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— Tohn Shanahan který asi
Pain-Kill- er

Vzorok tickoty primární z prvni tvaru1?

Křížkem (X) v kolečku neb kronika při první tlcketí bUsr-va- ti

tudete pro zástupce pp Bareše a Elfnttera

anglickou dosud se neutišilo ne-

boť obyvatelstvo Transvaalu jest
téměř přesvědčeno že k válce do-

jiti musí Přípravy k válce konají
se na obou stranách Vláda an-

glická zasýlá do kapské kolonie

stále nové zásoby střelné zbraně a

nábojů O vojsku boerském se DESETVOLTE PRO

CORNISH £DW J

BACK PETER M

BOCK HANS

capune illiam
cáťhŽoe 'geoírge
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RÓSlOrÍYÍ JÓHK i J

SCÓTŤ SAM'LW

SUNDBLAD CLYDE C

BACK TONY

BATES WM F
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McDONALD RONALD
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HANBEN K M

VINQUIST E F

Telegrafické
— Zprávy o

odstoupení minístr-presiden- ta hr

Thuna opět utuchují poněvadž

porady císaře rytířem Chlum-- I

ským jež minulý týden byly ko-- [

nány nesetkaly se se zdarem
'

Anglie Veškeří topiči na ló

dích' hrozí všeobecnou stávkou

chtíce docíliti zvýšení mzdy V

různých městech odbývány byly

schůze a pouliční průvody —

Londýnský časopis 'Central News'

přináší zprávu z Říma že papež

je velmi zaujat proti
'

kapitánu

Dreyfusoví Totéž smýšlení prý

mají o zatčeném kapitánovi ně-

kteří kardinálové" kteří říd zahra-

niční
'

politiku papežovu'

Francie— Soud l)rey íusúv opět
otřásl ' v 'těchto dnech veřejností
francouzskou Právník! Labori

obhájce obžalovaného zaslal totiž

žádost německému císaři a ital-

skému králi aby dovolili svým

výslaneckým tajemníkům v Paříži

z roku 1894 dosvědčiti zda-l- í

měl Dreyfus nějaké spojení nimi

v tehdejší době Mužové kteří

jsou k soudu Žádáni jsou něme-

cký pluk Schwartekoppen a ital-

ský pluk Pannizzardi - Žádost

Laboriho vyvolala takový roz-

ruch že dnes po celé Francii o

ničem se nehovoří než o této udá-

losti V kavárnách na ulicích v

časopisech vůbec všude přetřepá-v- á

se otázka zda-l- i císař -Vilém

nebo král Humbert vyhoví této

žádosti Labori-h- o Protidreyfu-sovc- i

tvrdí že vládcové tito ne--1

budou se mícbati do této aféry

kterou prý mají vyrovnatí fran-

couzské soudy kdežto strana ob-

žalovanému příznivá hájí tu zá-

sadu že jménem lidskosti a v

zájmu udržení dobré shody oba

tito monarchové měli by jmeno-

vaným osobám dovoliti vydati své

svědectví aby konečně celé to

pásmo záhad poněkud se rouzli-l-

Stanovisko jaké oba vlada-

řové zaujmou není sice ještě zná-

mo avšak soudí e dle posled

nějších zpráv že nepochybně

Schwartzkoppen i Panizzardi ob-

drží dovolení o této otázce se

vysloviti načež výpovědi jejich
zaslání budou do Remeše Drey

Tolby na 10 a Hickory dnes od Vi hodiny polední
do 7 hodiny večerní
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Franc Welmann víeobecnS v Oolfax Oa2
mamy co rauny eviom7 mna
oDaiouai Krajany v reci ceak

Sokol v Crete j

o1

POŘÁDAJÍCÍ VÝBOR

n

vykonává rychle levně a dobře'

Tiskárna Pokroku Západn Omaha Nebraska

IPEBRY DAVI8 )
' 'v' ''
Jistý a betpefnf lék v kaldim

íitijj -- 1L1 kjcir--11 :t
Pain-Kill- er

i To Jest rozhodně pravdou a ne-- 1

lze na to klástl dosti důrazu

S jednoduchý bezpeíný a rych--
K

1a nftanhfrf v nMnadAOh k

afeCí taSIe reTmatismn

koliky nastol nertie
írUjmn Itmpii ůolenl zuta

DTĚ TELKOSTI 25e a 50c

Mljtejej u sebei Střežte se nd
- podobení Kupujte pouze pra' l
!:'!! vý — Perry Davis y- 'i

