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OkrM líoTgAfh Cílit)

JmI lo odvAflM tvřní avlak

kliěnnst( Jiřeď 1 Mvndnovanf

kraj obklnpujM pofi Mořilo
'oIo nfpotrádá ládři 1 lěíh
vlastnoatf kUřěl přiklAUny Jsou

lUkínttn krajioArn a fe (Imito he
dá " IMti k4koliv ví Hpoj
tAteih 1'odnbf jl fýtfěn
Hytm livodnovaí-- f Jest spořivý
Zásobí vody hojná Trhy dobří
Vftěltk ohromný íi I (dáteUký
MMeki firospívající fiouttvá
Vis tn řo#te v přimířní tnmpt-řa-lař- f

dá ss tti pěstovali se zdarem

řtsjlfím Píenic vojtěika oves

třsfnhořy a fcukuříei jsou hlavními

plofjinaml avluk pěstování retin a

ovoie poříná poutali hojně po
lornofcti

Padfát 1 Aoo rolníků v tomto

(křesá sklidili {'řůměrpm 50 bušili

(Ienice po akru 11 více nežli sto

přitáhli 40 UMŮ Vojtětkapři
fiAíl tu hojněji! úrodu nežli kde-koli- v

jinds Průměr obnáší 5 tun

po akru Ona pozemků jest roz-

dílná o I 115 do lo akr v ěemž

lahriiuto Jst právo vodní Osm

desát akrů je přivě tolik co jtden
člověk můle vzděbti Kdyby se

však chtěl věnovali pěstování zelin

a ovoce dostačí mu úplně čtyři-

cítka

SirAÍ podrobnosti o Morgan okre-s- u

obsaženy Joti v illustrovanťiii

spisku vydsněm od cestovního odlo-r- u

Kurlington dráhy a jsou hotovy k

zánílce Spisek tento budo zaslán

každěmu zdarma kdo zaAle svou

adresu J Francis (} P A Omaha

Neb a zajisté že každý jenž jest
nespokojen se svým přítomným oko-

lím neopomene tik učiniti
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bud iliřovářt dobřodnněm'! uěi
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piřtti !t't4l Jm ?My n kolik

řkjkb fhi nntk4 do Hniny na

pMkl I l fflnritedf Ibi Nrnci kt
a ibi Anglii" A hl" nd j

dobí l pyiaAi uvíiji v lotnto

oJfití udříj Itiitf íi!a iAuh tovary
domácí mi V fUe vyitavcnt
fctyry MkoUM třJ domácí výroby
k (Jflťti jina V Mu hU e NUndio

Mtrojc o tilcbl lid řkli iiíkti-- od

Ixírnlrí l mohou £ ! i t i každá kon

kurencl tahrtitěn Viak míly na

cctny rh olulivoi atclft ortovnícl
kruhu hyciklUtickfrh a nlyirly
obn dot ítfidré

ČiH viiltnHi — Tak utřínio ne

vtrnáhajtet živci ve Vídni l táv&

v dunajnkó tnetrooli ivlážte po
n!fJnf dobou tak rychle mohutnícím

činitelem politickým a jmenovitě vý

robnftn nevynt on pil dosud jako celek

vo veřejnosti lak vynikajícím tpftao
bem jako ni naí Národop výntavě
ZúóaHtnilif fe těto nejen velkolepou

(tkutecnfi výpravou ve dnech 29 a 30

června a výletem žactva Školy "Ko

menakíbo" v ttrpnu ale Čechově ví

denntí pořídili i tvliitní velmi

skvělé odděleni vo výtitavě krajanu
mimo země koruny českě žijících v

budově ppolkové a vyHtoupili důraz
ně Houbornou vytavou výrobku

Kvých v jialAci moderního průmynlu
Kollekce tato velmi pěkná má úko

hlavně reprezentační aby ukázala

Hamohtalnou prQmyHlovou cinnoHt

čeHkou ve Vídni

Z generální poroty průmytlouího
odboru — Odboru pro moderní nrft

mynl ponkytnuty byly tyto odměny
MiniHierHtvo věnovalo 20 stříbrných
a 40 bronzových medaillí a 20 diplo
nft obchodní komora v líudějovi
cích 15 etUbrných a 15 bronzových
medaillí obchodní komora v Plrni

10 Htříbrných a 10 bronzových me

daillí měHto Praha 10 stříbrných 20

bronzových medaili! a 15 diplomu

Průmyslová Jednota 15 stříbrných a

35 bronzových medaillí město Hora
Cutnii 10 stříbrných a 20 bronzových
medaillí město Hradeo Králové 10

stříbrných 15 bronzových medaillí a

15 diplomu město Král Vinohrady
10 stříbrných a 20 bronzových me
laillf měHto Smíchov 10 stříbrných
a 10 bronzových medaillí Národní
Jednota Pofiumavnkd 10 stříbrných

