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ÍZB ZÁMOŘÍ ::

Novinky z Clarkson

Pan Jos Křikač klerk ve zdej-

ším mlýně bude stavětí pěknou
residenci na západní straně města

□ Pan McKibben náš řídící nčitelZPRÁVY PODMOŘSKÉHO LANA

Rozhledy to svfté politicko'! I společenském

Zvláštní vlak do Plattsmouth
'

KU

Státním závodům sokolským

Vyjede z Burlington nádraží v neděli dne
22 června o 1 hodině odp

Lístek tam a zpět stojí pouze 60 centů a možno jej obdržet! každý
den od J Mika na nádraží Burlington dráhy na 10 a Mason ul

Havru Tulleyraiidťin tu se na něho

vrhnul a z této rvačky dušlo k souboji
Storudza Jc Bulhar Při souboji vedl

Storudza prudké výpady na Talleyran-d- a

a během čtyř výpadu musely býti

rapíry třikráte vyměněny Konečně

byl Storudza raněn do pravé ruky do

záěstí a tím souboj skončen SfiCBHSBUsll

NAŠE MOTTO

Výborná zboží

za upjniíriiější

ceny

J KLEIN
importér a icllooficliofliiík

ZDARMA! ZDARMA!
Od 10 června do 4 července

Láhev výborného vína koupíte-I- i za Í250 a více kořalky vína
nebo likérů pivo a líh vyjímaje

7ilnň4níT S každým nákupem za $l{00 neb
LllUuliili víre krásnÝ soiivonir ir(&W

vkoralkách I Mj—st- -

n n'r pozornost se věnuje
vmecii a

objedniávkám

likcrách S
v lahvích kV

Pra flomácí a létaMoii potřebu l a plucarech' fffv

Klein jest téi jednatelem 2'r merova hořkého vlna

pro South Omahu a Omahu

Séra-íícM- ií rÉ 26 a N nlice Soi ouIl
HT m a mv1 sv j

tmím

SPENCER Neb 13 června

- Red "Rok Západu"! Již
tomu opět 14 dní co jsem nepsal
a každý s dychtivostí čeká co prý
opět nového v Boyd countyzvlášť
okolo Spencer Posledních Čtrnácte
dnů zrovna pod naším městečkem

rovnají a navážejí trať na novou
dráhu a z Bulte na nás koukají
s vršku Nu ať si koukají Oni
arciť jsou tam trošku víc na kopci
a už nás též jednou opálili totiž
tehdáž o ten "county seat" ale
tentokrát nás opálit nemohou My
budeme mít dráhu a Butte —

ovšem Butte staví poslední tři

roky od 0'Neill neb raději od
Atkinson však dosud na papíře
nu a papír víte co je papír —

spráchniví a tak se to bude mít asi
tou dráhou Proto jen ať na

nás Buttáci koukají s vršku my
jim to závidět nebudeme Však

někde jest něco shnilého v říši

uské Ač v Butte mají most
daleko v horších poměrech než

jest náš tak zvaný Witting bridge
přec dle uznání okresních komisa-

řů jejich prý je dobrý a náš prý
musí dolů neb lépe řečeno má

být uzavřen Kontraktor však kte

rý má vzít most dolů nám slíbil

když mu dáme my totiž Spencer
a 0'Neill Í200 že nám most

opraví a udrží až nám dráha

přijde U nás kolekce byla od-

byta v půl hoditiěvšak ve 0'Neill

jsou nějak pozadu a tadíž nevím

jak to s naším mostem dopadne
My za žádnou cenu neměli bychom
ho ztratit

Po tuhé práci máme tu opět v

neděli otevřeno Tedy sláva králi
Gambrinovi

Ostatně o nedělích se nám tu

nestýskalo Předminulou neděli

jsme si vyjeli na farmu p Jana
Němce a že vše při pěnivém moku

bylo v růžové náladě netřeba po
dotýkat Paní Němcová pak
všechna chvála jí se postarala že

naše žaludky "fílovaly" A No
One Byli tam moje maličkost

a pí Karel Janoušek p a pí
V Hampek p a pí A Hampek

a pí J Svoboda p Dvořák p
a pí A Němec a snad více jiných
na které se již upamatovat nemo-

