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únoru 1899 po zoufalém boji s

tajným Davidem Weinerem Tracy

vypálil n- -' tajného dvě rány z

pistole t ež skočil na parostroj
k jihu jckcího vlaku % strojve-
doucího chtěl přiměli revolverem
ku zrychlení jízdy týž ale neupo-
slechnul načež Tracy seskočil z

parostroje a dal se na útěk Bylo
za ním vypáleno asi tucet ran z

nichž jedna ho zasáhla načež byl

chycen Uprhlíci byli později v

lese obklopeni ale vzdor tomu

V Pottsvílle učiněny byly čtyři

útoky na dům Louise Lorenze

důlního foremana který během

stávky zastává místo čerpače v

dolu South Good Spriogs Oknem

bylo střeleno do ložnice kde rodi-

na Lorenzova spíněkolik ran ale
na Štěstí nikdo nebyl trefen ač

postel byla zasáhnuta několika
kulemi

Druhého dne stávkáři odbývali
schůzi a odsoudili tuto noční střel
bu Šerif Beddal vyslal celou četu

Přehled zo svi ta politického a kronika udatí

kolik řečníků mezi farmery aby
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H Zaplaťte nám $1000 a my pokusíme se

usaditi vás na Itosebud reservaci kteráž má

býti otevřena tento podzim

Jsme náležití seznámeni s polohou a zná-

me každou čtvrt sekce na reservaci té a naši

péci bude abyste byli po všechen Sas důkladné
m o ní poučováni

Přijdete-l- i sem sami abyste vykonali to

co my vykonáme pro vás bude vás to státi $100

Pište núin a my s vámi sdělíme náš plán
'

B0YD COUNTY MIH 00

SPEXCER NEBRASKA:

Pište česky německy neb anglicky a v téže řeči vám bude

odpověděno
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Přestěhování

Z POLITICKÉHO SVĚTA

Zasedán! 57 kongresu

Povoleni na loďstvo přijato — Dru-- "

hi presidentova poschlvl o Kubl
—Předloha na tavodiiovánl při-fát- a

Dne 10 června bylo v soníitu přijato
přivoleni na loďstvo v obnosu 78 milio-n- ň

dollaru V nřm Ustanoveno posta-
vení dvou bitevních lodí první třídy
dvou vyzbrojených křižáku první třídy
a dvou dílovic Dodatek dolní sní-tnov-

že jedna loď každého druhu
má být atavéna ve vládní loděnici byl

vyíkrtniit vzdor tomu 2c se Pcrkina za

to důkladní přimlouval Na to povo-

leno $15845 náhrady pro osoby pora-

něné výbuchem vládní bedny 8 náboji
v Chicag" 16 července 1H')4 Návrh
na ochranu osoby presidentovy od dol-

ní sttSmovny přijatý hyl odkázán
itoudnickému výboru ač jeho předseda
kc vyslovil že výbor v tomto zasedání

již nebude moci o návrhu jeduati
Dne 1 června byl přijat senátem zá-

kon z dolní snčmovny povolující vydá-dá-

průvodních listů do ciziny pro Fi-

lipínce a Portoričany
Toho samého dne byl v dolní sně-

movně" poražen návrh na pořízení
lana na vládní útraty

Uvádělo se proti tomuto návrhu že

není na to v pokladní zbytečných pe-

níz a za drtili? že máme před sebou
otázku telegrafování bez drátu jež se

možno zdokonalí tak že nebude žád-

ných podmořských lan více zapotřebí
Po této debatě přijat byl zákon ze

senátu aby mohlo mřsto Lawton v

Oklahomč upotřebit! {150000 stržených
za veřejné pozemky ku svému zvelebe-

ní totéž povoleno městu Anadarko

Okla a mčstíím Iiubart a Olilahoma s

Duc 13 června byly Velice důležité
včcí před kongresem HepiiblikánKtí

řlcnové výboru na ostrovy v dolní

rozhodli $e senátní předloha
pro Filipíny jest chybná a postavili se

ua svou vlastní předlohu kteráž obsa-

huje také článek o občanské správé
Tato předloha bude předložena v dolní

mičmovr2 ve středu a mi býti oni hla-

sováno od středy za týden
V tomto zasedání bylo předčítáno

presidentovo poselství ohlední Kuby

j' í pozoru! bylo pouloucháuo Presi-

dent opakuje v ním svou dřívřjíí žá-

dost aby kongres přijal co nejdříve

předlohu dávající zvláštní výsady laci-

nějšího cla Kubáncům Dále dovolává
e vlastenectví a svSdomf republikán-

ských zákonodárců xvláští tich kteří

se spolčili aby překazili zamýšlené

ústupky Kubáncům President d( že

zrovna nyní obdržel od presidenta Pal-

my naléhavou žádost za zákonodárnou

úlevu nežli bude pozdí a nežli nastane

na Kubí úpadek
Dolní sním přijat týž den předlohu

na zavodňování souší západních a sice
146 hlasy proti 55 o níž se zmiflujemc
ve zvláštním článku
V senátu byla předložena žádost aby

