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na sobě hořící Šat Na to pospí-

šil k sousedům o pomoc avšak

když tito přiběhli nebylo na za-

chránění nešťastné rodiny ani po-

myšlení Burk dopraven byl do
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kusové $425 — Naše tvrdé' uhlí Je Scranton cbvalně známá Jako

nejlepší reniiN)ivant)ký anthraelt Dobrý poloanthraelt do vytápá
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(vždy pramen všelikých láoí)

vyprodává veškeré zásoby Šatstva aby učinil místo pro nový odbor Na-

skýtá se Vám tudíž výborná příležitost abyste si koupili oblek neb zimník

za méně než obnáší výrobní jich cena Všechny zásoby šatstva musí se

prodaii nic nesmí zbýti Ve spojení s výše uvedeným dáváme do výprodeje
tovární zásoby dámských dívčích a dětských jupek a pláStů za čtvrt jicb
ceny Jupky a pláště od 49c do 6'98 jež míjí cenu 2 98 až $30 f 0
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Letos máme neobyčejně hojný výběr kalendářů hlavně z Čech

kteréž nabízíme za prémie a sice každý předplatitel muže obdrželi

jeden z těchto kalendářů dle svého výběru za doplateK kterýž při
každém z nich je uveden Máme následující druhy na výběr:

Velký Slovanský Kalendář

Týž obsahuje velkou titulní přílohu: Kulig keJana Sobiezki-h- o

V tetu nalézá se 43 vyobrazení PovidV „J humoresek čítá
osní a ]taých kratších neb delších poučných neb zábavách fclánků 27

CsnUoksixáiH jest ceutftco premiUa4ípUt#lt 10 centů

Občanský Kalendář Koruny Svatováclavské
- ' v -

Týž obsahuje velkou titulní přílohu: Císař Rudolf II u alchi- -

misty Povídek humoresek a črt má 13 a jiných článklIHpoučných
i zábavných delších i kratších 26 Vyobrazení v textu je 32 Ce-

na tohoto kalendáře jest 35 centů co prémii za doplatek 10 centů

Vlast nový prostonárodní kalendář

Týž má velký titulní obraz: "Německý král Lothar prosí české-
ho knížete Soběslava o mír" Povídek humoresek a črt obsahuje 13
a jiných článků drobnějších rozmarných i poučných 25 Vyobrazení

pátek odpoledne před spolkovým
komisařem Humprey em výslech s

vydavatelem "Nového Věku" p

01 S Čadou K velikému jeho
úžasu bylo mu sděleno Že spolko
vá velkoporota vznesla již na něho

obžalobu pro zneužívání pošty —

Čada zatčen byl spolkovým mar-

šálem

1 V New Yorku pokusila se o

sebevraždu otrávením předminulý
čtvrtek 24 roky stará krajanka pí
Anna Fridrichová z č 306 vých

24 ul Večer nepohodla se pro

ějakou nepatrnou příčinu se svým
chotSnr Tomášem což ji rozčililo

do té míry že se u přítomnosti
manžela a dvou dítek napila kyse-

liny karbofové Paní Fridrichová

dopravena byla ve stavu povážli-

vém do nemocnice

— Paní Marie Albierová vdova

po nešťastném spisovateli p Pavlu

Albierim obdržela zásluhou p

vyrabitele léčivého hofké-h- o

fnaJ750 náhrady PanTriner

dopsal jménem' vdovy brzy po

pohřbu její chotě řiditelstvu texas- -

ské dráhy na níž Albieri o život

přišel že bude proti ni podána
žaloba na náhradu nevyrovná-l- i

se po dobrém - Hned na to přijel
do Chicaga zástupce dráhy té a po
delším vyjednávání s přáteli paní
Albierové uvolil se vyplatiti jí

Í750 náhrady 'kterážto nabídka

konečně přijata ♦

l Na £llis islandu zadržena

byla přÍ8tčhovaleckým úřadem

mladá krajanka AnDa Kvapibva
jež přijela do Ameriky parníkem
Kaiser Wilhelm der Grosse"

