
Novinky z Linwood

Nastupujeme rok 1903 v té

naději ie snad zachová se k aám

lépa nei ten rok minulý To je

Předplatné

OltCOta

na rok

!! ZE SOUTH OMAHY II

í !

Bon Horáček
vlastní hojně zásobený obchod

TISKÁRNA
"

Pokroku Západuto co si přejeme každého roku

ale kdyi rok rokem se sejde
nejsme zsse spokojeni a stále

bychom si přáli něco lepšího Ale 1

— Hojně zásobený obchod řez-

nický a uzenářský vlastni

JOSEF ZELENÍ
v čís 257 — 21 a S ul

Krajané naši učini dobře kdyi
potřeby své nakoupí v českém ob-

chodě tomto neboť mistr Zelený
dá jim nejen maso vidy čerstvé
ale i dobrou váhu a kdo okusí jed-
nou některý z výborných uzenář-

ských výrobků jehostane se zajisté
stálým odkupníkem jeho 16 —

— Levněji jak za polovičku
můžete koupiti teď zimní zboží v

českém obchodě J V Vacka na

24 a N ul — Kabáty pro děti
které se dříve prodávaly za ioo

jak se zdá musíme se spokojit a

jíst doma co máme a v cizině co
Pracím pro ctěné

spolky věnuje se

zvláštní pozornost

vyhotoruje velkeré

Tiskové práco

rychle vkusné

a levně

siř

I

Zprávy zámořské

Rakousko-Unersk- o

Císařovy slte docílily vyrovnáni
uherské — Nordau před-

povídá krtinou válku — Asi

dopisovatelská kachna

Po dlouho vlekoucích ie vyjed-oávánfc- h

bylo konečně docíleno

vyrovnaní mezi oběma polovinami
rakouské lifte (Na jakém základě

kabelová depeše neodhaluje ale

bezpochyby ie Maďarsko dostalo
zase co uhtilo a Rakousko bule
muset nésti opit dvě třetiny
vládofch vydání Pot red)
Vyrovnání to docíleno bylo ě

zakročením císaře Františka
Jostía který se slzami v očích prý
prosil maďarského i rakouského

presidenta ministerství aby se do-

hodli jinak ie odstoupí z trůnu
Tento zápas meri zalitavskou t

předlitavskou polovici říše vléknul
se po celých 7 roků Na ukončení

vyrovnáni má též tásluhu arci-

kníže Frantilek Ferdinand dědič

trůnu který učinil - nátlak na

Koerbera aby Maďarům v něčem

povolil ie Szell povolí také a

vyrovnáni bude docíleno

až ři50 hezky okrášlené za 65c

sprosťák pravý důstojník od voj-

ska a nemá smysly pro něco ně-

žnějšího K tomu ještě saský
dvůr lpi silně při kostele Jsem
sice také římsko katoličkou ale

svobodomyslnou Byl to krušný
a trpký život při tomto dvoře

Jsem Rakušankou a to je něco

zcela jiného Nebylo mně ani

dovoleno pronésti své vlastní

mínění Milovala jsem své děti

ale nemohla jsem je vychovávat
podle své iůle" O svém poměru
k profesoru Girooovi vyslovila se

pri(jcna následovně: "Mezi

mnou a mým manželem nebylo
Žádoého svazku sympathie Můj

manžel byl surový a hrubý dů

ttojoíkjá naproti tomu plna ideá-

lů a často jsem na to myslila jak

nebezpečno by bylo pro mne

kdyby se objevil muž jehož bych
mohla milovat K vůli svým

dětem jež tak velice vroucně miluji

jsem se pokoušela snášeti svůj
stav dále Když však se objevil
muž jehož jsem mohla milovat a

do něhož jsem se skutečně zami-loval-

přišla jsem k pohnání že

takový stav věcí déle snášeti ne-

mohu Pan Giron je jediný mně

známý muž jehož jsem mohla a

musela milovat Myšléoka že

mně budou mé děti uloupeny byla
hrozná a uvážila jsem vše co se

o mně bude povídat ale jinak

jsem učinit nemohla"

