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Pokrok ZápADU
OMAHA XEIIKi VE KTflKMI IUÍK 0 KVÍttWA I00:t ČÍSLO 40

lato se nyní nutností aby ta do- -

Zprávy zámořské
WAITtU MOIHK ftíUbroilínř vsdčlánl doslalo metl

dnech učiním přísná opatřeu
vojenská aby se pácháni náailno
stí co nejrychleji překazilo Mace

llV IIATWAltl) UjipnklZ KMERIKY vlrchny třídí lidi a ttále rostoucím

požadavkům temídílnkých tájmů
se vyhovělo 4) Odporučtijem

zprAvy telegrafické

donský výbor rtvolučnl nařídí

svým lidem páchání a losino po
moci dynamitových pum aby při
míl mocnosti evropské k zakro

zřínení po celých Spojených Stá
loch úplné organiasce od národní
delů al ku obecní a ty všechny
aby tvořily jedno úplné národní

čení na Bslkání Panuje obavaPřehled m ftvta politického a kronikamktí

WILLOW SPRINGS

BREWING 00
OMAHA NEBRASKA

vyrillil vjftof ny ležák s íejkťbo ebmele noJlepMho Juřmene povinné
%VIIIOwV4lHINHI VODV

le dojde v Macedonsku ke krve

prolití mesi Bulhary a Turkydružstvo

zničeno lavinou kamení které Rozčilení sloupá a krise te blíží
ítiká ircaíltsesypalo na místo z hory Tortlu

RakODsko-llhcrsk- o

Uttk v kniltlt — Dtukj rtirévifa
P tumilotll

Jakýsi mladík vypálil dne l

května při mii ve volechrámí tv
Štípána naplněném lidem tli rány
1 revolveru ns dav shromážděných
lidí Jedna t vypálených ran za-

táhla profesora Jirouška t Leo-

poldova gymnasia a druhá' provr-
tala klobouk jednoho klanícího se

muže a třetí projektil trefil sáček

zavěšený na Žívůtku jedné dámy
Zdálo se že chce mladík vystřelit
znovu ale vůkol stojící k němu

přiskočili a zbrafl mu byla z ruky
vyražena Na to byl zatčen a

OJ nepamítoých dob již užívána jejími obočí místo jest vysta

ZE STÁTU NEBRASKA

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Nctdířenjf podvod
V Montrealu dal grocernf velko-

obchodník Camille JJrossean do
novin že má na prode pokladnu

minulé toboty přilla k nčmu
ahiSni oblečená žena prostředního

se zrcadel dříve bývaly to blaze
né desky kovové v nichž lidé krá

veno Lavina kamení rozbil
množství obytních stavení a tasy LÉ0flp"8TAliS43TlES"-1611IÍSÍr0íl- Í

pala několik dolů v aousedství su svou obdivovali al k vynálezu
tkla přidružilo ae zrcadlo jaké — William Plummer kterýž ponalézajících Asi okolo čtvrté ho

diny ranní otevřela se fciroká pro 15 roků bydlel v Deuel okretunyní nalézáme v každé domácno
stí Téměř nejlepší pověsti tvíveku která m mu nsbldliže jJio pant v hoře Turtln a a ní vyvalil zastřelil te v neděli večer Zane
(ové tíší te zrcadlo české pro avoupokladnu prodá pakli za to se ohromná spousta kamení a to chal po tobě manželku a dví

NcJlcpM imkulíenějM ziirícI piva tvrdí lu pivo vafoné WILLOW
BPKINUH HRKWINU CO Joul noJjulmvflJAÍin a nnjleplfm výrobkem
toho ilniliu

Zkume je a dozníite pak aaml že Jste lahodnícího piva noplll 47rafl

Schneider & Klein čepují (Ivo z tohoto pivová iu

Čistotu a vfrnost obrazu Zrcadostane nijakou odměnu Lirosscan tak rychle že obyvatelstvo nemělo dítky
byl a tfm návrhem trozumén dlo jest nejlepším přítelem našímam čas uprchnout) Dosud nen odveden do separace Má te za

to že jest Sílený
— Charlet Townsend postřelenŽena na to pozvala Brosseana do protože nám nepochlnbuje ukaurčití známo mnoho-l- i lidí př

Vti it 11 0 #1 jO it 1 i 1 Jh iQv ii jft tiAA L j 10Sváho bytu aby te tam tetka! byl nebezpečni soudruhem tvým
Al Petertonem na honu králíků

zuje nim všechny tělesné vady Původce této výtržnosti ve

jest jakýti zaváděč elektrické
tomto neštěstí zahynulo ale roz
hodni více jak tto jest jich pokupcem a nim te o obebodi do na Se Ulekneme te mnohdy aii míli teverní od místečka Hanho osvětlování Ctrl Friedrichkdyž pohlédneme ráno do zrcadlahodoe lirosscan aotva velel do chováno ve zříceninách dom Toť naši Iileon : ZapoCít s dolarem a zauoCít bfhLdolph Stalo te tak nešťastnouHázen Prodral te během mše ažjejího bytu tu ae mu Žena vrhla ko záplavou kamení rozbitých Aby a vidíme pleť žlutou oko bez le-

tku tmavé kruhy pod očima alem krku lichotíc se muŽe prý m neštěstí bylo dovršeno tu kamen
náhodou