TáŽ během plavby přes moře stala
se matkou Přijela sem za jistým
Karlem Hanušem uzenářským po
mocníkem jehož obydlí nalézá se

v č 401 vých 72 ul

li V Chicagu přednesena by
la proslulým Thomasovým or

kestrem skladba českého skladate

le p Josefa Suka "Pohádka"

velikým úspěchem Anglické listy

oplývaly chválou nad touto novou

znamenitou skladbou nadaného

českého komponisty
i-

1 V New Yorku spáchala v noci

na neděli dae 251 listopadu sebe

vraždu i7letá česká dívka Marie

Rudá zaměstnaná jako slúřká

rodině p E Hansela č 48 Loril
lard Pláce otrávivši se kyselinou
karbolovou Hansel odešel v sobo

tu večer s chotí svou do divadla a

když se o jedné hodině ranní
vrátili domů nalezli služku v bez

vědomí Přivolaný lékař dal dívku

dopraviti do nemocnice kde v ně

kolika minutách skonala Příčina

sebevraždy není známa

H Arnošt Jareš i61etý mladík

nalezen byl minulou středu večer

chodbě domu č 143 Newark ave

Jersey City N J kdež byl

zmořený k smrti hladem a vysíle
ním klesl Nebohý hoch dopraven

byl do svého bytu v č 218 Mont

eomery ul kde vyšlo na jevo že

chuďas po celý den o hladu sháněl

práci aby mohl matce opatřili na

posvícení krocana avšak všude

kde o práci požádal byl odmrštěn
K smrti znaven uchýlil se konečně
do chodby zmíněného domu kdež

pozbyl vědomí Lékaři doufají že

se mladík zotaví

— Rodina krajana pana J F

Kouby bydlícího blíže Walsh

Center S D postižena byla vel

kým neštěstím Dítko p Kouby
18 měsíců staré požilo přísady

používané k barvení másla a otrá
vilo se Vzdor rychlé pomoci lé

kařské dílko za nedlouho skonalo

V New Yorku nalezena byla

předminulou neděli ráno i61etá

česká dívka Alžběta Dvorská za

městnaná v rodině Jamesa Morana

520 vých 164 ul v posteli
mrtva otrávila se plynem Má se

za to že neznajíc zařízení plyno
vého osvětlení buď plyn zhasla

aneb kohoutek plynový nedopatře
ním opětně otevřela

w v Muskegon Micn usmrcen

byl v neděli strojník James Tate
kusem prasknuvšího setrvačného
kola v závodu Central Paper Co

Budova poškozena v obnosu

fi3ooo 150 mužů zbaveno na

čas práce

Nikdo rozumný nemůže očeká

vati úplné zdraví nevyprázdni li

se střeva jeho jednou denně Jestli
se tomu nevěnuje pozornosti vzni

kají choroby žaludku žlučnatost
bolest blavy nezáživnost a zlatá
Žíla brzy následují Přejete-l- i si

vybnouti se těmto chorobám udr

žujte střeva svá v pořádku použí
váním Chamberlain'sS tornách and
Liver Tableta kdyl toho třeba

Jsnuf tak snadno k ožíváni a pří
jemni v účinku — Na prodej
rlech lékárníka

nemocnice žalem téměř sílený
Domek shořel a když později
zčernalé mrtvoly objeveny nebylo
je lze od sebe rozeznati Má se

za to že Adam zapomněl shas-nou- ti

lampu a že tato převržena

byla snad psem

CEŠI V AMERICE
:

V Clevelandu pořídil si před

minulý pátek krajan Fred Malý z

Lester ul důkladnou opičku a v

té se chtěl zastřelili Dříve však

než mohl úmjsl svůj provésti byl

zatčen a policejní soudce mu dru-

hého dne "nasolil" $25 pokuty
zaplacení soudních útrat a 30 dní
v robotárně Když však Malý slí-

