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I'o celý tento týden budeme vyprodávat!
všechno zboží za méné než poloviční cenu

Podzimní zíisoby úplné
Jest dokáznnoti pravdou l v Boston Storu jsou

mnohem nižší režii kdektdiv na západě a vkus jvdnatelft závodu
tohoto předčí všechny jiné ve výběru zboží hodícího se pro
zákazníky všech tříd

Kcopomefite navštívit! obrovský tento obchod!

yivlřint ní výlíl?i obuvi
pro dítky ?1io1ííí 1o wkoly

Každý pár zaručen-P- o l I 25 a 1150 můžeme vám

ukázati tifíce vzorků obuvi leličl i těžší hodící hb pro dítky do

školy Naše obuv se neroupárá ve švech a mimo toho nahra
dime každý pár kterf-- nevydrží novým
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V hraziUki provinci! Hahla vypu- -

du revoluce h Jsou obavy In ItnNItf

majetek bude Um opět ničen Jako

před několika lety

ťranrouzM redaktoři Jou velmi

poplašeni zprávami stále v Kvrnpé

kolujícími Že Sp Státy chtějí anekto

vrtli ostrov Kubu íiaulols praví:

"Kvropu velmi o to se zajímá aby
Cuba nepadla v kořist Hp Ktátfim"

Hen 'rederkk 7etnle biskup

londýnský Jmenován byl atciblkii

pem Canterbury pil masem Anglie

Ve Snýcanku odbývaly se volby

do státní rady Hadikální demokraté

získali h mandátů socialisti 1 na úkor

protestantských konzervativců

Tch samý starý Hsiik

ImII !--

'i(ojcalp: 'Dobře dobře slrýě
ku Hamueli Jen to zkus tím stři

brem MfiŽe být že to bude dobré

Ku př v státní pokladně německé

máme ta 107 milionů stříbra které

jsme nechtěli prodat proto že jrf la

ciné Budeš li ta něj platit ttatem

v poměru 10 ku 1 snad se ho zba

víme '
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Hon CtNftK Duras t Wilbcr

nejlepší řečník český ve státě řeč
niti bude ve schůtích je! se budou

odbývati jak následuje:

V Llnwood ve čtvrtek večer dne
29 října v síni p F Bartoše

V Abie v pátek 30 října
V Hralnanl v soboli 31 října
V Bruno v neděli odpoledne dne

1

listopadu

PAN FKANT DOLEŽAL
Z FRKMONTi

Ve Wilbcr v siní Paskově v

tohotu 81 října
V PlattMinouth v pátek 30 října

V Omae v neděli odp 1 list v

Nár síni p J Havlíčka

PAN JAN ROSICKÝ

redaktor Pokroku Západu súčastní
se schůzí a bude řečnili:

Y Dodge v sobotu 31 října večer

V ClarkMOii v neděli 1 listopadu
odpoledne

PAN F J 8 ADÍLEK

bude řečnili v následujících místech:

20 října ve West Point

31 října v Milligan
1 listopadu v Big Blue ve škole

kde se vždy odbývá volba
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6 h'll ttnhm l'2r a dva Uhcn

It idik )nl unikl ulrďv jk tfl
grm iéfiijf h r I i ii ky mr hr&nil

dtýtn rcvolcrcfii Mnoho lomorl
tft tjlo jdihito a frri'i(

Vttr$kd mincovna v Pftrohralí
požila pracovali plnou partm M4

}o ruce lb tlatfi Í utřfhr a

i tohd lml raiiti ta ICdOooOCO

Klatých ru hlft a ta 25000000
rubla a ta l0000oo ílribnó

mince

(Vir dlt doMi'l v Némecku a ic

nivítévoB u roliíft tarviiinýcb v

l)rmíta(]tu S německým cÍHařem
eíel e ji! dvakrite

(iraltťanin li nt knliete MeSčcr- -

ikého byl na čau taUven pro tele

gramkterý mu kntle i Pařile poslal
a v nímž napaln byl president
I' aare a armáda frai coutská

V VetrohrmU bude co nejdříve
íshájena rosko-nřmcck- i cflnf kon
ference kteri ma orovnati celní