výbor na ostrovy prozkoumal havajské

ostrovy a roíal zprávu o jich stavu o

pozemc!ch'a nárocích bývalé královny

proti Spojeným Státům a v budoucím

zasedání aby podal o tom zprávu
Dle vjeho se zdá že kotipres bude

odročen do 3 července

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Další plání Wroomano

vy v Kansasu

Walter Wrooman o jehož ko-

operativních podnicích jsme pfi-nes- li

své doby delší článek v P
Z uzavřel piáví-

- smlouvu týkající
se koupí obilních elevatorů v pše-

ničním pásmu kansasskčm a dvou

velkých mlýnů Toto jest počá-

tek k veliké myšlence kterou
Wrooman chová Cbce totiž sou-

středit! faxmery ve velikou

společnost pod názvem:

"Pleniční a moučná západní ko-

operativní společnost'' kteráž má

kontrolovat! celou pšeniční skli-ze- fi

v Kansasu Za třehto lest
elevatorů a dva mlýny vyplaceno
bude {750000 a dle Wroomana

další koupě budou co nejdříve ná

sledovatt Elevatory budou ti

obilí na základě ko opera-
tivního plánu as: ve Čtyřech nedě-

lích Každý farmer který bude

chtít být členem této
musí složití fioo na hotovosti Za

to obdrží mimo tržní cenu jakáž
bude za jich pšenici docílena také

polovici užitku z prodeje této

pšenice kdežto druhi polovice

připadne oním
obchodům v nichž bude prodej

pienice a mouky zprostředkován
Wrooman jest toho náhledu že

většina íarmeru poskytne podporu
jeho plánům a aby nalezly rychlé-

ho porozumění u farmer (5 ta
Wrooman chystá ae vypravili ně

těmto jeho plán vy
světlili "Můj účel jest" prav
Wrooman "zbaviti rolnictvo obil
nich spekulantů a prostředníků
kteří ustanovují cenu cbilí a

nemají na to práva K tomu účelu
chceme pšenici vlastně mouku

prodávali přímo spotřebovatelům
Výrobek čtyř největších mlýnů
Kansasu může zásobiti oba státy
Kansas i Missouri a tento výrobek
bude prodáván v našich ko opera
tivuích obchodech jichž máme již
přes sto v obou státech Co vy
robíme více v naších mlýnech to
budeme posýlati do Anglie z pří
stavu v dalvestonu aneb v New
Orleansu a sice v lodích anglické

velkoobchodní spo
lečnosti která zastupuje 10 milio
nů členů hnutí v

Anglii V čelo našich mlýnů bude

postaven zkušený mlynář tak že

úspěch bude pojištěn tak jako
pod řízením Johna Dogctta jsme
docílili úspěchu v našich ko ope
rativních obchodech '

Republikánská státní konvence v

Pennsylvanii

Senátor Quay jest dosud nepře
moženým "bossem" v republikán
ské straně v Pennsylvmii jak
opětně dokázala poslední státní
konvence v níž zvítězil jím vy

braný kandidát pro guvernéra
Pennypacker 206 hlasy proti 152
jež odevzdány byly pro Johna P
fclkina Tento byl původně jed
ním z předních Quayových po
bočníků politických a když se
stal Čekancem tu se myslilo že
učinil tak se srozuměním senáto-

ra Quaye Ale když v několika
okresích byli někteří Elkinovi

přátelští delegáti zvoleni tu Quay
vystoupil proti jeho kandidatuře
a prohlásil s© pro soudce Penny
packrra Kromě tohoto navrže
ni byli Wm M Brown bývalý
státní senátor za lajt guvernéra
a mayor Isaac li Brown z Erie
za státního tajemníka Senátor
Quay byl jednohlasně zvolen za

předsedu republikánského státní
ho výboru a stalo se tak proti
pravidlům jež vyžadujíaby před
seda státní zvolen byl od kandi
dátů a předsedajících úředníků
koavence V platformě se vyslo-

vuje souhlas s národní republi-
kánskou platformou z roku 1900
dále se vzdává kredit republikán
ské straně za její politiku že tato

je zdrojem obchodního prospívá
ní země a konečně se vyslovuje
politování nad smrtí presidenta
McKinleyho