hu Však jen co pravda vše v

nejlepší náladě Minulou neděli

pak vyjeli jsme si k řece na lov

ryb ku farmě p Ant Němce Byli
námi Jos a pí Sedláčková

(tentokráte kluky nechali doma)
Koráb p Menoušek p a pí

Sedláčková z farmy a pí Grunto- -

rádová Vám však měšťákům by

bylo marno vyprávět o našich zá-

bavách při chytání ryb Voda

byla jak říkají teplá jako louh

ryby braly jak rybáři Clevelandovi

proto jsme se zdrželi ve vodě

trochu déle Nu vždyť jsme byli

na rybách! Po rybaření pak paní
Němcová nám přichystala obtěž- -

kaný stůl se "spring chickens" a

k tomu "case Go!d Top" od ledu
a kdo by se tedy nesmál Druhý
den pak jsme měli u Svobodů ko-

váře ryby celý den a byly "faju'
Posledních čtrnácte dnů zde byli
byli p Jos a Frank Ducháček s

Psotou z Madison County pro
hlížet pozemky Pan Frank Duchá

ček koupil půl sekce od Boyd Land

Co a je s koupí úplně spokojen
Panu Psotovi se stalo onehdy ne

štěstí v Butte-upa- dl přes voj a

zlámal si nohu Však pozdravuje
se z toho pomalu a co nejdříve prý
bude moci ven Pozemky v Boyd
Co vstoupají takřka každým dnem

ceně a proto kdo chce ještě

koupit neměl by otálet nýbrž

přijet a koupitnežli cena vstoupne
do takové výše jako v jiných
částech státu Pan Frank Houfek

Colfax Co zde byl též podívat
6e na pozemky a myslím že při-

jede opět a koupí Zároveň pan
Jindřich od Bruna zde byl tento

týden i jemu se líbí zdejší pozem

ky Vláhy máme dost a úroda

jest slibná snad lepší než kdekoli

jinde Příště opět více Váš

s pozdravem Sinkule

Dobrá příležitost pro toho kdo

by se chtěl věnovat obchodu v

restauraci a pod- - Podmínky přízni
vé místo dobré Pište na Boyd

County Land Co Spencer Neb

Řeznický obchod na prodej za

mírných podmínek v jednom z

nejlepších prospívajících míst v

Nebrasce Potřebné stavby s oby- -

delním stavením ztáj lednice s le

dem vše za mírnou cenu a na delší

splátky Pište ína Boyd County
Land Co Spencer Neb

Nabídnuti k sňatku

Jsem 24 roky etír vlastním farmu o

1Í0 akrccli a mimo to polovici dobré

jdoucího obchodu Jelikož íile není
íeskvch dfvck hledám toulo cestou za

manelku dfvkn neb vdovu ve stáři od
18 do rok V oedvéma dftkaitil
linii vyloučen) J"odolÍ7riy se vymřnf B

laiíplnou se ruíí Pitc a

zsilcte podobizny pod sdíesoii: N B S

SubstolioD 1S KsnsM City Mo 46k3

Předplaťte se na Pokrok Zápa-

du — pouze lioo ročně

Pan J Skarka ze Schuylcr
dlel zde minulou středu za obcho-

dem

— Manželka p Fr Dočekala

odjela minulý lýden do Weston

navštívit svého otea a ostatní přá
tele

Ve čtvrtou dne 12 června
obdařila manželka Ant Blatného
klukem jako bukem Otec a syn
jsou zdrávi

Manželka pana J Machulána

byla telegraficky povolána k ne-

mocnému svému otci který bydlí
blíže Crete Neb

Letošní Školní volba slibuje
být zajímavou Kandidátů se hlásí
asi tucet Jen kdyby v tom byl
také nějaký "monajs''

