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nabádali stávkiře k vytrvalostí za který nařídil aby byla dopraven
do Presbyterián hospitalu

v
hrách se obyčejně nestejně vaří
Příčinou toho jest prý že hrách v

nádobě při vaření příliš se pohy-

buje však když přikryt jest touto

patentovanou pokličkou tedy po-

hybování se jest nemožné a stejně
se uvaří

ZA8IAN0

Ani jirae ie nenndály že pravda tobo

proč jíme psaly minulá "zaMno" bude
potvrzena ie strany z kteréž by Jimo to

nejm!n6 očekávaly -

'Nékolik katolických žen' v 'zasláno v

minulém čísle Pokroku Z ípadu velebí p
Vránka zn t U prý nám řekl "pravdu
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Telegrafické

Anglie — ťoloúřadaě se ozna
mu je z Loodýna It vláda zfídí 15
baialionů pěchot pro domácí o
bránu jež bude na tom saméii

zdkladé vedena jako pravidelu
pěchota budou se vlak jmeaovai
výpomocnými bataliony přitom o

l

svá práva Ve Vídni přijala
městská rada usnesení aby vláda

vykoupila veškeré uhlodoly od

oukromníků a sama uvázala se v

lolování uhlí Mimo to sná býti
oukromým osobám odfiato právo
lolovacf — V RudohoM zuří sně-ov- é

vánice následkem čehož ní

doprava jest zdržována a

ta mnohých místech vlaky v závě- -

icb nadobro uvízly

Válka Jlho-ifrlc- ká

i v aa a w

uenerai Buller tedy opít po-

kouší o to aby pomohl obležené

anglické posádce v Ladysmithu a

proto překročil opět řeku Tugelu
a nyní spěchá prý přímo k Lady- -

smithu jak praví londýnská zprá
va Minulou sobotu a neděli bylo
slyšeti silnou střelbu v místech

kudy prý Buller táhne a proto se
soudí že utkal se v boji s Boery
Zpráva o postup'1 Bullerova došla
do Loodýna včera avšak válečný
úřad ji před veřejností tají Ne

L t I ' # w

pocr yDoe není asi pnzniva lakZe
neuznává za hodno aby lid o tom

byl zpraven
O situaci v níž nalézá se gen

Buller se svým vojskem jež čita

25000 mužů praví válečný expert
čas "Post ' v Londýně: Počet
Bullerova vojska měl by býti
ztrojnásoben aby mohl čeliti voj
sku Doerskemu které čita pouze
18000 mužů avšak jest výborně
vycvičeno Boerská děla střílí
velmi dobře a stane se nezřídka
že trefí předmět v pohybu na 7000
yardů což nedovedou si angličtí
dělostřelci vysvětlit Dle náhledu
dotyčného experta jest záhadou

proč vUstně není zakázáno Bulle- -

rovi útočili proti nepříteli se svým
vojskem když porážka jest již
předem téměř jista Anglický
systém bojování v masách sra
žených řadách jest prý také odsou
zeni hodný Tímto systémem

trpí nejvíce kapsu policisté ve

službách anglických kteří znají
dokonale způsob bojování u Boe-r- ů

nemohou však ničeho činiti
když musí se podrobiti anglické
kázni

Dle zprávy válečného zpravoda
je Lburchilla jez zaslána byla z

Bullerova táboru minulou sobotu
Spearman's Campu v Natalu

očekávád jest roshodná bitva v

tíchto dnech' a možno že již nyní
zuři boj v plné síle neboť včera
večer měl dle této zprávy Buller

dospěti před Ladysmith
Z Mafekmgu došla též zpráva

aaice ze dne 17 ledna v níž se

praví že Boerové podnikají na
město denně útok a sice se všech
stran avšak obleženi dovedli se
d03ud vbrániti v očekávání že
dostane se jim pokud možno nej
dříve pomoci

ČEŠI V AMERICE

1 V Milwaukee zemřel v sobotu
27 ledna p Fr Slabý jeden z

nej&tarších tamních osadníků Byl
stár 69 let a v Milwaukee žil přes
30 roků Zanechává manželku
4 syny a dceru

