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"Columbus House" i
na rohu Dosplaincs a zap 12 ul

k terém se nab á tél strávní dům pro návřtřvnlky nvčtové výstavy ji

i venkova Místností jsou čMé a opatřené Iftoii postelí nalézá n tu j

též holírna koupelna prádelna ald V restauraci poslouží ne třmi nej J(

(hutnéjsíriii pokrmy a náHiji a každému hostu jo na vůli ponecháno tu (j
bu-- r jen nm lehovati aneb i též jídla bráti Ceny za byt neb stravu jou j

i liflwrim „i
llirue v- - 41

"Columbus House" nalézá no blížn tiskárny "Svornosti" a "Amen- -

ána" jest na nejpříhodnčjilrn místč pro návštévu nvčtové vstavy ja--
% : 1 il I L 'lurtí u í ' ni IIAn inlíi iM7tii li a iiobldku 'j

i 1 i'lífi I rliLft n Kúrrwlnftio VOiorn Iilivné tiro naše kraianv ír
aby přijetím do mésta nepadl do rukou rozličncli šejdířů a ničli tu pro tf

onu dobu řádný domov Ponfvadž lze očekivatl velký očet návštévní- - '

" Jesi Irena auy srsi un sieri iiooiuji 7tviiaii iu inuiu iuij j--
j

ni?eisaných ťřihláili dopisem a takto ni místo zajistili

ku vlkéhi tft ltif iiťlm ífrftprfcU

UřioH i Mlý tfernř IVíker
byl řečníkem dne 17 %{ ntvf li

díl hjlo idifotfifi poMÍ pillfdtA a

průvodu tnetem úeitnily f sko-

ro víeihny spolky tik Jiko Í

ni hrobů rit je otljýt b liMit"

#eh — V ( }ít '4i i lh"t
idobenl hfnbů nejen ri t e h hfld

lovtoh A fctktu národním hřbilo

vl al I ii večeř ti f l iíti kdel

selel aby I tímto spftsol rij

uctil památku hrdinů Jíl tolik

oMtl přineuli vlith - V ťlevelan
du fl laminu Milwankee iřl
Paul iMroít i iid# jinde oto
heny byly hroby půsohcm přivř-

eným I ('trhnut kd koliv usedli

přispíli rovní! Uítrm'1 svou k

nelení vojínů jiko vdínf jejíi h

ledotnfel Vř vlaMenei kji h či

nerh a nnháh nebyli jMne nikdy

poslední veb národů příslí
f divech svobody Iníloviil - a mtto-li- o

fV Ii5 bylo tneil fiiini — a ti

Veliké válru oblovali ie eo míli
114 oltář nové vlasti I !" ti H pro-lití-

krve sté vlastenci tf douft

jfre le oliřT U přinese národu

jednocenosf A svobodu 1 stalo

Jk l'ufAlt Vybojovali svo-

bodu Kdol ti to nevdéčil by
hrdinům a nedal thi u výxnain

nýt b HI1íU"Um li vMy n ] !

Ve Vfth i nylonu rrxItl i li n vrtí--rin- t

ii a níkolik ři-- Icnt & kilU t
nich Hťlo kvřtiny na jiný hřbitov

Nejvítií davy Sly na Arlinton
kde Iclf 14000 vojfuft 1'nsident

Jřijcl do tnřnU s letního (dU
vího t 'řtliU2ťl r A 1 vjjettMký
V New Vorku také infanta Kulalie

úfantnila no nlavnoNti a jřiiHnU
na hrob Ken U 8 (íranta veliký
vřnec Tovřlrnost byla jo ct-l- í

sptni velmi př(hudn& a ulavnoMti

e vydařily akvdť Hudba ti'lvy
průvody a řeči tvořily jádro

ulav-noit- tí

eitřsti na trati

Mainfiv cirk jel dne 11 kvřtna

po dráze pennHylvanuké a u ntanicc

Vail Ta nedaleko Altoona vlak

vySinul ne z kolejí a to právé v té

chvíli kdy nalézal ne na útenu

skalním 30 utop vvHokérn 1 et
onob bylo na míittfi zabito a denet

poranřno Vlak jel rychlostí 40

mil za hodinu a 14 vozft upadlo po

skalDÍm útettu dolu a na kuiy ne

roztřÍHtily Několik zvířat z cirku

bylo poraněno několik uteklo jicb
do lénu jou vak pochytána

Již w přlpraToji
11 u KerenH ze St Looíh člen

národního republikánnkého výboru
% MÍHnouri přijel dn 30 května do

New Yorku a oznámil že JoHeph
II Manley tajemník výboru byl

Hplnoniocněn otevříti hlavní utan

republikánský v N Vorku počína-

je mřnícem září tohoto roku í)

