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mohlo hlavně na tom základě ie
v národní platformě své ani slo

x Osage Mo a přítomni prací
vládní zaměstnaný Shořel až
k hladině vodní Pojištění nebylo
Žádné

— V Dodge budou míti v nej-bliŽš-

dnech již státní banku

"Dodge State Bank" neboť zadá

nou A kdyi tak přec se stane

jdite k němu Žádejte jej ca opra-
vu a v devíti z desíti případů pak-
li stížnost vaše oprávninou jest
dostane se vám téže s radostí k

úplné vaší spokojeností
Přinesu jsme již zprávu o přijetí

kongresem zákona o svobodných
domovinách kterážto předloha v

minulých dnech podpisem presi-
denta zákonem se stala a na četné

docházející nás dotazy odpovídáme
fe podrobné znění zákona a vý-

hody z téhož osadníkům na bý-

valých reservacích indiánských
plynoucí přinesemejakmile před-
loha z Washingtonu kamž jsme
si o ní dopsali v plném znění nás

dojde Pravidelné zprávy novi-

nářské o rozsahu a významu jejím
byly velice kusými tak že nic
určitého jistého z nich nebylo
možno si vybrati Odhadováno
totiž pouze že ušetřeno bude zá-

konem tím na $ 10000000 osad

Kdyby Kristus přišel do Chlcafi

Před desíti lety přinesl Pokrok

Západu zprávu o schůzi hřbitov-
ního spolku podle tajemníka téhož
otisknuv co dřívějšímu tajemníku
ve schůzi té a pak veřejně v ho-

stinci vyčítáno bylo Pro tuto

výčitku obžalován byl Pokrok Zá-

padu a k velikému překvapení i

samých zástupců žalujícího odsou-

zen porotou k zaplacení náhrady
pro urážku na cti Jelikož se cítil

úplně' nevinným maje za to že

byl oprávněn uveřejnili zprávu
o schůzi učiněno bylo odvolání k

vrchnímu soudu kterýž však roz-

sudek potvrdil To je všeobecně
známo -

VŠak nyní přichází časopis vy-

dávaný lidmi kteříž sebe nazývají
sluhy bdžími a píšeo té záležitosti:

"Není to první případ a také to
asi nebude posledně kdy tento
pověstný plátek vší cti a studu

— Nejvyšším soudem státním

pozván byl ve Čtvrtek redaktor

omažské "Bee" E Rosewaterby
dne 5 června se dostavil a důvo-

dy své uvedl proč že by pro
soudu potrestán býti ne-

měl Nevážnosti dopustiti se měl

uveřejněním v časopise svém čtyř
Článků v nichž pojednáváno o zá-

ležitosti policejní a požární komise

omažské a v nichž uváděny důvo-

dy proč že by Boudce Holcomb

v případu tom rnzhodovati neměl

— Ve West Point vypuknul
v obchodě Kase & Krause-h- o po-

žár a jedině rychlému zakročnf

přítomných jest co děkovati Že

na celou místnost se nerozšířil

Krajan Kafka škrtnul totiž na pul-

tu sirkou ' při čemž však rozžeh-

nutá hlavička odlétla a do balíku

vaty zapadla V jedinkém oka-

mžiku nalézalo se několik balíků

bavlny jakož i zásoba slamněnýcb
klobouků v jedinkém plameni a žs

plameny i na jiné zboží se erozší-řil- y

za to jest co děkovati ducha-

přítomnosti jednoho z přítomaých

kterýž vidlemi hořící balíky ven

vyházel

Nevydávejte se na cestu bez láhve
Chamberlain'8 Colio Cholera and
Diarrboea ReroeJv Budete ho jistě
potřebovat a nemůžete sl ho opatřit
ani na vlaku ani na lodi Jest pří-

jemným k užívání jest bezpečným a

spolehlivým Na prodej u všech lé
kárníků
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V místi dodávkou do dumu bet přílohy 1300

8 přílohou
Poltott pro Bpojena Státy a Kanadu bel

Knihovny Americké ''
Knihovnou Americkou Wít
Do Cech beipHlohy
a přílohou HS0

Kaidy předplatitel oprávnin Jek premll

Ohlášky
Drobní a rfirní ohláíky uvefejflujem pouze
kdyl peníze k objednávce přiloženy Jsou