Taneční zábava kterou po-

řádal Fr Bartoš dne 9 Června

netěšila se sice velké návštěvě
avšak byla to zábava srdečná a

každý z přítomných bavil se zna-

menitě

Ve středu oženil se p Ernest
VVood chyalně známý zdejSÍ

Pojal za manželku jed-

nu z učitelek která vyučovaly na

zdejší škole a sice slečnu Veroni
ku Fleekovou a ode dneška musí

asi wooa posioucnat jako ve
škole

Program na 4 "Díulaje" v

Linwood: 99 ran z kanónu při vý
chodu slunce v 10 hod dopoledne
velký průvod městem jehož se

zjíastní zdejší hasiči policajti

všechny spolky školní dítky atd
Několik dobrých řečníků bude

přítomno by vysvětlili význam

oslavy 4 července Párek který
se nechá oddat o 4 červenci ob-

drží pěkný "oak" nábytek do lož-

nice dále bude předjíždění na

bicyklu předbíhání se tlustých
Ijdí (to asi Bartoš s Černým

— ale do salonu) před-
bíhání se v pytli sbírání bramborů

předjíždění se s kolečkem před- -

jížďka na koních chytání mastné
ho praseteskákání v běhu skákání

stoje a více rozmanitých zábav
bude v ten den pořádáno Všem

vítězům v těchto závodech dostane
se v odměnu skvosiných cen Po

průvodu začne hned taneční zá-

bava u Fr Bartoše při které
účinkovali bude chvalně známá

kapela p E Vesclýho

Výlet který uspořádal Řád

Plzefič 9 ZČBJ minulou ne
děli do háje p Soukupa vydařil
se nad očekávaní dobře a nebýt
toho že na neděli do rána pršelo
a hodně se ochladilo myslím že

by byla návčtěva ještě mnohem

větší V minulém čísle jsem se

zmínil že náš Řád Ratolest ů

jest také pozván a že se

dle možnosti zúčastní to se také

stalo Hned v 8 hodin ráno bylo
v neděli na našich ulicích živo

Hudebníci bratří a sestry se začali

scházet aby se na výletu podíleli
Punktum v 9 hodin nastoupili

jsme cestu s kapelou p J II Cer- -

nýho v čele k Morse Iilufls Prů-

vodu zúčastnilo se nás z Linwood

desíti povozech a v it hod

jsme srastne aorazin uo Morse
Blufís kde jsme byli od řádu

Plzeři bratrsky přijati Na to

hned byla nastoupena cesta na

místo výletní kam jsme dorazili

okolo jedné hodiny s poledneV'Méí

začal už žaludek upomínat a proto

jsem si hleděl nejdříve udělat

známost se sestrami a kuchařkami

dobře věda že u nich bude nejspí-
še k dostání něco na zub A sku-

tečně v malé chvíli se dlouhé stoly

prohýbaly pod chutnými pokrmy

jimiž každý smrtelník mohl svému

žaludku dle chuti přitížit Když

jsme se pořádně nabaštili (musím
se přiznat mně že to chutnalo

výborně neb už několik dní před

výletem jsem málo jedl P?ní B

F Walová to také hned uhodla a

když se mne soustrastnč ptala
kolik dní jsem už nejedl tu jsem
se jí upřímně přiznal že jsem se

na ten výlet tak velice těšil Že

mně ani jíst nešmakovalo) pak ee

už na to mohla "fláká" vypít
Potom zahrály obě kapely dohro-

mady několik pěkných skladeb

pro poslech Na to byl představen
řečník p S L Kostoryz kterýž

jadrnými slovy promluvil k pří-

tomným a z řeči jeho si mohli

staří i mladí vzít ponaučení začež

byl odměněn bouří potlesku a vo-

láním "Na zdar!" Pak se

taneční zábaia která

potrvala dlouho do noci Protož
volám ještě jednou řádu Plzeň
a řádu Ratolest Mladočechů "Na
zdar!'' Šotrab

IflIP TP Ksrtololíj Pešek od PMtlcv
IVDUOU řecháoh?! Kdo bv o ním vi--

norhť lssksvt iHi Jeho adresu Anni
ťotak Wllbor Met) tM

C H KUBÁT" 1 - " ' -

5 rkimftekj
h

práTDík a Teřejnř notář

Plsárna £arker Block roh ijFarnam Citla pokoje 38

a dřívější lékárník vykoupil lé

károu v Newman Grove — Jestli
se tam také odstěhuje to se ještě
neví

Kdo by sobě přál koupili něja-

kou knihu neb obrazy nechť na-

vštíví Ant Odvárku který má

mnoho knih časopisů a obrazů na

prodej a to lacino věřte tomu

Pan Jos R Koza vlastníc'
lékárnu po p McKibenovi ob"