10 bronzových medaillí Národní
ednota Severočeská 5 stříbrných

10 bronzových medaillí a 10 diplo
mu NárodpÍHna výstava poskytno
Ubývající počet

"

diplomu čestných a

(vem lat'ých „iMhrných
medaillí jakož i diplomu uznání
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ultjcli iihuíiiii' tiutjUMi-l-
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tfprv iiihIhviio oliJevMiv H Jsnii lVko od pra-vye- h

k rozi-zmii- NiitiiilUit liiio potrvá pouzn
král kí řiifl kpiun 11É1 iniiv uk_
mámili utieceiiHl vi-n-a
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Dt- - 67 Iřrliori St„ (blriiffo I II

vyltíťi Jistí a ryrhlo

neduhy žaludeční a Jalerní íisljtra-lou

zácpu nechuť k Jíillu zlvruté
indlotiy nuilnrii bolesti hlavy
žloutenku oíklivn-4- ' od žiiluU'ui

lATVtečny pn žcnyJiJ
Olitmiil ukvrnv oMIfi-- ivrJnji) a

omlaxujo i'n Ti dít

N'a skladě vmtIi Ickíirnácli

Žerké noiiim l

lifl' tok lie)rivili luo--l- i

lni'-(n- obtíže píed porodem i po
porodu zvlúi rtk pii zun né
života vyléčí vždy vt i'ny

iřiřisl m fit o nim abychom
iřímH k pořovnAiání rm lili meil
íWfflí nemálo bylo knjiní ktsřf
flftsisnl byli Jiko my sympatický
mi iprAvsmi o riMftAmJrit takřka

křtjwiotl VrAiovl kírrý tma vs-tkfř- 4

flil podjwiřy vykonal v#ru

pomřiiA vím fisl jiní nsbof ifko
podnikitl cesty (# obtlfnfjU a

BíbM(iiínřjlf kdjl podpoř pn

kýtou prostředky k timníiftf #ví- -

NAl Vrá jtk ifiArno obchodem
na svých cetA h vydIAvalf ly
monl do svA rnilA vlasti lasýlali
vtAcnosti kraji jimil cestoval a

nová jd(0 festi veds ho do
cílích kraji jen proto aby dillími
poklady ft)i cestách ukořistěnými
roimnolil viá ně a renn4 sbírky v

("Vháíh pro pouěení krajrÓ a

obohacení mtisel a iislavu vzdělá
vacích l)ostid jak psal ředná
ťkami o dechách něco lískal do
fondu cestovního a rozmnožili ho

hodlá výtěžkem 1 přednášek če-

ských po osadách idejilch
Poněvadž první jeho stanicí bu-

du New York přirozeně krajané 1

ostatních osad českých upírali bu
dou pozornost svou na nás jak my
pornftžemn Vrázoví uskutečnili je-

ho cestovatelskó podnikání Jest
tedy na nás abychom dali čestný
základ k dalším jjho krokům ft po-

vzbudili tím jinó i podnítili oběti
vost jinde Posud se sice mnoho

ještě ani udělati nedalo ale začá-

tek jest již slibný a koneo bude za-

jistí výborný ku cti nás všech

Kdyby každý spolek odebral jenom
po 10 vstupenkách bylo by tu hra-

vě sebráno aspoň $200 a o další ně-

jakou desítku více by se přičinili
zajisté ostatní naši krajané

V tom asi smyslu pracovati budo

nyní výbor zdejších předseda spol-

kových kteří nešli se ve čtvrtek
večer aby porokovali o přípravách
ku přednášce Vrázově Žastoapeny
byly spolky a korporace: Tábořit-k- y

Vltava Slavie Velkovýbor J
Č I) řády New York Otokar a

Jeroným Děl Am Sokol Dout
nem podp spolek Olymp Vy
sloužilci Záboj Praha ložo a dvfir
Tábor Účastenství mohlo ovšem

býti větší ale netřeba snad soudili
dle něho na netečnost a pod neb
záležitosti jinó zajisté zdržovaly
ostatní a nebude tu ani jediného
spolku který nepříznivé stavěl by
ae k podniku
Předsedou zvolen občan Hory od

řádu New York místopředsedkyně
pí uoufalová a velkovýboru J GD
poklad pí Mclzrovi zo sboru Sla
vie a prot i fin taj obč V li
Tuma od spolku Záboj Usnešeno

vyhledat místnost větší buď zdar-

ma aneb za nájem co možná nej- -

nižšl a proto vyhledávat! mají v

Central Opera House občané Styr
ský a Kochmac v Lexington Opera
House obe Němec a Tůma a za--

mluviti neděli 17 a 24 listopadu
ježto neví se dosud určitě kdy
Vráz sem přibyde
Líitky však dají se tisknout

hned ovšem bez datum neboť den

přednášky oznámf výbor v novi
nách Výbor pro místnost opatří
zároveň tisk Vstupné budo bez
rozdílu 2 jo za aadadla v ložích po
35c

