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V Uniontownu Pa započalo
vyšetřování před porotou korone
rovou o neštěstí v uhlodolu Brazu- -

ellovu Jak bylo zjištěno vyžá
dala si katastrofa ta 19 lidských
životů za oběť a nejdůležitčjším
svědkem tu byl James Redcliífe
tak zvaný fire boss jemuž jest
svěřen dozor na stav atmosféry v

dolech Ten vypovídal že před
neštěstím se nalézalo v důlu dale-

ko více třaskavých plynů než jak
s počátku oznámil Ač věděl že

stav atmosféry v dolu jest nebez-

pečný přece nechal tam sestoupí-t- i

horniny načež následoval vý-

buch Výslech ten bude trvati
několik dní než porota vynese
nález a státní důlní dozorce čiof

vše možné aby pravý stav věci

byl vyšetřen

Čínské oddavky
Z Filadelfie se sděluje ze tam

budou odbývány kdysi v příštím
týdnu první oddavky pokřtěných
Číňanů Číňan Wung John ma

jitel jídelny požádal presbyteři
ánského kněze aby mu zaopatřil
nevěstu a ten mu ji dohodil ze

San Franciska z presbyteriánské
školy Vyměnili si podobizny
copatý syn nebeské říše vyklopil
{200 na cestu a na výbavu nevěstě
a teď očekává až přijede aby se

nechali po křesťansku oddati

Z KUBY

Seňor Mendoza předseda
soudu kubského vzal 2

ledna pod přísahu nové členy
ministerstva kubánského u pří-

tomnosti gen Wooda Chaffeeho
a více amerických důstojníků
Přísahou se zavázali noví úředníci
ku prozatímně poslušnosti vojen-

ským úřadům Spojených Států
Porada gen Wooda se zástupci
lidu kubského byla započata hned

po odpřisáhnutí nových ministrů
a potrvá asi tři dny Gen Wood

jest toho náhledu aby si každý
odbor vládní zvolil komisi která

by vypracovala veškeré pláhy
zcela samostatně pro příští způ-
sob správy NejvětŠÍ péče se má

věnovali daním tak aby každé
město z vlastních příjmů mohlo
veškeré správní záležitosti zapra-vova- ti

a příjem z cel aby byl po-

užit výhradně na podniky pro
celý ostrov důležité Komise

soudní bude sestávati z části též

z právníků amerických a bude se

zabývati přepracováním celé sou-

stavy soudní aby nynější zla byla
odstraněna
Po skončení první schůze gen

Wooda s důvěrníky národa kub-

ského všichni byli uspokojeni
upřímností generálního guvernéra
s jakou jim rozkládal své plány
pro dobro ostrova Všichni chválí

jeho Široký rozhled a snahu pro
uspořádání záležitostí státních ku

prospěchu země
Gen Wood poručil propustili

z vězení 40 mužů v provincii San-

ta Clara z nichž někteří byli
dloul o uvězněni pro malé pře
stupky někteří docela ani souzeni

nebyli Záležitosti ostatních pro-

vincii budou v ten způsob brzy
vyřízeny
Veteráni v Cienfugos zvolili vý

bor který má vyšetřiti záležitost
zastřelení gen Gila při jeho zatý-

káni a požádati o propuštění
zdravotního úředníka který to
zavinil

Z FILIPÍN

Papežský vyslanec arcibiskup
Chapelle přistál v Manile dne a

ledna na parníku Sherman Jeho
úkolem má býti urovnatí všecky
záležitosti církve katolické na