Manleyt na tvrdí íeť mul zvláítě

schopný jenž dovede pracovali
Bouatavnč neboř zná nkoro vnech-n- y

činné republikány v zemi této

Jemu také venkerá přípravná práce

jest uplnfi Hvčřena a pokrok vede

ním takého muže dá h očekávati

Srážka na nionlé

Veliký rozruch pflnobílo dne 30

kvřtua neítóntí na moNlé jež událo

e na 23 ulice po onrné hodiné

ranní v Denver Colorado Rychlík

dráhy burlingtonHké do Chicaga

určený urazil ho na počátku moHtu

přen řeku 1'latt' kdyř byl vyjel
Union nádraží n parostrojem vy- -

hýbkářů Dva vozy vySinuly se z

oiCJi uMjr "

FB BERKA majitel restaurantu a hostince

A D SCHWARZ majitel domu Columbus House Ji

213-2- 15 ~W 12tH St CHicagQ Hl
j
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řiM jikl ( poAlfcti e i to

foVlo 'olicl llkl leim ll(í
lem' tm pMleln jpjllio flurletu

a ln)k'i A IťftitttovfHi

Mlulkl ilylplt ftřl f !omA po

(o bod a polole byli a pMpiďi
Hlřdomíni tipřve po II bodíftp

Vyl tř't4iií bylo nt-l'ii- 9 to

dk4 tto In l}tietertH k ep4i hl
ebeř lidu llcehl Joi propil'
illi
Národní kofiienie proti tfMtOin

I

ioi4ft i ji riiéřem N eloneiTi i

Mihfienoty hl lákllle iMřuírtil

státního tii'lii'i t ' 1 J státu a jlko
výleli-- lilffil proti trutii mImI

hin'l odhfMtl e bu le dne b

'rfviiv }nern'M i' států unie

příjtli poivání guvernéra NeNoni

a jmenovali (átup e K tni pak

přidriilí se jeaté lifkollk jififth
jikl slrluje Henalof John

řhertnan e konvencp sóratnl tyl

jak známo byl původ cm i4kini
protí triilnni Týl jmenován byl

{ti verriérem Mt Kinleyem

lli hra tionfe

Vichr taáhl o I hodiné odpo-edn- í

dmi 31 kvřtni tuénteéko

Kosedale Mis na I !" mil jižné
A místa Memphís Tenn :t zničil

úplné ekeré spojení tele

grafní a železniční bylo přerušeno a

řkody veliké spůsobeny 1 f t osob

iylo zabito — Také vo ntátu

Arkansas řádil téhož dne viehr

kdežto na jiných místech bylo kru- -

obilí a prudké destč inčstečku

llopn zničeno bylo několik slaveni
na 7 mil jižné ud Iittle Rock Ark

Jest spousta ohromná na políeh i

obydlích Karma soudce (Jibsona
u Kope byla úplně smetena v

(íiiernsey a v New Lcadsvillc jsou

řkody zvlástč na dobytku veliké

mnoho kusů zahynulo

Hanka padla

Kdyby byl někdo v Mihvaukee

chtěl tvrdili jeňté před nedávnem

že banka 1'lankintonova praskne
byl by ne mu každý vysmál Dne

1 června však banka ta zastavila

platy a jak se praví jest prý toho

vinnen jen úpadek veliké nábytko-
vé lirmy 1' A Lappen tt Company
Pokud víme mají na bance té i ně