držel lékárnický diplom a zásobí'

svůj obchod mnoha novými věcm'

do oboru jeho patřičnými Dr
Allen má u něho svoji úřadovnu

Kostel evangelické církve "Malý
Sión" jest již dohotoven Pěkná
věž opatřená dosti velkým zvonem

vypíná se vzhůru a jest okrasou
celého městečka Kdy bude vi- -

děti druhou věž od druhého koste
la to se ještě neví

V neděli dne 22 t m pořádán
bude výlet na farmu p Václava

Severy 6 mil poledně a půl míle

západně od Clarkson Nová ka-

pela p Vác Krofty bude účinko
vat Podlaha dosti velkého roz-

měru pod stinnými stromy jest
tam zřízena O pořádek a o ta
ostatní se postarají p John J No-

votný a Vác Severa

Zase o jeden obchod máme zde
více: p Jos Vítek kupuje všechno

jako židi: staré Železo kosti atd
Není tomu dávno co toho sebral
velkou železniční kári a dnes má

skoro už druhou Při začátku

byl ve společnosti a firma slula
Boháč & Vítek Cof dnes se ale

společníci rozešli a p Vítek vede
obchod sám Kupuje všechno
za hotové Kdo tedy něco tako-

vého má a chce se toho zbavit
může mu to přivézt Pan Boháč

odejel na své staré místo do Lind-sa-

k p Chas Kopietzovi

Zpravodaj

Novinky z Dodge Neb

5 Tomáš Vogeltanz snad ho

každý zná bude se nejspíše už
ženit To bude pak veselost! Jen

kdybych byl též pozván!
ii Václav Yunek obchodník ho-

spodářskými stroji a kočáry dělá

největší obchody vc městě neboť
za jeden den prodal 7 kočárů a

více než kdo jiný hospodářských

strojů
ií Zvláštnost v domácnosti měl

p Fr Srb Měli totiž kuře které
si ve světnici tak zvyklo a všemu

přiučilo že to bylo až ku podivu
Však nešťastnou náhodou drátěný-
mi dveřmi bylo přiraženo a zabito

Pro si naS nedali lepší pozor?
i! Pan Alois Pospíšil se vrátil

ze 'své farmy u Clarkson kdež
stavěl sýpku a barvil všechny

stavby Jest opravdu s podivením
že se tak dřel a že k vůli té práci
opustil klub tarokářů

I V Samek má už velkosklad
na místo restaurantu neboť míst-

nost jeho jest přeplněna samými
zvláštními pochoutkami a snad
bude brzo hledat nějakého pomoc-

-

Inpca ježto sám už nestačí k tak

rozsáhlému obchodu jjaky má Jak

pak by také nemel když samou
zdvořilostí se jen rozplývá

3 Lékárna p J B Mathausera

jest o mnoho zvětšena a vnitřek
nově zařízen tak že dnes vyrovná
se kterékoliv lékárně ve vůkolí —

Pan J B Mathauser má též své

patentované léky kteréž si získá-

vají hojně uznání a odporučení
Co se týče ozdobného a toiletního
zboží má na skladě velký výběr

V pátek 13 t m skončeno

bylo vyučování ve zdejší škole což

oslaveno bylo v síni Divadelního

Družstva provedením skvostného

programu sestávajícího z těchto
čísel přednesených krajany: Over- -

tura z "Bohemian Girl' zahrál

orkestr Modlitba Rev J SBrož
Zpěv kvartet sestávající ze slečny
Heleny Srbové (soprano) paní

Popelářové (altoj pp Kar Otra- -

dovce (tenor) a Jaroslava V1 Srba

(bas) Řeč "Století pokroku" ("A
Century of Progress ) Jaroslav
B Pospíšil Reč "Drsná cesta"
(The Rugged Patb) Willie R

Hraták Hudba "Maritano" od

Wallace orkestr Řeč "Mladí muži
slavní" (Young Men cf Fame)

Jaroslav V Srb Herman Holsten
udělil diplomy šesti graduantům
z nichž jsou tři Ceši a sice Jaro
slav B Pospíšil Willie RHrabák
a Jaroslav v iic rrogram za
končen požehnáním Rev I S

