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V rfiímfcb yfeh tvarorh a velkostech
Jou řlinliiveny luk aly vyhovil v lom
podmínkám potadavkbia pouflvaUria

Jou zhotoveny buď a dhva neb ocel
přímjřin pohylMim nebs kormidlem v ta

ilu uiiiifti''nia ViecbnyJiKu opatřeny
miino-olejujlcli- tu-

liovými I6řky neb Kiiky le mUonébo kovu
llo iiřánl 'rn obydli farmu neb továrna
nazoy vrtrniK pine urucen

větrníky s přímým pohybem

iurj buj a iriauiiiunu
Naše ocelové

jthiu

I sbírky do Cech na prvou zásylku
svou v obnosu 1000 zl obdržel
iiin dnech od pražského nurkmi

_
stra 1'odlipnéiio na něhož zásylka
adresována byl následovní do
tvrzení: "Velectění pánové! Do

pis Vá5 ze dne 14 března 1898

jsem obdržel a dovoluji si Vám
celému výboru vzdáti nejsrdeč- -

nejsí díky za vzácný dar Váš per
1000 zl Peníze tyto odvedl jsem
spolkům určeným a sice Ústředn

lYrut zhotoveny 1 riHlepJi v rliliidu iulné ocele Ralvanlaoran
ocelové kormidlo ivliiti litinová hlavni kostra tamo-oleju-Ji-

ns tuhová lůJkiu Ve dvou velkotttoeb lOalíitop Čtyfunlová
ocelová rit

Naše v zadu řiditelné ocelové větrníky
Tatáá vifolMv-n- á koriMrukco Juko pH vílrníkárb i pobyhem pří-

mým přídavkům iiniobo iitvniho řUxni Ve řtvř velkostech 10

U a 14 Klop Hotoveny k vydrieni I ne J horli uluíby

Naše "Old Reliable" dřevéné vétrníky
vydrioly xkoiiíky po 27 roků a vyhovřly vm poiadavk&m oliva
t'l Jwiu hotoveny v oxiiil vel kontech— od 10 do 24 at Přejeme
Nolié ahy kaidy hyl ullítf-- ie když koupi PEKK1NS obdrti nej-lep- ii

Nekupujte dokud Jt neobdrželi niť katalog O

PERKINS WINO Ml LI CO 3si?iuwiKbiD

€ Matici Školské v Praze 600 zl

Národním Jednotám Severočeské
Í a Pošumavské pak každé po 200

zl Ačkoliv dle dosavadního roz

počtu vyžaduje Ú M Š ročně ko

i lem 300000 zl kdežto jednoty
severočeská a rosumavska asi

50000 zl v rozpočtu vykazují
I (podle čehož rozděliti by bylo ob- -

- nos zaslaný Matici dvěma třetina
mi a oběma jednotám po jedné
osmině přece však vzhledem ku

nynějším poměrnm rozdělil jsem

Předplácejte na Pokrok Západu
Jcdeo z BeJsUriich časopisu českých v Americe

V zásali5 repuulikániiký vsak od strany tieí visly a prospěch obecn vídj
hájící 1'ředplatud na týdenník $220 na rok dvojtýdenník $250 na rok

Adreoa: Pokrok Západu Omaha Neb

r% obnos 3 pětiny pro Matici a obě
!' ma jednotám po 1 pětině) Ob
V l_ f l ř V v

roli 16 et

Výhodné koupe nábytku

40 rozdílných' druhň železných postelí od $225 až do $1800

san uopisu vaseno uveřejnil jsem
v Nár Listech jak z výstřižku z

nich patrno Článek sám a obč

uvost vasevzuudtia vsuoie nema
lé nadšení a posílila všechny ku
další plodné práci neboť jsme pe- -

Yně přesvědčeni že krajané naši
ač za mořem přece jsou s námi
za jedno že srdce jich poutána
jsou toutéž páskou jako naše že