'i a '4 Na prodej viude

TTV

Spisy fýůanš našiin nákladsni

i TiMHntWi ItjmA háaan HvatnnlllkaOe

itt Hl nívnHnfhn v Řaknnaku akonfl- -

kovaného wdinl Čitá 88 stran Cena

85 centů Do Cech lasýláme ji se zaru- -

cenfm správného dojiti za "in centn B6

hem Jednoho roku rozebráno bylo vy-

dáni prvé a uspořádáno druhé americké

vydání

PnmAtíti fiWi-- tminrantA Kanaai
Tom Čapek 8 9 pftvodními vyobrazo- -

I mm A
nimi tiena vazane io ceuiu
VnUItim hiatnrlcknramantlrkd obrax

od Karla Herlose Cena 60 centfi

TÚAírlmt AttíMn rnmán ve třech dí

lech) od Duplesise Cena 60 centft

Pn nflltwri román od Tác! Vlčka 480

velkých stran Cena 80 centft

7JhmmtXtiÁ Mauhí rnmán v anirlirkd
ho od Chas Reada 281 stran velkého
formátu Cena 40 centu

mih a Wattrlňň hlatnrlrkd román od
V HtnllH 82fl atran velkého formátu
Cena 60 centft

Ruívmhm VrAlňAtumhů a Zálmohorškí

ae snímkem několika listfi prvnějSího
poutavou předná&kou o nich od p J A

Ollveriuua obsahuje 144 stran Cena 26o

Tnitmmtmt iMuo na Porter 8auaru
WmI n r H"avionnl nfnln9Ann an- -

gliciny 240 stran velkého formátu Ce-

na 40 centft
Rknlnl ttíkonv v Nebrasce ZčeStilJan

Rosický CenaMcent k

VMirf Vonře Krbdň nanaal Jul Verne- -

obsahuje 576 stran cena 75 centft

Vtíni lid velký román věhlasného
Bučena Sue 1216 stran pou

ta $100

Tajemný hrad 9 Karpatech román od

Vernea 170 stran cena 20 centft

Chxfm Matky BMtPaHli IVA Eame-mít- a

Vánanilá rtftvřň cikánské Román
Unninihn an(anvatle Viktora Huiro

Obsahuje 512 stran cena 50 centft

Osudnou etapou poutavý román od Em

(laboriana - Obsahule 415 stran cena

85 centft

Viti kapitána Oranta Jeden s ne J vět

Meh a nejpoutavejsích románft Julia
Verne Zaujímá 721 straní cena 60c

VítUX LiXhA nnvMlra Híiin řa

ských od Aloise Jiráska Čítá 256 stran
cena 20 centft

Meň proudy histarický román z dějin
ěeských od Aloise Jiráska Obsahuje
618 stran cena 60 centft

Bílá Hora aneb tři léta z třiceti histo

rický román x dějin ceskýcnza v&iky tn
cetileté od Lud Rellstaba ' Cítá 1586

trav ceoa $100
Ifadsrnl otroci Velenou tavf román

od B V Hacklander a Obsahuje 1120

stran pěkného formátu Cle o a 75c

Koni tainotti oaHUká Román od Pan
ann rtu Terrall I řáať románu: "V saloně
a na galejích" Čítá 608 stran cena 50c