$150 ai $200 kabáty pro holky
krášlené šSurami nyní 80 ctů

Kabáty I300 až $500 nyní za

fl75aJ200 Celovlněné dětské

prádlo které se prodávalo po 50c
a 65c nyní za 25c Veškeré těžké

prádlo pro mužskéženskéadítky

Pokrok Západu ISMJffl
Předplatné $100 na rok Do Evropy % 150

jakož i vlněné šátky teplá obuv
ve výprodeji tom budou zahrnuty
Za každý dollar stržený za zboží
dám prémii

Nyní oezbývá nic jiného neili

Dr Karel H Breuer

Zvláštnf pozornost věnuje léčení nemocí očí usí nosu a krku a ienskích
nemocí Správné přispOsobování brejlí

Na zavolání jede na venek Má zařízenou laboratoř s X paprsky a k léče-
ní chronických nemocí

Úřadovna naproti postí Tel A 15 Tel v íomř B 47

aby oba parlamenty vyrovnání
schválily

nám dajf a kojit se tou sladkou

nidějí ie snad to bude v tomto

roce přece jen lepši

Do rodiny pana Fr Mertla

přibylo o jednoho člena více Pan

Mertl totiž vyhrál krásnou pannu
kterou dal do výhry náš lékárník
a jež má cenu sedmi dolarů

Zdá se nim Že už ty staré

zvyky u nás nadobro pominou
Na sv Sylvestra bylo u nás zvy
kem že se to jaksi oslavilo letos

ale to bylo tak fádní li jsme ani

nevěděli že je Sylvestra Žádný
si ani nepřinesl pro radost dost
malou opičku U Bartoše ale

přece čekali až uhodí "dvanáctá''

jakmile se tak stalo stáhlo se

světlo na jednu minutu pak se zas

rozžalo a přáli jsme si šťastný aový
rok Aai náš Školník pan Jan
Krejčí nezapomněl uhodit na zvon

Zábava na Nový rok pořádá
oá p Fr Dočekalem těšila se do-

sti hojné návštěvě Každý chtěl

ten nový rok roztancovat a zapo
menouti na ty svízele v tom sta-

rém roce

Minulou středu jsem opět byl

povolán k telefonu Tentokrát to ale

nebylo nic pro špás Pan Kudrna

Z Wahoo Neb mi totiž telefono
val bych dal vědět panu V Bře-

zinovi který bydlí asi dvě míle od

města ie jeho švakr pan Simo-nyde- s

zemřel a že bude pohřeb ve

čtvrtek v jedenáct hodin dopole-
dne Já vyhověl přání p Kudrny
Zdali ale Březinovic se pohřbu
zúčajtnili nevíme

Pan Jos H Černý "který už

po delší čas byl poután na lože

reumatismem pozdravil se tak da

lece že může alespoQ po berlích

drobet chodit a věnovat se svému

obchodu coí mu ze srdce přeje-
me vždyť jsme už jednou také

navštíveni pakostoicí

Ostří vyrovnáni je prý namířeno
hlavně proti Spojeoým Státům a

Anglii Vyrovnáni má býti zá

vazným na to roka a na tom

základě budou uzavírány nové

smlouvy obchodní s cizími země
mi — Ruský ministr zahraniční Z Čech importované světové i$
hrabě Lamsdorif přijel do Vídně

— Žáci české svob školy činí

pilné přípravy k sebrání pěkné

pohádky "Sůl nad zlato" v den

15 března

— Krajany naše upozorňujeme
na vkusně zařízený hostinecjehož
majitelem jest chvalně známý

JG Vosácek
na sev záp rohu 21 a S ul

V hostinci tom obdržíte kromě
řízného ležáku Metzova výborná
pravá kalifornská vína výtečné
likéry a nejlepší české doutníky
Zboží objednati si možno i tele-

fonem č 2155 15—

— Velice zklamáni byli všichni
ti kteříž se domnívali že oni
členové školní rady south-omaž-sk- é

kteříž obviněni byli z upláce-
ní nevymknou se jen tak lehce z

rukou spravedlnosti S velkým
napjetím očekáván byl konečný
výsledek přelíčení zahájeného
předminulé úterý v distriktním

soudu s předsedou škelaí rady
Millerem Učitelky Sadie Oliver
ova a Agnes Averova sice dosvěd

