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air- -Petrohradu oznamuje se žeZMVY ZAHRANIČNĚi prý zatčeni tam byli hrabě a hra
běnka Zuanoff-o- vi nalézající se

Telegrafické
'osobní službě cara a carevny
na těžkou obžalobu že o otrávení

carských manželň se pokusili

y J ruKi 'vuuc vui&ia v JaiEA
ďo redakčních místností radikál-

ních časopisů a odstranila trans-

parenty s výrokem Palackého:
Mír a válka

Proč nemůže se člověčenstvo
V VMy jsme byli před Rakouskem a

budeme i po něm" Českým ča- -

těšiti o míru spokojenosti a zdra--

Prodáme za ceny

nejnižší

Oxfordky šnérovací
i pantofle pro dívky
i ženy a tuto stůjž
několik cen:

Dětské pantoflíčky s páskou 75c

Dívčí " " Í100

Ženské " " $100
až $1 50

Dětské Oxfordky a žluté šněro

vací za 85c až $100

Mužské Oxford a šnérovací žluté

za $1 00 až $125

Ženské Oxford a žluté za 75c

$100 a $125

Ohňostroje třaskavky
čínské lucerny vlajky
atd ku dni 4 července

budeme mít připraveny již tuto sobotu

Nové pletené Hammoky
budeme prodávati za nejnižší ceny v městě a sice:

Těsně pletené hammoky barevné s obručemi a podhlavníkem

jaké jsou všude prodávány za $ 150 my budeme prodá-

vat 70cza

Těsně pletené hammoky v ozdobných barvách s ozdobným
třenením no stranách iaké iinde prodávány po #250

í? Čím to jest že národové od

ěků barbarské boje prováděli?
ČI ověčenstvo zdá se míti dvé roz- -

Němce

jČetký mtstodríitel nařídil rekto-

rovi německé university v Praze

aby betiém slavností Palackého

vývěseny byly prapory na univer-

sitní budově Rektor ale neupo- -

ílných povah zlé a dobré Nej- -

smutnějším jest že ta větší část
člověčenstva vůči vlastní spokoje
nosti blaženosti a zdraví se pro- -V
řešuie Kdyby to se nedělo tak

jel' všák rekurs jeho zamítlo
a velké míře a my správně žili

Vzdor tomu ale rektor prapory
měli by lékaři málo co na práci a

my budeme prodávati povyvěsili nedal —Patrně si myslí
žťTúřadní rozkazy pro Němce ne- - éku bylo by málo potřebováno

Bohužel sledujeme vždy vlivu oka

! HARDTS 1519 a 1521 Donglas ni

99centorý závod
mžitého děje se to za každé doby

V Nlmecku při užších volbáchO roku zejména pak po dobu letních 107 již 16 ulice
získali konservativci í míst stra

horkých měsíců že nejsme u vý
na středu 5 svobodomyslní 4 běru DOkrmú dosti opatrnými a

nemoce pak jsou jistými toho ná

ledky Nesnáze žaludeční povstá

socjalní demokraté 11 národní

literátové g vládní strana 3 radi-

kálové 15 antisemité 1 a strana

reformy 1 Při této příležitosti
spojily se jiné strany za účelem

vají neopatrným spůsobem života

dostaví se nechuť k jídlu játra
ochorobí a přestanou odlučovati

6esk ý prAvnlk

Mm t íisls S33 27 7 Lifs Siú CmL
Dečistoty z krve Nezdravý žalutím aby sociální demokraty po

třely —Berlín bude tentokrát za dek zásobuje tělo nečistotou a tedy
Kdokoliv potřebuje právnické ipomoci shlenezdravou krví a následovně celé div Danti Berkovi právníka zkušeného kten m $5dlouholetou zkuSoností stoJi mu2e krajanůmtělesné ústrojí jest tím v nebezpe niím kdykoliv správně posloužili 33--tf

stoupen třemi svobodomyslnými a

t)ferfji sociálními demokratykdežto
v předešlém zasedání zastoupen
byí pěti soci demokraty a jedním

Ve stavu takovém jest nei

bezpečnějším a nejúČinlivějším Léto přichází navštivte
svobodomyslným prostředkem Dr August Koeniga