Filipínách a hlavně spory s mni-

chy Nejvíce si Filipínci stěžo-

vali při povstáních naproti vládě

Španělské na mnichy a jejich hor-

livost ti vlak by se cpět rádi
vrátili do svých venkovských klá-

šterů a kostelů Budou-l- i tam

přivedeni pod ochranou vojska
amerického vzniknou opět nepo-

řádky neboť lid se bude bouřiti

proti mnichům To má tedy
arcibiskup Chapelle vyšetřiti ma-jí-- li

býti mniši zbaveni svého bý-

valého vlivu v zemi či nic
Na ostrově Guamu prohlásil

kapitán Leary úplnou svobodu
otrokft a nevolníků

Posledním zemětřesením byly

planině podél feky Colorado

obnoveny bahnité sopky které ji!
dávno nebyly v činnosti

Vláda brazilská uzavřela zvýšili
010 procent clo na zboží dováže
né z Rakouska a Portugalska na
zboží dovážené1 z Francie a Itálie

přirazí 30 procent na clu Z bra-

zilského města San Paulo se ozna-

muje že tam vypukl mor

Z mexické provincie Sonory se

oznamuje že dle všech známek se

připravují Iniani kmene Yaquis k
útoku na město Guaymas Ve

mesie jest jen siaoa posádka 'vo
jenská a když se zrnocn Indiáni
města toho dostanou do rukou
dráhu po níž jedině možno vlád
nímu vojsku dodávatí posily a zá
sobu

DPOBNÉ ZRPÁVY

V Pittsburgu byly od nového
roku zvýšeny mzdy asi 25000
dělníkům pracujícím o železe a
skle Zvýšení obnáší 5— 10 pro-

cent a někde i více

Na Mare Islandu v Kalifornii
se sesula do moře skála asi 150

i sloP vysoka a aaisicii estě asi
100 st0P sk% hrozí sesutím

V St Louisů byly dráhy
Omaha & St Louis Omaha &

Kansas City Eastern R R a

Kansas City & Northern prohlá-

šeny za neschopné placení dluhů
a předány do správy soudních

vykonavatelů Všecky čtyry tyto
dráhy budou spojeny v jeden sv

stém a připojeny nejpíše ku dráze

Chicago & Alton

V Chicagu zahájila dopravu
zvýšená dráha Northwestern vzdor
zákazu obecní správy která tvrdí
že trať není pro vozbu ještě do
statečně upravena Když pak
doprava byla 2 ledna přece zabá

jena zatkli policajti zřízence zvý
šené dráhy

V Hartvillu Mo zastřelil

65letý Moore svou 22letou man
ždku načež i sobě hlavou kuli

prohnal Byla to jeho druhá
žera a nemohli se pohodnouti

V Los Angeles není komedie
s Wolfsohnem ještě skončena

Živý Wolfsohn ujel z města aniž

by se dal komu viděti z těch lidí
kteří mrtvolu Wplfsohca stotožni-l- i

neb se obával že na něj vznese
velká porota obžalobu pro za-

vraždění ílověita který co Wolf-

sohn stotožněn byl

Soud s Rolandem Mollineu-xe- m

v New Yorku pro otrávení

p"aní Adamsové trvá již 50 dní a

ještě není ukončen

V San Fiancisku pokročila
stavba válečné lodi Wisconsin již
tak daleko že během asi 14 dnů
bude konati první plavbu pokus
cou

Ve střední Pennsylvanii hrozí
zastavením práce asi 30000 uhlo-kop- C

z nichž asi 1000 již vy-

vstalo Pittsburg Coal Co uza-

vřela ve schůzi řiditelatva že od

i dubna 7výší mzdu uhlokopů
až nynější smlouva s nimi do-

padne

V Chicagu provedena byla na

I4letém chlapci Smithovi podivu-
hodná operace Pomocí X-ra- y

paprsků bylo objeveno že se mu

udělal nádor na mozku který
zrak i sluch jeho zničil Nádor
ten byl odstraněn a chlapec vidí
a slyší opét

Andrew Carnegie se vyslovil
v New Yorku zpravodaji novinář-

skému Že nebude stranu republi-
kánskou podporovati pakli se
nevzdá politiky rozpfnavé