KimflnflnMbfl rWilJTílMO m ®Proslýchá se ie je účelem jeho
cesty docílili mezi Rakouskem a

vyléčí dplneRuskem dohodnutí ohledně zave-

dení reforem v Macedonii Měl íl Connnhfttinír nrlrlnnrin bnřlnl Wnvts císařem delSí konferenci a obdr áMúf auubuuMii fluub u um um
gjj J "J j yyyžel od téhož řád Kromi toho

měl ministr rozhovory rakou-

skými ministry a diplomaty Při

a vesicere pneni a prsni nemoce docílí pře-

kvapujících výsledku i tam kde jiné pro-

středky nepomáhaly V Rakousko-Uhersk- u

lékaři proti jm chorobám jest thé odporu- -

hostině kterou dával císař na po-

čest ruského hosta sdělil ministr
že u příležitosti své cesty na

Balkán pravil Bulharsku i Srbsku čováno—Balltck s náv na 30 dnlpoít $120 oohraSTfoimUa

R ŠimanoTský 654 Scott St Milwaukee Wls gSie je v jejich zájmu když se ne
budou pouStět do politických do
brodružstvi
Neue Freie Presse přináSÍ pře

čily že za zvýšení platu svého

daly Millerovi na žádost jeho po
$500 ale obhájci žalovaoého po-

dařilo se přesvědčiti porotce že
hled světových událostí z pera
Maxe Nordauajenž pronáší v něm Pan Ustubal starší cítí se

částka tato jest příliš nepatrnoutaké své osobni náhledy o přitom
né a budoucí politice Lituje vzrůst

grocerií moukou a krmivem
v č 2008-201- 0 Q ul Tel 3297
— Krajany v Čáslavi zajisté

potěší zpráva že chvalně známý
krajan a majitel grocerního obcho
du v Čáslavi pan Karel Lhotka

převzal k vůli pohodli krajanů
tamních jednatelství našeho čnn
pisu Doufáme ie krajané čá-

slavští pouiijí této výhody Nechť
na pana Karla Lhotku s úplnou
důvěrou se obrátí ve všech záleži-

tostech "Pok Záp" se týka-

jících
— KRAJANÉ kdyi zavítáte do

South Omahy a budete si přáti
prohlédnout! zdejší jatky obraťte
se na starého hostinského

VÁCLAVA DIBELKU
v č 2701 Q ul

na západ konci mostu kde se vidy
domluvíte česky a vysvětleni ob-

držíte Obsluha co nejvzornějši
VÁC DIBELKA maj zkušený
hostinský iatf
— Neštěstí za neštěstím stihá

v poslední době váženého přítele
našeho p F J- - Fitla klerka v

úřadovně státního komisaře veřej-

ných pozemků a budov v Lincoln
Před nedávnem roznemohla se
milená jeho choť minulý pátek
zemřela jeho milená dcera a sice
tak náhle a neočekávaně že nebylo
mu ani dopřáno aby se s ní s

chloubou svou mohl rozloučili

Jako zkormouceného otce tak i

četné přátely a známé Anay Fillo-

vy řiditelky Brown Park školy v

So Omaze překvapil takměř náhlý
skon statné sličné sotva šest-

advacetileté dívky A mnoho bylo
těch kteříž nemohli dlouho uvěřili
smutné zvěsti té Slečna Fitlova

použila vánočních prázdnin k ná
vštěvč tety své pí Kratochvílové
v St Joseph odkudž se vrátila

předminulou neděli Cílíc se po-

někud churavúU) odebrala se k

omažskému lékaři dru W A

Hostetterovi na 16 a Nicholas
ul a když tento shledal že trpí
zánětem střev zůstala slč Fitlova
v obydli lékařově nechtíc asi spů-sobi- ti

rodině lékárníka p J L
Kubáta u něhož bydlila nepři
jemnosti Lékař nepovažoval ne-

moc její za nebezpečnou až teprve
na Nový rok večer kdy stav ne-

mocné slečny stále se horšil Tu

přivolal k poradě ještě jednoho
lékaře a zároveň uvědomil pana
Fitla O nebezpečném stavu dcery
jeho Vzdor všemožné péči obou
lékařů skonala slečna ještě před
příjezdem zoufalého svého otce
Tělesné pozůstatky zesnulé děvy
převezeny byly do pohrobnického
závodu C H Brewer k f v So