Útžk dvou zločinců z vízení

Dva odvážní trestanci unikli ze
státního vězení v Salem Oregon
když byli dříve tři hlídače usmrti
li čtvrtého zranili a jednomu ze

svých spoluvězňů jménem Ingra-mov- i

který jim chtěl v útěku za-

bránit! nohu roztříštili Ingra-rno- vi

byla toho samého dne od-

poledne noha amputována avšak
on vzdor tomu zemřel Trestanci

uprchli do blízkých lesů kde se

ukryli a sta ozbrojených mužů
se 7ydalo k jich pronásledování
Uprchlíci jsou ozbrojeni dvěma

puškami dvěma pistolemi a měli

hojnost střeliva a je skutečně zá-

hadné jak se jim to mohlo dostati
do rukou Jména uprchlíků jsou:
Harry Tracy který odsouzen byl
na 20 roků pro loupež a Daniel
Merrill který odpykával třinácti-

letý žalář pro útok a loupež Ve

zSové sosnovalt svůj útěk velmi
odvážně Když se ubírali do slé-

várny ku práci v 7 hod ráno a

hlídač Girard vězně počítal a na-

lezl jich počet v pořádku a ozná-

mil to stráži v dílnách tu pojed-
nou zahřměla rána a strážník Fr
Ferrell sklesnul s výkřikem k zemi
a skonal Ránu tuto vypálil II

Tracy který ihned obrátil pušku
vou proti Girardovi ale netrefil
ho Spoluvězeň Ingram který
odsouzen byl na doživotí chtěl
mu pušku vyrvali ale Tracy ho
střelil do nohy Na to oba tre-

stanci běželi k severovýchodnímu
konci zdi kde stál žebřík a po
něm přelezli zeď Na tomto útěku

je stíhali dva hlídači ale jednoho
z nich zastřelili a druhého porani-
li Na to prchající použili zra-

něného za Štít ale jsouce pak už
v bezpečí zraněného ubožáka
zastřelili Tři z těchto zastřele-

ných hlídačů n:a jí rodiny Harry
Tracy zatčen byl v Portland v

střízlivěl a dal se na útěk po 2

ulici Obyvatelé okolních domů a

zástup hochů i mužů rázem jali se

ho pronásledovali Linduška byv
zachvácen strachem před rozlíce-

ným davem jal se úzkostlivě vo

podařilo se jim uklouznouti
dosud nebyli polapeni Guvernér
Geer a superintendent káznice
Lee vypsali odměnu {3000 za

chycení a dodání živých nebo

mrtvých těchto vrahů Od stí

hání obou bylo upuštěno a státní

vojsko posláno bylo domů poně
vadž žádný neví kde se uprchlíci
zdržují Očekává se že oba ob

jeví se někde až budou hladem

přinuceni žádat potravu na někte

ré farmě a že pak neujdou svému

osudu

kdo je to?

V sobotu ráno obdržela chicag
ská policie poštovní lístek v němž

jí bylo naznačeno aby pátrala v

jednom houští v Jackson parku
že tam nalezne mrtvolu muže
uva detektivové se odebrali na
ono místo a skutečně tam nalezli
mrtvolu neznámého cizince jehož
Život skončen byl ránou z revol
veru do podbřiší Revolver
něhož vypálena byla jedna rána
nalézal se vedle mrtvoly Mrtvola

dopravena byla do pohrobnického
ústavu a tam při její prohlídce
nenalezeno nic jiného než výstfi
zek z Umana ttee rolicie se

nejdříve domnívala že spáchána
byla vražda ale bližším pátráním
zjištěno že domněnka ta nezaklá
dá se na pravdě Samovrah byl

asi 35—40 roků stár měl černé

vlasy světlé kníry a najeho krku
zavěšen byl malý křížek z falešné
ho zlata

Přistěhovale! v přistaví v Baltimore

Dle výroční zprávy spolkového
přistěhovaleckého komisaře Louis

Weisse bylo přistěhovalectvo
v baltimorském přístavu v měsíci
květnu tohoto roku silnější než
každém jiném měsíci minulém V

celku přibylo tam do přístavu
7787 přistěhovalců a sice 5000
mužského a 2787 ženského pohla
ví 640 jich bylo pod 14ti a 45

roky a pouze 201 přes 45 rok
stáří Dle národnosti přišlo jich
4972 z Rakousko-Uhers- ka 1024
z Německa 3 z Rumunska 1755
z Ruska 4 z Itálie 1 ze Švédska
z Norvéžska 17 z Anglie 2 z

