pra--

cuje a všichni stavitelově zaaaji o

prodloužení lhůt k dokončení

prací těch jelikož nemohou do-sta-ti

potřebné množství ocele

Některé druhy ocele při stavbě

lodí potřebné vystoupily v ceně

od 25 až do 60 procent a ještě
ani za tuto zvýšenou cenu nelze

jí dosti nakoupit! Vláda má 1

listopadu zadati stavby šesti obr-

něných křižáků a tu lze jistotou
tvrditi že nabídky budou nejméně
o třetinu vyšší než v loni

Funston není ardlioo

Jak známo byl před časem

ve všech novinách slaven plukov-

ník Funston z Kansasu za to že

za prudké palby Filipínců přeplo-va- l

řeku a pomohl pluku svému

ku překročení této Nyní však

tvrdí vojínové nebraští že Fun-

ston byl ode dvou prostých vojínů
svého pluku na laně přetažen přes
řeku a sláva hrdinského - činu

onoho nenáleží jemu nýbrž oněm

dvěma vojínům kansaským Ten-

to čin vidělo asi 30 vojínů nebra-skýc- h

a veliký počet kansaských
kteří po svém propuštění ze svaz-

ku vojenského teprve budou mlu-vi- ti

pravdu aby k zasloužené cti

dopomohli oněm dvěma vojínům

Sjezd taakéřS

V Clevelandu se sjeli bankéři

Spoj Států ku 35 výroční pora-

dě Počet účastníků sjezdu toho

se páčí od 1200 do 1500 a repre-

sentují prý kapitál blízko šesti
tisíc milionů čili šesti miliard

Tvořejí společnost čili organisa-c- i

která má chrániti jejich zájmy
ale mimo to se ještě postavili pod
ochranu boží již na ně svolal
diákon Williams modlitbou

Weitistl ta drikAcl

Na dráze Norfolk & Western v

Záp Virginii rozbil se v tunelu
nedaleko Williamson nákladní

vlak při Čemž zahynulo 7 lidí a
několik poraněno Tři ze zabi-

tých byli železniční zřízenci čtyři
trampové Trosky rozbitého vla-

ku se ještě vzfialy — Na stanici

Miller v Pennsylvanii vjel ná-

kladní vlak dráhy Erie na poboč-

ní kolej aby učinil místo rychlo-

vlaku Vybýbka však zůstala
otevřena a osobnf vlak vrazil se
vší prudkostí do vlaku nákladní-

ho Čtyři lidé byli zabiti několik

poraněno a mnoho kar rozbito

Kžirsia za IxíUiy
V Onawa Iowa byla po 30

letech přiřknuta náhrada Jo
Pcaaycsa aa dsbyul její na

fctnlL rssry tri vcz--

bar LXXII komická opereta Cena ~

partitury i textu 18

4 Osudná pfseB (Hudba-
- a pleen k

t jnojmené činohře Eliškjr Peškové Vý
her sv 5)

To Chiicag--
a

Odběratelům naším v Chicagu

sdělujeme že dosavadní jednatel
náš pan Jaroslav Staněk knihku- - '

pec v čísle 506 záp 18 ul složil

jednatelství pro listy naše kteréž
k naší spokojenosti až dosud za-

stával Na jeho místo přijal jedna-

telství pan F J Škaloud 738

Allport Street kterýž oprávněn

jest od nynějška předplatné na

listy naše přijímati Pan Škaloud

jest tak cbvalně znám že snad

netřeba jej přízni rodáků chicag-

ských odporoučeti

Znamenáme se v úctě

Vydavatelé Pokroku Západu
Hospodáře a Knih Americké

CHRASTE STÝCH OCÍ?

Oři proskoamáme a prohlédneme sdar
ta a zaradujeme aspokojení- -

Samáháaí zraka spisobiUe běleni

Mary

Mnntdldi bolením hlavy trpfci tol netnl
Jak velk4 íleT by Jim sptanbllo pér vMeckv
vybraných a jich arakn pHméfenjch brejlí
Kerbteavtfoti prmkoomaU nia Dle za to
aetttám dtWmCIl

íAoe & ev$oV& Co

1408 Faraa ! Omaká Ses

'
ČcchOYé a Jejich zipzs '

o siEOspráYU
Nákladem Pok Zip vydána byla %

jroíirce přednáška pod výše nvedeným
názvem kteroa připravil p h J Pai-d- a

pro literární klub Aatorovy knihov-

ny v New Yorka upravil pak pro
mř-aíín- fk

Midland Monthly Tento čeaký
překlad pfedni&ky tvoH brožfirkn M

atránek obaahvjfef vyobraxení Jam
Husa Jana Žilky Jana Amoae

a Josefa Jungmana Cena v

ponie 10ctfeba v kotkách Dva aeíity
oMfníku Midland Monthly obsáha-

jící tutel ptcdsvtflni v anřl&int aa
íScti Muvk Xvpatdft

Ostala