bil že se příště vystříhá opojných

nápojů soudce trest suspendoval
a Malý propuštěn

1 V Chicagu roznemohla se v

minulých dnech za příznaků du-

ševní choroby krajanka Anna Koz

lová z č 135—28 pláce a konečně

stlžena byla zuřivou šíleností Před

minulý Čtvrtek poslána byla do

blázince v Dunning Nešťastná
žena iest roků stará matkou s

dítek a do Ameriky přijela z Čech

v útlém mládí z kraje táborského

H Krajan Jan Sedlář starý ob
čan z Lindenhurstu LI nalezen

byl v minulých dnech v lese pro

stírajícím se západně od zmíněné
ho místa mrtev Den před tím

odebral se do lesa aby tam na

sbíral dříví k palivu avšak více se

již nevrátil Má se za to že raněn

byl mrtvicíSedlářbl 72 roky stár a

do Ameriky přijel z Cech před 40

roky Byl vysloužilcem z občanské

války a zůstavil zde vdovu a syna

H V Chicagu přišel předminulý
Čtvrtek o život i61etý český hoch

Ondřej Řezanka z čís 8823 Maní-ste- e

ave Týž zaměstnán byl u

firmy Chicago Ship Buildiog Co

při práci udeřen byl spadnuvším
dřevem tak prudce Že na místě

byl usmrcen - ''

1 V Clevelandu odbýván byl

předminulou sobotu za obrovského
účastenství obecenstva pohřeb uvě

domělého krajana Ant Vaníka
Dle výslovného přání svého byl
Vaník spálen v tamním kremato
riu za dojemných obřadů Za zvu

ků varhan všoupnuta byla rakev z

kaple do pece kdež v necelých
hodinách tělesné pozůstatky Vaní

kovy spáleny na popel

li V Chicagu spáchal předminulé
úterý sebevraždu oběšením 56 roků

starý krajan Viocenc Svoboda

přízemí domu £212 DeKoven ul

Svoboda zaměstnán byl po minu-

lých pět let jako domovník v domě

p K Otradovce avšak před krát

kým časem ztratil následkem ne

mírného pití místo to Svobodova
choť a dítky žijí v Čáslavi v Če

chách v dobrých poměrech Sebe
vrah přijel do Ameriky r 1893

H Krajané Tomáš Kubeš a zeť

jeho F Maruška z New Prague
Minn vyšli si onehdy na hon

Jdouce kolem jezera spatřili na
ledě divoké kachny Pan Maruška
na ně vystřelil a jednu poranil
avšak tato odlétla dále na jezero
Pan Kubeš se pustil za kachnou

nepomysliv že led není dost silný
aby jej udržel a právě v okamžiku

kdvz se zástavu a chystal se na
kachnu vypáliti led se pod ním

probořil a nebohý honec v hlubině
zmizel Zeť jeho vida že uemůže
tchánovi pomoci pospíšil pro sou

sedy načež nasta'o hledání mrtvo

ly která byla však vylovena teprve
druhého dne Nešťastný krajan byl
as 47 roků stár a zanechal zde

manželku a osm dítek v dobrých
poměrech

1 V New Yorku spáchala minu

lou středu sebevraždu v návalu
okamžitého šílenství 34 roky stará

krajanka pí Marie Panušková z č

1135 —I ave Na pí Panuškové

byly již po delší dobu pozorovány
známky duševrí choroby avšak
manžel její Václav Panuška zdrá
bal se ji poslati do blázince a ra

dějí sám ji střežil Ve středu krátce

po 2 hoď rannf vstala z postele a

když ae jí manžel otázal co chce
dSIati odvětilaže si vyhledá látek
na obvázání blavy Na to přistou
pila k oknu jež rychle otevřela
nežli polekaný Panuška mohl torna

zabránit) Trhla se střemhlav
okna třetího poschodí do dvora
zranila se tak těžce le v krátké
době skonala Nešťastná iena na
rodila se v Běli v Čechách a
Americe dlela 18 roka Zůstává po

10 roků staré

"Caney Creek"!

kořalky
za $300

ZÁSILKA VYPLACENA!