Nizozemska a 3 ze záp Indii

Stávka uhlokopS

Zločinnou hrabivostí uhelného
trustu vyvolaná stávka trvá již na

pátý týdeu a ztráty které byiy ní

působeny obnáší již více nežli

30 milionů dollarů Poněvadž stále

ještě přibývají nová oddělení stáv
kářů k armádě již zahálejících
uhlokopů tu záhy mohou ztráty
denně stávkou spůsobené obnášeli
skoro jeden milion dollarů

V úředním časopise uhlokopů
se odhaduje že v uhelných pán
vích je na stávce až dosud 147000
uhlokopů dále 95 procent ze všech

zaměstnaných strojníků topičů a

čerpačů
Ve Virginii nalézá se na stávce

5000 uhlokopů a pouze 3000
jich pr?cuje avšak i z těchto mnozí

zanechávají práce a připojují se ke

stávkářům
V Michiganu se nepracuje ani v

jediném dole a k dohodnutí jest
velmi daleko

V neděli střelen byl neznámými
paebately u dolu Oiyphant poli- -

ista Charles Robinson a sice tak

ebezpečně že sotva bude při
životě zachován Robinson nalézal
se na obchůzce když rána byla na
čho vypálena a ac ostatní poli

cisté okamžitě běželi na ono místo
odkud zavznčl výstřel tu po pa
chatelích nebylo více ani stoov

Společnost vlastnící tento důl

vypsala $ rooo odměny na vypá
trání útočníků
President Mitchell měl dlouhou

úřadu 1 Patrickem Gildayem pre-

sidentem 2 distriktu z Morrisdale
Pa a mezi oběma bylo usnešeno

aby uhlokopové dobývající měkké
uhlí vyvoláni byli na stávku
ude-l- i toho potřebí
Gilday jest jist že uhlokopové

svou stávku musí vyhřátí ježto
při nynějších poměrech hrozí

helným dolům úplné zničení
Gilday praví že doly budou po-

malu zatopeny vodou a že Stoly se

počnou sesypávali Opravy tako--
ýebto vodou spůsobených ékoá
udou státi obrovské sumy peněz
to přiměje prý uhelný trust záhy

ku změknutí

svých příručích do Pottsville aby!
tam udržovali pořádek Na vypá
trání nočních útočníků byla vypsá
na odměna
Veliká rána byla zasazena uhel

nym baronům tím ze skoro 100

ohenních dozorců v Lackavanna
distriktu na rozkaz unie zastavilo

práci V práci nalézá se jich ještě
sotva třetina a i ti snad připojí se

ke stávkářům zítra Tato stávka
může vésti ke katastrofám v do

lech poněvadž nahromadění plynu
v čerpadlech povede k výbuchům

Uhelný trust nebude v stavu tyto
stávkující dozorce naliraditi neboť
místa ta vyžadují dlouholetou zku
šenost a skutečné znalce této prá
ce — Jasper Clark z Toledo O

president mezinárodní unie vozků

přijel do Wilkesbarre a měl kon
ferenci s presidentem unie uhloko

pů Mitchellem Clark se vyslovil
že unie ním zastupovaná sympa- -
patisuje úplně s uhlokopy a že

bude-- li toho potřebí členové její
vyjdou na stávku aby pomohli
uhlokopům k jich právům

CEŠLV AMERICE
: :

1 Krajan Josef Petříček za

městnáním plechař bydlící v již
ní části města La Crosse Wis

pokusil se předminulý čtvrtek ve

cer o sebevraždu IN ej prve se

chtěl zastřelit ale když se mu

to nezdařilo chtěl se utopit Ná

boj který měl zoufalce zbaviti
života byl totiž prázdná jen pa
trona Vida v tom zklamání
skočil do vody pvšak byl něko-

lika chlapci Xt leky si náhodou

hrajícími zavčas vytažen Hoši

přivolali policii kteráž kandidáta

sebevraždy zatkla Petříček jest
a?i 40 roků stár Příčina pro
kterouž se chtěl ze svčta sprovo
dili není známa

