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ka Dle tvrzeni hostinského byl
to pilný pracovitý a spořádaný£ Z ČESKÝCH VLASTÍ

Schodek v rospoítu zemského krá-- I

Xttvl ítského Ve schůzi 29

S osince odbývané radil se zemský
'

h}pr za předsednictví nejv zem- -

vykazuje více českých a morav-

ských příslušníků než Praha a

Brno Kdežto vlastní Praha čítá

pouze 181000 obyvatel do Čech a

Brno 95000 osob na Moravě pří-

slušných žije ve Vídni 286000

příslušníků z Král Českého a

168000 Moravanů Národopis-

ným střediskem českého národa

byla by tedy spíš Vídeň než Pra-

ha Z 286000 vídeňských oby-

vatel do Čech příslušných připadá
národností české 216000 ně-

mecké pak 70000 ze 168000 ví-

deňských Moravanů 30000 něme

Hambursko-Amo- r akciová paropl spol

—
nl

—
ceny-- - —

Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes moře za 5 dní 21 h

Z Nw Yorku Z Humborku
do Hamburku: do New Yorku!

I parolodích expresitních 138 00 13850

„ „ pravidelných W4 00 184 00

„ „ Union linie 'J700 13400

„ „ lUltituornké linie 12700

„ „ Ualtické linie do Štětina WTOO te Štětina 12860

Ohledně přeplavu hlaste se u

HAMBURG -- AMERICAN LINE
37 lIroadwaTep9rálnl "lovny

I

ji for Kandolph & LaNalle Street

Paroplav Spol
Sev-nemeck- cho Lloydu

Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes
moře za 5 dní 21 hod

Aho marSálka knížete Jiřího
Lobkovice o rozpočtu zemském

Ja rok 1898 Schodek rozpočtu
tohoto obnáší okrouhle osmnáct

aiillionů zlatých UsneSeno bylo
učiniti snčmu zemskému král čc-W- ho

návrh abv_ deficit_ _ řádných i

mimořádných vydání hrazen byl

každý zvláště a sice tak aby k

Juhražení řádného rozpočtu vypsá
na byla místo dosavadní 39 proc

přirážka 54 proc a mimořádný
schodek aby hiažeu byl výpňjčkou

4 milí zlatých — Dále bylo usne-

seno učiniti sněmu návrh aby

upuštěno bylo od vypsání přirážky
k osobní daní z příjmu avšak pou-

ze na dobu piti roků

MatiM Ikola vyhořela Budo-

va Školy Ústřední Matice školské

v Dubenci v okresu královédvor-

ském dne 17 prosince ČasnČ- - ráno

úplně vyhořela a sotva se podaři
lo správci školy panu veselému

zachrániti aspoň část nábytku a

úřadní knihy vše ostatní padlo za

oběť požáru zlovolně založenému

Škola matičná v Dubenci zřízena

byla před 12 lety a byla umístěna

▼ najaté chalupě selské kterou

jaroměřský odbor matiční před
rokem i s pozemky zakoupil V

podzimu počala Matice na pozem- -

Přeplavní oeoy -

l'o paruloclích expiesních
" pravidelných

HLAVNÍ ÚŘADOVNA:

OELEICHS ČZ CO- -

HLAVNÍ JEDNATELÉ PRO ZÁPAD:

Clsuiassexii"us 5sCo

stavěti novou budovu

}ku stará místnost pro vzrůstají--

počet žáků nepostačovala

California Winc

jediný

% kořaleční a
v So Oaaaaxa v

Máme veliký vbér v kořalkách jež

faUotani v pintových v pintových v

Z New Yorku Z Břemen
do Uremen do New Yorku

$'(0 00 $3400

12800 12960

& Liquor House

český

vinný obchod

djrolsaértx prodLejL

prodáváme beze víech přísad IUU né--

quartovych láhvích a na galoay za ceny

vstoupili jste v obchodní styk
_

s lidmi po--
v_ É_ É Ě

and Liquor House

stavba taio íaKOZ 1 snoia cesxa
—- - — - ' #

vůbec byla německé straně dube

necké trnem v noze 1 dávala svou

nenávist' na jevo způsobem křikla

vým Nyní stará dřevěná budo

va vyhořela dříve než čeští Žáci

Ar nnttÁ i'iÍa1tiJ5 ťH-t-i- f nřpvfdťniwv „ ~ r

nbýti
mohu

tl2 7iXX rr

pomřrĎm piimčřcné a každému pmtupné
Hum žitná kmínka Jalovcová a pravá hořká Dr Kouby Prahy importova-