1 V srpnu min roku byla pře
jeta jletá Anna Průšova z Dalton

a t s ř --t
ui ouz mostu na ťetne unci v

Clevelandu vozem pouliční dráhy
Velkého monopolu a noha jí ujeta
Poněvadž tehdá společnost do
brovolně dítko odškodnili se s pe-
čovala zadán min týdne u ob
vodního sondu proces proti téže
znějící na J1650 náhrady Hodinu
na to poslal monopol svou odpo- -

k a a a t a w

vea a nanoaa tomu cnteia ze o

něco později setkaly se obě sporné
strany u soudu Došlo k vyjedná-
vání a konec konců byl Že společ
nost uvolila se vyplatití zmrzače-
nému děvčátku vlastně poručníku
jeho p Průšovi Žádanou částku
11650

1 Krajanka Božena Stecklová
roleta rozena v Krchleblch v

Čechách která přijela do Ameriky

teprve před rokem b la zaměstoá-n- a

co služka u pí Cohoové v č

452 zap 131 ul v New Yorku

před nedávnem musela býti ale

propuštěna poněvadž se u ni je
vily známky šílenství Od té doby
bydlela u svého příbuzného los
Spinky Stav Boženy zhoršil se
však tou měrou ž k ní musel

býti povolán dr AI Hrdlička

pozemní organizace pravidelné ai
mady a budou také s d( ve spoje
ní — Velký rozruch způsobila
Londýně Bullerova depeše v níž

lida za bezodkladné poslání 90
000 mužů vojska Vláda rozhod
la le v netbliZŠÍ době bude do

jiiní Afriky posláno 50000 mužů

vojska jež pozůstávali bude z mi-

lice a dobrovolníků a ostatních 40
tisíc mužů naverbováno bude z

reservistů kteří při prvém odvodu
1 ebyli přijati do služby Podmín

ky miličoího vojáka jsou: pětiletá
aktivní služba stáří od 18 let do

30 a každý takový vojín má býti
svobodný — Nynější vedení vál

ky odhadnuto jest na fiskální rok

který ukončen bude dnem 31

března na 30 milionů liber Ster- -

linko čili asi £150000000 Do

posud bylo povoleno 10 milionů
liber šterlinků ty však jsou již
dávno pryč Soudí se že bude

povoleno parlamentem dalších ao
milionů liber Šterlinků — Krá
lovná anglická udělila čtyřem dů

stojníkům jiho-aírický- m kteří za
bránili zajmutí anglických děl
bitvě u Colensa řád Viktorie

Itálie — Syn pověstného ital
ského vlastence a bojovníka za

svobodu Itálie Riccarti Garibal- -

di nabídl se anglické vládě že
od jílem Italů jest ochoten jiti do

boje v jiiní Africe na straně Angli
čanů

Francie — V parlamentě pro-

jednává se přítomně otázka
ohledně zařízení francouzského
kabelu který veden by byl všemi

francouzskými koloniemi a nijak
nebyl by spojen s kabelem angli-

ckým takže byl by od něho úplně
neodvislý Myšlenka na zařízeni
kabelu nabývá stále více půdy a
soenf pochyby že v brzké době

dojde k jeho uskutečnění — Z Pa-

říže dochází zpráva že M Guerin

pověstný vůdce francouzských
antisemitů jenž před nedávaem

byl vypovězea ze země pokouší
se ve vyhnanstvf o SamovraŽdu

Jest prý vážně nemocen takže

přátelé jeho obávají o jeho život
Vůdce vlastenecké ligy Pavel De
rouléde jenž zárovefi a Guerinem

byl ze země vypovězen zaměstná
vá se dle všeho stále piklemi poli-

tickými Tak na příklad se sdě-

luje že Deroulédd se vyjádřil že

nynější president Loubet měl hoj
né účastenství v panamském pod
vodu a až některé podrobnosti
přijdou na veřejnost bude prý
auces úřadu svého se vidáu Vý

pověJím těmto nepřikládá se však
v kompetentních kruzích mnoho

víry — Sarah Bernardtova od-

souzena byla k pokutě 6000 fran
ků jež má zaplatiti autoru
"Marthe" Kisemackersovis nímž