Klub trdeovieh kluků Román od Pon-so- n

du TerraiL IL samostatná ěásf věak

xároveB pokraěovánf románu "V saloně

anaaiejicn uuw síran cenaooc

UHíná Turkynt Román od Ponson do

TerraiL Třetí samostatná Část věak zá

roven pokračování románu "V saloně a

na galejích'' Obsahuje 448 stran cena
no centu

Boeambolo Román od Ponson du Ter-

raiL Samostatná čtvrtá část vsak zároveň

pokračování románu "V saloně a na gale
jích" Obsahuje 694 strany Uena ouc

G IL BREVTER CO

aekrebajcl a pljcevatelé keaí
tSMS eev SS nU So Omaha Neb

tf BiBTelefooeílo3i

W G SL0ANE & CO

ObCDodoict

Éfto liliu ronlaty

v Hale n 411 ev B ulloe
South Omaha

moa— Tif— zn

rbotl ae pradivi dle libosti baf aa hotov
ebaaaplátky lta

Cecfcovíí a jejich zápas
osacosfrávo

Nikladem Pok Záp vydlna byla v

brolúrceprednaáka pod ve uvedeným
nizvem hteroa připravil p I J Pal-d- a

pro literární klub Aatorovy knibov-n- y

v New Yorka a upravil pak pro
mé-aíínf-k

Stidland Monthly Teotořeaký
pfekUd predriky tvoří brožurku 40

atriaek obsahujíc! vyobra aeoí Jana
Uaaa Jaaa Žilky Jaoa Amoae Ko

aaeoakéboa Joaeřa Janirmana Cena
ia tf--ha ar arnikách Dva Bciitl

neuniká Midlaod Monthly rbaaba- -

jfcl Utéi přeúnaAa t aneiknně sa

beta řnlt

před 6 týdny zastřelil v saloonu
svém Royce a Calahana byl na

záruku $ 15 000 propuštěn Byly
za něj podepsány dvě záruky
každá na $7500 znějící od před
ních občanů So Omahy nace 2

Shanahan byl soudcem Bakerem

na svobodu propuštěn
'

— Spolek Čechie čís 11 Č S

D P 1 v South Omaha usnesl
se snížiti vstupné na polovinu
Snížení toto bude v platnosti až

nového roku Schůze spolku to

hoto odbývají se každý druhý
čtvrtek Vměsíci v síni p J Kout- -

skýho 198x3
s1': tlil_ Qlrnlnť raAa Smith Omahv

uzavřela v poslední 'své Schůzí

zjednati krajana
' Frant Seykoru

za'Ťeditele tamnř Vyšší školy Pan

Seykora se nalézá v New Mexiku

kamž mu bylo ihned telegrafová-
no aby se neodkladně vrátil by
mohl při otevření vyšší školy dne
11 září bvtuiž zde Pan Seykora
bude mfti fno měsíčně slnžné- -

ho

— Stavební odbor Školní rady
vypsal konkurs na postavení sto

ky od Školy Brown Park ku hlav-

ní stoce na Railroad Ave v délce

2500 stop Postavením této sto-

ky má býti zlepšen zdravotní stav

nejen Školy této ale i okolních

budov Dále jest vypsán konkurs
na novou školní budovu na 20 a

O ulicích kteráž má býti do kon-

ce tohoto roku postavena

— Vykoupili jsme z jednoho
přezásobeného výrobního obchodu
velké zásoby obleků s krátkými
kalhotami pro děti z nichž větši-

na sestává z pěkných úhledných

eelovlněnýcfa látek Obleky jsou
pro stáří od 3 do 15 roků a jsou
nyní na prodej od $125 do $375
Jsou to nejpčknějŠÍ a nejmodnější

obleky pro hocoy jaké jste kdy vi-

děli přijďte tudíž Časně abyste
měli první výběr Hračky zdarma
s každým koupeným oblekem

Nebraska Shoe ů Clothing House

roh tj a N ulice SouthOmaha Neb

TRŽNÍ ZPRÁYY

'
Chicago T aiK 18M

Trh obllnt Jeat klldnf aHak podléhá vlMta

luorfm Plenice byla doea canj ochabli a to

aáaladkam iprár' fa vadoř vlemo oíekáráot le--

toiut celkoTi vStoi akllacl bodá hoJněiM ncl

byla lofi'ká Bradt treetoTi cprtra vykazuje a

akllxně po ohTyklá ipotřeb 120000000

bolld kdeito loBaký přabrtak vykazoTal pooae
96000000 Oalmka ííilo ( íerfená prodávala ee

dnaa po 78Tíii pro proalnec TIK a kriten
U Jarka ííslo 1 aa T0&71K tirdá {lilo t ca

m centt '
KnknUce mlnolých dnech atonpala v cení

Dáaledkem apráv le poílná JI ikodlU ancho 0
1 prodává M Djal aa 82c pro proainac S9c a pro
kTitea SOc