Hamburské kapky Vyhojí jistěNlmci ve Štýrském Hradci již Oila Sloís lep Works
zanechali svého marného vzdoru obnoví chuť k jídlu navrátí tělu

spánku a síly a osvěží celé ústrojí 1207 Douglaa ulproti jmenování hraběte Gleispa
cha" bývalého ministra spravedl tělesné Všechny tyto útrapy za- -

Mujtť na race Kuollaoví kamna vScohnr líce než titetisté ztrpčují život však jest s do právky a vabe vie cil v otwr Jejich epailínosti za vlády Badeniovy předse
statek i jiných rovněž svízelnýchzemského soudu ve Štýrském rozQilDýc]
útrap jako jsou bolesti v svalech

1 dípn

f řcní že
PŘIBYVŠÍ DO OMAHAPatrně nabyli přesvěd- -

údech a-
-

jeví se v těle lidskémvláda vídeňská nedá mno

pode jménem revmatismu a bolestiV _To na jejich přání
v zádech Jsou 1 jiné vlivy půsofl m t r ě '

j y 1 _ _

amé tiyove mmtsiersivo jrancouzsxe se

očátek lioncem
Proí? Ponévač jen málo příznivé doby

nám zbývá kn včasnému prodání této zásoby

obleku Pak nastane doba 'výprodejů' 'vel-

kých snížení ccn% 'prodávání za půl zdarma'

a podobných jiných bombastik v jakých ně-

které závody si libují aby lehkověrných k so-

bě lákaly
Pak můžete u nich kipiti jich $500

oblek za $498 a uspoříte dost abyste si mo-

hli koupiti jeden "stick-candy- "

Jest lidí dost že nechají se takými zá-

vody svésti My jsme zviklí obchodovat! s

lidmi zdravých a zkušených náhledů

My tuto ěiníme obecenstvu VELKOU NA-

BÍDKU $500 obleků Máme několik set

zvláště dobrých obleků v ceně $500 až $700
jež všechny vyprodáme po $500 oblek

1 proč?
Poněvaě shledáváme v této pokročilé do-

bě letní že máme něco přes 300 lacinějších
obleků a nemůžeme tolikerých zásob dobře

uložiti na podzimní prodej
Pročež nechť každý hledí kout železo

pokud horké a nečeká na příští měsíc až bu-

de moct nositi oblek v němž není jediné nitě

vlněné

Jak svrchu jsmé pravili můžete u nás

nyní tyto dobré obleky dostat! po $500 a

máte příležitost vybrati si z eelé hromady
ten nejlepší — snadno je poznáte — dle

lepší úpravy ač všechny jsou vlněné a za to

vám Guarantée ručí aneb vám peníze

bící na čivní soustavu spůsobující
staveno bylo konečné ťeytraiem
bývalým to členem radikálního neuralgické bolesti a bolesti v ky-

člích I při venkovních zábavách loilalcl
křídla strany republikánské je
mlíž sestavení ministerstva presi

a vyražení přihází se všeliké těles-

né nehody na př vymknutiny mmĚmmmdehtem Faurem svěřeno bylo stou
podmínkou aby v témže veškerá kobraženiny přiskřípnutí atd též

náhlé ochlazení vše to spůsobuje

asii
Plyoiilw

il oyly: 500

5

625 6 50

ochrnutí svalů Však na štěstíkřídli strany republikánské za

stoupena bylá Složení minister
stává rodikálního prostředku jest
to Olej Sv Jakuba nejhojivější to

stVa bylo následovním: Předseda
"ministr vnitra: Peytral ministr

lék na světě Není člověka aby

v Boston Sloni 1675 atol
zahraničních záležitostí Freycinet
rrímistr války Cávanac ministr ná
mořnictva Fournier ministr finan

mohl dobře obejiti se bez láhvičky
téhož a opatří-l- i si zároveň i láhvi--

čku Dr Aug Koeniga Hambur
ční Lómber ministr spravedlnosti

ských kapek bude dobře ozbrojen
Sarrieň ministr osad Casse mi uzříte vše co vidět