žijí a dýchají pro jednu svatou víc

jako my Obětavostí svou pro
kázali jste opčtnČ jak drahá Vám

původní Vlast Česká a poskytli

jsie utiskovaným uiecny a opory
v tom že zámořští bratří nedívají
se lhostejně na utrpení kterých

jest jim zakoušeti a že spolehati
sc mohou na pomocnou ruku je

jich Díky srdečné Vám velectě
ní pánové celému výboru i všem
kteří jakýmkoli spůsobenj přispěli

strádajícím a utiskovým krajanům
ve staré vlasti kteří hotovi jsou
obětovali vše za to aby stará prá-

va drahého nám jazyka nabyla své

původní platnosti a lesku Prose

byste ráčili vyřídili všem milým

Co se týče postelí po S225 mflžeme říci že jsme jich obdrželi plný
železniční vůz (275 kusň) Jsou 4

prvé v Omazc kdy železné postele byly za tak nízkou cenu nabízeny

Iloupáky židle stoly v rozmanitých tvarech v cenách nejlevnřjších

Železné postele $2-2-

Péra do postelí 95c

Slamníky $150
Nábytek do ložnic $950

hřbitove Oakwood vypáleny tř

salvy Uyl jedinkou podporou
stařičké ovdovělé matky

"i V San Felipe Tex utopil se
12 dubna Jos Veselý a sice stalo
se tak při návratu jeho ze slavno
sti vc Wallis Zajel totiž s ko
něm svým při přejíždění říčky do
větší hloubky a nejspíše jsa ve
stavu napilém s koně spadnul a
bídně zahynul

Jak nám firmou F Brodský
ii Co 1 33 1 2 ave New York

sdělováno jest přijela před tý
dnem do přístavu tamního kraja
ka A Wildová s dítkem a beze
všech prostředků peněžitých K

dovršení toho adresa manžela je
jího správnou není a tak jest oba
va když manžel za včas nalezen
nebude že zpět do Evropy pošlá
na bude Manžel její Ant Vild

pocházející i Velkých Vinic okr

Litoměřický měl dle posledního
dopisu manželce zaslaný bydleli u

Kobinsdale aneb Minneapolis v

Minnesotě Kdo by správnou
adresu jeho věděl nechť bezod
kladně laskavě firmě výše uvedené
oznámí

NEBRASKA

— Poštmistrem v Ilowells by

jmenován J L Svoboda kterýž
dosáhl jmenování vzdor ú

silovným snahám poštmistra býva
lého Amerikána kterýž za sebou

celou řadu místních politikářů
měl a kterémuž i několik tamních

krajánků v tom pomáhalo
— Poštovský Clark jemuž jest

svěřena doprava zásylek poštov-
ních mezi Neligh a Willowdale

přišel v úterý min týdne k vážné

mu popálenf V zadní části vozí-

ku svého složeno totiž měl něco

sena kteréž když jel prérií kte-

ráž krátce před tím požárem seže-

hnuta byla se mu vzňalo tak že

vozík v okamžiku v plameni se
nalézal Clarkovi podařilo se po
štovní pytel zachrániti a koně od- -

přáhnouti a při pokusu na utlume-

ní plamenů Šat na něm se vzQal a

on vážných popálenin utrpěl
— K smrtelnému úrazu přišel

v Pawnee City ve středu igletý B- -

Miner Týž vyskočiti chtěl na

dopolední vlak do Table Rock je
doučí při čemž noha se mu však

smekla a on pod kola vržen byl
Lebka byla mu rozražena a pravé
rameno rozdrceno ťoranenl je
ho prohlášeno bylo smrtelným
— V Norfolk vypuknul ve čtvr

tek kolem půlnoci požár v tam
ním státním blázinci a pouze jen

rychlému zakročení hasičů jímž
četní občani pomocí svou přispěli
jest co dčkovati že celá budova
oběti požáru se nestala Společ
nému zakročení podařilo se obme
ziti plameny na onu část v níž ku

chyň a kaple se nalézaly Škoda
obnáší as 55000
— Guvernérem ohlášeno bylo

ve čtvrtek 2e nenodla svoiati
zvláštní zasedání sněmu kteréž

odporučováno bylo za účelem po
volení peněz ku vypravení naší

obrany státní do pole Přítomně
nalézá pry se v pokladně státní
dosti peněz k vypravení milice

stávající a sněm svolán prý by byl

teprve pak když by nutnost k po-

volání dalších pluků nastala
— V Crete odbýván ve čtvrtek

t a

sjezd vykoneno vyDoru nebras-skýc- h

křesťanských temperečních
žen
— Donátovo kvarteto o jehož

výpravě po naších českých osa
dách v Nebrasce již jsme se zmí
nili hráti bude dne 9 května ve
West Point a dne 21 května
v Linwood
— Na ranči schuylerského kra-an- a