Orel Jaat téi ceny perné iialo 9 9ic pro

proulnee S0H a kriiea 82 BII Jeat aa 22JÍ

Zito Jeat opit ceny pevnljli aa UH
Ječmen Jeat málo vilmán a cena takmif ne- -

amlnina aa M®3 dle Jakoetl

Lněná aemeno je ceny perná Čitlo 1 prodá
rá ae aa SL17M eeTero-zápedn- ! aa tll
Horizl dobytek Jest ceny perná a V podatatá

nezměněná Nejlepil JateCnl roly k tJtoiu pro

dávaly ae po K TUa-- i proetřednl a obyčejná

po ft10QSes roly k tlro S8t9®4J krtky a

Jalovice S2toas25
Vopforf dobytek ae počíná ayni optt v cen

lepil tl dobrf tUky prodává ae dnea aa ttáO®
402H lehký M t54 m

Omaha 7 cáH 1809

Zdali! trh dobytfl abtává nezměněným Ja "

teCnich volá akrovnl ae přiváti Daea bylo poa
M lett atád v tebe a ty prodány po t5t9Q5M'
Dobytek a paatvy k tlra aá dobrý odbyt pH ce

aácb pevných aa dobytek allbný avlak od SO aá

25c nliát aa chatrný JateCnl krávy a Jalovice

prodávají ae po St759t00 a voU k Sira po l
9460
Vepřový dobytek jeet ceny pernijll po 1420

044U
Vejce centr Jeoa ceny pevná aa lte toeet
Háalo Jeat ceny pevná obyčejná prodává ee

aa liaiXttc nejlépe! etolnl 14915a aiáelovea 11

QSO centa

Drtbrf Jaet ceny aeameneoá alepice prodávaji
e aa TK&Sc Jarní knhta 10 kachny a hoay
Uvá aa59 krocani Hrt za 8c

Brambory Jaoa levná aa MíhWc baH

Seno Je ecay aatáleaá nezmánlná fe S97J0
tana dle jakaetL
KUetentvá cla 1 Jeoa po THe tle t 6 e

Solen ČU loclaI te TeiedSai 10c

St LoalaT záM 1880

Ptenloa Jeat dan ceny ochableji! (ervená
Cla t aa mQTO pro pnetnacTlH a

H Tvrdá eiaSffH9Se
KakaHc V mlnllyck dnech atoapla ale dne

Jret anova ecaablejll Ela t tOH pro proalnec

n% a kvitra av
Barlna Jrat ceny klidná nezmáaiaá pro--

MMzl s if-i-s

U4aý aklamalk Tak naiývá Jeden
S našich proslulých spisovatelů oboro

populárního lékařství oaie élo Na

tisíce tárodkO uloženo e v různých
Jeho čáatecb některé dobré níkteré
spatné takové Jaké příroda podnebí
nebo Demoe v půdu vloiila Vyženou li
a vyros tou v mnohých případech
osvědčí sa býti nebezpečným bejlío
které povšechné bltbo ohrožuje Ven

s nimi OdstraBte nebezpečí asničte

zárodky dříve nei Jest pozdi Malá

neber péčí vedou do velkých nesnází

nechte Je zmoci se a vezme to celý
iivot zbavili se jich Jako vykofeoitel
Dra Petra lloboko nemá sobi rovna
Léčíc Messlabaje eoastava ale zlro-v-efl

Jf bodaje zdravé svaly a maso

tvoH O další podrobooaU dopiite na
Dra Pttxa rahmeye 1U-1- 14 8%

Bojno Aveoos Cttotk IX

praví že jest též připraveno na

válku ao v mnohých kruzích se

to popírá — Poměr mezi Anglií
a Transvaalem včera opět se valně

přiostřil následkem čehož soustře

ďuje se již nyní vojsko na obou

stranách ku hranicím 1(Ze Sjmly
na příklad se oznamuje že vy-

pravil se již do Indie odkud

bude mítico nejkratší cestu do

Jižní Afriky jeden pluk jízdy

čtyři pluky pjSchoty %0Ú batterie

polního délpstrelectva v

Kapsko Do Kapského města

přijel nový vrchní velitel anglické
ho vojska v jižní Africe generál
Forester Walker jenž nastoupil
místo po gen Butlerovi Hostina
na uvítání ovšem následovala