Í--

a

a drobné ohláíky obyčejná velkosti nepře-%hui- ki

palec íítáme 7& cenili za třikrát Za
uzná ohíááeni blahopřáni ámrti a Jiná iitá-ni-

tlOO tři palce za katdé uveřejněni
Kecbť ki 'f proto přiloží oDjednsvca tolik
peníz Jak velkou ohláška mltl si přete Ceny
hláífli a delái dobu oznámí se ochotni na
Mtádáni

Zaallky penei
Juu nejbetpeinejái kdy ae koupt na polti
ab expressu "Money Order" a tfi nám ze
zale Tát v registrovaném dopise aneb

bankovni jest zásilka Jista hdo
chce platltt cbeckem" na bank nechť ziiíle
% centa více proto te tolik musíme platit

kanku za kolekci aneb ať koupi šminku
(draft) naOmabu Chicago neb New Vork Na
míst drobných peníz přijmeme Už I - a
centová kolky Všechny zásilky nechť Jwu
ulány pod Jednoduchou adresou poutě tak-
tu i

Pokrok Západtt
Omaha Neb

maha Nebr 22 kfětna 1900

V Rakousku osvobozeni PRť budou
od služby vojenské všichni ti kdož
obchodu vývoznímu se věnují To
se může nyní jistě očekávati houf

ný vzrůst počtu firem vývozních

jež když ničeho jiného k vyvážení
míti nebudou mohou pozornost
svou vývozu vojenské služby
schopjých mladíků věnovati

Kterak populisté rozumí refor
mě a kterak sliby v platformách
činění plniti dovedou ukázalo se

opětně na populistické administra
ci ve státu našem Ponechán totiž

populistickou radou equalízační
odhad majetku železničního pro
letošek týmž co loni a to vzdor
tomu že máme letos ve státu
téměř o 200 mil nových železnič
ních tratí více než loni jsme měli

Ruskou radou carskou zrušeno
bylo dle docházejících zpráv do-

savadní vypovídání na Sibiř bez

předběžného výslechu a rozsudku
soudního čímž opětně učiněn další

jeden krok na dráze civilizace a

pokroku jak velkou jest úleva
zrušením libovolného vypovídání
tohoto-- 'získaná vysvítá nejlépe z

toho že přítomně nalézá se na
Sibiři na 300000 vypovězenců

" kteří posláni byli tam bez jakého-
koliv procesu soudního aniž bvl

jim bývala příležitost k dokázání

neviny poskytnuta Mezi vypo-
vězena takými nalézají se zástup-
ci všech třiď a intelligence ruská
snad oejvětším procentem k počtu
jich přispívala neboť tisíce studen-

tů v dolech sibiřských mladickou
nerozvážnost a zápal trpce pykat!

AmeriKansko -Slovenské N oviny

přináší v posledním svém čísle
následovní časové upozornění spol-
ku slovanských novinářů ameri-

ckých: "Čas letí Čo skoro sa

dostavia vofby presidenta Mno-

hokrát? počúvame spomínať votum

ajrišské voium německé V "Ná-rodný- ch

Novinách" z dna 21

2pri!a čítáme poznámku: "Tak sa

ukazuje že na koho padnú neme- -

j '
I miniovďne navrhne sa nám

otázka A čo je s votorn síavían-skyra- ?

Veď ono má tiež už svoju
váhu Prečo tejto váhe nezískáme

platnost'? Otázka malá by

sko j Slaviani v Amerike len vtedy
budú pqlitične žiť _keď x politike 4
niečo znamenat budú „ A budu
znamenat' akonáble řa o to po-

starájú Spolok slavianských no--

vinárov mal by rozmýšťať o tejto
veci"

Jeden z venkovských časopisu

nebrasských přinesl následovní

pravdivou noticku: Řízení časopi-
su aniž by časem uveřejněna ne-

byla zprávička nějaká osobě ně
které ubližující jest právě tak
nemožným jako řízení dráhy bez

nijaké časem nehody ' Obé jest
hotovou nemožností Žádný Člo

věk na světě nenalézá se tou měrou

tak stále na milosti a nemilosti

vem o imperialismu se nezmínili
že otázce finanční kteráž při za
ložení strany populistické vlast
ním jádrem platformy jejich byla
vykázáno místo pouze podružní
že tudíž lístek jejich postaven do