Spokojenost taruťena neb

pmíze se vrátí"

AUHKSUJTEi

Chicago Llquor House
402rorthl6tbSt Oastiaric J

EEFERKNCE: Vleobny obchodní Jedna--

telny a expreaanl spoleínotl }

tV Za správné vyflienl vlech objední- - [
k raň t I flm!88 '

V Shawnee Okla udělali si

aletý Herbert a letý Howard
Gillmanové ohefi ve stáji Stáj
se vzňala a oba hošíci uhořeli
ZároveS uhořelo několik kusů do

bytka a zničeno bylo 125 balíků
sena

'

Zprávy spolkové

v
Lože Jan Hus ( 5 K oř P

odbývati bude schůzi svou dnes

pros v 8 hod večer v Sokolov
ně Přítomnost všech členů nutná

jelikož důležité jednání a placení
příspěvků předléhá Z rozkazu
Vel Kancléře Bed Sláma

lábor Hebraska ě 4771 MWA

odbývá dnes 4 prosince pravi-

delnou schůzi v síni p Hrocha

jest žádoucnoby každý soused do

schůze té se dostavil poněvádž

připadají volby úradniku

John Brázda klerk

Sbor Vlastislava Čís 29 JČD
bude odbývat celoroční schůzi svou

příští neděli dne 8 prosince 1901
lelikož ie3t na pořádku volba

úřadnic jsou všechny sestry Žádá

ny by se dostavily
Mane Rosická tajj

Dnes večer 4 t m odbý
vá se schůze zástupců české svo

bodomyslné školy Všichni zástup
ci jsou žádáni aby se najisto do

schůze této dostavili ježto předlé
há důležité jednání

Ant Kmentová taj

Ncbrasská Lípa 183 W 0 W

odbývati bude pravidelnou schůzi

úterý dne 10 prosince Velice

důležitá jednání a volba úřadníků

předléhá Každý Dřevař dle mož-

nosti by se měl dostavit Nepří-
tomní podléhají pokutě

A F Novák taj

Pěrecký odbor Těl Jed Sokol

odbývá výroční schůzi svou zíti á

ve čtvrtek dne 5 prosince v osm

hodin večer ve spolkové místnosti

Pravidla předpisují
'
přítomnost

všech členů Volby úřadaictva

Joseph Mik AI Kořisko

předseda tajemník

NA PRODEJ
V Českém živém městečku ve východní

Nebraece prodá se výborně zařízená ko

várna za $1050 Stavba jest nová ob

chod výborný Obnos ten nemusí býti

splacen najednou Adresu udá redakce

Pok Záp 15k5

Pouze jedna cesta

Občan omažský vám
li ukazuje

Pouze jedna cesta jest k vyléče
ní bolesti v zádech

Mazání a náplastě mohou vám

ulevit

Nevyléčí však

Bolení v zádech znamená nemoc

ledvin
Doan'8 Kidney Pills vyléčí

všechny nemoce ledvin
Omažští občané to dokazují
Přečtěte si toto:
Pan Joseph Donner 1407 jižní

13 ul praví:
--modu aati uoan s

Kidney Pills nejlepší odporučení
ze všech léku jež jsem užíval
Než jsem je dostal v Kuhn & Co

lékárně nemohl jsem obnouti zá

da a nčkdy musel jsem přestat aa
den neb dva pracovati Ledviny

byly slabý a pracovaly často tak

Že noční odpočinek rušily Zkusil

jsem znační léků žádný mi však

nepomohl až zkusil jsem Doan's

Kidney Pills Ty mne vyléčily
Na prodej a viecb obchodníka Ccaa

SOMBtft Foater-Milb- ur Co„ BnffaJo

N Y výhrada! jednatelé pro Sp SUty
PamatujU jméno Doaa's a aahehe

V Z POLITICKÉHO SVÉTA v
Z Washlnrtono J

Zahájení kongresu —Důležité předl-

ohy — Dánské idpado-indick- é

ostrovy stanou st majetkem Spoj
Států— Důležité rozhodnutí spol
soudu

Kongres započal v pondělí dne
a pros své 57 zasedáni které
dle všeho bude jedním z největ-ifc- h

v historii Spoj Států Ude-

řením 13 hodiny polední klerk
McDowell dal znamení paličkou a
co 356 členů kongresu stálo u

svých stolka tu rev Comdeo pro-

nášel modlitbu na to čten seznam

jmén člena a formální organisace
kongresu s David B Henderso
nem jako mluvčím byla ustavena