Omaze a odtud v neděli přeneseny
do presbyteriánského kostela
kdež po 2 hod odpolední zahá-

jeny byly obřady pohřební za

obrovské účasti přátel a známých
zesnulé Rev Dr Wheelerškol-dozorc- e

McUean a rev Jar Do-

biáš pronesli dojemné řeči jež
mnohého z přítomných pohnuly k

pláči nad trudným osudem zesnulé

dívky a hluboce zarmouceného a

těžce zkoušeného otce Slečna

Jessie Carpenterova zapěla dvě

neb tři krásné písně- - Na to rakev

jež pokryta byla skvostnými dary
květinovými vynesena byla z

chrámu a vložena do pohřebního
vozu kterýž sledován jsa nepře-
hlednou řadou kočárů dopravil
tělesnou sebranku zesnulé na

hřbitov Lawrel Hill kdež uložena

po kratičkých ještě obřadech do

chladného lůna země Spi v pokoji!
— Krajané učiní dobře když

prohlédnou sobě velké zásoby
úplně nového zboží střížního

spodního prádla pro muže ženy a

dítky v obchodě

JOSEFA ŠTĚRBY
v č 2014 — Q ulice

Má též velký výběr pěkných obrazů

svatých i světských které velmi
vkusně a levně rámuje Přesvědčte
se než koupíte jinde 19 — m

Úplný výběr zboží grocerního
naleznou krajané v obchodě

F F Fanferlíka
21 a S ul

který vlastní též hojně zásobený
obchod řeznický a uzeaářský
Velké oblibě těší se jeho výrobky
uzenářské Všechno zboží jest

vždy čerstvé a prvé jakosti Ob-

sluha vzorná a ceny mírné lom
— Elegantně a pohodlně zaří

militarismu ve Spojených Sl itech

Wabash
Dráha

prodával lístky:
Do Mobile a nazpět za $2835
Do New Orleans a nazpět za 2950
Do Havany Cuba a zpět za 6335
Za výše uvedené zvláštní ceny

n — u jí 11Í 1 1

a podotýká že zatím co tyto při

zase jako na novém světě Pan

Ustuhal necítil se dobře už po
deset roků až kooečaě se rozhodl

že se nechá operovat Před mě

sícem jel do Fremont a operace se

zdařila Pan Ustuhal nám sdělil

že ne-l- i o víc tož alespoň o deset

pravují půdu vojenskému impen
alismu kladou stále větší překážky
přistěhovalectví! jehož jediným

Projev soustrasti !

- Hluboce jsouc dojata nezměr-

nou ztrátou ktorá stihla váženou

rodinu

pFJ Fitla

úmrtím milovaná dcery a sestry

Anny Fitleové

vyslovuje těžce zkoušeným přáte-l&- m

svým srdečnou a nelíčenou

souBtrasC Rodina Burešova

Omaba dne 5 ledna 1903

roků cítí se mladším K jehokapitálem jsou ruce jimiž dovede

pracovat Ppjednávaje o budouc- -

pozdraveni mu srdečně gratuluje
mel

novinky z Clarkson
————

I Ve středu večer na Sylvestra
odbývána byla velká a hlučná

taneční zábava v síni TomŠově při

výtečoé hudbě p Šťastného Ná-

vštěva byla veliká a mnoho hostů
z Howells bylo přítomno O půl-

noci na rozhraní starého a nového

roku několik řečníků použilo
svého řečnického talentu a před
neslo významné proslovy a zvláště