pole jedině proto aby odtržením

Bryanovi značného počtu hlasů

populistických straně republikán
ské vlastně k vítězství dopomože- -

no bylo
Strana populistická od svého

založení rostla měrou úžasnou
tak že před desíti lety hrozila býti
vážným soupeřem oběma hlavním
stranám stávajícím a prvý pres i

dentský lístek její roku 1892 po
stavený obdržel přes milion hla-

sů Populistům podařilo se zvo-

leni několika senátorů spolkových
několika poslanců a guvernérů a

vůdcové jejich stali se nisledkem
toho důležitým faktorem politi-

ckým s nímž počítati se muselo á

zajisté že bývali by se stali fakto
rem ještě důležitějším kdyby
konservativní strana v chicagské
demokratické konvenci národní

před čtyřmi roky vrchu byla na

byla

Jmenování Bryana na platformě
populistické nenechalo zcela žád-

ného pole pro neodvislou stranu

populistickou a úplné sloučení její
se stranou demokratickou stalo se

pounou otázkou doby Zásady a
i převážná většina hlasů její byly

pohlceny stranou demokratickou
v okamžiku zdánlivého vítězství
aocueneno nominaci riryana — a

pouze vůdcové dosavadní zůstali

pěkně přede dveřmi bez vlivu a

bez vyhlídek na úřádek nějaký v

budoucnosti
Ode dne toho udržována jest

strana populistická pouze jen na
oko jedině k vůli tomu aby její
vůdcové světu ukázati jen mohli
že aspoS ještě kaprálskou četu za

sebou mají a že dosud jsou zá-

stupci strany byť by í při tom
nikoho jiného než

sebe samé Za tím jedinkým také
účelem svolány výhradně jen obě

poslední národní konvence popu
listické a proto také oprávněným
již dnes jest tvrzení že stranu po-

pulistickou za stranu minulosti

považovati dlužno

NEBRASKA

— V St Paul vyhořel v neděli

železářský obchod F W Rinck-ler- a

a senařský sklad Jos Amole-r- a

Škoda jest z větší části poji-
štěním kryta
— Ve Fremont postřelena byla

v sobotu odpoledne paní F E
Wickwire-ov- a 1 kletým klučíkem

kterýž ptáky střílel Kule uvízla

ji pod pravou lopatkou
— Krajan Anton Šeda kterýž

před nedávnem nedaleko Howeíls

postřelen byl a o jehožto zachová-

ní při životě se pochybovalo se

lepší a lékaři doufají v úplné jeho
pozdravení

— V Beatrice oloupen byl v pá-

tek večer u nádraží dráhy Rock
Island íarmer jménem Hoka a

mimo několika dolarů vzatou
gallon kořalky a dvě lahve piva
jež domu si nesl

— U McCook přišel ve čtvrtek
o život zámožný íarmer John Real
z Pcrry preciaktu SpUšiii se mu

koně a on z vozu vyhozen tak ne-

šťastně že vaz si zlámal Smrt

byla okamžitou

— Ve Wahoo zemřel v neděli

krajan Fr Kašpar správce okres-

ního chudobince a sice podlehnul
rychlým souchotím vzniklým ná-

sledkem zápalu plic jímž před
nedávnem stížen byl

— V Niobrara dostal se v min
dnech do styků s úřady spolkový-
mi tamní sládek John Forester
Nezachovával totiž předpisy o kol
kování soudků a mimo toho pro-
dával prý pivo Indiánům

— V Blair odbýváno v pátek
předběžné přelíčenís rev Rowland
Hillem obžalovaným pro mnoho-ženst- ví

s tím výsledkem že obža-

lovaný krajskému soudu pod záru-

ku $2000 odkázán

Z Plattsmouth dal se na voj-

nu v pátek James Hájek a poslán
bude do Matanzas na Kubě Hájek
byl Členem hudebního sboru třetí-

ho pluku nebraských dobrovolníků
a nyní zase k hudbě přidělen byl

— U Creie poraněn v pátek váž-

nou měrou rozzuřenou sviní íarmer
Josef Rudernacker as tři mile se-

verozápadně od města bydlící
Hlavně na aohou byl značně po-

trhán a jsou obavy před otravou
krve

— Ve Florenc shořel v pátek
v noci parnfček "Joha R Hugs"
vlastněný Osage Packet Cosop

no již o inkorporaci Kapitál zá

kladní obnášeti bude $10000 vak
ciích stodolarových

— U Howells přišel minulého

týdne za prudké bouře o dva koně

krajan Josef Vrba Oba zasažen

byli bleskem a na místě usmrcení
a zvláštním při tom bylo že stáj
v níž se nalézali bleskem zapále
na nebyla