V přístavu bostonském se
srazila válečná lodice Resolute s

ocelovou dopravní lodi Swatara a

potopila se rychle Lidé z vládni
lodi byli všichni zachráněni jediný

strojvedoucí se pohřešuje

Zprávy osobni

— Pan Kunci známý a Oblíbe

ný český obchodník z Crete zaví-

tal do Omahy v úterý za obchod
ními záležitostmi a byli jsme
potěšeni jeho návštěvou

— V neděli přijela sem nenadá-

le pant Šebetovská z Chicaga a

když oás v úterý v písárně navští-

vila v průvodu pana J M otise z

Milligan Nebr spflsobila nám

překvapení sdělením le stala se

paní Motisovou Bal aho přejeme
srdečně novomanželům

1 vyslanec opojených Máta z

Londýna telegrafoval že se za

choval dle rozkazu mu daného z

Washingtonu a protestoval proti
zabavení zboží amerického do-

pravovaného do Lorenzo Marquez
v jižní Africe Nyní se očekává

zpráva amerického konsula z Lo-

renzo Marquez aby se s vládou

anglickou dále vyjednávalo o vy
dání zboží nebo o náhradu za ně

% Dle novoroční zprávy obnáší

národní dluh Spojených Států na

počátku t r $1134300000 z

čehož jest 11026772320 dluh

zúročitelný {1208400 obnáší
dluh který již úroky nenese

poněvadž měl býti splacen a

{389914640 obnáší dluh nezú- -

rocitelny V pokladně se na no

vý rok nalézalo za {398032027
zlata za {407200710 stříbra a

za {64588670 papírových peněz
Dluhopisů spolkových co záloha

se nalézalo v pokladně za

18400 co z s hotovosti výse na

značenou činí {7048006041
naproti čemuž jsou požadavky do

spělé k vyplacení v obnosu {764
410588 tak že skutečuý přebytek

pokladně na nový rok obnášel

1283595453
X Vláda venezuelská nabídla

řád poprsí Bolivarova admirálu

Sampspnovi kapitánům Tayloro- -

vi Cookovi Sigsbeemu Chad- -

ickovi Goodrichovi a velitelům

Meadovi Daytonovi Symondso- -

vt a loduovi Nástupce Hitt po
dal návrh v kongresu aby bylo
námořním těm důstojníkům dovo

leno přijmouti řády ty

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Oheň v Činžáku

V New Yorku na 1 aveuě vy- -

pukl v noci na 2 leda? ve čtyř- -

poschoďovčtn domě oheň jak se

myslí od vánočního stromku

Bylo po t hodině s půlnoci když
ohe3 byl spozorován a plameny
šlehaly již vysoko nad střechu
světlíkem V domě spalo přes

50 lidí a když byli ze sna vj bur-
cováni zachvátily již plameny
chodbu a první schody tak že

nebylo možno tudy uniknouti

Hasiči se brzy dostavili a započali
se zachraňováním lidí což se jim
ve velké míře podařilo Někteří

dé skočili s okna a tři z nich

byli poraněni smrtelně Několik

děti bylo vyneseno již kouřem

omámených ale přivedeny ještě k

životu len ledno dítko půlletnf
manželů Leonardových bylo na- -

ezeno již zadušené

Chicagský prSplav otevřen

V úterý 2 ledna o 9 hodině

ranní byla konečně vpuštěna voda

do chicagského průplavu na němž

bylo pracováno po 7 let Prů-

plav ten má sice jen účel zdra
votní aby odváděl splachy měst-

ské rychle do řeky Illinois a touto
do Mississippi avšak' jest to zá-

roveň základ pro průplav který
jednou bude zbudován z jezera
Michigan do řeky Mississippi