II V Chicagu předminulé úterý
dopoledne k vážnému poranění
přišel v bedmíkářské dílně firmy
Maxwell Bros Jan Buček člen
bedničkářské unie a nyní stávko-ka- z

u zmíněné firmy Pracoval

při hoblovacím stroji s něhož od

letěl kus prkna a Bučka zasáhl

podbřiší takovou silou že Bu
ček v bezvědomí klesl k zemi V

buggách dopraven byl rychle k

lékaři firmy a po ošetření do jeho
obydlf Buček jako pilař praco
val v dílní na bedny když však
dřevodčlníci vyvolali stávku u této

firmy byl dán Buček na uprázd-
něné místo stávkáři ač věděl proč
dřevodčlníci práce zanechali přec
vykázanou práci přijal

T Mary Denner 1 7letá dcera

krajana Matěje Kliky z Long
Island City od dvou měsíců man
želka dvacetiletého Karla Denne-r- a

z č 381 Freeman ave Long
Island City skočila v úmyslu
sebevražedném s převozní lodě

"Long Beach" do východní řeky
utonula vzdor tomu že za ní

hned skočil jistý dobrý plavec
Tento pohyboval se v místech
kam sebevražednice padla delší
dobu však tato se více nsobje-yil- a

Má se za to že kolo ferry
zachytilo její šaty a strhlo ji dolů
Paní Kliková nacházela se na té
samé lodi a ač věděla že někdo
skočil do vody dověděla se že
to byla její dcera až teprve v to-

várně kde obě pracovaly O pří- -

ně zoufalého činu této dětské

ženy neví se nic určitého

í Marie Zvolánkova v Chicagu
jest krutou opatrovnicí své malé

sestry ale př: vší krutosti myslí
že jedná dobře lest teprve 10
roků stará ale má již dosti velkou

zodpovědnost Otec nachází se v

presbyteriánské nemocnici kde
mu má býti noha amputována a

doma nalézá se dceruška kterou
má Marie na opatrování Ta se

jmeuje Anna a nerada prý chodí
do školy raději běhajíc po ulici
Starší sestru to předminulé pon
dělí dopálilo tou měrou že svou
mladší sestru děsně zmlátila Ani u
čka utekla do domu sousedky pí
Shalové která vidouc stav stlače
ného dítěte ihned poslala pro
probátního úředníka Phalena od
soudu nad nedospělými Ten na-

před vzal Annu k lékaři a pak
zatkl Marii Zvolánkovou která

Iímto oznamujeme ct
a přízniy

cům Pokroku Západu"
že j'sme v minulých dnech

přestěhovali záyod náš z

budovy "Národní Tiská-
rny do nové budovy Fest-nero- vy

číslo 1309-13- 11

H0WARD ULICE Poho-

dlně zařízené místnosti
"Pokroku Západu" nalé-

zají' se ve druhém poscho-
dí vzadu
Ct odběratelé naši za-

jisté prominou nám la-

skavé že minulé číslo
"Pok Záp" vydali jsme
o den později List bude
vydáván nyní opět pravi-
delné ve středu

S úctou

Vyd"PokZáp"
1309-131- 1 Howard ul

Telefon 2913

JProd&m
obchod pekařský a cukrářský v nřmž so

f
iron a uojne zmrzliny aneb přijmu spo-oínf- kh

kterýž musi míti od t!00 do H(K)

kanilíthl Ohnhnri lile vnlmi dnhfe na
boť krajina zdejM jest dobrá a Jest zdo
středisko železniční Každodenně te vy
Btiídá 21 vlakb a čtyři osobní staví se zde
právě v dobč obědu Obchod nalézá ae
v prvém čtverci od nádraží které se sta-
ví nové z kamene a cihel % jest 888 stop
dlouhé a 50 stop široké pod dvé Doacbo
df Nalézali se v ném budou liřadovnv
pro vyM( divisnf úřadníky pMéina pro
kterouž te chci obchodu vzdáli aneb
přijmout! chci společníka do něho jest
chatrné zdraví Nabídky taSlete laskavě
na adresu: CHA8 ST1BUUEK
45k3 Snooner Wis

r
Dr C Rosewater

ČESKÝ LÉKAŘ

Úřadovna: m "Bee Bufldiflg"

projevovala upřímnou lítost když
uslyšela jak mnoho sestřičce ublí-

žila Rychtář na stanici západní
Chicago ave ukázal se býti sho

vivavym a odložil rozhodnuti na

io dní aby viděl jak se bude

Mrie se sestrou srovnávat a do
té doby ji dal pod $500 záruky

1 Ze Sayville L I došla dne

tm následující zpráva:Wennie
II Nešpor a dva jeho synové 11- -

letý Lewis a cjletý Karel- utopili
se v jezírku W Bayard Cuttinga
v Oakdale včera brzy ráno Krajan
Nešpor byl zaměstnán na majetku