— O Holcomb Anderson bv

k oltáři a kdyt počalo pozdviho-
vání obrátil te k oltáři zády a

počal střílet na lidi První dví
Francouzské Kanaďany ráda a nežli bledé rty Nechceme vířiti z prvua sesuta zemí utvořily tto stop

dlící asi půldruhé míle od Meadcvysokou hráz v řece Old Mane jeSté iJrasscan z překvapen
tvého vzpamatoval objevil se po oběsil te v neděli večer vtenníkunásledkem toho zaplaveno bylo

že jest to náš obličej jenž býval
růžový a hladký z něhož avítívalo

pár lesklých očí Zrcadlo nám
řekne do očí: "Jsi nemocen mčj

jednou pfcd nim muž veliké po

střely nezpůsobily Žádné pohromy
ale třetí zasáhla profesora do pr-

sou a zranila ho tmrtelníNíkolik
odvážnějších mužů te vrhlo na
netvora a po tuhém zápate zbraň

Sebevraždy te prý dopustil v zá
chvatu Šílenttví

— Mrtvola Alfreda Irwina kte

celé údolí nad městem Pakli tato
bráz nebude rozmetena tu voda

spůsobí otiromué Ikody Sta lidí
(flr SiTlngt BaaT)atavy ozbrojený pistolí nožem a

vrhnuv te oa Drosseaoa tázal te
ho Jak ae mohl odvážili objímati

Aby uunndnila milí! uklitdKní úspor
City HsvIriKi IJnnfc v Urowu ctvorcl

vkusné pené ocelové banku
Jež sl můžete vzílfdomfl Kdy pUblR
iíto se o bank v BM nřnriovnnalo&ite je-

den dollar a obdržíte bankovní knížku v
níž dollwr pHpnín le viím k dobru Jakmi-
le e ]t'Í7! v doniAcím butiku nahromadí
pMnnat ae tento řaa 0l íaiiu do nnM ťf
dovny vyprázdní se peníxe ae spočítali
u va&f pHtomnoatl a dlí at vím ra no ý

kredit ve vaSi knížce Tyto muKS

obnosy neaoii rirok vyrovnaný pfjHfitiin
Znvíul II by Jeden l liniích gáirtiipcn do
viileho dumu vemete sl od niko Jisto
bank

se na pozoru!
' Má pravdu Po-

třebujeme Trinerova léčivého hoř
rýž asi před čtyřmi týdny utonul
v řece Platte v Louiiville naleze'

kého vína které vyčisti krev a
pracuje na tom aby do hráze byl
učiněn prolom by voda mohla
odtékati Depeše z Frank zaslaoS

Jeho ženu a žádal oa ním f 5000
tím vyčistí pleť Obličej-

- staneza tuto ponanu urotsean te na byla v tobotu na břehu řeky v
vzpíral proti této žádosti mul

mu vyrvali Po ttřelbí nastalo zdě-

šení a zmatek Každý te tlačil
ven a níkolík ženštin a děti při
tom bylo ttrženo k zemi a pošla-

páno Kottel byl znovu vytvícen

te brzy ztse zcela čistým a okooznamuježe v celém údolí pocítěn
byl o čtvrté hodiní ranní ailný

Lullom
— Z různých končin itátu naasným Jest to přirozený výsle'vlak ho porazil na zem spoutal a

uvázal k Židli a po celých dvacet záchvív zemí a nežli ae obyva šeho docházejí zprávy že posledníNyní uptdl též bratr arciknížete
dek uzdravení celého těla práce
všeho ústrojí toho docílí te jen
tímto lékem Proč? Protože vy

hodin ho drlel jako vězně chtěje telstvo mohlo vzpamatovat! mrazy buď úplni zničily anebo
uníknouti blížícímu te nebezpečína ncm vynutili podepsání pou WaTWPMe"