vyjednala Že bude ji hráti a se

zkouškami mělo býlí započato v

listopadu roku 1898 avšak dopo-
sud se tak nestalo — Pařížské

časopisy přísně odsuzují jednání
francouzského vyslance ve Wash-

ingtonu jeož pořádal v těchto
doech velkou hostinu ku poctě
manželů Castellanových Není

prý důstojné vyslance Cambona

aby hostil lidi kteří jsou smýšle
ním svým nepřáteli republiky a

také hanobiteli presidenta Lou-bet- a

Nlmtcko — Praví se že ture-

cký sultán na své cestě do Paříže
zastaví se také v Berlíně aby na-

vštívil císaře německého — Pro-

fesor Koch praví o své cestě v

Indii a na ostrově Javě že i v

těchto místech jako v německé

východní Africe nabyl přesvědče-
ni Že malarie vyskytuje se pouze
tam kde jsou moskyti Kde tito

nejsou jsou malarické nemoci prý
neznámou věci

Rakoutko Uherska — Stávka če-

ských horoíků trvá neustále a

stávkiři praví že mokou ještě
vzdorovati společnostem Čtrnáct
dní do které doby hodlají zvítězí

ti Veškerá veřejnost souhlasí se

stávkáfi ale vládě vídenské půso-

bí to značné starosti Již byli
také zatčeni někteří řečnici kteří I

1 Téměř ani jednoho téhodne

neuplyne abychom nemuseli za

znamenavat úmrtí některého ze

starých osadníků nebosadoic Tak

opět předminulého týdne uložena
k poslednímu odpočinku na hřbi
tov při katolickém kostelu ve Slo
van townu Casco ve Wisconsio

pí Barbora Voráčková v ctihod
ném stáři 97 roků Narozena

byla v Zahrádce u Mladé Vořice
v Táborsku v Čechách roku 1803
a zemřela na sešlost věkem

1 Václav Chudoba zč 1299 —

I ave který používá šlechtického

predikátu "Chudoba de Klini'' —

bezpochyby si myslížeco šlechtic
bude new yorským krajanům více

imponovati
—byl předveden u pol

soudu v Yorkville na obžalobu že

provozuje lékařskou praxi aniž bv

byl k tomu oprávněn Žalobu
podal na něho HLorinír od Coun

ty Medical Society Paní Žofie

Gruepalová z č 357 vých 72 ul

udala že Chudoba přišel do jejího
bytu prohlédl její nemocné dítko
mcez přinesl z lékárny lek za

kletý si nechal zaplatili fi50
Obviněný tvrdil že nikdy nepro
vozoval lékařskou praxi a že svěd-

kyně se na něho obrátila poněvač
jisté její přítelkyni poskytnul lék
Ostatně lék který dítku poskytnul
byl neškodný a možná že prý mu

pomůže —kam to zapomněl říci
Oněch £150 ponechal si lékárník
Soudce odkázal jej pod zárukou
f zoo k dalšímu procesu Nejza
jímavějšíra je Že "pan doktor"
ani nevěděl co vlastně ie neboť
z počátku tvrdil že je Čech pak
Polák a konečně že je německým
šlechticem

1 Mladý krajan Will C Kout--

nik z West Hoboken N I má
stále nějaké nepříjemnosti od té

doby když asi před rokem obrátil
na sebe pozornost sensačoích ča

sopisů svým prohlášením že zná
a že dovede zjistili zasílatele po-

věstného balíčku Coroishovi s je
dem z kteréhož zločinu nyní
Molineux jest obviněn Koutnik

lest 24 roky stár a bydlí na rohu

Moaastery ul a Springul veWest
Hoboken Zatčeni jeho provedeno
bylo na žádost Chas Trapplera
obchodníka který tvrdí že Kout
nik vylákal na něm značnou sumu
oeoěz Praví se le otec ihn
zámožný a všeobecně vážený muž
usU„0vil ve avé ooslední vAli S

svému synu neodkáže nic více

nežli pět dolarů Poslední svou
vůli sepsal pan Frant Koutnik v

těchto dnech a sděluje se že ke
zmíněnému rozhodnuti přiměly ho

podivné kousky jeho syna jež
tento po delfcí dobu už provozuj
Mladý Koutoík byl už jednou na