ná jsou nase speciality
Kaliforniká tina bralH Korbelů: Mělnické Mufikátové Tokay

Burgundy a Traminer máme veliké zásoby a prodáváme Je v quartovýcb lahví a

1 j rooouiui nu utni uium v

fzechvění způsobil v Roudnici pří

nad který zničil dva mladé živo
na galoay za báječně nízké ceny

nří mi kňnnfta u Bmoula nřilďte a okuste naSe zboží a pak porovnejte
I ty jeden skončil smrtí a druhý

mladík povahy mírné a tiché a

dciai vždy dobry dojem a proto
také čin jeho velice překvapil

Mladá lhářka V Podole spá- -

chala 22 prosince dopoledne I2le- -

tá Školačka pokus Žhářství který
jen náhodou neměl v zápětí znač

nou škodu bkolacka irantifika
'avliszinova dcera pekařského
pomocníka dopoledne z mla

k
distvého nerozumu zapálila věchet

slámy a vstrčila hořící slámu do

provětrávacího otvoru stodoly
statkáře Maximiliána Zedka Jen z
té okolnosti že provětrávací
otvor jest lomené čáry lze deko- -

vati že ve stodole nalézající se

obilí se nevzňalo Mladistvá Žhář- -

ka byla při Činu přistižena a za

tčena

Vralda Oznamaje se z Při

byslavi: Při stavbě místní dráhy
Německý Brod — Žďár pronajal
kus pozemních prací pan lose!

Pogrt řádný a všeobecně yážený
muž který postavil si u Borovan
barák Na Boží Hod vánoční
odešel Pogrt do Přibyslavi Když
se po poiednách vrátil nalezl svou
ženu na zemi zavražděnou Měla

několik zejících ran na hlavě
Všeobecně má se za to že byla
zavražděna ze msty Byla to ve- -

ice silná statná ale přísná žena

iterou lid pracující neměl rád
Vrah není dosud vypátrán

Dltl umuíeno K okresnímu
soudu ve Svitavách dopraven byl
koncem prosince pro krádež I3le-t- ý

hoch Vojtěch Schneeweiss z

Greiíendorfu Při výslechu udal
hoch že manžele lan a Františka
Schneidrovi v Greiíendorfu suro-

vě trýzní své dítě půl čtvrtá roku

starou Růženku nemanželskou
dcerušku Františky Schneidrové
Zavřou prý dítě do tmavé komory
na několik dní třeba a o hladu
kalu a špíně je ponechají A hroz-

nější byly ještě výsledky úřadního
vvšetřování Živá dětská kostra
nalezena byla v tmavé komoře
dvž dopravena byla na světlo
denní — skonala Každému se

zachvělo srdce nad tím obrázkem
idské surovosti Přivolaný ob
vodní lékař konstatoval smrt