{)ory meii Kunkem a Nřmeckem

Při audienci kterou mři roský
vyslanec v Oařihradé hrabfi Neli
dov u mukin a nejevil tento mnoho
chuti k tavedenl nřjakých oprav
Nelidov odcestuje do Kunka aby
caru podal tpr&vu o ftavu vřcí
Turecka Sléluje ne že arménský
patriarcha dontal list od revoluč-

ního annčnakčho komitétu ve kte
rém Ž4d& ne na něm tl&OO I ři

tom hrotí se mu že stihne hc

stejný osud h Armény kteří po?a
dávky výboru odmrštili nevyhovili
žádosti Petrohradské Védomosti

podávají podrobnosti o nanilno
tecb jak vypravují o nich armén-í- tí

uprchlíci t Kliinadtinu Praví
se že v distriktu Van iádného Ar
móna více se nenalcia Kurdové

podle vfieho ve srotumění se sul

taném vraidili muže bet miloHti

uniseli nejbetčí ženy a dívky déti
házeli do jam určených k přecho
v&vání kukuřice a pohřbívali je ta
živa aby uspořili střeliva

Dle lowlý nahého SUitulnrdu
velmoci Portou o ú

stupcích ohledné proplutí Darda
nellami a slibují mu osobní ochra-

na jestli povolí
Z Paříte otnamuje ie že dosa-

vadní velevyslaneo ruský Morcn-hei-

bude povolán zpět do Kuska

poněvadž byl proti návítfivé cara
ďo Francie Na jeho místo bode

ustanoven mladý Giers dosavadní

člen vyslanectva v Paříži

Huna pařížská i londýnská jsou
velmi nejistý a Ite prý očckávati
krisi

Princ Victor itahký nastoupil
cestu do fííma v průvodu své ne-vist- y

princemy Jeleny černohorské

a mnoha clenfl knížecí rodiny 7

Cetinje Princema bude v Bari
na katolickou víru překřténa
Ihr Jameton dobrodruh tnámý

e avého vpádu do Transvaata
bade prý co nevidět te tdravotních
ohledu i so soudruhy i větt-n- í prr- -
puitěn

V Londýně projedoáváo byl opět
případ se zlodějskými manžely (

Castleovými te San Francisco u

policejního souda Jest jisto že

žena byla rutinovanou tlodějkou

''j'" ""' "''X
mohlo přlpuftfní áfnky co'

lín
přináší podmořské lano

rM sU ee práv o nf i křmo
koncA nepatří fikm linm !

[kam obyčejný '"'' ''"'"'J
stane totil do lapáku
Ph Han Frtinrhrn omamnjl
désné zprávy o násilnostech na

i ntffi ft Filipínských
Ú í I - 1

liíinýf h J ii II ii
jsou Spanílové

KanihalA h't ll obAr svou ladnou
ranou cibijí a pak snědí řpně-lo-

ujatým povstalrnm iikáva)(
(idy vyvrhnjí %nitřnsi a přibíjí
J na rti p'notí 'ih „(j1

bylo te éení tirnič tu
A'l'minii A'í"rro pfidsrda ná-

mořního sondu V !hSftí- pn IiItihíI

žfl lijutci t CompliUru budou sou

tetu Jíro piriti a rebelové proti

nn- - sf boti a0OOOfj0 a po
slali j v IftiJé ípsněNké aby ta ně

koupila loď VNlfcnoti

Na řítnkm rytlnntcťil f Londýně
tlkli jistěho ěfnského doktoři kte

rý Plekl t Činy pře Hpojené Stály
d Londona ja pnná-b-dnvá- n pro

spiknutí i rot i Li Hui Čngovi
Afg-ick- policie dvá pozor aby

nebyl Clňany i A'gli vyvpten

Kuby oznamovalo se že náí

konul Lee po prudkém konfliktu

který měl s generálem Weylerem
ohledné tadrženl v igilancie od

stoupí-
-

Nyní však otnamuje se

Že mu ani nenapidlo opustili své

stanoviště Poměry j u na ne

Sfastnérn ostrově netméněny

Manilohij přichátí tvěst že

Školní otátka stojí opít tam kde

tála před vítězství liberalQ Pre
mier Lauier povolil kalollkQm i
hodiny denně vyučovati ve řko- -

lách ale následkem uďo spustili

protestanti pekelný rámus a proto
vtal premiér slovo své tpět

llahuuěhý říáHký poslanec YA S'ie

jenž před nedávnem vzdal se mandá

tu měl velkou politickou řeč ve které

vylíčil hraběte Kaděna jako druhé

zhorSené vydání hraběte TaaíTea Ny-ně- jií

rakouský premiér právě Jako

TaatTa hledí se udržetl tancem mezi

vejci a Štvaním národností proti sobě

Nadržuje prý klerikalistnu a poškozuje

Němce

ZJamaiky oznamuje náš konsul

ze tam byl zakázán přívoz dobytka ze

Sp Státu a celé střední 1 jižní Amerl

ky jakož I jižní Afriky a Austrálie

V nevěrni Austrálii jest následkem

dlouhotrvajícího sucha taková nefiro- -

da že farmáři trpí hladem'