pana M T Bohmana jižně
od Columbus vrhla kráva mon-strosi- tu

totiž tele mající dvě hla-

vy dvě těla a osm nohou však
srostlé v kyčlích a mající pouze
eden zadek Jedna polovice mon- -

strosity byla živá když na svět při-

šla však pošla v krátkosti

tu stěhující se s povozem tábořil
v sobotu týden u Fremont a omy
lem na místě kořalky pozřel něco
koňského léku Byl sice dovežen
hned do nemocnice do Fremontu
však zemřel tam

— Rudoch Chaska kterýž asi

před desíti lety oženil se s bílou
učitelkou Cora Bell Fellowsovou

kteráž od té doby jej opustila byl
vzat v Niobraře do vazby pro krá-

dež a odkázán distriktnímu soudu

— Podle souhlasných zpráv
venkovských Časopisů jest stav
osení letošního jara lepším nežli

byl snad kdykoliv dříve

— Z Clarkson se nám píše:
Zde panuje nyní čilý ruch a staví
se o překot Zdejší obchodník

pan Jan Chleboun staví velký štor
Slečna Františka Kudrnova zřizuje
obchodní budovu vedle krámu
Rozmarinova a residence doktora
Clementse nejlepší to residence
ve městě se právě dohotovuje
Společnost ku postavení parního
mlýna v kteréž mají podíl okolní
farmáři jakož i místní obchodníci

započne se stavět v polovici máje
a to dojista přispěje k dalšímu

zrůstu a rozkvětu městečka Ob-

chody jsou zde dobré Pan Heř-

man zdejší nový obchodník se

železným zbožím dostává neustále
nové zásoby zboží což svědčí o

tom že má také dobrý odbyt
Hostinští pp Novák & Veverka

mají též plné ruce práce a to proto
že každého vlídně obslouží pročež
se k nim lidé táhnou z blízka i

z dálí Krajin F Vítek se minulý
měsíc na ten svět dopálil tak Že

spáchal samovraždu zanechaje tu
manželku a dvě dítky Zdejší vy-

hlášená sokolská kapela usta-

novila sobě za kapelníka pana
V J Boše který ač posud mladý

jest velice nadanný hudebník a

oblíbený občan tedy myslím že

bude zdárně kapela pokračovat
Vláhy máme dost a jest se radosť

podívaf fla ta pole jak vše bujně
roste a se zelená Teď se pilně
oře a sázení kukuřice započne co

nejdříve
— Guvernérem obdrženo v pon

dělí telegraficky oznámení od se

kretáře války že státem naším

prozatím dva pluky dobrovolníků

pokud možno státní obrany —

do pole postaveny býti mají Mi

lice sjeti se má v Lincoln do zítř

ka a nejspíše již ve čtvrtek ku po
břeží vypravena bude

— Na Sabatově farmě 5 mil

severozápadně od VVilber spáchal
v pondělí odpoledne samovraždu
otrávením óotiletý Chas Tramba

Týž přišel na farmu onu s úmy-

slem ublíŽiti ženě své kteráž u

zetě tam žila an s mužem se ro-

zešla a když do vnitř puštěn ne-

byl požil dávku strichninu Když
jed dosti rychle neúčinkoval sko-

čil do blízkého potoka leč voda

byla as proň trochu studenou a

proto vylezl Když nalezen le

žel pod stromem na jehož větvi

připevněn byl dosti silný řemen

tik že patrbě na oběšení se

pomýšlel když účinkem jedu pře-

možen byl — Porota vynesla roz-

sudek okolnostem přiměřený

— U Dodge přepadli v pondělí
dva tuláci 1 3tiletého J R Cantli-n- a

na poli vláčením zaměstnaného
a zavázavše mu oči opratěmi ku

branám jej přivázali nechavše při
tom koně u bran zapřažené Ne

bohý hošík nalezen byl teprvé po
sedmi hodinách ve stavu vysíle-
ném Po bídácích pilně se pátrá