'—Juntakázky oa {50000 Vzdor vlem čistí tílo sesílí zažívací ústrojí a
valní poškodily květ na stromech

ovocných zejména na švestkových
iž 1 vrchu hory Turtle počaly te

vytvoří novou krev To proniknehrozbám a vzdor tomu že byla BERG-SWANSO- N COa třešBových Níkteří majitelé
sypali miliony tun kamení Frank

bvy doly vlastněné Francouzskomu způsobena lotrem hluboká celým tilem oživl vláknivo a uči-

ní svaly tuhými V lékárnách

Leopolda Ferdinanda a bývalé
korunní princezny saské Louisy
Antoiaety arcikníže Josef Ferdi-

nand v nemilosť a za trest přelo-
žen do Lublaní Také on dával

přilil ostentativní na jevo demo-

kratické smýšlení a tím popudil
proti tobl dvorní noblesu rakou-

skou Arcikníže Jotel Ferdinand

rána na noze která hrozní krvá Kanadskou uhelnou společností
15 fi Io tllflHPřímo zasýlá Jot Trincr 700 Sobyly zasypány tímto kamenímcelaBrossean nechtěl svoliti Ko

neíní viak pícce ae uvolnil pode

ovocných tadů odhadují škodu na
60 procent

— Nová městská rada v Brai-

nard zvýšila dne 1 května popis-te- k

za hostinskou licensi na ooo

píti minutách po tomto neštěstí již JlezvAiliiý odér pro
Ashland Ave Chicago Hlt Pil-te-

Stationpsali poukázku na 113000 Když
lotr odeiel aby jo promčnil tu

malý hlouček mužů te vydal k do
lam aby započal te zachraHova

Tři tamíjŠI hostinští byli volnijo majorem v rakouské armádě acírm pracemi leč v krátké dobí

111 11 že a cliliiiicc

Fíiple se na dei
750at')00 uvrchníky fíOf)
Í10IK) a tl2(K) uvrchníky a
kiibíty do deítí §7So

flSW tvrchtiíky a kiibííty do

Brosseanovl ie podařilo upreb
nouti a policie pak zatkla chlapa zaplatili ohnot ten tvšak žádalimajitelem řádu zlatého rouna

Novinky z Llnwool

V pondělí překvapil nát tvojí

seznali Že ani jediný člověk pra
aby místtká rada nepovolila vícecující na povrchu neuniknul smrti Turecko

ženu která ae vydává za jeho
manželku Udali ae jako manželé návitívou pan V Havlík zeMrtvoly některých mužů byly

než pouze tři license Ježto li
dosti jejich nebylo vyhovíno za1'ovitahl pracuji pomoci bombSchuylerliarberovi a podobné podvody prý straSliví zmrzačeny Jak pozdíji
vřeli hostioštf obchodní v£ místzjifiiSrjototo neštěstí nebylo zavi # Dr Drzský přislílioval te Sulufiská turecká banka byla

níuO zemětřesením ale výbuchem mezi nás minulou tobolu Hodlá dne 30dubna dynamitem zničena nosti a učinili ti výlet do Dwight
— K vážnému zraněni přišel

apácnali před tím v St Louisů 1

Chicagu a jiných místech

Jest kriii vrahem?
V Lorain O zatčen byl Ferdi

v dolu Dle poaledních zpráv za zde zařídit soukromou nemocnici Také podniknut útok na turecký
hynulo 83 lidí ve tvých postelích fmíhhDr Draský má též elektrický pří úřad poštovní a jiné budovy minulý čtvrtek I4lelýiyn krajana

'iPMO flMKl
tJMOO 2í)W) n 22M avrchníky

11 ku blity do dcStř 81100

1000 fjárft mnUUých kalhot
% pravého voratedii vícehny
ricJnovíjSf jiriihy a koutky
cen

$100 $500

MuiUM ruPn hotovené do-
konale pndiioticí obleky

Karneol je zasypalo ve tpánku 1 Josefa Hubky bydlícího níkoliknand Wtltcr 51 roků starý kněz
způsobilo okamžitou smrt Ha

následkem toho nastalo zděšeni a

zmatek v nímž byli dva lidé
usmrceni a více osob zraníno Od

stroj a může každého náležití
prohlédnout! Jest hotov každé-

mu posloužit

mil jiho-zápod- od místečka wz Toleda jsa obviněn z vraždy
Agity Heichlinové která ae udála

vířů pracujících na povrchu u dolu
zabito bylo li V dole jich bylo Dr Koos přesídlil te v ponve čtvrtek v noci Kntz byl ob

té doby byla zdejší posádka teti-len- a

dvěma tisíc! mužů ze Smyrnyzasypáno to ale vzdor tomu že dělí do Brainardvinen z teto vrazuy indiciím psi 1V H Mr'r llte zdálo Že smrt tkhto jest nnod Útok na banku proveden dvímaKtcri tu po utopí vedoucí ze Minulý týden jnme zde míli SI500vratná patnácti hav'řům podařilo sbory povetaleckými Níkteří zivétnice zavražděné dívky do avít tibířské počasí Sníh padal jakote propracovali se kamením na útočníků byli zatčeninice kterou obýval v tomtéž domě lednu Stromy te pod ledem
povrch a tak iťastni te zachránili Depeše ze Solte doílé oznamují

ohýbaly následkem čehož je apů- -Pouze dva zemřeli v dole udušeobviněný kněz a odtud do nemoc
nicekde Walter meSkal návštěvou
Vražda tato jest obestřena ta