LZE V OBORU ZBOŽÍ
vůči všem nadřečeným tělesným Wiy$700 -nisrť obchodu Marejouls ministr

drby Baduel ministr veřejných
nepřátelům (nemocím a bolestem)a
může bez obaw po celý rok žiti

prácf Lěygues ministr osvěty Střižního pláštěživot míru zdraví a spokojenosti
1 Dupuy Ministerstvo toto nemělo

v však dlouhého trvání neboť Du Oznámení zboží moderní aiPuXi Leygues a Lombre úřadu se

Northwestern denní mimořádnývzdali když Peytral ustoupiti ne
rvrhlovlak nvní opouští nádražíchtěl od rozhodnutí svého aby '

P dráhy v 6 hodinách a 40ministerstvu i radikální socialisté

šperkovní obuvi

obleky koberce

čalouny atd atd
minutách ráno a přijede do Chi

zastoupeni byli Následkem toho
vzdal se Pevtral naděje že by se caea v 8:45 večer téhož dne Zád

4 w -
ná změna v čase jiných vlaku —

ft - mu ministerstvo nove sestavili po
dařilo a ukol ten vznesen presi Rychlovlak "The Overland Limi-

ted" opouští nádraží zde ve 4:45it dentem na línssona Vyplatí se Vám navštíviti Boston
večer a rychlovlak "Omaha Chica--

V
v

V Heilbronnu ve Wuertember an Snna!" v b:± večer a opa
(W w - JA sku došlo v pátek k vážným vý Dřiiíždí do Chicaga druhý den rá

Store každý týden aneb každý

den v celém roce — Vždy

uzříte nějaký nádoby- -'

Čejný výprodej

no: v 7:45 a 9:30 Vlaky ty jsou1% tržnostem při nichž vojsko vyvo

láno býti musilo Líd před rad

l nici shromážděný protestova
opatřeny nejmodernějšimi vestibu

lovými vozy spacími jídelními
totiž proti zvolení Hegelmeyera palácovými jež poslednější opa

třenv pohodlnými spacími křeslyzá člena rady říšské a vojsko České prodavače naleznete
kteráž s- - nasazenými bodáky ná — Nuž arci což by vše Northwestfa

fS
v každém oboru

ern dráha nedovedla příznivcůmmístí vyprizdniti chtělo bylo bez

mocným Rozehnání lidu podá svým opatřit? 68tf
XMaÁ nrvÁ haeíAm kteří do

NavštivivSi Omabu učiCte Boston- KÍiťubu proudy vody vrhali Zna KODAKY A CAMERA
U y - -- i y__ Store nvým rolalem odpočinku a

ku okamžitémuOSOD bylo vojsjcem zraněnu

velký pócet jich zatčen
fotografování za

písárny místem kde možno vám

se umýt! a poobědvat! vůbec kde

možno vám pohověti si jako doŘíma se oznamuje že senátor

Pinalli jemuž král svěřil sestavě
ma neboť máme místa a zvlášt$500
ního taříreuí pro každého h

ní nového ministerstva zdráhá se

ptevzíti tuto úlohu Praví se že

marlrfz Venosta bývalý ministr Skleněné pliT blányluřebnl potřeby vftbec icela x Jařma všem Jsme při-

praveni vtfti v ochranu vaše za
žahránicných záležitostí bude nyn ALOE & PENFOLD CO

1108 Firnam ni

LVDDD

0 dl)

vaiadla a balíčky Každý obdržíi sestaveni kabinetu povolán
známku zn vše a to zcela zdarma- -

Záwibnlem 1 DoUUnik7 V olmro fotocrkrie

NlbDni obcnodolí-n- i BdWnoii Irmoui VMilánu odsouzeno 19 redak

[ v
toro a členfl poslanecké sněmovny Dltiiťujeiie kmídeĎi te n nicn pociit uuue

ékárBlckém-U- od BOSTON STOREaloufcn 1 v ooora
v kteří obžalováni byli ze podíle Kafe!MnjJ Macbiiae £#piyPánftm úřadníkDo spolků

J L Briniels A Sons
Tse na posiednicn Douncn a

5U zá ni zodpovědní vojenský
'-- n c3 rlit--l od 1 mísíce „„f tnhrhndnn knlhr lako LediT NEW YOPK orricr Dgiviggre lilJonrnl J?onf knihjr jiné!