nelidským jednáním a hladem

Sousedé vyprávěli mnoho z utrpe
ní dítěte Nemanželské dítě veli- -

rt nřekáželo Schneidrovi Ve

všem dával cítiti svou nenávist u

bohému neviňátku A konečně
noial hrozný úmvsl že dítě zavře

do tmavé komory aby v hladu í

zimě dříve dodělal ten plod žení

ny bývalé lásky A tak dítě bylo
vřeekráte v komoře zavřeno V

poslední době se ve svém tmavém

vězení Růženka roznemohla
Avšak ani matka její vlastní matka

se neslitovala nad maličkou trpí- -

telkou Z hrozného vězení vy

npsl dítě četník abv asooň na

denním světle dotrpělo skonalo

Schneider byl zatčen a odevzdán

okr soudu ve Svitavách do vazby

vyšetřovací
Vídeň slovanském místem rosl

Szczepanowski uveřejňuje v časo

n se "Slowo polskie" pod názvem

'Slovanský původ Vídně " studu
která jest plným a zajímavým dů

kazem fakta titulem tímto nazna

čeného Pisatel dovozuje skuteč
nost tuto nikoli z t zv obcovací--

ho jazyka vídeňského obyvatelstva
nýbrž z okolnosti kterouž nelze

ani zapříti ani zfalšovati z domov

ské příslušnosti obyvatel říšského

hlavního a sídelního města podle
sčítání lidu z r 1890 Podle vý

kazů tohoto sčítání bylo r 1890

z veškerého vídeňského obyvatel-

stva 1365000 duší čítajícího
příslušníků toliko

641000 avšak příslušníků ze ze-

mí koruny české pak 483000 z

Haliče 300000 z alpských zem

60000 z ciziny pak Uhry v to

oočítaie 1 si 000 Vídeň kteráž

horopisnou polohou svou náleží k

obvodu alpskému národopisným
Důvodem svého obyvatelstva pat
však ku zemím sudelským neboť

I I nAnvíi sví nfcnáhl nf dlouhém
ceny na5e s Jinými a převídčíte_____

se
-
žewv "~ — w JfJ l

ialárem V neděli 26 prosince o

X1Aq hod večer šel ulicí Arnošto čtivými a svědomitými Naňl první povinnosti pan nucie pnzen jez nam věnova-

ná bude si nejen udržeti ale 1 na dále mezi příznivci naSimi svou poctivou snahou

a přímým obchodním jednáním ji rozšiřovati
I vou k náměstí Josef Hajšl 261etý
V sva povozníka z Hálkovy ttidy

roHtorním objednávkám Tennjeme ZTláítní pozornost

Veselé svátky a Šřástný Noyý Rok Vám přeje

cké a 1)8000 české národnosti

30000 Slezanů vídeňských 15-0- 00

národnosti slovanské a 15000
národnosti německé ze 60000 ví-

deňských příslušníků z alpských
zemí 10000 Slovanů a 50000
Němců Z obyvatel do Uher pří-

slušných dobrých 100000 je Slo-

váků Je tudíž z 723000 cizinců

ve Vídni Žijících a mimo Dol Ra

kousy příslušných aspoň 500000
čili 70 procent původu slovanské

ho Shoduií se tedy výpočty posl

Szczepanowského s uznanou pra

vděpodobností že bezmála polo
vína obyvatel města Vídně jest

přímého původu slovanského Ve

skutečnosti Doměř tento iest ve

smyslu slovanském ještě přízni

vějším neboť příliv obyvatelstva
do Vídně děje se od neparaětných
dob ve stejném poměru takže i z

obyvatelstva vídeňského do Vídně

příslušného zdrcující většina ne

Dochvbně iest Důvodu slovan

ského

Lešetínský kovář
PrVd nřlrolika letv vrdáiia bvla V

Praze úchvatná výpravná básefl Svato- -
ntuka í"rha "LetetínskÝ kovář" Lí--

fonn v nf oťrvmi tah v nončtnčovam

českých dědin cizozemskými fabnkan- -

ty a vřela lanka nau cesneno k rcu
ich Lcletfnkkl kovář vzor

nra víhn Čecha vzdoru ie snahám po--

nřmeovacím a zaplatí vzdor svůj živo
tem neboť za ponemcovaieiy bioji mo-

cné rameno "zákona a apravedlnoftti"
Báseřl paanavBlohu íennem a přece
úchvatné zajímavém apůaobila veliký
rnrnirh Viak ten trval na xraicei
Vilda il skonňskovalat Jen néco málo
vtftiirfl nffd konfihkacf rozprodáních
mlomezi lid Jouce prevcaceni
nřiidpm vstřfc nřání kaSdého milov