jeden z hostů ukázal se jako vý

tečný řečník a to ve prospěch
Storzova leiáku Řeč jeho byla s

velkým oceněním přijata Náš

mayor tentokráte též vystoupil a

řečnil —
II Dva naši "staří mládenci''

hodlají v ktátkém čase svůj stav

tmřniti Používají prý jistého
léku který má tak blahodárný
účinek ie chuť k ženění musi se

dostati
II Pan Fr Rozmarin odejel v

sobotu se svým synem Emilem do

Lincoln kdež bude Emil choditi

do hospodářské Školy Mělo by
více farmerských našich mladíků

jej následovali

Minulý týden poděleno bylo
několik sousedů velice cennými
vánočními dárky: staliť se šťast-

nými tatíky Pan Václav Kmoch
obdržel "krismusu'' baculatého

synáčka p Rainold Folda právě
na štědrý den obdařen byl dce
ruškou a p John Stomáček stal se

šťastným tatínkem neboť se mu

dostalo prvního syna tedy "kron-prince- "

Všem třem gratulují k

těmto dárkům!

Í Vhodná příležitost jest zde u

nás v Clarkson pro dobrého ková-

ře Pan Josef Hájek má k prona-jmu- ti

aneb ku prodeji kovářskou
dílnu s celým patřičným zaříze-

ním Přečtěte si na jiném místě

jeho ohlášku

i Pan Anton Žabka ml bude

odbývat! veřejnou draibu v sobo-

tu dne 31 ledna '03 a po odbyté
dražbě odstěhuje se odtud do

Spolu s ním odstěhuje se
též p Jos Šubrt

! Pan Jos Fillipi koupil farmu
o 160 akrech od p Geo

9 mil nevěrni od Clarkson za

Í47 00 akr
I Zpěvácký sbor pod řízením

p Jos Šťastného připravuje se

na uspořádáni zábavy spojené se

zpěvy a sólovými výstupy
Zpravodaj

a uiuuiiD iuc piuuavany ( uuuou
j lístky' na dlouhou "dobu platné a

opravňující k zastávkám od 17 do
22 února včetně- - Veškeré po

oosti nového světa Nordau praví
ie buJe značit otevření průplavu
Panamského pod americkým vlast Frank Bartoš žádá všechny

pány na venkově bydlící kteříž

mají doma nějaké prázdné soudky
nictvím počátek nové epochální
doby Tragické jeviště světové

drobnosti sděleny vám budou v
městské úřadovně Wabash dráhy
1601 Farnam ul aneb dopište sí

pro ně pod adressou
HERRY E MOORES

Genl Agt Pass Dept Omaha

IWJUUUIlHJUÍJraratďraiďEJDUQjiyjGUmtď

i Dr F J Kálal

aby stačila na porušení důstojných
školních radů a porotci ve středu
v 8:30 hod večer po poradě tři

hodiny trvající prohlásili Millera

nevinným Není pochyby že i

ostatní Členové školní rady obvi-

nění z podobného deliktu vy-

klouznou z rukou spravedlnosti
jako úhoři

-- - Vzorně zařízený a hojně zá-

sobený hostinec vlastní

Jan Bartoň
na sev záp rohu 20 a Q ul

Vždy čerstvé pivo na čepu nej-

lepší vína a likéry a nejjemnějŠÍ
doutníky Rovněž i chutný zá-

kusek jest u Bartoně k dostání

Zajděte k BartoBovi jednou a ru-

číme vám za to že podruhé při-

jdete k němu opět 17x1111

Velko- - i maloobchod

řemenárský a sedlářský
pokud se jakosti týče nejlas

cinější řemenářská dílna
na světě

NAŠE VLASTNÍ
ručně dělaná sedla zvláštností

Mexické ručně rjtA ozdobné
kožené novotiny

Tobolky pouzdra pro navští-

venky závěsné váčky obal na hu-

debniny pásy atd Monogramy
a začáteční písmeny jména dají se

na kožené zboží budete-l- i si přáti
Výtečné vánoční dárky Přijďte
a vizte vzorky 20