Gibraltar - Na počest admirála

Dewey-h-o pořádají generálové

gibraltarské posádky jakož i gu

vernér tamní hostiny při nichž je
hrdina americký stále oslavován

Rozumí se ' Že Dewey oplácí po
hoštění také hostioami a sice na

odi Olympii —Do soboty doplní

Olympia náklad 1300 tun načež

připravovati se bude k odjezdu do
New Yorku

SanDomingo — O zavraždění

presidenta Heuřeauxe dochází te-pr-

nyní podrobnější zprávy
Vrah presidentův Ramon Caceres

jest synem svážené a bohaté rodiny
a na své stáří vy-

soce vzdělaný Večer před smrtí

presidentovou hrál Caceres v klu-

bu kulečník ku kteréžto hře při-

hlížel též president jemuž byl
Caceres po chvíli představen
President pochválil mladíka po-

dávaje mu ruku s následujícími

slovy: "Kdyby všichni mladíci

byli tací jakým jste vy budouc-

nost republiky byla by zajištěna"
Druhého dne president odcháze- -

a St
je z domu guvernérova potxai
žebrákajenž žádal na něm almuž

nu V okamžiku kdy sáhal pre
sident do kapsy aby poskytl
žebrákovi almužnu přiskočil k

němu Caceres a vypálil po něm

ránu z revolveru Ačkoliv kule

projela presidentovi srdce měl

tento přece toliK duchapřítomno
sti že uchopil se revolveru jejž
stále sebou nosil a vystřelil po
útočníkovi avšak beze všeho vý

sledku Zajímavá jest ta skuteč

nost že vrah neprchal od své

oběti aniž byl průvodci presiden-

tovými pronásledován neboť tito
od mrtvoly svého velitele ani se

nehnuli Po celou hodinu ležela

mrtvola presidentova na místě

kde bvl střelen a sám guvernér

jenž presidenta před tím hostil

bál se s mrtvolou hnouti jaké
cti á vážnosti se Heureaux těšil

vysvítá nejlépe z toho že druhý
den kdy vezena byla mrtvola jeho
do Santiaga na cestě házel lid

kamením po mrtvole a proklínal
nebožtíka pro jeho ukrutnou po-

vahu Zavražděný president Heu--
a r Jt —

reaux dví mužem vzaeianym a

příjemným avšak svědomí neměl

žádné a o právech lidu měl pra
zvláštní ponětí Vrah presidentův

zaujímá nyní u prozatímně vlády
úřad ministra války

Brazílie — Včera oslavován

byl v Rio de Janeiru sedmasedm

desátý sedmý výroční den protaia
šení neodvislosti Brazílie U pří
ležitosti té přijal v audienci pře
sident Sřlles různé diplomaty

Lešetlnský kovář

ucauuaa J — — —— —riU j ~j
Praze úchvatná výpravná uáaerl Svato

pluka Čecha 'Letetínak kovář" Lt-fen-

v nl otrroi tahy poněmčovánf
Jt~ AXAXt óiMMnuktfmi fa brilian

ty a vřelá láaka lidu éeakého k řeči

otcusvfcn leetinT aovar v

něaovacím a saplatt vx4of avfij živo
tem neftor xa ponemcovaiei j aioji mu-- L „ l'Unn anravMllnosti"liii 1 nu uv swhvw - — — — -

X _ lkH lhkm nfM
chTatuě tajímavím půobila velikj
rotracn vsa len irrai niw
Vliix jí tkonfistorala! Jen něco mai

w- -A Unfilii-- t rrTnrrxla nich
přiHomezi lid Jnouce přeavedíenl
L r I f t r !

te pfijdem vatric praní aazaeno biiiut--- n

~i-ui- iA thv wilali Ume aa

volením apiaovatela báaefi tato v

plném tneni konnkovaneho vyaani
A ▼ oífkáváni tom jame m nemlili
IKIKIU pi

— I -

dínf ak rovné oviem a napof ádali jame
- # - r 1 t I( A -- ~

VTuanl amne v munoncm icjmi
úprav? a vťUím formátě nel

atranách a prodáváme jipoZSct Do

Cech a taracenlm sa SOc s dmWho
~~Al~t f kniha ln tlall U boci' -
K dovtanl sa notové a

Pokrč zapaaa
OaMka!