níka ullechtilé četby vydali jsme e
Bvolentm anlsovatele báseS tuto v
nlnlm rnřnl konfiskovaného vydání
Kv nfek&v&nt tam íme e nemýlili
Bžhetn prvého roku rozebráno prvé vy-

dáni akrovné ovSem a uspořádali jsme
vydání druhé v mnohem lepit a doko

naleji! úpravě a větším lormaie ne
hvln nrvA TUteřl tvoří knihu O US

tinilirh nnidivinti íi 00 25c t lia
Čech te zaručením za 50c z druhého

vydáni (ana kniha valné těž&IJ za bdci
K dostání sa botově u

pokrok Západu
Omaha Meb

Knihkupectví Pokroku Západu

Máme na akladS velké mnolstvf spi- -

ftfi ríhavnvcn a noucnven zc Vbctu
rh nxrfi Divadelní soisv má

me víechny juí jou k dostáni v růz- -

nvrh KřiirkáCH ťliW 1 O Kínam a

obdrlíte jej zdarma Adresujte jedno- -

duie Pokrok ispaau
Omaha neb

Za sníženou cenu!

Máme posud nčkolik výtisků spisu

Královské vénné méstoMělník

a okres meinicKy

který a velkou píli aestavil a ku velké
své (kode vlastním naKiauem vyuai
řiditel městské Ikoly pan Lud llcjehm
t n mnim nhmnf neboť čítá 934

— w " J-
- - — J J

stran velkého íonnatu a wourazy a

mapou okreau mélnického a mCbia

vaí mALV mřlnickv měl by cnovati
anis tento obsanuiíci popia ui-jj-r

jeho rodlStř ťaa apiaovatcl oprávflu- -

ku nahlrlnuti řbvtkU SPISU Za
V -- - _

"-i- --

L X

cenu valní anizenou a ice ouucm ij
prodávatl nyní za 200 i a poštovní
iásylkou DřívíiSIcenaOO any
Mélničan nemusí ae nyní vymwuTan
na cenu knihy neboť za tuto cenu je
v pravdě levnou Hlaste se brzy

Adresujte: Pokrok Západu
VDuMf iru

Tarokyl Tarokyl
Stojí pouze $100
5e zasyiKou $iiu

Poniiite nízkÝch cen I ZaSlete

objednávky pod adresou:

Pokrok Zipada Omaha Web

£T lalic©
OMATTA NEB

CaHomia Wine
td rola 2© a
0?el SOUTH

Různé
Pro ty z nafiich předplatitelo kteří si

obrazu vesme tuiumy ucjj

Před hostincem ' -- a pálečku" byl

přepaden dvěma mladíky kteří

hpze vší oříčinv orv naň útočili a
— 1

ieden nožem na něho dorážel

Haišl udeřil jednoho z nich holí

kterou přerazil načež mu jeden z

útočníků zasadil ránu nožem do

boku Smrtelně raněný Hajšl ne

volal ani o pomoc došel ještě sám

bez pomoci domů kdež se teprve
nřiznal že ťe bodnut a zároveň
x #

ioLn rarhatf'1ť nndntnka tl
V i &UAvll j S

V uviiviv I'— F ™

hostinského v jednotě "Říp" slou

žícího který ovšem ihned by

zatčen Obviněny vymlouvá se

že šel s jedním mladíkem jehož

nezná po ulicí a zpívali si Hajš
nró iVi zastavil a bez příčiny do

7 hlavy holí udeřil načež on v sebe

obraně vida u soudruha nůž jej
tomuto z ruky vzal na obranu se

ohnal a nešťastnou náhodou

Hajšla těžce zranil liána HajŠlo-v-a

bvla smrtelná: druhý den

oozbvl iiž vědomí mohl jen při

svědčováním otázkám vyšetřující-

ho soudce odpovídati a v noci z

oonděli na úterý skonal Hána

ZDABX1 C prcmil obdrfl pMpUtlU-l- ť s fcánUdnJlclen obru5

prémie
přejí okrasu pro dům máma hojný výběr

ictucjDitu (u iuuu

Kanoleon na boJlSU a Friedlandn sni

mek inmenlié malby víhUiného msllre MeUe- -

nlm 2U28 pL v bsrvotUka CeosoOc

Kávrat Nflooleona i Moskvy PTekrasa

bsrotliikof obrnx predunjlcl nproitred Na

poleona v CWfl řsdjr dQstojnika v poesairsay
vojrks s i ním tiH bořicí MoekT Hrjmsme-nltřj- M

to dílo cusmeultébo milíře Melseonler

Ceus 607'

Za doplatek 40c natízíme:

HUS a ŽiŽka krfcrné dr HUg-rfoTl- obrs-- ij

prediUToJlci eeek4 velikány Uoe s Žilka

bodlcl m pro epolkoré s veřejné rnlitaeeti jskot
I pro rodiny Censssobs 1100 Obe to prémie

x doplstek 40c

ITds před koncilem kostnickým fousek

dils tnsnvnltého umftlr Vsel Brotlaa Cca

1100 Co prémie sa doplstek 40c

Cnlnmhns na královském droře ípa
Selském cnimek sosmenltho dils nejt ju duil- -

liho ekého allí Viclsrs urtiss swry

obrsa tkoupa byl niklln ) a chová §o

Metropolitním Jí umo oměul v
lorjo

D4l: KolumbOTO vystoupeni naanirric- -

kou pevninu) dis promluveného dils Vwirtcr-lrnoT-s

nlejiclbo v kpltolu ve WhliiKtí-- n

ran nhnn tiebta ikTORtnfch obrsxa 1100

Co Jedna prémie eloroí predpUtitelftm sdsrms

Bejanká RTttba ealmek rozkolného obrs- -

LIL ri líl„ta rehlsenéno nmeica rnouo n""i
tlxtB psL v bsrvotlíkn Cení 50c

Jan Amos Komenský podoMms vřhi- -

eba nstebo uklsdstel moduruibo íkolotíl

Censfrlt
Ladimir Klácel Tímá podobím tohoto t- -

kUaniho amerického erobodáře C( toe

Vriutna nhd Illátem a Kristus na

CalvariL enlmkr oliri5 suamenltého díla tI- -

blaenéfao msllre Mankscybo ob v Urrotiska

Ob doárgmsdr VK

D
a 1 mymvtj "~

Přednlattié obaéilw - - -

Zaíel kaídý předplatitel olxlríl 2íi

aelit o 04 stranách celkem 1064 stran

i byla ostrá a dá se soudit že způ- -

l sobena byla spíše dýkou než no

Knihovnu Americkou

žem Dýka ani noz naiezcny ne

byly také druhý pachatel který s

útočníkem šel vypátrán neuyi
Útočník Frant Lcgner 2aletý

syn zámožnějších rodičů v Tejně
okresu mělnického rozený jest

osobou veřejnosti již známou bylť

v Drocesu tak zv "Umladiny
vyšetřován a pro zločin rušení ve

řejného pokoje odsouzen ku I

mřsfřnímu žaláři ktervX trest ve

věznici na Borech si odpykal
Navštěvoval obecnou Školu 1

řeálku a obchodní Školu načež

bvl obchodním plíruČím Po pro- -

pouze $100 roční

velkycn scmiu nejicpica r™i j
Adresa :

Knihovna Amerlcki Oaaba Mel

na rok avojtyucnnia n -

Pokrok Západu Umaba neo

Předplácejte na HOKrOK apaUU
jedu z BeJiUrsicli Uopl0 UskycB v Americe

V zásad? republikánský v5ak od strany nezávislý a prospřeh obecný vidy

t nnítřní ze žaláře nemohl Žádné hájící Předplatné na týdenník jzí
Adresa:) místo v obchodu dostali a byl při- -

j jat konečně p Austera za podom- -