podobnou obžalobu zatčen Jindy
zase velice poděsil příbuzné jím
samým vyvolanou domněnkou Že

se utopil Vyšel si totiž se svým

známým na ryby na Hackensack
River a přítel jeho vrátil se domů
s historkou o převrženém člunu
o utonuti Koutníkově Hledali

pak jeho mrtvolu v řece ale mla- -

ay rvoutnik vratu se brzy potom
domů z New Yorku kde se byl
skrýval U soudu okresu Iludson
byl svého času odsouzen k pokutě
I50 a k zaplacení soudních útrat
pro padělání če ku na $114

1 Časopis 'New York Times"

přinesl v pondělí 29 ledna článek

pod ohlavenfm "Neděle mezi

Čechy'' ve kterém pochvalně se

zmiňuje o tamnějších Ceších o

jejich spolkovém životě a'jejich
síních zvláště o síni Sokola již
dúkladuě popisuje a cvičení v tě
locvičně pod vedením cvičitele
Sokola Ferd Martinyho všechnu
Čest vzdává Na konci pak mluví
o zábavě v neděli dne 28 ledna v

síni Sokola pořádané kdy na pro
gramu byla přednáška Dra J F
Chmelíčka provázená obrazy vrha

oými na stěnu Dr Chmelíček

byl lékařem v dobrovolnickém

vojsku a v poslední válce sloužil
v táboře u Tampy na Floridě
Před několika měsíci dostal roz
kaz do Manily ale dojel jen do
San Františka odkud se nedávno

po službě ve vojenských Špitálech
domů vrátil Dr Chmelíček vy-

líčil avé zkušeností na západu a

ukázal posluchačům obrázky kra-

jin které viděl Prof Raboch s

orchestrem svým obstaral výteč
nou hudbu promíchanou zpěvem
a provedením 2 jednoaktovek Zá-

bava byla v každém ohledu uspo-

kojivá jak hojné potlesky do

svědčovaly n

1 Jak se zdá čeští vynálezci se
množí Skoro každý týden nějaký
se vyskytne Nejnověji dozvídá-

me se že pan Matěj Krátký z Tá-

bora S Dakota dal si patento-
vat! poklička k vaření brachu
Kuchařkám je dobře známó ie

do dufie' To et pouze jen potvrzením
že útoSil DOSToboJomBliié Proti tomu

Ji aio my se "zbilácem" obradIy ponká
zavSe k tomu la není na mlstf aby slu

ba Buží kterýž má blásati "pokoj vSem

lidem dobré vole" oobovsl si právo nás
káratl proto že nejsme zrovna Jeho mý
tlení Tobo práva my mu popíraly a po

piráti budeme však zí to "nakolik kato

uckym en itnvi se ku obrané a vy

chrstly na nás spnuttu sprostoty Kdo

řetl naSe zasláno a jeji b ten si již utvo
řll úsudek kdo vlastně jsou ty tygřice
Jež se na lidi sápou baMin' úmyslem
nebylo a není roebíratl otázky nábo
ženské Hy mime za to že jsme ve svo'
bodné zemi kde každý bez výminky má

právo smýftleti podle vlastního rozumu a

naproti tomu nikdo nemt právo jeho
svobodu zkracovat! a jej ks( eřovali pro
tu že nesmýšlí zrovna s nim stejně My

bájily pouze jen tuto tvou svobodu kle
ráž zaručena jest zákonem a ústavou

prott ú'okom jez se na nís a na tuto
svobodu déty ze strany vel p Vránka

nyní sápe se na nás "několik katolických
žen' a projevují tak veřejné jak si je
velebný pán vychoval že by nás toliž

rozsápaly kdyby Jen mohly A přece
Kristus uí-il-: "Miluite se vespolek' mi

lovati budeš bližního svého" ''milujte
nepřútely své" TáJeme se tich "něko
lika katolických žen" kdo Jedná spíšo

podle učení Kristova zdali ti svobodo

myslní a jejich řečnici kteří při pohřeb
ních obřadech o své spoluobčany jinak
smýšlející ani slovem nezavadí aniž je v