Némeřti nacionálové ve vfdefiské

městské radě odtrhli se od antisemitu

nehodlajíce déle snášetl diktaturu

doktora Luegera

Minto Kuron v ljubehké gubernii v

ruském Polsku zničeno bylo pažárem

a 'Mm osob Jest bez přístřeší

Trh obilní v Anglii jest pevný a

cena pšenice ! mouky stoupá Přičí

tá se to stoupání cen v Americe

Chléb Jest o něco dražší v Anglii 1 na

pevnině

Cernohortkd princezna Jelena při

byla dne 22 t m do ftíma o 11 hod

a uvítána byla králem Hunibcrtem

královnou Markétou korunním prln

cern svým ženichem ministry členy

diplomatických sborů atd Ulice od

nádraží k paláci vedoucí přeplněny

byly lidem vojsko v parádní uniformě

tvořilo tu špalír v průvodu nalézalo

se 20 královských povozu které násle- -

doválo silné oddělení kyrysníku Hud-

ba hrála národní hymny černohorskou

a italskou I

Sultdn vydal rozkaz jímž uvaluje

se na mohemadánaké obyvatelstvo

dafl i hlavy v obnosu 5 piastrO dan t

ovcí a veřejných prací ivýšuje se o 1

až 1 a pfll procenta Tím vláda ture

cká spolu s příjmy t pěti monopolů '

hodlá tískatl ]3moun tureckých liber

dcij -mc ťiANých pnkrmn — aby [í

1
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OZNÁMENÍ ÚMRTÍ A DÍKŮVZDÁNÍ

Hlubokým žalem a zármutkem sklíčeni podáváme všem příbuz-

ným přátelům a známým truchlivou zprávu že náš milovaný
choť a otec

JJi1T BLÁHA
v stáří tíO roků na věčnost se odebral dne lOho října 18ÍM5 Ze-

snulý byl narozen v Domanisli na Moravě dne Hho června 183G

Pohřben byl na hřbitov ve Schuyler za hojného účastenství milých
našich přátel a známých a v průvodu řádu Západní Jednoty čís 42

Č S P S začež jim vzdáváme vřelý dík Děkujeme též všem ta

květiny jež drahému našemu otci co poslední dar věnovali

Anežka Marie dcery Klcoiiora Bláha macželka

SCIIUYLEK Neb 22hn října 1800 Josef Biáha syn

A

Fluaníní stálost

Víiílí-riin- č nolÍNluiící sno ernost s
j rf j

moliovltoittí rovnající so polovici odhadu

nemovitého majetku státu Iowa—Vykaz
Mutual Lifo Insursnre Company z New

Yorku jest hodna povšimnutí víecli

přemýšlejících lidí

Velkolepý' úkaz tři a padesáti let ob

chodu dokazuje že podnikatelově vzá

jemné pojišťující společnosti v New

Yorku položili základ široko a lilutmko

neb ona prospívala a zachovala si její
d&vřru a bezpečnost ve vSoch panikác h

které odvážnou spekulací a politickou

agitací byly přivedeny na nás v posled

nich letech

PoliStřnl na život Jest pravé umřní za

ložené na zákonech nczmřnitelnyrh jnko

zákony Mohamedu a Pcriana zákony
života a smrti Každá mozna příhoda-

-

est známa a ziiflStona Nic není pone-hn- o

hádání neb tměné Jistoty v

Jakých zálohy mohou hjHi uloženy Jsou

předepsán státními zákony a obchod

jest pod přísnou dohlídkou státu

S těmito přesvědčujícími důkazy před

obecenstvem jest snadno přesvědčit kaž

dého inužo I ženuhohatého I chudobného

by byl zabezpečeným pro sebe I Jeho

rodinu Ve finančním zástoji této veliké

ipolečnosli

Cokoliv možno hyti pochybno o Jiných
rtstavech peněžních nemnže se nijak tý

kstl pojišťující společnosti