Lístky pošlou se spolkům pokud
udou míti schůzi před přednáškou

Spolky pak snažně žádají se za vše
možnou podporu v každém ohledu
Příští schůze konati se bude po-

slední týden před přednáškou
N Y h

llyla jsem atížena ochraptěním a
nachlazením Využitím půl paklf-[čk- u

Dra Ang Koeníga Harabur- -

lUce ul Cincinnati Ohio

i milionu sfHnílm
Zboží tliOHHMIO lj)f
zc zlmiikrol('l('lio o!i

rliiMlu N' Ií 1'iilroiicnt

llonfoii S torr tti

Oilfl vykoupit! střížní sklad

Z D Bfcknella zásoby No

veltyCIoak Co z Houstonu

a sklad obuví zbankrotčlé

firmy chicagské

Mltrt lili 21:0!)? tíár? bníon i

f fgrodcfc dncžtcm piMale

9m%

Obrovské iáoby lyto tmiil býti

vyprodány do li duň za ceny jaké
t i! t
aouv Abychom ut-ini- nitxto pro

aasoby jiné

bolí ze skladů těchto jest úplně
nove a neporušené se

stávajtcl

zboží střížního

spodního prádla

klobouků čepic

dámských plášťů

šatstva obuvi atd

Navštivte nejhojněji zásobený
aklad zboží

Boston Storo
Mr-znpj- ul roh 16tá a Iiotíglas

OMAHA NKli

IVejvHAí

Česká Osada
v Nebrasco !

Kolem 25 let stará v nfž naltzaií ho
mnozi zámožní ano i bohatí osadníci
nalez se ve východní čáiti líutler a

západní části Saunders okresu NV
bízfrae vém příležitost k nabyli far
my osadou touto hraničící kdež
možno pěstovati kukuřici pšenici
oves Ječmen cukrovku atd dlo libo
ti majitele Mám na prodj

4003 ibft tri:žhžiš:cí isish
na nichž možno doBÍci bohaté úrody
poaemky tyto hranicí ne svrchu zrní
něnoo velkou Českou OHadou Leží
blíže města Iirainard kdež nalézá ne
důstatek íkol a kostelů
Drlf Taniín-- C Dř W al to u kr V
taví ibjruk a doba I rok i T prew drokt
ltoakr prodávtlf v Jakákoliv rlM dl

přáni kapallefho Hlktfo ván nl(d-o- U

lepší ty liodjr lopiiu ml ba řk
Mb anglicky HTIlMm

"n-"WKmi- if

1205 řarnamht Omaha Neb

(Mpnretab V Kut Buk'0h Xb

Krásné JvalitoSrafovanéobra -

By představující leské Velikány
mI íii ±1 i

Mimu nviui st pru iw
kfflé a Veřejní místnosti hlkoS

pro rodiny vtdme nyni na skladž

Podejte ilftkaz ničeniníci {

NPe uvedené stvrzení jest samo

zřejmým Volíme za porotce k roz-

hodnutí o důkazech jež utrhačné

D L podati mají sudího Berku

STVHZENÍ

Já nížepsaný stvrzuji tímto že

jsem obdržel od "Pokroku Západu"
$10000 Blovy

Jodno Hto lolInro
s nařízením abych jo vyplatil p J
F Přibylovi redaktoru Dělnických

Listů když porota tříčlenná sesta

vená dle vyhlášky P Z ze dne 22

října uzná že mu náležejí
JocEr Havlíček

Omaiia dne 22 října 1895

Tlio Discorery zachránila mu život
Pan GCaillonutto Isiirník vItinvirs

vllls 111 praví "I)r KinL"8 New Din

covy deku i svft život Onhumv'-- !

Jsem chřipkou h zkusil Jsem lékaře vo
vzdálenosti mnoha mil avSuk hci lířln
ku a vzdal jsem se Již nudéje na uzdra-
vení Maje J)r Kii)(í"8 New Dlscovery
v lékňrnC poslal jsem si pro láhev n po-
čni lék užívutl Okuinžitú so mi ulovilo
a po využiti tří láhvi mohl jsem vsláti
Váha léku vyváží zlato Mám j stále
v lékárno I v domácnosti" Požádejte o
▼7oruK zuarma u uoooman Urug Co
Ouiuha Neb (2 td

Severovy prášky proti bolení
i „ r

niavy pomohou vždy Mějte je itá
le po ruce

Holníoi pozor!
Není snad knihy z kteréž by se

v nahodilých případech onemocnění
koní skotu dobytka ekopového i

vepřového drůbeže atd tak vydatné
ponaučení čerpati dalo jako ze

"Zlaté knihy pro farmera"
V knize této naleznete mimo re

ceptů k léčení rozličných nemocí io- -

bytka nesčetných ponaučení potřeb-
ných v každé domácnosti kdež

mnohdy včasnýn zakročením ztráta
mnoha dolarů se odvrátí Kniha ta
ková nalézati by se měla v každé
české domácnosti aby vždy a v kaž
lem případu byla po ruce -- Zlatá
kniha pro turínem" lest nřkné
úpravy v plátěné vazbě o 345 str a
cena její jet velmi nepatrná stojí
pouze tl00— Zasílejte objednávky
i přiloženým o ctl4 řafi

Prodáváme je oba po $too anebittl'

QeJ „ GoUh„j4 jského prsního thé byla jsem vylé
neilepsí domácí mátání proti re? Sena — Paní Ilabette Husch 62ť

"fremii k Pokroku Západu m

doplatek socta

ví rosroKu tapsa matismo 1}X méně poraněna NEB