Brože Po vyčerpání tohoto zá
bavnčho a výtečně ptovedeného
programu uspořádán banket gra-

-

duanty
Zpravodaj

Z'!fllV1fir trvl TjWmr
nrrTonrt tmUf po

u!ni lr K lnes (irnst Nrr
fcwuirer Zamete si pro %4 00 laby na ilioa-ik- a

Obdriit JI sdsrms Dr H kline Ltd
ni Arch 81 ťullsdelpbls Fa

Rakousko-Uhersk- o

Klojá! proti císaři Vilémovi— Dva

nlmeftí bratři v křiiku— Pravý
umHcc — ZamýUený atentát na

dsaře

Ve vídenské ríSské radí utrhla se opít

jedna z oněch vzrušujících scén jimiž
se Finská rada stala povčstnou Posla-

nec Klnfái v dlouhé feři díiraznř pro-

testoval proti fvll císaře Viléma

před nedávnem při slavnosti v

Marienbiirgii kterážto řeč císařova by-

la prcKlechnuta nepřátelstvím proti Po-

lákům Protest Klofičův způsobil vc

sněmovně' vzrušen! a povyk a radikální

čeští poslanci obvinovali vládu Z noteř-no- ti

a tvrdili že e císaře Viléma bojí
Na to došlo k takové vřav? že musel

předseda říšské rady zascdánfxlročiti
Za dva dny na to a nice dne 12 řerv-n- a

doílo k dalším bouřlivým výstupům
v říšské radí když se předseda hrabř

Vetter von Lilie a ministerský předsc-sed- a

dr V Koerber počali zastávat!