— Krajany v Boyd County
Neb a Gregory County' S D

upozorňujeme že A Křikač v

Butte Boyd Co Neb" má na

skladě úplnou zásobu hospodář
ských strojů které prodává za

nízké ceny a krajany vždy v obo

ru tomto co nejlépe obslouží
Přesvědčte se u něho nežli koupí
te jinde 25—3tn
— Kuřte výhradně Pospíšilovy

nejjemnější 5c doutníky 28-- ir

IDocige xxl

-6 široké a 6-- 3 dlouhé a jest to po

Polštáře 8oc
Dubové stoly 24x24 $100
Dubové židle 75c
Dubové houpáky $100

—

5 lb nejlepšího sádla 35c
10 lb nejlepšího sádla 68c

' Peerless sádlo lb 5°

Snížené ceny koberců

V krajanům naše nejvřelejší pozdra
' vy ze zemí království Českého Zbytek koberců z velkolepé výhodné koupě od požárem zastiže-

né firmy Dobson-ov- y dán právě do výprodeje Nejlepší koberce

hotovené sestávající s Ingrains Drussels Wiltons Axminsters atd

Ceny poloviční

trvám Vám s upřímným Na zdar!

y Zcela oddaný Dr Jar Podlipný
V zlaté slovanské Praze dne 1

dubna 1898
1 V síni řádu Světlo ČSPS v

Táboře u Caldwel Tex sehrán
'i bude v sobotu 7 května poutavý
v obraz ze života Chudý písničkář'

ku kteréžto příležitosti vkusné 6ti
k stránkové programy hojnost ohlá- -

Yálka jest zde!
Zásobte se potravinami dokud ceny

nestoupnour
Sladké šunky č i 8c ' Sladká slanina lb 5c

Boloqua salámy 4#c 3 lb nejlepšího sádla 21c

t Sek obsahujících vydány byly
1 Clcvelandské časopisy přine

j sly min týdne zprávu ze pri ne- -

štěstí jímž na Alasce v průsmyku
chilkootskčm 13 dubna tak znač-

ný počet životů lidských utracen

byl zahynul též i krajan Ed J

Kalifornské Šunky 5 J4 c

Letní salámy 14c

Krabice roštčného hov masa 11c

- Hudec Týž před lety vlastnil o- -

buvnický obchod v Clevelandu

načež odstěhoval se do Portland
Ore kdež obuvnický obchod si

s zařídil Po objevení zlata na ce

zachvácen byl též zlatou

Nejlepší minnesotská mouka $125
Věhlasná Cream mouka 125
10 liber íízolí 25c
10 liber kornové mouky 9c
2 velké krabice broskví na páje 9c

Rozličné druhy: jako švestky jablka meruňky atd

3 lib krabice 9C

Výtečný Čaj 25

Rjo káva i°c

{ horečkou a poslav rodinu zpět do
% Clevelandu sám v polovici března

na cestu do zlatých polí klondike- -

Prodej pěkné obuvi lacino
Prodáváme pouze zboží lei uspokojí Nikdy

k vbli ceně nesnižujeme jakost

Výhodné koupě v ženské obuvi

$248 za ženské jemné kořínkové íněrovací
$350 střevíce - bnčdé a černé novými
svrftky ve vScch velkostech

Í11W za $300 ženské pěkné Donffola kotinkové
střevíce snřrovael neb rspínael — nové

řpičky — ve vftech velkostech
itTS ca i4r iónské kozinkové $225 střevíce

— ftnřruvácl neb' zapínací — ve vlech
velkostech

ských se vydal Vezl sebou as

zai5oo doutníků a různého ji-ní- ho

zboží kteréž v zemi zlata

(
dobře zpeněžiti doufal 13yl 37

' roků stár a zanechává zde manžel-- f

ka s dvěma malými děcky

1 V Otter Creek la zemřel po-

čátkem dubna M- - Musil jeden to

z nejstarŠích osadníků iowských
Stár byl 94 roky dva měsíce a 28

dnů do Ameriky pak pak přistě-

hoval se v r 1855 a usadil se v

Iowa City Odtud pak za měsíc

! do Tama Co se přestěhoval
% Prvé úmrtí v námořní milici

illinoiské událo se v Chicagu 19

hibna a sice zemřel zápalem plic

aaXti J J Barbora kterýž tepr-

ve ofeík? týdny k milici se přidal

Dopište si o katalog obsahující ceny šatstva a výbavného zboží

roh 10 a Bodgo ulice Omaha NebraskaPohřeb vypraven mu po spůsoběj