Byl proto již stavěn tak důkladně

aby rozšíření jeho pro plavbu
mohlo býti snadné a rychle pro-

vedeno Stál město Chicago asi

{33000000 kdežtn by byl mohl

býti zbudován asi za {14000000
dostatečný kanál odvodůovací

kdyby se bylo nepřihlíželo ku

příštímu a to důležitějšímu úkolu

jeho totiž plavbě Práce na

průplavu byla prováděna v letech

nedostatku zaměstnáni a přišla

poměrně lacino kdežto se tím

ještě poskytla výživa mnoha li

dem bez zaměstnáni Jest v dél-

ce 28 mil vykopán úplně ze země
a skal jímž prouditi má 300000
krychlových stop vody za minutu

řřístroje pro Jízdo

Do jižní AIriky mi býti vyslána
Anglie jízda 10000 mužů dle

způsobu amerických drsných

jezdců a aby vypadala zcela po
americku objednány byly přístro-

je na koně zde Great West

Saddlery Co obdržela objednávku
tu na rychto a když ji nemohla

sama vyříditi rozdělila ji do St
Louisů Chicaga a Cincinnati

Polovina této zakázky již byla
zaslána do New Yorku a sice

sedla soustavy McClellandovy za

oejlepšl považovaná i úzdy od

americké jízdy užívané- -

t Legislatuře státu Kentucky

předložen byl spor o státní úřed

niky k rozhodnutí Do vyšetřo
vacího výboru bvlo losetn ustano
veno 8 zástupců a 3 seaataři před
ni jiíž se má celá ta pohtcká mela

