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flovinka šnupákum
Pravé haliíxké (Galicier) rapé

přesně dle předpiea rakouského a

za pomoci bývalého dllovedoncfho

v rakouské továrně vyrábí
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Pošlete dva dvoucentové kolky
a obdriíte postou vzorek v té ceně
Dosud nío lepňlho se tu v tom ot

tu nevyrábělo Žádný Sftopak ar

nelení poalati st pro vzorek

Adresa:

Great Central Tobacco Works

Kljint Iwa
Vyrábí též dobré kuřlavé tabá

ky: Koruna uranulovaný Au

trian Pure a Cigár Clipping (od

padky od doutníků) 5 tfra

Cechové !
Jedete-l- i do staré vlatiračto sobě

zapamatovat! Je cestující a jich
kufry hned po přistáni parolodě do

právají se po železnici bezplatné
al do města Břemen Chcete-l- i sobí

ospořiti zbytečných vydání nesvě-

řujte po přistáni lodě nikomu tickety
a kufry nýbr! posečkejte tím a!

dojedete do místa Břemen a pak
teprve odevzdejte své tickety a kufry
jediné české firmě:

Kareš & StoízKv
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C r M tímto vyslovujřtn svou

nespokojenost t řotastajm proti

uneán( vj jmenovaného ja I u

2 Vyiýváme viseky řády aby

ve zvláštních :liftiích k tomu áčeli

svolaoých porokovaly o břemenech

nespritvedlivě na naše bedra roadě

lených stále rostoucích a dontáhsti

st zařízeni takových které by potře
bám naším vyhověly

3 Vyzýváme všuiky řády státu

Minnesota a státy západní aby po
uváleni vfšs jmenovaných nebeiptčl
Jednoty a nutné změně si zvolil po

jednom zástupci navrhli místo a čas

k sjezdu západnímu
4 Všichní zátupci do tohoto

sjezdu neciť jsou rptnomocnění je
dnat úplně za své řády třeba o odtr

žení ee od Jednoty a utvořeni západ

ni C S P S jakž by zi nejlepŠI
uznáno bylo

5 Rovnost a bratrství jsou možný

jen tehdy když břemena spravedlivě
rozdělena jtou tu svornost ovládne

všecky kruhy a nadšení budí novou

činnost která jest zřídlem obětavo

sti

6 Usnešeno zaslati jeden opis
této resoluce každému řádu v Min

nesotě a všem řádům států západ

nich a toto provolání uveřejnit v

časopise "Pokrok Západu"

Veškeré dopisy týkající se této

záležitosti nechť adresovány jsou

prozatímně na podepsaného tajem
nika

Jménem řádu Čechoslovan čta 30

Č S 1' S Jiří Hoffman

F V Vanásek předs tajem

Nejvyšším souden: Californským

potvrzen ve středa rozsudek smrti

nad 3 D Wordenem kterýž od sou

zen byl pro vyšinutí vlaku před dvě

ma roky v čase stávky zřízenců že

lezničních při čemž dva životy lid

ské zmařeny byly

Ve Washingtonu odkázán byl
ve středa porotou koronerovou soudu

kriminálním černoch James Smith

kterýž den před tím lSletou M

Drownovou znásilnil a zavraždil

Občanstvo hrozí mu lynčováním
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ni ochrany našemu promyslu Možná

že se mýlím než toto je má víra a v

tu fříra

Před nějakým časem zatknuta na

poště naSí mladá dívka 17 let eUrá

Černé pleti jménem Melissa Johnso

nova která dopadena byla při kráde

ži různých předmětu ze schránek

poštovních Myslilo se že celá ta věc

opomenuta a dívka že s dobrým

napomenutím ze vňebo vyvázla Než

není tomu tak Min týden dostavil

se poštovní inspektor maršálem

Spojených Státft a dívku zatkli

Jelikož se jmenovaná k činu přizná- -

la byla dána pod 300 dol záruky a

odkázána k distriktnímu soudu Sp
Slátfi kterýž v měsíci záři v Omaze

zasedá

Před distriktním soudem naším

nalézá se přítomné zajímavá pře
mezi naším stavebním spolkem a

jedním držitelem několika dílců Je

likož dlužník po nějaký čas povinno
stí své nedostál začala společnost
'forclosure proceedings' což dlužníka

přimělo k žalobě v niž tvrdí že

společnost nemá práva hypotéku
soudnA dobývali Rozhodnuli ve při
té očekává ae s nemalým napjetlm
neb v pádu že by žalující strana

vyhrála bude mít společnost několik

takových pří na bedrách svých
Václav Marek onen mladík který

se při honbě tak nebezpečně na levé

ruce poranil 1e ze všeho nebezpečí
ale levá ruka ostane mu aa na vždy
ochromenou Při všem tom nemilém

neštěstí a bolestech jenž mlalý

krajan snášeli musel mole se pře-

ce radovati a to proto poněvadž

přičinlivou péčí a prací dra Longa
mu ruka před odejmutím zachráněna

Jak se podobá nadácnost pro vý-

lety a pik-ni- ky a nás pominula To
se ukázalo min neděli Pamatujeme
že byla jednou nadšenost pro výlety
omalské taková že naši v čele hud-

by v počtu neočekáváním ae dostaví-!- i
kdežto minulou neděli by! počet

účastníka do Frague aspoft od nás
velmi slabý Zpravodaj
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Po parolodích expresních nejrychlejší jízda pes moře za pět dní 21 hod

frw 1y"fu t Hamburku
do Hamburku: do New Vorku:

Po parolodích expresjtních tnaoo ifl50
Po parolodích pravidelných a't0fs1 VMM
Po parolodích Union linie rJ700 13150
Po paroIolích Haltlmorské linle 12700
Po parolodích lUltlcké linie do Slřtína liíiiO ze Štřlína tW50

Ohledni přeplavit hlaste ae u

HAMBCBG-AMERICA- N LINE
17 Brodwaf I aaaarait djaevty
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