Kongres má velikou sílu práce
před sebou a zde jsou některé

záležitosti které musí

tt projednány
Obchodní smlouvy s cizími ze-

měmi které si přejí reciprocitu
musí býti probrány a porokováno
o celní opravě po níž se volá z

mnohých stran
Nová americko anglická smlou-

va uzavřená Hayem a týkající se

nicaraguanskébo průplavu musí

býti projednána a přijaty zákony
a povoleny úvěry ku zbudování
tohoto průplavu

Některé předlohy týkající se

vládní podpory obchodnímu loď-

stvu přijdou na přetřes
Bude jednáno o zřízení pacifi

ckého polmořskébo lana na Fili

píny
Bude projednáno nutné snížení

válečných daní vzhledem k stále
se množícímu přebytku „

Pro Filipiny a Porto Rico musí

spracovány býti zákony
K mezistátnímu obchodnímu

právu musí býti připojeny nutné

ďodatky
Obnovení nového zákona vylu

čujícího Unany z naši zeoiě
Na přetřes přijdou asi také ně

které návrhy týkající se přísněj
Sích prostředků proti anarchistům
a opatření lepšího bezpečí pro
presidenta Spoj Států
Budou projednávány návrhy tý

kající se zavodnění suchopárů na

západě
Jeduati se bude o prostředcích

k obmezení a zamezení trustů
Sestavení nového odboru ob-

chodního a průmyslového jehož
hlava má se státi členem kabi
netu
Vedle těchto záležitosti bude

jednáno též o říční a přístavní
předloze o zvětšení našeho ná-

mořnictva připuštění Oklahomy
do svazku našich států projedná-
ní pensí vdovám po presidentech
McKinleyem a Harrisonu a ná
vrh senátora Culloma aby posta
ven byl národní pomník Lincol
nOVÍ v- : -

í Mezi Spojenými Státy a Dán
skem docíleno bylo úplné dohod
nutí pokud se týče prodeje dán

ských západoindických ostrovů a

toto dohodnutí má býti snad ještě
tento týden potvrzeno podpisy
Cena' určena mezi 485 miliony
dollarů O koupi těchto ostrovů
se vyjednávalo již delší dobu ne
boť ony jsou důležitý pro Spojené
Státy poněvadž ovládají východní
konec budoucího mcaraguanského
průplavu Ostrovy tyto nazývají
se St John St Thomas a St
Avis obývány jsou svobodnými
černochy jež zabývají se z větši

ny pěstováním cukrové třtiny Z

počátku prodej těchto ostrovů ne-

setkával se se souhlasem dánské
ho lidu ale nyní překážka tato

byla již odstraněna

t Rozhodnutím nej vyššího spol
kového soudu které podáno bylo

dne a prosince jsou Filipínské
estrovy součástí Spojených Států
sice stalo se tak hned po uza

vření a stvrzení Španěliko-ame- ri

cké smlouvy Toto rozhodnutí vy

dáno ve při Emila J Pepkea proti
Spoj Státům v níž se jednalo
to že vláda neměla práva kolek- -

tovatí clo na 14 dém prstenech

poněvadž Filipíny byly její sou

částí -

V Plaiofield Wis zničeno
''

bvlo v pátek t noci požárem sedm

dřevěných budov a dalšímu síření

c plamená učiněna přítrž jedině
tím fe vyhozeno bylo několik

dírvlaýcb budov dynamitem do

povijí &oda na budovách ob- -

roků starý a bydlící blíže Green-fie- ld

Ind postřelen byl kletým
synkem evým Synek jenž byl
zatčen tvrdí že otec jeho přišel
domů opilý a počal týrati jej i

ostatní členy rodiny
~

Když pak
otec uhodil jej násadou koštěte

vypálil na něho ale jedině proto

aby jej zastrašil což prý učinil již
vícekráte když otec na něj útočil
Zranění starého Glasscocka jest
snad smrtelné