německého císaře Viléma proti Klofá-řov- i

Koerber pravil íe jc mu od srd

ce líto že byly proneseny takové útoky

naproti panovníkovi který byl od své-

ho dosednutí na trůn věrným spojen-

cem Kakoiisko-1'hcrsk- a Ke konci své

řeči odepřel Koerber odpovídít na in-

terpelaci Klofiíovu již tento před dvč-m- i

dny podal
Řeč předsedy byla na jedné straní

říšské rady přijata nadšeným souhla-

sem kdežto na druhé straní začalo

pronikavé pískání syčení tlučení na

desky stolů a zasedání muselo být na

na nijakou dobu přerušeno
Dva až do nedávná věrní přátelé a

němečtí bratři poslanci Schoencrer a

Wolf dostali se při projednávání zále-

žitosti dunajské plavby do sebe a při

tom chytili se do křížku a počali se

hladitl po tvářích Teprve když

političtí jich přátelé je roztrhli oba

kohouti se utišili a ošklivost vzbuzující
té scéně učiněn byl konec

VidcHský zástupce Baldwinovy pia-

nové továrny v Cincinnati nabídl zná-

mému klavírnímu virtuosovi Kosen-thalo-

$250000 ročně a smlouvu na 2

roky s podmínkou aby odporučoval na

uměleckých svých cestách Baldwinova

piana Kosenthal však skvělou tuto

nabídku zamítnul vysloviv se trefně

ie umělec není žádným pěstním rvá-

čem který chodí dělat reklamu na za-

kázku

Na císaře rakouského byl prý opět

připravován atentát který byl prozra-
zen útěkem jistého krejěího z Terstu

jenž měl skupinou anarchistů uloženo

sprovoditi císaře se světa Krejčí v

posledním okamžiku dostal strach a

aby uniknul pomstě svých soudruhů za

to že nevykonat losem na něj připad-

nuvší úkol tu raději uprchnul a nalézá

se snad nyni na cestě do Ameriky

Rusko

Návitlva knllete bulharského —

0o Petrohradu přijel dne 10 řervna

bulharský kníže Ferdinand a uvítán

s velikými ceremoniemi velkoknížetem

Vladimírem hrabětem Lamsdorfem

ministrem zahraničních záležitosti a

jinými vysokými státními hodnostáři

Po uvítání odjel kníže do císařského

letohrádku kde byl uvítán carem a

Později splatil mu návštěvu

car ve velikém paláci v Peterhofu v

němž jest kníže ubytován Car udělil

knížeti vysoký ruský řád který dosud

nebyl udělován nikomu jinému nežli

králům a císařům a dle toho se soudí

íc kníže Ferdinand brzo se stane krá-

lem Bulharska Návštěva tato má po-

litické pozadí neboť Kusko se snaží

rozšířili svůj vliv na Balkáně na účet

Kakouska

Anglie

Kubellk nepojede letos na timu do

Ameriky

Slávný houslista Kiibciík který kon-

certuje právě velikým úsplchem v

Londýně nepojede do Ameriky V pří-K- tí

koncertní saisoně jak bylo před ne-

dávnem oznámeno Daniel Frohman

jeho americký manager se dohodl

ním ie přijede do Ameriky v saieoně

roku l'J03 a 1904 tak aby mohl dostáti

svým kontraktním závazkům ▼ Kusku

Francie

VdHnott Francoui&v — Souboj

Na důkaz vděčnosti za vzornou ocho-

tu již dal na jevo americký lid po

katastrofě na Ostrově Martiniqtte

při poskytování pomoci nouzí trpícím
ostrovanům vznikla v Paříži myšlén
ka pojmenovat! jednu z pařížských ulic

po presidentu Spojených Států ulicí

Rooseveltovou (Kuedu president Roose-

velt) a na zaěátku i na jejím konci má

býti ulice opatřena vhodnými pamětní'
mi deskami
Francouzská společnost přátel umění

rloží do albumů jež každorožní roze-sýl- á

svým členům obraz presidenta
Roosevelta

Dne 10 června sveden byl jr ark
(

des Princes souboj prince doŤ#lfey
randa princem Georuesem de Storud-Xo- u'

' Třto dva se spolu před několika

měsíci pohádali ale k souboji tehdy
nedošlo poněvadž kníže Storudza ne-

byl plnoletým Avšak kdyí nabyl pl
noletí a sešel se náhodou na ulici v

Itálie

1'elikomystný bandita

Pověstný bandita Giuseppe Musoli-n- o

byl odsouzen pro několik spácha-

ných vražd na doživotí do žaláře Mu- -

solino spáchal tyto vraždy pouze jako
odplatu proti svým nepřátelům a proto
lid z veliké časti s ním symputhisoval
V rozsudku stojí že má strávit! odsou

zenec 8 let v samovazbé a pak teprve
že se může stýkatl s jinými trestanci
Musolino hodlá apelovati proti tomuto
rozsudku Tentýž přijal se zdánlivou

lhostejností Veliký dojem způsobila

jeho řeč k soudnímu tribunálu v níž

prosil o smilování s jeho spoluobžalo- -

vanými Se slzami v očích Miisolino

ujistoval porotce ze jsou jeho kama-

rádi nevinni a touto jeho veUkomysl-nost- í

byli soudci i porotci tak pohnuti
že byli všichni spoluobžalovauí spro-

stíni spoluviny na Musolinových zlo-

činech a byli propuštěni na svobodu

Z Jižní Afriky
Chválí Američany — Muiná slova

Ve Iťetova

Burská oddělení se vzdávají rychle
anglickému vojsku a skládají své zbra-

ní Při tom někteří Búři vyslovili
své mínění že ze všech spolubojovní-
ků které měli jedině Američané za-

sluhují uznání neboť se osvědčili jirý

jako stateční a řádní lojoviiíci
V celku vzdalo se již dle posledních

zpráv více nežli 16500 Búrú Jsou me-

zi nimi také chlapci sotva jedenáctile-t- í

Veliká většina Búrů sestává z osob

mladších nežli 30 roků ačkoli jsou me-

zi nimi také starci sedmdesátiletí

llencrál De Wet který byl až do do-

by uzavřen! míru největším nepříte-

lem Atisilie nyní používá všeho vlivu
svého aby Btíří se smířili nezbytný-
mi událostmi Když přijel do koncen-

tračního tábora ve Wiuburtfu tu byl

okamžitě obklopen tisíci mužů žen

a dětí burských kteří se tlačili kolem

něho aby mu mohli potřást! rukou
Generál De Wet promluvil k nim řeč

v níZ chválil burské ženy s jakou odda-

ností a obětavostí sloužily dobru své

vlasti a dokončil takto:

"Nyní nezbývá nic jiného nežli tmí-ři- ti

se s osudem Snad to zní trpce z

mých úst ale Iiuli tak usoudil Bojoval

jsem až do toho okamžiku kdy jsem
viděl že není ani nejmcnSÍ naděje na

vítězství a ačkoli jest to velice trpké

pro nás tu nezbývá nic nežli abychom
složili zbraně Podřiďme se rozhodnut!

božímu

Zprávy spolkové

Tábor Jiebraska í 4771MWA

odbývá dnes ve středu 18 června

pravidelnou schůzi svou v síni p

Hrocha jest iádoucno by každý
soused do schůze té se dostavil

John Brázda klerk

Lože Jan Hus í 5 KoťP
odbývá schůzi svou dneí ve středu

18 června v 8 hod večer v Sokolov-

ně Přítomnost všech členů nutná

jelikož důležité jednání a placent

příspěvků předléhá Z rozkazu
Vel Kancléře Bed Sláma

Yelkovýbor stálo Jiebraska J Č 1)

odbývá čtvrtletní schůzi svou v

neděli 22 června 1902 v Národní

síni Ctěné zástupkyně jsou žádá

ny aby se ve 2 hod odpoledne

dostavily ježto velmi důležité jed

nání předléhá Jest to poslední
schůze před sjezdem

E Bandhauer taj

Vj bor Kulic li kovy nadace

koná svoji pravidelnou schůzi v

Sokolovně dne 20 června v pátek
v 8 hod večer Nechť všichni čle-

nové výboru schůze laskavě se

súčastní aby se jim mohly ode-

vzdat! vyhotovené členské diplo-

my S A Beránek taj

Dávka pritthe léku r prav řas

zabránila mnohé vážné chorobě

jakož i letům utrpení Chováním

láhve starého švýcarsko-německé-b- o

léku Dra Petra Hoboka po

ruce budete připraveni skoro na

všechny případy Je rychlý v pů-

sobení jistý v účincích a stálý v

následcích Ve všech nemocech

způsobených nečistým stavem

krve jako jsou krtie rak a rako-vit- é

vyrážky vředy svrab lišeje a

nemoci kožní všeho druhu

Není na prodej u lékárníků ale

jenom u zvláštních' jednatelů
Nelze-i- i haŤíósrtř--vaSft- n jrrt-

-

stě dopiÉtc-qjuP-
r Peter fahM

ney 112-11- 4 ao rioyne ave

Chicago 111
„

!

Předplácejte na Pokrok Západu

pouze #100 ročně

maha Sanitarinm
Soukromí Itiaký léčební ústa a nemocnice

Soukromý ústav Udfl naleznou nemocní
krajané truicí chronickými nemocemi poho-
dlné dotnAd zaopatření a ošetření Přijímají
B nemocní irpuií revmatifmetn soucholfiml
nemocemi žaludku střev srdce očí uSí krku
a nosu chudokrevností ženské nemoce ner
vové neničíce atd
Ústav má zařízení k léčení pon ocí přiroze-

ných prostředků jako jest voda ve vlech
způsobech elektřina masáž X piprsky atd
Kuchyně ČeskA Příjemné pokojíky pro ne-

mocně íe se cítí jako doma Dotazy z venko
va 80 ochotné zodpovídají
Nemocní i města irouou docházet! každt

ráno do ústavu k léčení Tel A 11£7

Dr K II BREUEB řídící llkař
Úřadovna v Brown Block 409 Tel 2825

958 Norlh zyih Ave Omaha Neb

Marešův Suzeííí
NejlepSi

a
nojjistčjší lék
proti chřipce
nastuzené hla-

vě rýmS a
bole-

ní hlavy jnst
bez odporu Ma-

rešův lék proti
nastuzeni (Ma-

reš Cold Oure)
Těmto tablet-
kám se íádná
iiiió nevyrov

nají protože ony účinkují co příjemný
prostředek poíisťovací a zároveň posilují
ústrojí zažívací což nejsnáze zastuzení
zažene Když silnĎ kašlete zažeňte to
Marešovým Balsámem proti kašli Tyto
dva leky se k sobě velmi dobře hodí a
každá rodina jest jistější před následky
nemocí právě jmenovaných když lěky
tyto po ruce chová a zavčas jich užijo
Vezmou-l- i se hned při prvním příznaku
pomohou hned v zárodku nežli se nemoo
vyvino Ona 25o škatulka u vašeho lé-