spravili

í Newyorská legislatura byla

zahájena 3 ledna poselstvím gu

vernéra Roosevelta v némz pou

kazuje na křiklavé nesrovnalosti

společenské mezi ohromným bo

hohatsvím a velikou chudobou

Odporučuie pak legislatuře aby

přijala zákony jimiž by se zame

žilo a možno-l- i i potrestalo hro

madění peněz spflsobem bezohled

ným a hrabivým Tvoření korpo
raci k účelům vydíračným mělo

by býti co nejpřísněji trestáno za

to však chráněny společnosti pro

spěšné
Z kongresu

Při zahájení kongresu ve středu

byl předložen dotaz na tajemníka

pokladny jakou smlouvu uzavřel

s nf bankami ohledně

vkladů národních ceuěz Dotaz

ten byl odkázán výboru který
ihned požádal tajemníka Gage o

vysvětlení Podobnou resoluci

Dodal té v senátu Allen ta však
ar

byla odložena

Zástupce McRea z Arkansas

podal resoluci v níž se Žádá pro
hlášení že obsazení Filipín od

vojska Spojených Států bude jen
dočasné než se tam pořádek do

cílí a než bude domácí vláda za

řízena V senátu zase podal

Pettigrew dotazaby vláda vysvět
lila příčiny které vedly ku zapo-

četl nepřátelství mezi vojskem

Spojených Států a Filipínců V

resoluci té se žádá o vysvětlení

pověsti že 5 února 1899 důstoj-

ník filipínský jménem Aguinalda
žádal gen Otise o zastavení další-

ho nepřátelství ten však veškeré

vyjednávání odmítl

Sen Foraker podal návrh způ-

sobu vlády jaká by se měla za-vés- ti

na Portoriku Dle návrhu

toho by měl president ustanoviti
vrchního guvernéra soudce

soudu a sedm ministrů k

těm pak připojili pět domorodců

a ti vřichni dohromady by tvořili

senát Nižší sněmovna pak by

měla sestávati ze 35 členů vole-

ných' lidem Do kongresu by měl

býti zvolen jeden zástupce který

by měl pří o poradní ne ale hla-

sovací Ojyvatelé Portorika by

se stali občany Spoj Států

Koloradský zástupce Shafroth

podal resoluci aby byla Mexiku

vrácena všecka děla prapory a

jiné válečné trofeje z vílky me-

xické

Zástupce Mercer podal návrh

aby se na místě bývalé Fort Oma-

ha vystavěV nové budovy pro
vojsko O' vodňoval návrh ten

nedostatken pohodlných kasáren

pro vojsko Ž se vrátí z Filipin
omažská ka na co místo velice

zdravé Že ' se hodilo pro ne-

mocnici výbi ř
Ve čtvrte ahájena byla v se-

nátu debata o peněžní předloze
sen Aldrichem který podal ná-

hradní předlohu finančního výbo-

ru senátního
1

Další debata o pe-

něžní předlo byla odložena na

příští pondělí

Z Wasbloftooo

t Kapitán Karel Reichmann od

17 pluku pěchoty byl ustanoven

tajemníkem vojenství co vojenský

pozorovatel v Transvaalu Jeho
úkolem bude pozorovat! válečné

operace na stran! Boerů což na

straně Angličanů činí kapitán
Slocum :

% Kontrolor oběhové měny udá-iv- á

le na konci roku minulého se

nalézalo v oběhá za 1246195313
bankovek národních a drobných

peněz za 36435538 Minci

narazeno bylo v mincovnách to-

hoto roka ta ttr3442to zla-

tých za f26061519 stříbrných a

a za I183745t drobných

t Ve schůzi ministerské pro-

hlásil tajemník Hay a ledna ie

vyjednáváni vládami evropský-
mi o otevřeni přistává Čínských
se potkalo s dobrým výsledkem

Anglie Rusko Francie Německo

i Japan slíbily vládě naší le se o

to přičiní aby přístavy čínské

Hše byly otevřeny obchodu vlech

— Pan J Holý z Plattsmouth
zavítal do Omahy ve čtvrtek a byli

jsme potěšeni jeho návštěvou
Sdělil nám i ezi jiným že o Syl
vestru měli v Sokolovně jak oby-

čejem již po kolik roVů zaječí
hody
— Rev J Pípal od Weston

navštívil Omahu v tyto dny za

různými záležitostmi a navštívil
své staré přátele a známé u Po-

kroku

NEBRASKA

— Nejlepší doutníky jsou Porto
Rico jež vyrábí V Pospíšil ve
Wilber Neb — Zkuste je 79tí

— V oklí Mullen řádil dne 2

ledna prudký blizard od severo-

západu který nadělal veliké zá-

věje
— Ve čtvrtek byl nový vrchní

soudce S A Holcomb dosazen
na soudcovský stolec beze vší

slávy
— Do Bayard přijel po nové

trati první vlak železniční 3 led-

na což občané tamní oslavili
střelbou a slavnostním osvětlením

- V Humboldt vzala pí Doy-ov- á

dávku strychninu omylem za
chinin ale že to bylo brzy spozo-rován- o

podařilo se lékařům ji

— V Crete vyhořel dům pana
BoUaka 2 ledna kdy se celá ro-

dina nalézala v kostele Škoda
tím způsobená se odhaduje na

{400 jest však úplně kryta poji
štčním

— V Colnmbus postřelen byl
I2letý chlapec 0'Bnennův od ji

ného chlapce ve hře Kule mu

vnikla do hlavy pod pravým okem
a chlapec byl poslán do Omahy k

lékařskému ošetřování

— V Crete se projížděl pan
Spirk s dobytkářem Smithem po
venkově když se jim koně asi 4
míle od města splašili Oba byli
vyhozeni z povozu při čemž se

pan Spirk zabil a Smith utrpěl
těžkého poranění — Zabitý jest
řezník Spiik bratranec pana J F