— Jestli potřebujete dobrý va
zač aneb sekací stroje na seno
obraťte se na p V j Uřídila
Abie Neb jenž zastupuje jednu
z nejlepších firem výrobou strojů
takových se zabývající a sice spo
leč nos t Deering Harvester Co tí

— U Hooper v sobotu nalezena

byla na mostě as půl míle od mě
sta vzdáleném mrtvola farmera
W P VVestlina Týž vracel se
z města s nákladem dřívf a notně

jsa napilým na mostě z vozu

spadnul a vaz zlomil

— V Beulah zničen byl v pátek
v noci požárem smíšený obchod
William Peckmayera čímž škoda
$3000 přesahující způsobena Ohefi

způsoben padnutím lampy a na
celou budovu rozšířil se následkem

vybuchnutí soudku prachu
— V Chadron odbývána bude

tohoto týdne výplata Sioux Indiá
nů a sice rozděleno bude mezi ně

$75000 Jest to poslední výplata
za systému přítomného neboť na
dále nebude se dostávati podpory
žádnému rudochu kterýž 20 kusů

dobytka vlastní

— v nartington aopania se

jedna panička minulou sobotu
když mužíčka svého v hostinc
natroubeného našla tou měrou že

hostinskému zrcadlo a řadu lahví
rozbila Zlost si vylila muž její
však zamortgičovati musel koně

aby škodu zapraviti mohl

— Ve Waymore postřelen byl
v sobotu čtyřletý Walter Nash še

stiietým svým bratříčkem Starší
hoch hrál si s uabitou puškou při
čemž rána vyšla a mladšíma ho
chovi levé ucho a tvář ustřelena
Bude-l- i raněný při životě zacho

ván zastane po celý život svůj
znetvořen

—- V North Bend přišel v neděli
k vážnému úrazu Albert Parks na
Union Pacific dráze zaměstnaný
Při slízání z platformy z kteréž
uhlí do tendru nakládáno jest to
tiž sklouznul a z výšky as 30 stop
spadnul při čemž si lebku rozrazil
Na zachování jeho při Životě jest
pramalá naděje

— Zástupci petrolejnického tru-

stu Standard Oil odvolají se k nej-

vyšším u soudu Spojených Států
z roznodnutt nej vyššího našeho
soudu státního kterýmž z odpo-
vědi jejich na obžalobu nejvyššího
návladního jisté odstavce co zá-

vadné a pro soud prý urážlivé vy-

škrtnuty byly

- T Duda v Linwood Neb
má na skladě vozy boxnynavozy
kočáry všeho druhu drtiče šroto-vák- y

větrníky pumpy kádě po-

stroje na koně a všeho drubn
řemení "

Krajané učinf dobře

když si u něho prohlédnou zásobu
a zeptají se na ceny než půjdou
jinam koupit (4tí

k večeru z nákladního vlaku Union
Pacific dráhy neznámý muž a to
tak nešťastně že pravá ruka a

noha mu ujety byly a i jinak po-

raněn Smrt následovala v krát- -

kčm Í5=?--r Ve voze z něhož spad-
nul nalézali se ještě jiní slepí pa-

sažéři a všichni zsiisal a óvčleai

zjištění jakým způsobem vlastně

neštěslí se stalo
' " ' "

— Ve West Point pořídili si

nákladfm $3000 novou cihelnou
nádržku vodní a ve čtvrtek k ne-

malé mrzutosti své seznali Že pe-

níze ony vyhozeny vlastně byly
V pondělí započato totiž s čerpá-
ním vody do nádržky a ve středu

byla naplněna — ve čtvrtek ráno
však zase již prázdna byla Roz-

pukala se totiž na několika místech
následkem přílišného tlaku a sla-

bosti stěn
— V Harrison nalezena byla

v pátek na prérii mrtvola farrrera
Aloise Standenmayera Dle všech
známek byl zavražděn po vrahu
však není nejmenŠÍ stopy - Jak
zavedeným vyšetřováním zjištěno
střelen byl Standenmayer pětkráte
z revolveru a poslední rána vypá-
lena byla když již obličejem dolu
na zemí ležel neboť kule nalezena
v zemí Kým a z jakých pohnu-
tek vražda spáchána nebylo dosud

vyšetřeno

níkům v Oklahomě na $2500000
osadníkům v So Dakotě a na

$500000 osadníkům na bývalé
Ponca reservaci v Nebrasce A

podobně vztahuje se zákon i na

značný počet osadníků v Minneso
tě North Dakotě Coloradu Ida
hu Oregonu a Montaně