Převozn( parníky se srazily

V zálivu srazi

ly se v sobotu kolem 7 hod večer

ořerozní parníkv "Sausalito a

'San Rafael" a "San RafaeL' tfo
škozen byl do té míry že v patná
cti minutách se potovil Neštěstí
ono zaviněno bylo hustou' nepro
niknutelnou mlhou a tím se také

stalo že prvé zprávy udávaly
ohromnou ztrátu na životech lid

ských Oba parníky udržovaly
spoiení mezi San Franciskem a

Sausalito předměstím to na dru

hé straně zálivu "San Rafael '

měl na palubě své as 150 neb 200

cestujících z nichž však byli dle

posledních zpráv mužstvem par
niku "Sausalito" jenž vyvázl ze

srážky téměř bez pohromy za- -

chráněni všichni až na tři

Osudná srážka vlakS

Ve středu krátce po 7- - hodině

večer srazily se blíže Seneca

Mích dva osobní vlaky Wabash

dráhy Srážka ta byla jednou

nejhoršícb jaké zaznamenány jsou
dějinách železniční dopravy

Oba vlaky přeplněné cestujícími

uháněly plnou rychlostí a nelze se

tudíž diviti že nejen oba vlaky
bvlv téměř úplně rozbity ale že i

mnoho životů lidských bylo utra-

ceno
I

Hrozné neštěstí ono zavt

něno bylo strojvedoucím Stron-ge- m

jenž nepochopil daný mu

rozkaz - Abv děsné neštěstí ono

bylo dovršeno vznikl v troskách

požár Srážka udála se v krajině
řídce obydlené a proto mnoho

nebožáků zahynulo kteří za brzké

pomoci mohli býti zachráněni

Počet nešťastníků ve srážce usmr

cených odhaduje se na 75 a více

ač superintendent d i vise oné tvr
dí že počet zabitých osob nepře
sahuje 20 Nejvíce usmrceno i

zraněno bylo Italů Fočet raně

nyh odhaduje se na 150 a více

osob v

Kam vede obžerství

Joseph Flory klerk ve služ

bách Graubner Ice Co v St Louis

byv v naděli večer zachvácen u

opilců bodl velkým lo-

veckým nožem manželku svou

Lenu třikráte do prsou načež

podřezal si hrdlo Oba byli oka

mžitě mrtvi Příčiou k neblahé-

mu činu tomu zavdala hádka o

jakési peněžní záležitosti Svěd-

kem hrůzné tngédie rodinné byl

roletý synek Floryův

Soudce nespokojen s výnosem poroty

V Pioche Ne v uznala porota
sedm muŽO obviněných z úča-

stenství na pověšení černocha
Ellise ve Fay Nev vinnými úto

ku a sbití Soudce Talbot jenž
soudu tomu předsedal dal porotě
návrh aby buď uznala obžalova-

né vinnými útoku s úmyslem za-

bití aneb je uznala nevinnými
Když byl přečten rozsudek poká-

ral soudce porotce r
Skoro celi rodina zahynula

Na stanici Gwyn tři míle sever-

ně odAltoona Pa uhořela 42letá
Mary C Burková a čtyři její dítky
ve stáří 8 až 16 let kdežto man-

žel nebohé Ženy a otec dítek ne-

bezpečně byl popálea na zádech

Matka odebrala se se třemi dítka-m- i

v sobotu večer v obyčejnou ho-

dinu na lůžko Burk jenž byl
v Altoona vrátil se domů pozdě
v noci V kuchyni bořela lampa
a když Burk odcházel na lůžko
stáhl poněkud světlo Na stole

přichystána byla večeře pro i6le-téh- o

syna Adama jenl pomáhal
na jevišti v operním domě v Al-

toona Není známo' kdy Adam

přišel domů Paní Burkovi pro-
buzena byla dusivým kouřem

Ihned vzbudila svébo chotě kte

rýž k cdďenf svému shledal ž

kuchyně jest v plamenech Vzňaly
se na něm laty avšak vrhl se do
sn&hu a váleje se v nim udusil