přesvědčení jejich urážejí poněvadž
uznávají le v léto zemi každý má právo
myslili podle svého vlastního svědomí
aneb tyto "katolické ženy' kteréž se

sápají na nás jako ti dravci jichž jmé
nem nás p ctily a dojista že by nás roz-

sápaly kdyby jenmobly Podle lejich
náhledu nemftže býti svornost nijakým
způsobem než když všichni skloní šíje

podjbo katolické církve Jeli pravd
co ony se domnívají ve svém obmezeném
rozumu že svornost není možná nežli

jen při jednotě víry pak ovsem nebude

nikdy snožná Edyž by nebyla možnou

pro různost ve smýšlení náboženském
nemohl by býti možnou ant pro různost
ve smýšlení politickém a vůbec pro růz
nost smýšlení jakéhokoliv Vždyť ale
nenaleznou se dva lidé na celém svi té
kteří by do aejmenší podrobnosti se sbo
dováli a stejně smýšleli a kdybychom
proto se měly nenávidět že v jedné věci

stejně nesmýšlíme třeba ta věc byla ná
boženství pak bychom se musely vždy a
všude a napořád vesměs potfrati Tak

my nerozumíme ani lidskosti ani víaste
neciví ani národnosti mj uznáváme že

Kristus dobře děl když řekl: "Se viemf
lidmi pokoj mějte" My uznáváme že

jsme všichni Cešl dítky jedné matky
Čechle

To Jeit jak my jednáme a jak jedna jí
řečnici svobodomyslní při pohřbách Že

tak nejedná se z druié strauy to potvr-
zeno nyní ''několika katolickými žena-

mi" jichž "zasláno" jest ještě i dalším

důkazem jejich smýšlení Kdo tosmý
šlení u nich vypěstoval? To jest ovoce

kteříž přináší símě nešváru ziští a ne-

návistí a dojista nikoliv símě učení kře-

sťanského ani učení lidskosti Milé "ka-

tolické ženy" my neútočfme na vaši ví

ru ani na vás Věřte vy si co chcete po
tom nám nic není a my si laké budeme

věřit co budeme chtít a potom zase vám

nic nen Když jen budete živy v duchu
křesťanském totiž skutečné křesťanském
podle slov Krittovýeb a ne snad někte-

rých z těcb kteří předstírají býti jeho
učedlofky pak buďte jisty že bude po-

koj mezi všemi neboť my v'm dojista
pokoj dáme bu leme li ho míli od vás

Někol'k svobodomyslných žen jež by-

ly při pohřbu paní Tesařové

Zprávy spolkové

Praha Leže cis S28 AOCW

odbývá svou pravidelnou schůzi
dne 7 ánora iqoo a jelikož důle
žité jednání jest na pořádku li
dáni jste bratři v plném počtu do
schůze té se dostaviti

F J Fitle tajemník

Tábor Celambns iig 691 YfOW

uznamuji varn ze naše pravi-
delná schůze připadá na 6 února

1900 a poněvadž bude se jednati
o záležitosti velmi důležité Žádá
ni jste bratři byste se v plném
počtu dostavili

F J Fitle klerk

Tábor Kebraska í 4771 MWA
Příští středu dne 7 února od

bývá se pravidelná schůze v síni

spolkové u p J W Hrocha a

bude zahájena určitě v 8 hodin
večer Přediéhá uváděni dvou
čekaoců dáváni nového hesla
mimo jiné důležité jednání a tudíž

přítomnost všech sousedů jest
žádoucí J F Přibyl klerk

Česko-H- ár Hřbitovní Spolek
Příští neděli počínaje určitě v

8 hodin večer odbývati se bude

pravidelná schůze v síni pana jos
Klepetky Mezi jinými záležitost-
mi přediéhá i volba nového "hrob-