Záležitost senátora z Montany
se čím dále tím více zašmodrchává

Napřed jak známo byl Clark ve

vyšetřování výboru senátu aby
zjištěno bylo zdali dosáhl svého
místa úplatností Výbor vyšetřu
jící přišel k tomu poznání že byl
Clark zvolen korruptně a odporu
čil senátu aby byl svého místa
zbaven Než došlo ku projednání
této zprávy překvapil Clark senát
svou resignací Tato ovšem také

nebyla ihned přijata a odkázána
k budoucímu projednání i bylo
pochybným zdali resignace přijata
bude a očekávalo se že senát

nepřijme a Clarka přece
jen vyloučí na základě zprávy vy-

šetřujícího výboru Však Clark

připravil svým kolegům nové pře-

kvapení v zápětí a to tím že dal
se svým přítelem náměstkem gu-

vernéra kterýž v nepřítomnosti
guvernéra zasedal za senátora na

uprázdněné místo dosadit Teď
ale přichází guvernér sám a zrušuje
dosazení Clarka dovozuje že ná-

městek jeho přiosobil si právo to

ani? ny mu naiezeic io je véru
motanice veliká však máme za
to že rozmotána bude tím spúso-be- m

že senát zamítne resignací
Clarkovu a jestli nebylo ono místo

uprázdněno neměl místoguvernér
dojista právo Clarka znovu jmeno-
ván

Minulí týden přijeu do New
Yorku vyslanci republiky Boerské
kteří prý měli v úmyslu uebázeti
se u nasl vlády o zakročeni v

zájmu své rodné země v zájmu
republiky v zájmu svobody Li-

dem vítáni byli nadšeně ale časo-

pisy "vládní1' chovají se odmítavě

Jediné zakročení které prý by jim
pomohlo bylo by zakročení mocí
a to Spojené Státy neučiní ! To
ovšem je dostatečným pokynem
že vyslanectvo nepochodí! Že vlá-

da nejsvobodnější země pod slun-

cem nejvčtší republiky na světě
nezvedne ani prstu neřekne ani
slova protestu proti podrobení
zničení a zmaření republiky afri-

cké! Že v této chvíli rozhodné v

kteréž rozhodováno býti má o tom

má míti trvání a šířiti se na světě
aneb zdali má se rčiníti přítrž ší-

ření se 'republik a zmařiti se mají
ty jež nyní stávají a na jich roz-

valinách a troskách budována cí-

sařství tato republika zůstane
němou a připustí bez trestu nej-vět- ší

zločin tohoto století! Fuj!
Hanba!! Krev každého kdo oce-

ňuje svobodu lidstva a svobodu
svou vře při pomyšlení na toto
hanebné zbabělé počínání repu

bliky
"

Toliž je tatáž republika
kteráž před dvěmi let7 chvástala
se že započíná válku v zájmu sva
té věci svobody k vyproštění lidu
utiskovaného z vlády tyrana? Což
v lidu této země vymizel za ty dva
krátké roky smysl pro volnost a
svobodu? Či snad byl kongres
náš naše vláda a my sami před
dvěmi lety nestoudnými pokrytci
kteří pod záminkou že chceme
osvobozovati jiných započínali
válku dobyvatelskou a chtíce- - sami
hráti sobě na despoty musíme
všem jiným despotům poneebávati
volnou ruku? Tak se v této chvíli
zdátimůže ale my jsme přesvěd
čeni že dobrý genius neopustil
ještě nadobro národ této země a
Že v době nej blíže příští nadejde
doba účtování a národ smyje
skvrny jaké jedna po druhé
vznikaly během minulých 18 mě-

síců na lesklém štítu republiky
americké

HtiZiutit ca Eíře

prázdný bude zostouzeti poctivé
a počestné lidi Jest to již v jeho
"nátuře' a tomu také nikdy neod

vykne aeděl pan Kosický jiz na
lavici obžalovaných pro zlomyslné
a mrzké na cti utrháaí muže své
vlastni strany Pan Rosickýdobře
poznav oč se jedná bránil se
ovšem zuby nehty ale nic naplat
Byl porotou 12 poctivých mužů z