kárníka Nepádlují se nikdy

MAREŠ MEDICÍNĚ CO

2876 Archer Ave CHICAGO IIX
Na5i knížečku "Nejlepší lékař" pošleme

každému zdarma

HOSTINEC
vlastni

Frank Hlídek
!)01 roli Jitcksoii a 9 ul Omaha

Uízný ležák ze soulh omažského pivo
varu stále na čepu
Dobré doutníky výborné likéry a zna

menité víno v zásobě Teplý lunč stálo
pro hosty připraven
O hojnou přízeň krajanu žádí

1E X=Clídelr

Omažskó školy
obchodnítóas

uznávány jsou právem ta nej-

lepíi ve státu a zaopatřily lá-

kům svým vlet mtst nei které'
koliv podobné íkoly jiné
Kdo by sipřál dítky švédo Ikol
tich pasiati a tak

dobrou budoucnost

um tabeipeíili necht dopííe
nám a my

za cenu sirižřflóiř'10
dčlivotnl íkožné mu 'odprodáme

Adresujte dotazy na:

pokrok JZápadu
Omaha Nebr

1 Íl Pni I

'

OMA HA '
SANITARIUMy

TRŽNÍ ZPRÁVY

OMAHA dne 17 íervna

Kjnm 5 8 pfi káFe 61tfbn
"Otoí í 2 bílý 48c

Brambory nové : 85®1 "

Vejce zar CcrřtTé I8e
Mlelo z másláren !J@23C lib

M4lo farm nejleplí l@19c

Máslo farm Spatné a2 dobré )0:íc "

Skplce DKc

Kuráta

Kachny 7c
11

Kohouti 4(Si5c

"Krocani 8 ffillc

SOUTH OMAHA dna 17 Června

Voli i až nejlepíi 1340740
K i IS0@fl65

lalorice 1M3540
'

Voli ke krmení 8 0U@40

Praaatanejk-pS- i _725at73
Praeata proitfedni 72OS730

1'jsnata hraba tfiika
OTC nejlepší 4M@480

JehHata 5li@5D0

CHICAGO dne 17 íerraa

rienlee cerv oilmKa i k okamž

dodaní 7í@7i)hn

1'lenlce í 8 okamí dodaní 7Hť&7íJíe

"Ksrna 5 8 žlntí 84@67c
"Koma t 2 bílá

Ores t t bili 47KC

" "
Oves í S bílí ' fí&RHe
Žito čírlo S k dodíni [liOC

"

Jcímen k piv ncelftm k dodání 6®W

Ječmen ke krmeni k dodán!
"

Lněné eemeno í 1 oTz 178

emeno bojínkn (tlmolhy) 615 "

Semeno Jetelové 886

Živý dobytek:

Fíkni ai nejkpSI voli :5')®8J0

llnbcní ai k proatfedním I5CO&7 30

Voli ke krmení $a50@52S

Krávy $1418660

Jalovic 1826
TelaU 3 51@600

Texaíílí krmeni voli i 400&630

Texitiiti voli z paítvln- -

Prasata tííká nejlepSi 7357524

Prsíat lehká vjbrsaá 0(@7-4-

Prasata hrabá i7loa730

Ovce pekné ai k vybmnm 47D!í500

Jehílat io5Ú@5í)

JehBat západní li5fli37lS

KANSAS CITY dn 17 ?ervna

Přenlce í 2- - tvrdá k okdodáni 70©7fl4CbuIl
"

P9nice c 8 tvrdá k ok dod 81ie

"
Koma t 2 bílá k ok dodáni eS6HC

"
Koms i 2 mích kok dodání 61 !4tt3c

Oveaí 2 bílí k ok dodáni 4I&"
"

Žito č 2- - k ok dodáni 46c

Seno timothv vybr 1200 tuns

geno z pmirio vvbr ÍOoaiO CO

Charles Kaufman
pojisfiijící Jednatel
a veřejný notář

Pújluje peniu na nemovitý majcttlc

Ofn: 217 So II St Omaha 'cb

Ks drahém poschodí