407 409-41- 1

Omaze sev 24 ni i

polflí proďavafi

Nejlaclnéjší obstará vatelský dům

ve Spojených Státecb__-f- í'
Z továrny rodině jest náš obchodní plán
Nekupujte dokud neznáte naše ceny

nebo ztratíte peníze
Kromě hudebních násťojfi atd prodáváme

hry a hádanky pro mládež elextrloká novinky

aoBtanete ipei nauuog-
- viw

Home Muslo Box" nelpodivněllim a neila- -
pro domácnost Skýtá vice íábavy neťlOO

uuuuw Nevviadule iádná znalosti hu--

brítl Vílcbnl ku Cl jsou překvapeni a pote- -

jion ocenvm íaie více nes iuu kousku

nhdržnnf 1100 PoSlete Se na kataloff

hm St F 0 Box 1179 V T LU 53- -

u nmi

kalendáře jest 35 centů co prémií
- -

obrázkový kalendář

— Pan W J Činek bývalý
obchodník v McCook přestěhoval
se do South Omahy kdei na 11

oLmezi Q a S zařizuje si obchod
krmivem a velkoobchod moukou
Zvoníčkovou Přejeme p Cinkovi
mnoho zdarul
— V pátek zavítal do Omahy

vážený krajan p Josef Matouši
z Brainard Pan Matoušek pl''t--

sem za záležitostmi soukromými a
jak a námi sdělil jest ámysk
jeho pf iložitčinnl ruky ku povila-zen- i

krajanů našich k t$ízlziS
česká státní ligy reputiLuli

4
t

1 1 v

ar

'1

r

r

3 L'

v textu nalézá se 41 Cena tohoto
dáváme jej za doplatek 10 centů

Rodina velký občanský
Má velké dvě titulní obrázkové přílohy z nichž jedna jest

"Oldřich a Božena'' a druhé dvě vyobrazení ze čtvrtého sletu všeso-

kolského v Praze roku 1 901 Čásť zábavná obsahuje pět delších

povídek a 21 kratších črt a článků poučných i zábavných
~
Ifluštrací

jest přehojně celkem 71 Kalendát tento prodává se též za 3fctů
aneb co prémii za doplatek 10 centů

Národ velký občanský kalendář

Týž obsahuje dvě velké titulní obrazové přílohy a sice: Kozáci

vracejí se z vítězné výpravy proti Tatarům a Čtvrtý slet všesokolský
v Praze roku 1901 Část zábavná má šest povídek a 25 kratších neb
delších článků a črt zábavných i poučných Kalendář tento jest nej-

hojněji ze všech illustrován neboť má 73 vyobrazení v textu " Cena

téhož jest 35 centů co prémie za doplatek 10 centů

Kalendář Amerikán

Nejstarší z českých kalendářů amerických neboť letošní ročník

jest již pětadvacátý Cena tohoto kalendáře jest 50 centů za prémií
odešleme jej za doplatek 30 centů

Vilímkův kalendář humoristický
Tento skvost v illustrovaném humoristickém písemnictví prodá-

vá se za 40 centů Co prémii dáváme jej za doplatek 20 centů

Všechny tyto kalendáře prodáváme za krámskou cenu při nich
uvedenou a můžeme kterýmkoliv z nich a třeba i všemi každé-
mu posloužiti V ceně uvedené zahrnuta je již i poštovní zásilka

t

POKROK ZÁPADU

509-51- 1 So 12th Str Omaha Neb

Zprávy osobni

— V sobotu zavítal do Oraahy
a South Omahy na návštěva svých
četných přátel p F J Fille knih- -

vedoucí v úřadovně státního ko-

misaře v Lincoln Na výletní cestě

té provázen byl p Fitle chotí svou

a synkem Samo sebou se rozumí
že též nám věnoval několik oka-

mžiků a slíbil nám že co nejdříve
seznámí čtenáře "Pokroku Zápa-
du' ae státními ústavy nebrasský-m- i

jako seznámil je se státními
úřadovnamini manžel a syndLU £30000 na zásobách #20000 Jlayeh