Spirka z Wilber
— Akcionáři máslárny schuy-lersk- é

zvolili pro příští rok úřeď

niky a sice za předsedu Van Han- -

sena za náměstka Wittenberea a

Fr Moora za pokladníka V má- -

slárně té bylo vyrobeno v roce
minulém 92753 libry másla je-

hož výrobní cena obnáší {5-4- 0 za

100 liber

— TDuda v Linwood Neb
má na skladě vozy boxny na vozy
kočáry všeho druhu drtiče šroto-vák- y

větrníky pumpy kádě po-

stroje na koně a všeho druhu
řemení Krajané učiní dobře

když si u něho prohlédnou zásobu
a zeptají se na ceny než půjdou
jinam koupit (4tí
— V Papilionu bylo 2 ledna

zahájeno soudní vyšetřováni s de-

sátníkem Fairem a vojínem Jock- -

ensein pro zastřelení vojenského
sběha Morgana Po vyslechnutí
argumentů pro a proti obžalobě
rozhodl soudce aby oba vojínové
byli odkázáni okrskovému soudu

pod zárukou {1000 každý
— Poslední vůle senátora Hay--

warda byla odevzdána probátnímu
soudu v Nebraska City 2 ledna

Byla napsána hned n března r
1887 a odkazuje veškerý majetek
manželce a třtm dítkám ve stej
ných dílech YeŠkerý majetek je
odhadnut na {125000 a sestává
hlavně x pozemků ve východní
Nebrasce a Kansasu

Oznámeni
Dr A Co n rad vrátil se z Ně-

mecka a započal znovu praksi
lékařskou

Přihlášky HJfá m

ED J STEIDL

31—4k lékárník

CRETE NEBR

TRŽNÍJPRÁVY

ChícKo 4 ledna INO

Levnější cent t Llrerpooli a nedostatek
bimbllj tiftt aoclmblo-- t ceny tíkolir

tio neutrpěli íádného poddat: ého kleanotí
i riWilce ozlraka ěía a nltlU Hn

WtW6c pro kvftun 69H a červenec 711% Jarka
íi-l- o 2 jest im MK@68tf a tvrdí 86
Kukuřice lert též cenv orhahluiSí „! o

i pro kvíten 83X a íervenec 3 Í3"c

Oren též poněkud v ceně ochabím) )n
22 bílí 24K až 25--

Zito prodává e číalo ř za 52S@53
Jtímen Jeat ceuy nezměněné ííalo 8 ca 38(3

i2

Lněné doméno jcat ceny poněkud ochableji!
Eíalo 1 zatl48

Dobytek jateíuí mezi vánoci anovím ml™™
"Chabunl a pokynul v ceně vSiik nnv fc „„_

íl cenou perněji! Zejménatfobry dobytek k
žíru má cí nu rg Jateěni roly pěkné prodávají
e po i 4 oso w obyčejné už umatredif 4 eva
6 30 Volvk
krávy $)I(@I60 lalnrice H2 @Í30J jateční
texaké roly $425@530

Vepřový dobytek ve drahé polovli-- mísíce
pojal valně Btonpatl a dostoupil ceny na

teré jž nebyl po pět roku V týdnu posledním na
klonku roku sdílel íáateíně ochabl! a

"erně aavládla vShk n vy rok přinesl opět ceny
lepří Pěktý i nejlepSÍ těžký vepřový dobytek
prodával se dme po $4 3V&150 a lehkv no 14 ISffK

4 3Ti4- - VělSina prodeji bvla no 4 Sv4dn

Omaha 4 ledna ltOt
Po nevém roce ae dovoz dcbvtka rvlAJtft ho

vězího opět iepží a zmáhá ríak bojaějjí nával
ect-a- a ae OMve než už koncem měřice Dnea

byln několik pěkných stád
nich voly vážili průměrem 1807 liber prodán
po vi ui stádo toto bylo krmenu pn plných osm
niěi-íc- Ovíem to byla jen výminka a většina
volu jateinich dnea ade zpeněžených přinesla
kol 5 00 Jateěni krávy a Mnvlce nlacenr nu
$2 8U®420 a roly k žíru po $3 5i@4 50