níka a todíž všichni členové jsou
Žádáni aby se do schůze dosta-

vili Frank Svoboda tai

TIL Jed Sokol

Dostavte se ve čtvrtek dne 8

února do pravidelné schůze

Dxwaa a '
NeodkládRjM aeb kk kW- - I
vjíaciu ven ks a rtMrin kunt U

ckamirky Jma Tyvát-- f
aj lak la pJrt( aa

Boolltfm lilnni lil vwa Tlartaot
Plaatti pntlaiM a

ALENS líc ktPial
Uko jfctsajl tm--

LUNG
poTafcoxaJ o4raé-tttá- nl

BALSAM tfwti krav MS
sauíci-an- a a po4riUI-im- a

rtUnlcf Dwttaia
Iráricí a ďxláoa sfij raUma kila
lkTé jiiD nkktiiliii a akHvé' rf
leiik tak lo im roíltl xa rjMfeui I tuba
MjHnriibo knilc NohaboJ opi a Na
Toar) a vieth lékárníků

Tál VELKOSTI

25c 50c a $1-0- 0

TRŽNÍ ZPRÁVY

Cb!cagn 5 doora ISSt

Flenlce kť-ri- f knnilla minul tt lan DaraSI- -

li nálHiiř poťii tento tdeu a cenoa ochablejší
Za ffiCina tobo klade e jednak rjxinus pK- -
vez jeanna zprsy o tom fa t íiitl kriil
ozimých npidl mih a pfipira i42ocbiblt v
irí'h evropakých Jurka íUloI hfi Uii
prodává1 a p tnd ks t9$7S pro kviť-- SrKa
iervenec t&% Jarka íírlo t ie za 97a A a
iriá8iK
KukoH e byla exny k!ldn apila ochablé

do i vgnkjrTiia nálma perně Jí Znalí haH
ii-l- i) t prodává te z SlH&Ti pro kvěuiiS1) a
řerreiwc ti% JJoí Iteli 3 je ca 3ltfai!U
Orea Jeet léi ceuy puruí liAo f aa gt bOf

Liiiná íeraeno lene tnut pořál leatf ao rfte
doatonpllo jli y M

Semeno bojtnka (liinoíhy) prodává aa a II S
Dobytek hověii poťíná tento Udeo a eeasa

levně jli: Pěka a nejlepii krmená voly pro-

dávaly ae po S6239S 10 proatradnf ai obatojaé
po f4Wa4BI) jatecul krávy po 130(04 4JL la
levke IÍ16047S voly k liru SSt4 0 a
UxxMká roly Jatfťnl S40OSIS

Vepřový dobytek blii! aa puaenáhlr metl D-ě-
tldoUruré Dna prodivl e pěkný ai aeJsjM
lělký dobytek po 1471 BB lehký $IS4fS
VStSlDS prodejO bylo M 7604 SrM

umba 6 Soara MOS

Trh v mlsoMai týdní byl doati obstojně aur
kajlvý pro prudárajfei neboť ny byiyeelaaas

a nalevlly valnou směno Jedaoa a
pf{{In Mho bylo oeuockyb lě ie pHvo byl s Mra

poatníltelaým aby vybovíl po{mlak&oi odhrla
a proto platily aa ad ceny poměrní yMI nS v
jiných trzích Zdejii dnbylkáfi tvrdí io tde krt
toboaamčho druha dobytek placen minulý týdea
rkoro tak draze } ko v Chicaga a o 2S ceutl Týla
nei v Kanaaa City Jen to pravdě podobným
n boť dejli jatky po celý týd-- n dováMy d iby-t-ek

a Kanaaa 1tya dle jejich tvrdni pKieljim
levněji ncili koapený zde V pátek byla eso
uoněkad oebablejli a aa d&vid toho aváděloaa
Ie dobytek přivalený v ten deo Kanae City
pMel 1 e doráikoa značně levněji nelil jak aa
zde prodával dobytek těhoi draho Ffivos byl
k následuje:

Hov Veuř Skom

Celkem za min tfden 137A3 mio ai oia
Tfden koní ledna I3to-- i SíMl lIIdt
Týden kour SU ledna 11 693 AatS U71
Týden kuní U ledna 12IUS 4040a ILOdí

Tento týden oepoCiná tak nadějně jgím bt
mluulý a a přičiň uvedených zdráhali ae kapci
zde platitl lak v jaké platili mina ý tý-

den I moluo za dneíek zaznamenat! klenoti o !