kteří ČeSi vklady své Správa

banky přenesena byla ihned na

Wílliarna Plankinlona jenž dál

1(500000 záruky a jak no zdá

osobné vyřídí vše co se pohledávek

týče
rouriHÍj n výslužným

Velikou sensaci vzbudila zpráva
listů v Minneapolis Minnesota vy- -

iházejících a týkající no podvodu
jaké h výsluŽuým provádčly no v

Jižní Minnesolé a v nevěrní čásii

lowy Mimořádný dozorce usta-

novený aby ne přenvčdčil pokud

výslužné tčm a tém osobám vyplá
cené jent oprávnfno dal zatknotili

dne 31 kvétna právníka jenž vy

máhal výslužné vojínům a jich po-

zůstalým Van Leuvena mladšího z

Linie SpringH Iowa a dr (Jeorge
Kessela uayora mčstečka iJresco

Iowa Oba složili určené jim zá

ruky Udává se že podpisy na

žádostech o výslužné totiž nvfdků

jsou padélané nejen v případu o

který ne jedná ale v mnoha prý i

jiných případech podobných

Jest mu ta (Hrne

Všichni členové kabinetu ba i

sám president Cleveland jevili

uspokojení že nvčtová výstava v

Chicagu byla poprvé v nedfli ote-

vřena ale generálnímu právníku

Olneyi to není vhod i telegrafoval
dno 1 června t Washiagtonu do

Chicaga npol právníkovi Milchri-ntov- i

aby soudní kroky proti vý-

stavě uspíšil a zápovčď na zavření

téže získal Vlastní jednání u vfci

té zahájeno bylo před soudcem Ure-were-

v Chicagu dne 1 tm a nice

argumenty právníků obou stran

#10 odmřny
iiiiUnl řloTÍI Vtf nlnol pátk dkrll

itni(UJUtiTlfk Ilrb Wlr IlolwnU in

bil BliU obJlL

A II ti U I ! f a

petft ki akt lmi
IIm4 la ftf tkli

'A Valilntfnii tij r I

lfj fi' i ámo b'i l ci Iflkfifi
ílifřiťi d I 4M jil m j il'
I"li ty řiřjikí n"! Idl buj
immH mbráfiiljr Nrnl nlf

- titt jiHiť Jk l

tři-ii- l proved 1'řiliifiÍ l"t"in
ki úli)hf VVltiřii'Mtii
'f if I" íiiínl nnl dřtl M

nA din iknft o bnifviiiA h in
vládribli porrmrfi h Jfiil" l hr

kflm při inAfil a ťitnti f I 1

tijomiilk Hftiílli vjhfifxili rki Jt

frilu" ly i'ptkiili (' '!