J G Blessiog & Son

331 sev 25 ul South Omaha

— Zubní lékař Bailey zaměst-

návající českého assistenta ručí

za veškerou práci jím zhotovenou

Úřadovna jeho jest v 3 poschodí
Paxton LIocku —8

I ČESKÝ LÉKAft
a o

1 Dřafloma č 2 CreiEMon Block

historie jež bylo v minulých sto-"etíc- h

na Středozemním moři a

tlantickém oceánubude přelože--

na oceán Tichý
Anglosaské plémě se nejprv
okusí vypuditi Němce a Fran-

coise z oceánu Pacifického Pak

bule zápas přenesen dále na
si jaké pobřeží kde bude rozhod-

nuto má li opanovati jižni a vý-

chodní pobřeží Asie Rusko či

Velká Britanii Zápas ten bude

prý strašlivý
List "Die Zeiť' oznamuje že

se arcikníže Leopold Ferdinand

jenž byl nápomocen korunní prin
česně saské Luise Antoinettě při
útěku ze Solnohradu a dal si ob

canské jméno Leopold Woelíling
k zástupci řečeného listu vyjádřil
ie je Johano Orth bývalý arci-

kníže Jan Nepomuk Salvátor o

němž kolovala pověst že se u

břeba Patagonskýcb se svoji lodi

utopil posud na živu

Johana Orth byl čili jest strý

s e roh 15 a Douglas ul 1

I É
@ Tel obydli tSO Tel úřaiotny US

Vyslovení soustrasti

Milému a osvědčenému pří-

teli našemu p F J Fitlovi

a ct rodině jeho projevujeme
srdečnou a hlubokou sou-

strast1 naši nad ztrátou milo-

vané dcery a sestry

Anny Fitleové

Kéž všehojivý čas zmírní

nezměraou bolest vaši!

Personál ''Pokroku Západu"

Omaba 6 ledna 1903

ilIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIhlIIIIIIIUIIIllllllillIliMiliiiillU:

I V F Bartoň 1
cem arciknížete Leopolda a nyní

vlastni

od Fremontského piva by je co

nejdříve vrátili neb nadešel čas
že í pivovar chce s hostinskými
účtovat

Předminulý týden byli jsme

pozvání na křtiny a měli jsme se

tam tak dobře jako když u babičky
"zabíjejí"

Pan Tomeš Ticháček pozdra-
vil se tak dalece že může na ob

chod svůj dohlížet Cítí 3e posud
ale značuě slabým by se mohl vě-

novat obchodu úplně Doufáme
ale že co nejdříve budeme moci

podat zprávu o jeho úplném
uzdravení se

Pan Ferdinand Jelínek strá-

vil svátky u svojí matky ve Weston

Neb

Minulý čtvrtek navštívil nás

pan Václav Uřídil z Abie a po
chlubil se že 'dostal od Fricka

"krismusu'' 6 tuctů jehel

Ve středu dne 7 ledna slavil

sňatek svůj p Václav Navrkal so

slečnou Marií Černých Sňatek

odbýval sc v katolickém kostele v

Abie Novomanželům gratulujeml

Pan K Přibyl byl v Onuaze

minulý týden kde koupil káru do

by tka kterýž hodlá krmit

Vlasta Bartošovic odejela mi-

nulý pátek zase do Omahy a doma

se jim zdá že někdo v rodině

chybí

Slečna B Biblerovi z Brai-na- rd

Neb přijela se podívat aa

své přátelé a známé na Nový rok

Bihlerovic bydleli zde před pěti

lety
Náš - ovář má už po 14 dnů

pilno Cesty se udělaly Spatné
jsou samá ledovka tak že se kaž-

dý boji s neokovanými koOmi vy-

dat na cestu

Pan Jan Bárta se jenom
usmívá jeho manželka tentokrát
obdařila ho malým klučinou

NA PROCEJ farmu o 160

akrech tři mile od Linwood po-

ledně západně za #6100 O další

podrobnosti hlaste se u Emil Fol-

da Linwood Neb 33
Šotrab

I zařízený
HostilieC j

§ 1214 jižní 18 ul
= Řfzný Krugfiv ležák stále na čepu =
= Nejlcp&l druhy vína likérb a E
= jemné doutníky =
= Výtečný teplý lnnč pe celý dea
= TELEFON Lim H

ňllllllllllllllllHlIllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllŘ

I

Do Clarkson a okolí!