31 cenit jHtíní voli v trhu a naleaiict
prodiváoi byli polU53&4) větiiuoa kal 14 7S

za krávy a jaloví jateiii placeno Sj5 ©LIJ a
voly k líru $S 75a475

Vepřový d byiek máiilý mlbyt při cenách per
ných předává ae po $4 57214 76 vidinou vlak
kol 14 85

Vejce opět hojněji aa dovalí a jaon levnljS ti
@ISr tucet

Haslo Je cny levněji! nel bylo kol novém)
roka obyčejní dobři domácí lir pěkné atoUri

17igtl8 a máaloven fX&8c
Drnbrl je ceny neměněni elpplce vypařeni

737Í4C kachny a bny 7H®8c a krocani 8c
Jablka pěkná západní ou po M(KA350 aaaL

New Yoraká 13 75®

Kůle jana ceny nezměněni ! 1 ayrovl za Se

S 7c t 1 aolenl 9% l tc teleci OaStt
8ao je teď lavuějli 4ejlepii a výlia Moa

proatřednl 1560 a nílin 1500

St Louia S doora 1S0B

Pleníce jaat ceny ochableji! aníUi ti i Car--

vená ozimka v elevatoru 7Jc„ na trati 7014 371 si
pro květen 7 % pro ěorvenec KH tvrdá tlQU
Knkařic jeat bez pndtatnějft směny litla t

K)i pro květen 8i X© a iervenec íIJí
Bavlna je eeny pevel a vyiií praatloial aa

C H Brewer & Cost

pohrobníci a pnjéoratelé koml
m--m sov ai Bo Omaha Neb

tf-- Telefon CM SI

W G SLOANE & CO
obchodníci s

ůM liliu rocleii
v liale 407 409 41 1 aev 8S nlloe

South Omaba

JsmmBmaaM___Telefoei
Zhoti se prodává dle libosti baď za boton

neb na splátky nf

Kukuřice na semeno
jež se uplatí ta objČpjaoti eeai

farmářské $100 bnSI

Npopomeute zaslat 5c v kolkách naS
vzorky kukuřice která obdržela zlalosi
medalii v Omafckó výstavě a 3') stři
kivou knlku Hints on Ccrn Grovins
Iowská hosnoiiiřská kolej vypěstovala
po akru S5 hnílfl a z kažUch 70 Ih klal
vydrolila 62 bttMU rraa Mnozf farmiH
JeStě pfedsiib'1 tuto obdivuhodnou skli
zeS Adresujte: dtbáaa

J B Armstrong
Pleasant Valíey Seed ConFara

ShenasloaU lowa

PánOm Ltraonikfim spoiKO

Útrtni (obcbodnO knihy jiir Ixdgtrr loarBala deaal kainy a jistr aa)

SOUTH OMAHA

—- V městské radnici byla mi-

nulého pátku odbývána všeobecná
schůze občanů v níž bylo roková
no o boulevardu o jehož vydláž
dění byl kongres požádán Řečníci
tu nejvíce mluvili ve prospěch
13 ulice po té aby vedla cesta do
Fort Crook avšak většina přitom
ných hlasovala přece pro Bellevue
ave Kich O Keefle se přimlouval
sice též za 13 ulici ale napomí-
nal občany aby se především za
sadili o to by kongres povolil
peníze na vydláždění cesty kteiá
pak z obou navrhovaných cest
bude k tomu zvolena to aby po
nechali až na později až o tom
bude v kongresu rozhodnuto

— Obchodní klub southomaž- -

ťký chce pod nik nou li kroky k úče--

u spravedlivějšího odhadování
daní Za tím účelem chce odporu
čili aby byl pro celé město jen
jediný odhadčí a ne 4 jako nyní
Nespravedlnost při ukládání daní

jest nejpatrnější porovnáním Ion

ského odhadu majetku v : a 1

wardě Majetek 1 wardy byl od

hadnut na $609787 Čtvrté na

1490173 V 1 wardě jsou mimo

soukromých obydlí poplatky spo-

lečnosti pouliČných kár vodárny
plynárny a telefonní kdežto ve 4
wardě se nalézají dobytči ohrady
Cudahyho Armourovy a Ham-mondo-

jatky Omaha Packing
Co a bedaárna Mimo to nádra-

ží množství kar železničních
hlavně spacích tu má stanoviště
ale vzdor všemu tomu jest odhad

majetku ve 4 wardě daleko menší
než v první Obchodní klub jest
náhledu že jediný odhadčí pro
celé město by majetek stejnoměr
něji a spravedlivěji odhadoval