Cuttingově po 16 let a byl super-
intendentem stájí kde se nalézá
mnoho drahých koní vzácného

plemene Odebral se s dvěma

synky na stanici é

dráhy v Oakdale pro bednu bram

borů které jistý přítel poslal Na

zpáteční cestě užil člunu v němž

se chtěl přeplaviti domů a posadil
oba chlapce do předu a do zadu
umístil bednu s bramborami U

prostřed cesty se bedna smekla na

stranu a loďka ztrativši rovnová
hu překotila se Otec namáhal se

zoufale aby zachránil své drahé
však nadarmo Síly ho brzy opu-

stily a všichni tři utonuli společně
Eugene Lounsbury který měl na

starosti ovce a ostatní dobytek v

témž místě svolal asi tucet dělníků
na Cuttingově farmě zaměstna

ných kteříž jali se hledati utopen-
ce Asi po půl hodině našli všecky

mrtvoly ležeti v hloubce asi 6

stop Nešťastný krajan zanechává
vdovu a 2 dcerušky Paní Nešpo
rová jest hrozným žalem blízka
šílenství

II Velký rozruch v české Kali
fornii v Chicagu spůsobila před-

minulou neděli odpoledne střelba

při níž loletý Vác Janák z či 421
Homan ave stal se obětí Václava

Lindušky byv tímto nebezpečně
postřelen Janák šel s několika

chlapci stejného stáří z nedělní

školy když uzřeli na chodníku
kráčeti opilého Lindušku Jak to

dětí bývá kráčeli hoši za ním a

někteří naň též pokřikovali Lin-dušk- a

jim několikráte pohrozil že

střelí Obnovené posměšky chlap
ců ho tak rozzuřily že vytasil
revolver a vystřelil několikráte

Po střelbě malý Janák klesl k

zemi lim JLmauska rázem vy- - J

latí policii Zatočil se do uličky a

skryl se za sud s popelem zatím
co pronásledovatelé se blížili Ni
kdo však neměl odvahy přistoupit!
příliš blízko an mával revolverem
a vyhrožoval každému zastřelením
kdo se opováží přiblížili Tak
udržoval zástup v uctivé vzdáleno-
sti téměř celou hodinu jsa ukryt
u stáje na 26 ul blíže Turner ave
tvonecne dostavila se policie z
lawndalské stanice která chlapíka
rychle dovedla k patrolnímu vozu

% V Oklahoma City Okla do
šlo včera k osudnému souboji me-

zi W T McMichaelem a W E

Johnsonem mladým obchodní-
kem pro jakýsi sporný pozemek
McMichael střelil Johnsona kte-

rýž klesnuv na zem střelil
do podbřiší Tentosmr-teln- ě

jsa zraněn druhou ranou
usmrtil Jbhnsona

tOt{OS?OHOJOi!OHOtOStO{OHOItOHO
?

i J JANDA & CO i
Tlaitol

POHROBNIGKf ZÁVOD

v budovl y Konvalina
v lis 1235 jieni ij ul

Jgouce odborní ve svém oboru
vzdřláni a majfce několikaletou
praktickou zkušenost z jednoho
předního omažského pohrobnic-
kého závodu ulišťujeme vSechny
své krajany žo jsme schopnými
posloužili každému k úplnó jeho
spokojenosti
Porouřejfce ae v prízeti krajana

zdejších znamenáme se v úctě

Tel 2984 J JANDA & CO

ofcoa ofcofcofcokolioltoMofcohofco

V L Vodička
1516 William ulice

Pozemkový přeplavní
a pojišťující jednatel
Úřadovna: sijjižnizj ulice
Prodávám Dozemkv v Nehmsm ma

jetky v Omaze PoJiSCu ji n těch nejspo- -
lhlí vřf&frh Innlnnnall - nUm tAX

přeplavní lístky do Evropy a nazpít 85

Od 11 flo 11 topol
tfadnl hodiny: Od 2 do 6 l

Od6:W0olf
od--

ncdiU od 10 do W ilopol

TeU T úřadovně 604-- Tel v bjU 1217
BrdU-£U- Lo S07 Jonta alka

V