Tímto dávám všem svým
vědomost ie jsem ob-

chod svůj v Clarkson Neb vy-

prodal a proto žádám laskavě

všechny ty kteříž mi dluhují by
nejdéle do 35 prosice t r účty
své vypořádali S veškerou úctou

JOS FILLIPI
3ok3 Clarkson Neb

Omažské školy
obchodní- -

TRŽNÍ ZPRÁVY

OMAHldsa 6 ledna

Koí s pH kafe noví st ba

Owl L bil? 84c "

BumborynoTÍ so"

Vele lir (erstvi 24c

Hiilo i miiliran 2ajpc lib

Uáiln (um nejlepli Q21e "
Málo farm Ipatui tí dobré 17Q1TH0 "

Slepice S10 ''
Koráte '4lc "

Kachny i@u
"

Kohouti 95e "
Krocani ISdlSc "

SOUTH OMAHÁ lne I ledna

Voli plknl ai nejlepti fSUQiOO

Kráry t04)42S
JeloTtce I&Í0Q4M
Voli k krmeni I2S4 0

Pruatanejlepll S45Atal)
Pruata proitredni t3fjQ(3
Pruata hraba Uiki inofeo
Oroe nejlepit 416A44t

JehBata OCSAiiS

CHICAGO tna S ledna

Ptentc terr óJmta L 1 k kaní
toiial T1J4C71N b

Pšenic 8 S okaml dodaat tíS&Tte

Koma i S Hati "
Mfce "

Korná ít bili "
4X "

Orec I blij " t2%t "
Oree1 bil Rweite"
Zito tlelo (k dodáni 4e "

MmM k plT Melám k dodial 4M "

Je&aes ke krmeni k dodáni DSa)a "
LnSni temeno i I (emeno aera ttl "

Semeno bojinka t1mothj) 3 tiH

Semeno leteloTé 1 1110 "

Živý dobytek:
Pikat ai nejlepti tI1 t40©SS
Habenl ai k proetFednlm KQ 00

Voli ke kmeni 1S 00O4W

Kriry a4 M

JaloTlce lor4Ht
Telata S7Q800
Texaaitl krmeni vol! B
Tezaaid to 11 a paetrin

Pruata Uiki neilepli totbl TO

Franta lehki rbrani 4

Praeata hrabá tOlfteM

Oroe pkni ai k Tjbranfa ts
JebttaU_ l4MOiIS
Jektala aipeani I4M)M

volaté staváky rozdílných barev

jako černé červené žluté modré

atd mám na prodej a prodávám je
za iioo pár aneb více párů lev-

něji Od mnoha krajanů odporu-
čeni ie dobře a k veškeré spoko-

jenosti ode mne koupili mohu
kaidému zaslali jako ku př :

"Ji nliepeanf tímto dosvědčuji ie jeem k
tne eJkere ipokojenoatl koupil od p Joi
Nallnky i Rowella holuby a mohu amile Jej
katdiam odporufltt Jet to ml prodal larai
pravé Importováni tavík t Cech

Joa Hájek Clarkson Neb"

Dotazy s přiloženou poštovní
známkou zodpovídám ochotně
obratem pošty a zakázky vyřídím
správně-