Vepřový dobytek ovíem z le stnnnl hzk
ceně Dnes prodával ae po $t?0@$iS7)4 Tětil-no- u

kol $4 27'4

Vejce přiváži sa jen ve skrovném množství a
cena je ochablejší 16c tucet

Máslo je cny pevné tbyěejné dobré domád
1310 pěkné stolní 1819 z másloven 22®26c

Driibvi má ceno pernějSía vyííi nlepice rypa-fe- i

é fltf@7Kc kHChny a busy B@8!4c a krocani
tt£10c

Ztřřina snatalýra novým rokem ohmezena na
vdní ptnctro enjíre a králíky Kachny mallardky
Í3 OCKai 25 jiné ll 2@20
Jablka pěkná západní jsou po t3tf@350 aud

New Yorské 13 75@400

Kůže jsou ceny pevné í 1 syrové za 8Kc
S 7Kc říš 1 solnué 10 tis í teleci 8@10e

Seno se opět r ceně zleplilo nejlepgi g rýíin
16 60 prostředni $600 z nižin 15 00

St Louis 4- - ledna ltOO

Pšenice r trhu zdejším jest ceny opět levněji!
Červeni ííslo 2 za 69K®72 pro květen 71%
červenec 6ÍX Tvrdá iislo í je sa S67

Kukuřice též je cear nižlii ěíalo 1

30)4 pro květen S2J4C

Barlna Je ceny perné a rjiii Droatřednl as
7 (! r :r--

Záchvaty trvale vyléfeny Záchvaty a st

zmizl po Jednodenním užívání Dr
R)lnA'H ftlHat u Puamh 7 A I _ I

$2 00 láhev on zkoušku Obdržíte JI zdarma
(Ir K Kline Ltd 931 Arch St PhHuiihi
P- - HlODTo&r

a více stalého výtěžku sara-íujem- e

každému kdo pře-
vezme3 Jednatelství naflnh
vlastenn-kýc- b

loveckých
přírodních a nábožen-Lýc- h

obrazu Nemějte žádné oba
VJ snad přnd ztrátou

O 8 SILBErtMANX
Pí Ht Paul Minnesota

OMAHA LOAN BUILDINQ ASSOCI ATION
m Uaurh Kl ll - 1

acora Piirkui na kterémž Jest ochotna vrata- -
K lru neHOllil ano DV Cnlel lot

koup tl na něstini spláikv Hlaste ae u: Q 14
Nattínger Hecy Uee Bldg totf

FARMA k Pronajmuti neb prodeji—
ÍV" °"bfe 'xlna faroa o 166

akrech bližo Crete Nebr ae laciná
na 1 až 6 roků aneb pr xlá vhodné partii oasnadné podmínky Adresulte:

1 I K STWAHT
_ Kouma 46 ft 37

National Bank Bulldlnir
PTE— Sk Omaha Nebr

Drůbež na farmě vychovaná
Jest pro kupce lepě! protože Jea
allná ťilá zdravá a vychová zdra-
vé potomstvo Všechna drlbea
kterou prodáváme Jet-- t vychovanána farmě Nil relký apls odrilieil
vám pol Jak nadělat! mnoho

Kpla ná cenu t00
ale za lb cent! Je poile:

Joha Baiitcber Jr Boi 193 Fre port Illloola

Všichni ti kteří súčastoiti se chtí

velkého výletu
ku prohlídce pozemka v okresu

POLK XISSOURI

úterý di© 16 ledna 1I0O
nechť přihlásí se u nížepsa-nýc- h

nejdéle do 1 2 leď

VjMetníkum poskytnuty budou tvláitaí
vbod v při k upl t eea vroV-laiýV- i ne- -

ixi-- k i a it i Lit ti i
fMiCiaaj va ratruiau 1 OluriCDI JlEaBO
ŤiAná mra z v neb Sníh- - nUaia ! w

mek btbI tak dobře jako leté ZaatuD- -
_1 1 - ice S" aarovcu a oDitl DUd o po

hodli vfletníku ai na místo
Bliiil pndrobaoaii ochotně adelí

Aían IcKíiiej V LeaTitt

Piite létly BeUrar Palk O Ma
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