—- Dělnická strana vystoupí
etos ve volební zápas s vlastními

kandidáty pro úřady obecní v So
Omaze- - Za tím účelem byla ol- -

bývána konvence v pondělí večer

Blumově siní na 26 a M ulici

kdež byli kandidáti strany té na-

vrženi

— U pohrobníka Brewera za
městnán byl jakýsi Jos Lee který
však minulé neděle odejel kamsi v

kraje neznámé Vzal si Brewero-v- a

koně a buggy naložil ca to

vůj raneček Šatů a odjel Brewer

telefonoval na všecky strany a Lee

bude zajisté brzy někde zatčen

— Ve Swiftových jatkách za-

stavili řezníci práci nechtějí pra-cova- ti

s těmi kteří k jednotě ne-

náleží
c '

— Jak jsme již dřivé se zmínili
otevřeli v těchto dnech bratří

Koutský obchod s barvami sklem

papírem na stěny rámci na obrazy
atd jakož přijímají též objednáv-

ky na všechnu práci natěračskou
a barvířskou vykonávajíce ji k

úplné spokojenosti Rozsáhlý
závod jejich nalézá se v Čísle

429 North 24th St v Glasgow
Bločku Čtenáři naši a Icrajané
tamnější vůbec dojista neopome-
nou potřeby své z tohoto oboru v

tomto velezávodě všeobecně zná

mých krajanů nakupovati

Vrchní státní soud v Des
Moínes la zrušil první svůj roz-

sudek o nezákonitosti salonů tak
že až do dalšího rozhodnutí mohou

býti salony otevřeny

Vyobrazení elektřiny
Fotografoviíní blesku Jfit Jednou s

ncjnovijfttch vymoženosti vi ly Nazýva-

jí je "eleklngrhy považují
ta velice reuné pro hulouc( malost
el ktřiny Jc-- dobře známo ie kdvi
nřkdo jest zfea bleskem 1 b-- te na
trlec namka podobHjfci oettrouiiiEierlro
grapb ťokázal ie to test proto ie blesk
lim Jest podoby stromo i té a xaaemvivá
pittruon známku kdekoliv uduH V tom
ohledu Jest podobným rnciueDitemii léku
ilostetters Slomacb Bittcrs který} za

taktéž známku totiž znrfmku
zdrávi — na každém kdož ji iižlva Trn
lo znamenitý výte'-n-í lék pro vSecliny
nemoce aludef n( jako ríyapepfilezArpa
žluínatost mulane ledvin a
vftechov neduuy kteréž povsťivaií z po- -

škozeného trávení Není na úkor ani
nejslabsímu žaludku

Cechové a jejich zápas
o samosprávu

Nákladem PoV Zip vydána byla ♦

jroiůrcepřednířka nud výieuvedenýni
názvem kterou připravil p L 3 Pai--

da pro literární kiub Astorovy knihov

f v New Yorku a upravti pak pro mí
siřnfk Midland Monthly Tertoíebký
překlad přednášky tvoří brožůrku M

stránek obsahující vyobrazení Jam
Husa Jana Žižky Jana Amose Ko-

menského a Josefa Jungntana Cena
pouze 10ctřeba v kolkách Iva sešit

Midland Monthly obsahu-

jící tutél pfwt&iSksi v anglifine sff

'octa rr PoáXre lAMa

Nikdo vám neprodá lepši uhlí nežli já
nechť cena jest nízká neb vysoká

- Nikdo vám nedá lepší
uspokojenínežli já

Jest to mým 'koníčkem le dodám všechno uhlí co prodám
v píné váze

rpQm folii™ ffavens
ToL 1007 CvWI Emrt ítr

John Janák taj jc Bafá ar Paau4a áswdau