HztZL tizizíltn spolka

CřetnC (obchodnfl knihy jako Leo

♦ra Joarnala dcoal kaihy a jinénú'
Vaw aaivara a IHkroife

00e}eOeO}0
FRANKE BL1S8 ::proaavaí
F O BLI8S prodavač hovět dobytka 1

Kterýkoliv a nich pracuje

komisionář se

230 New Exchange Building
Vlemoíní vité vinuje se v lem aásvlkim i I
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Irtnl ceny na potaUní_MaMialB I

Státní závody v Mrasce
USPOŘÁDANÝ BUDOU

v Crete Nebr ve Vávrově Parku „

v sioděli IO' záři 1899
'

I

p™ Tdl Jod

'
Všechny sokolské jednoty v Nebrasce budou

na závodech těchto zastoupeny : 5 ?' '
'!

fus - vypadá velmi sklíčeně a dle

jebo chování lze souditi ze po-

važuje se za ztraceného On sám

se považuje za hračku použitou
v boji mezi mocí občanskou a

vojenskou V jedné z posledních

návštěv kterou u něho vykonala

jeho manželka vyslovil se ná

sledovně: "Budu-l- t odsouzen

bude zachráněna aspoS má čest

před světem neboť zemru jako

npvinn i řlovžk stavší se obětí

neblahého osudu" - Dle posled
nich zpráv vydán bude soudní

rozsudek nad Urey lůsem pnsti
Dondělí Za tím účelem byli ně

kteří generálové kteří svědčili v

tomto soudu z KemeSe odvolaní

tak aby v pádu kdyby rozsudek

zněl ve DrosDěch Dreyfusav u

chráněni byli možnými urážkami

se strany obecenstva

Srbsko Z Bělehradu dochází

zorává o úmrtí jednoho z nejlep
ších státníků srbských Zemřelý

iest Tovan Christič jenž před 69

lety narodil se v Kfagujevci v

Srbsku Christič byl ▼ letech Še-

desátých a sedmdesátých jedním z

členů vladařstva za nezletilosti

otce nynějšího krále Alexandra

rozkrále Milana Obrenovice

Rusko Na pobřeží Ledového

moře hodlá postavili vláda ruská

nové město k němuž objednala
veškerá ootřebné dříví v San Fran- -

cisku —Přítomně vyjednává se o
- # a

upravení hranic petrolejovycn
mezi společností Standard Oil Co

a DetroleiovÝm syndikátem v Ba--

ku Dle návrhu Standard Oil Co

má obchod francouzský německý
a anrrlickv ukož 1 obcbod v ze

mích západ připadnout! tomuto

trustu kdežto obcbod rakouský
vtfchodo-evropsk-ý a levantskV pn
nadl bv syndikátu v Baku S plá

nem tímto není spokojen ruský

ministr financí De Witte který

je přesvědčen že v krátkém čase

synikát v Baku vyrovná se onomu

Standard Oil tompany

Španflsko Do přístavu cadiz- -

eWho ořiDlul dánský parník Cat

hay jenl vyplul z Antverp do

Port Arthuro Parník tento jest
značně porouchán poněvadž srazil

se na své cestě a anglickým par
nfkem Clan McGregor a mysu sv

Vavřince Při srážce této byl

anglický parník potopen mužstvo

jebo vlak bylo zachráněno

Transe! Rozčilení jel vy

Afina bvlo zofávami a možném

vypuknutí nepřátelství mezi re--

puUoa rransvaaisEon tiwoo

Ceny jízdních lístků na dráhách bndon valně mííéhj

S úctou všechny zve

Denver : d#
tty taě

Vyjíždí z Omahy 4:25 odpoledne dnes přijede do Denver v 7:3$
ráno zítra

Vyjíždí z Omahy 11:55 v noci dnes přijede do Denver ▼ 2:$$

odpoledne zítra

Buffetové vozy pro kuřáky a čtenáře Palácové spací vozy

Jídelní vozy jídla dle objednávky Pohovkové vozy

$1900
bide sliti lístek do Denver Pneblo Colorado Sprlngs nuzU

r dnech 8 a 9 září platné k nirrata do 30 září 18:3
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