- JOS NALINEK

23k4) Clarkson Neb

utnávány jsou právem iá hij-le- pit

ve státu a taopatřily lá-

kům svým vlet misí nei které-
koliv podobni Školy jiné

uprchlé princezny Louisy zřekl

se všech svých titulů a veškeré

spojení se dvorem rakouským

úplně zrušil právě tak jako nyní

jeho synovec Leopold aby mohl
žiti s herečkou Mizzy Strttebelo-vo- u

jako manžel se ženou Na to
zmizel
Arcikníže Leopold pravil že

má za to Že jeho strýc bydli --u

arciknížete Ludvíka Salvátora

který je bratrem Johanna Ortha a

nynějšího arciknížete z Tosxány
jenž bydli v Solnohradu

Arcikalie Ludvík Salvátor je
osobou velice výstřední Deset

mísíc každého roku stráví na

jednom malém ostrově jonickém a

ostatní dva měsíce na své yacbtě

Švýcarsko
Obhajoba korunní prince%ny

Uprchli korunní princezna sa-sk- i

Louisa obrátila se k veřejnému
tisku přímo obhajobou svoji

proti pomluvám které o ni roz-

trušuje zúmyslně a bezohledně sa-sk-

dvůr králoyský Ve své ob-

hajobě praví princezna: "Byla
jsem provdána proti své vůli jako
se děje většině dam z panovničicb
rodia Mflj otec si maj sBatek s

korunním princem saským přál a

podobně moje matka si přála aby
k němu došlo Bylo mi řečeno

ie je velkolepé býti královnou a

dala jsem si říci Ale brzo jem
poznala ie můj maniel a já jsme
zcela rAznýcb povah a nehodíme

se k sobě Maniel je hrubián a

Celé řadě ml krajana a krajanekzený hostinec vlastni

s celým kovářským zařízením za

vhodných podmínek Já práce

nejsem schopen a proto chci ko-

várnu buď prodati aneb pronaj-mo- uti

Kovárna je v dobrém

pořádku a v příhodném místě

Přihlášky dějtei se na adresu

JOS HÁJEK
Z3k3J Clarkson Neb

Jan Červený
na roku 20 a Q ul v So Omaze

Řízný Metzův ležák stále na čepu
Nejlepší vina likéry a doutníky
Mimo to má na skladě hojné záso

by výtečných kořalek které pro J A FialaJotm ID "Wolf
VEŘEJNÍ NOrXft vlídní

dává levněji než kde jinde Jdete-l- i

kolem neopomeňte se v hostinci
tom zastaviti neboť tam najdete
vždy pěknou společnost a Červený
vás vždy ochotně obslouží

pozemkový a pojišťující jednatel Bolesti trapné trvalé bolesti

dostalo se prostřednictvím jick

dotrčno postavení

Kdo by si přál dítky švédo kol

tich postati a tak

dobrou budoucnost

um tabctpeliti neeht doplie
nám a my

za cena sníženou

dolivotnt íkolné mu odprodáme

Adresujte dotazy na:

pokrok g&padu
OMAHA NEB

V CLAKK803 SEBE
jak těžce je snášíme jaké dobro
diní tak rychle jak možno se jich

ptjruje neniae taodnfrh podmínek po
dárt a proettedka) prodej potwmka H4
několik dobrfcb farem m proděl v okolí
Clirknn Pojllfu)e proti ohni nleekn a
TlctaFlci n několika dobrých a polebllrok
puleCnottl a TjbotToJe Tiaebn aoUreke

zbavitil Za Žádný prostředek ne

HOSTINEC

v Jančíkové todově
ve Schnyler rteor

Řízný ležák ze o pi To-

varu ttále na eepu
Nejlepif druhy vína likérů a doutníku
Prodává pivo na soudky ve velkém

yrtce unve Bet p)deM k JIMinu iuutu
M a prearědCM se a Boa S3k4

— Dříví vápno cement plastr
itd výhodně koupíte 11 Crosby-Kopietz-Cas-

Co Mají též velký
výběr všech ďruhů uhli Zkuste
a budete spokojeni s váhou í do
brotou zboží Úřadovna jest na
N ulici mezi 24 a 25 v Johnso-nov- ě

pozemkové úřadovně 6—

bude trpící vděčnějším nežli za

světoznámý Aoker Pain Expeller
protože nic lepšího není proti
reumatismu pakoitnici neuralgii
a podobným bolestem Pouze

15c a 50c za láhev

Předplácejte na "Po-
krok Západu' pouze $100
ročné

Vsorná obsluha Chutné zákiuky po
cely den 10