lidu uznán vinným a odsouzen
Odvolal se sice k nej vyššímu sou
du státu Nebraskyale i tento soud
bez dlouhých caviků potvrdil ve
všem soudní výnos nižšího soudu
Pan Rosický má tedy to skvělé
vyznamenání ze všech česko-ame-rický- cb

novinářů On jediný byl
nejvyšším soudem odsouzen a jen
na jeho čele skví se znak usvědče
ného na cti utrhače Od toho
času pan Rosický nestal se méně

zlomyslným a ntrhačným Za to
však chytřejším a lstivějším Slin
tá a hanobí dále ale tak chytře a

zákeřnicky že stoji mimo dosah
zákona—nejmenuje osobu Zde je
vidět celá jeho duševní schátralost
á bída Jediná zbraň proti tako
vému bídáku jest opovržení a pou
štění jeho bídného škváru — 1

toho se mu zajisté od pocestných
mulů dostává"

iakto pise časopis kteryz si

vydržuje zvláštního "trhaná" ku
zákeřnickému ostouzení počest-

ných lidí Benediktinské chátře
nepříjemných a smýšlení bezpod-statnýc- h

a úplně lživých obviněni
ba i zločinů hnusných proti lidem

bezúhonným bez jmenováni jich
tak aby následkům jež by se jistě
dostavily ušel onen pověstný
"trhán" a jeho ničemní zaměstna-
vatelé jimž tak otrocky slouží a

pro něž tak hanebnou a opovržli-
vou práci koná Takto píše časopis
jehož každé číslo jest plno neřestí
a kalu kterýž chrlí na každého
kdož jest jim nepohodlným Takto
píše časopis od jehož vydavatelů
měli bychom očekávati že by měli

pěstovati cnosti křesťanské a hlá
sali pravdu a lásku — kdyby byli
sluhy božími ' a nástupci Krista
To ovšem ten časopis nikdy neči
nil nýbrž byl vždy hlasatelem
zášti nenávisti svárů lži podlo-
sti a lotrovství každého - druhu
Jsou to farizejové jimž nebyli by
hodni rozvázati řemínků u obuvi

kolegové z dob Kristových

Kdyby Kristus dnes přišel do
Chicaga ubíral by se dojista nej
prve rovnou nohou na i8a Alport
a když by seznal očitě všechnu tu
nešlechetnost páchanou Bene-

diktiny učinil by tak jako druhdy
íariscůa v chrámu Jerusalemském
a vypráskal by je se slovy: "Dům

nůj dum modlitby jest aie vy
jste z nčj učinili peleš lotrovskou"

Strana minulosti- -

Před několika málo dny odbý-

vány v jeden a týž den na růz
nyen místech dvě národní kon
vence populistické jedna "těch
pravých" a druhá oněch pro spo-

jení s
"

demokraty jsoucích a tím

opětně vyvolána otázka o tom
čím vlastně dnes populisté jsou a

jaké budoucnosti mají Výsledek
obou úvah není pro populisty ni-

kterak příznivým neboť vyznívá
z nich že budoucnosti co strana
nemají Žádné a že vlastně ani dnes

již za stranu samostatnou pova-
žováni býti nemohou Jsouť pou-

hými jen přívěsky stran druhých
aniž by při tom jakého vážnějšího
vlivu na jednání a budoucnost
stran těch měli Platí to měrou

stejnou o frakcích obou neboť
o íusionistech přec známo dávno

již jest Že pouhým jen jsou pří
věskem strany demokratické kte
ráž je co nejdříve již úplně pohltí
kdežto o těch "pravých" zase by
se tvrditi mohlo ie nejsou ničím

jiným než jakýmsi přívěskem re
publikánů Tvrditi by1 se tak

Záchvaty trvala vylétaný Záchvat a ner
Jednodenním ulivánl Dr

T ZsAleta sl nra
$200 láhev na zkoulku Obdržíte 1! zdarma
Dr K Kline Ltd (81 Arch Bt Phlladelpbla
Pa nuiumu

Lékárna ku koupi SM1- 0-

vlee v ňejvitll česká otadé Obchod obře
zavedeny a prospívající Prodá ae pouze ten
z tá Dříčínv ie jeden ze iDolečnfka chce roz
hodni z obchodu TtatnuDltl a iitl na odnnl
ne Pláte na Frank Neděla Crete Nebr