tibi pfi trvffiil Oihliomy Jik
to dá prtl m ní dnd rt

hodiml" Odbof poplití jint j n

prixcifikiti úřadovrni v fMém
íiírtnl iiřkdf ii prlř(i ť a

počnu pramtati al v lníln po te-

třmí pimt

I nf tl kvítna umítiifny byly
na přání vdovy poidHtky JrtTi-- r

iont )nii v Kii 'hmondii Va a

'n po 4li(m odpočinku bývalého

prfidetita koníedt-ralf- t v Ioiiii-iii- í

rřáblé jihu bývalí koníeileráti

uctili pimálku nvého v Adi' npno
lom pfimí řeným a nikdo jim toho

jintč c zlé vykládali ncriiMt To

vřak le guvernér louiniany v řeci
vé n porfintalky Haviie louče

npojil jméno jeho n hrdiny jako
Lincoln a (irant ntavf Havino na

roveft nikdo nchváliti ne- -

mftJe Torovninl to jent zcela ne-

vhodné Lincoln a (irant v úelč

lidu amerického byli ti jil budo-

vali a chránili ITnii celintvont

kterou! DavU ničil a zničili chtí--

Jil proto v hidtorii velikého náro

da I)aviovi ntejné mílo vedle
ončch #dvou vykázáno býti nem&Ze

a nebude 1'ozQntatky Davinovy

uloženy byly na hřbitovč Holly
wood v Kichmondii IV) celé cenlž

z New Orleansu až doUichmondu

kudy zvláítní vlak n pozntalky
DavÍHe jel lid ne shromažďoval

aby jim vzdal čent V Kichmondu

na nádraží když vlak přijel utvo

řili veteráni konfederační čeMtnou

Htráž a doncidi vůdce Kvého do za-

sedací cfnč Henátu karnž povolen

byl lidu přÍHlup a rakev otevřena

jent I'o celé centč kudy průvod
e bral byly domy v umulek zaha-

leny prapory pak vSude utaženy

jnou na pul žerdč I'o 3 hodiné

odpolední hnul ne průvod na hřbi-

tov za velikého účastenství lidu

žactva z veřejných Skol a mnoha

vynikajících onobnoHií a pozfintatky
JeíTernona Davine uloženy k věčné-

mu odpočinku

MoTCiiská hlaviiohL

Čtvrtý ujczd Slovenikčho Národ-

ního npolku zahájen byl dne 20

května v ilevelamiu ) a nice po

10 hodině dopolední v ťiicHfn

Halí na Woodland a Ohio ulici

Celkem 115 odboru veliké národní

jednoly nlovenuké bylo zastoupeno
Koko 1888 první vznikla myílénka
ulvonti jednotu národní a neohro
ženou vytrvalostí dočinila ne ame

rická Slovač úspčeha značných
vzrostla úžasné rychle ano započa
la i sbory Bokolské zakládán a tak

poznenáhlu činnosti nás Čechů ne

přibližovali Tento sjezd pak a

vi(„ilv „in ill:rm mf 16ti
!

UL dftkxem Sjezd předcházela
lavnost uspořádaná vo City

v4ny a ceI4 siavn0Bt jcvUa -- 0

pravou manifestací nlovanskou V

farku mluvil hlavní předseda Ná- -

rodního Slovenského spolku I V

Kovnianek jenž vyslovil zvláslž
nad tím potísení nvé že bratří
Cest tak hojné ne BÚcaslnili

ČESKA PIVOVÁltNICKA SP0L
a==== (j

Jediný to ryze čenký pivovar v Chicago nabízí ctěným krajanům a zejména
iti linul inul řm lil Siiílííllíll St''llncll VA fllL-I- í i

: ČESKÉ : PIVO
l - J- -

— ii t ina itri- r

z Ccsitúho cW a ncWíiio slado kterč iest nejzůrarti a ccjlcpSÍ t trliDÍJ
ii

Kilo je pile jednou chce jo piti
Laskavé obiednávkv své adresujte:

0 w

Rr Pan W J HULÍN z Milligan Neb jest naším českým jednatelem jj
pro Nibrasku 44_rf

„LUUllXfcl_— u MLDM „ im i

Hambursko-Ame- r akciová paropl spoll

Píoplavnl oemy- -

l'o parolíMlfch expreHiiích nejrychlejSí

Z llatnbiirkii tlo New Vorku pouze
Po parolodích pravidelných
Po parolodích Union linie
1 parolodích lialtické linie

l'o parolodích líultiniorHké linie
Ohledné píeplavu hlaste

stále a žádné jiné mu více nechutnáiJ
§

f

Jízda přes moře za pét dní 21 Ihm1- -"

mno V
J7ft0 ji
ťinm M
12500 h
12500 r

ni! li

umí
ttdnj

II 125 LaMalle Rt 1
1

J':
oddřlení

- - NťW Vork

ito(1ví iiraMt W J l'tm crodsrU dobrt'
A1'

prodej dobylka
"Sl'4
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1 1amií ukg-ameiiica- n

ni Hroadway
I
Knriin(

NKW YOIIK I iiíiMu I CIIICAÍJO

ítiditel čes

4 T VoNaUn :I7 Hroatlway

Arihur 1'erty If L Dmmit

PERRY BROTHERS & CO
ranén postroj byl porouchán u y ném 5lB Be „Ifiantnily
jakož i nřkohk vozů nkoda jet i

UHce kJ„ CeSi bydlí a kudy
nlav-značn-

O ntčstí lze mlnvti že tn prftvfMi ge bral byly dekoro koniIsMlonáH pro

Pokoje 111 a 113 Exchange Blďg - Union Stockyardvf
fíottth Omaha JVV&

vozy nenpauiy uo reay

Sjezd Kasina

Ve Scrantonu Pa olbýval ne

dne 30 31 kvétna a 1 června

jezd Kusínň již hlásí bo k řecko- -

katolíkům a jednotě tčehto Jed- -

nota jejich čítá 03 odborů i 3000

peiT Dotazy písemní zodpovídáme ochotné & neodkladné v
l

(K)H din pritil