II Iaň í zaměstnáni navenkovS dobry
nik a gienář t Cech ry uCenjf akté-

ry drlll řas pracoval v Nímecku Mlnvi plyne
íoky a německy a UsteCni anglicky Dotazy
dílitá se nrou -- ~ care 01 ruuroa stp
Omana Neb

Hledá Dobrá mzda ase JSK£stálá Hlaste sn n
70x3 Karel Křupěla West Point Neb

V viiwuIaI velmi výnosný obchod mui-ill- l

prUUlJ skim prádlem pracovním
odivem Jakot 1 tabáky za levnou cenu Misto
toto Jest zároveS velmi vbodnt ku provozová-
ni mužská neb lenská kreJioTlny neb Jiného
domácího zaměstnáni Kdocbcei s malým ka-

pitálem zaíít obchodneopomeB tuto výteínou
přiletlloat Adresujte: "Kargaln "
?otf Pokrok Západu Omaha Neb

íllmvníL-- Vfiime do vricc hocha který
UUUVIJIR sevyuíu řemeslo v Cechách a
cniťi oj lacino pracován noy se zdejaimu
sp&sobu práce cl ta ladné nauill PHblMky dJ- -

tu se písemně nod adresou: lhnvnítr'cM
ot Pokrok Západu 71x3(fr

Z Hlavní Úřadovny ZČBJ

Všem ct řádům Záp Česko- -

Bratrské Jednoty v známost uvá-

díme že dne 27 května 1900 bude
uváděn do Jednoty nový řád "Zá
ře Severu ' číslo 90 v Thieí River
Falls Minnesota

Anton Novotný '

přfxlwda Hiavni Úřadovny ZČBJ

Alois Bláha
tajemník Hlavni Úřadovny ZČBJ

Z KRUHŮ ČS D P J

Tímto uvádí Hlavní Úřadovna
známost ct bratrstvu že dne 3

června 1900 uváděn bude do svaz
ku výše jmenované blahodárně
působící Jednoty Klub co číslo 16
r Omaze Neb
Veškeré dopisy blahopřání

buďtež zasílány pod
adresou: Frank Soukup 1110 So
I2th St Omaha Neb

Za Hlavní Úřadovnu se píše

Jos Nestával velko-předsed- a

Jos E Sokol velko-účetn- í

PŘIJME SE

eška přes třicet roků stáří která

by chtěla vykonávati domácí prá- -

Cl Mzda $12 měsíčně Lístek na

dráhu se zašle 71X2
J -

xiurasujic ua

KarelUrlím
Great Falls Mont

Rozkošná podnebí

ťnrý bíloch kletý i na pftdu nlahakon
vkrořil páter Sil vest ie Velez de Escalan-t- e

kteráž dorazil k TeUcému oL

xiezmi Jezaru dne 33 láří r 1779

napa! do tvého dennfkm "Zde poinebi
jest tak lahodným vzduch tik příjem-
ným ie Jest to pravou rockoiíí dýchali
jak ve dne tak I v noci " Podnebí utah-k- é

Jest Jedním s Dcjbohatifcb darů mat-k- y

přírody ZvláSté na březích jezera
olDÍho — a na 60 mil daleko v každém
sméru — to nejkráanřjií podnebí nalézá
me Aby Umožnilo se osobám pokochat-a- e

v krizích přírodních a v podnebí Um
nfm a aby lacino dostat! se mobil do
tdraxotnkh láuMých a tfletnich míit
v Utah UNION PACIFIC snížila cena
do Ogrdm Savlt ZaJce City
najedno Jízdné zacbe cesty 1 přirážkou
f200 od břebů misaoiirských kteréžto
sníženi vstoupl v platnost SL června od
7 do IQ července 18 července a srn-h- }J

Ptcn Plt7 budou do 31

října 1900 71x3

ttií íhim: 1332 Faita ti
OMAHA HCBR

1

přátel i nepřátel jako redaktor

časopisu Často dostatí musí no-

vinku z třetí až čtvrté ruky pakli
vůbec dostati ji chce a často do-

stane ji x pramene kterýž za

úplni věrohodný považuje a pozdě

pl aexaá pak že třebas zpráva ta

ťrliS tíamnou byla Ani jedm
s cr~Vczitirr neublíží vědomě

fZZ - crpKieli zprávou faleš-- í