že také banka 'Mytileoe' v Soluni

byla zničena dynamitem
tobena veliká škoda na ovocných Mákním Havíři te museli prodrali z
stromech neb te nalézaly v nejdolu třiceti stopami nahromaděné Oficielní telegram ze Soluně

jemnou rouSkou a aí některé epším kvituho kamení které te sesypalo do došlý praví že současní te událo
PřlíStí neděli odbývá Ratolesť

okolností tvédčl proti zatčenému
tu přec jsou to dfl kazy jen tlabé

vchodu dolu Frank jest havíř

Humboldt Vedl k nápoji koni
a tento kopl chlapce do obličeje
kterýž mu byl k nepoznání zoha-
ven

— V sobotu dne 35 dubna rá-n- o

zemřel ve Wilber po nčkolika-rníiíčn- l

nemoci starý osadník

vážený krajan Štípán Heřman u

víku 65 roků Zesnulý byl
tynem Jana Heřmana

statkáře z Nebudžele u Máena v

Čechách kterýž přistíhoval te do

Ameriky rodinou tvou r 1853
Hodina utadíla te nejprve ve

Wisconsinu Když vypukla ob-

čanská válka vstoupil Štípán
Heřman do vojska 1 sloužil 11 5

píMlio pluku wisconsinskébo Po
válce bydlel v Chicagu a jiných
místech Hoku 1871 oženil ta v

Hacine VVis te slečnou Marií
Stránskou a asi o tři léta pozdíji
přestěhovala se rodina Štípána
Heřmana do Wilber Zde zaří

Mladočechů čís 31 ZCUj i tvou
50 jiných explosí dynamitových v

různých částech místa a mnoho

otob usmrceno nebo zraníno
tké místo mající tooo obyvatelůAgata byla zavražděna v dome

Krririé worutrdv—Tweeda
doiniicl 1itky runi!! dílimé
límce dírky a rudní vyplřlova-ji- A

ramena

1'ár pfkiiých tijiruvlttílnych
chňd dííme a každm chlape-
ckém oblekem
N4e ceny Joii rmjnlWÍ

vjihlcdiíiu k JakoKtl

250ftž 1000
Miižnké [jřkná novomódní

larrif obleky— nova tMkovd
hnědli a krt vbornA aitkna
a krianA a vku-

sná hedbívítn protkaná wor-ated- y

dlouhá iíká lnpln kn
tcna cena ilíOO dřj fílzvICMíií tlliaUU

Uylo založeno II L Frankem 1
vého bratra katolického kníre pravidelnou achůzi a jest žádouc

no aby každý t člnnů byl přítoMontany který zde v dolech těžil Zdá teže byl útok na bankovníWaUcr při tvé návítěvS bydlel v
uhlí men jelikož předloni důležité

pokoji louedíclm 1 pokojem div
ednánlUtere! král v káznícíCiným na jedné strmě a 1 pokojem

Pani Mane Blatná z liruna
Do káznice Sine Sine v New

dlela zde po níkolikdnů minulého
faráře Heichlena na itraně druhé
Lelka nešťastné dívky byla rozbi-

ta kamenem který později nalezen

byl oa dvoře Walter který jest

týdne návštívou u tvých rodičů
Yorku přivezen byl "AT' Adama
loterní král newyorský jat při

Sotrab
poután ku Franku P Priceovi

z vraždy obviněn byl prvním jenž který ti má pro podvod odbýt! tři
roky Když ho vedli t Tombt k Zprávy ONobnl

— Pánové John Franci a Vác
vozu který ho míl odvézt! k ná
draží Central tu rozčilením o dil ti obchod jeji vedl úspíšni

až do roku iSSi u to obchodolurt ze St Paul Neb dleli v
mdlel ale záhy te ztsr vzpamato
val Jeho tyn Walter ho dopro

val obilím a po níkolik posledníchminulých dnech návštívou v Oma-z- e

Pan John Franci jest bratrem
váženého našeho hostinského p

let byl vrchním kníhvedoucím v

oděvním velkoobchodu Heřman
vtzci Adamcovo jmeol pael te
nejméně na 5 mil dollarů a ač

Ant Francia a p Vác Hurt jest y Z Čech importovanéobětoval na to veliké tumy a najal téhož švskrem Jak 1 námi tdílilí

domy dobře promýšlen a práví
tak dobře proveden Budovy
bankovní byly roztrhány dynami-
tem na kusy
Oddíl povttalecký čítajíc! pít

mužů vrhl te na stráže bankovní a

zatím co 1 nimi zápasil přiblížili
se jiní revolucionáři t pumamř dy-

namitovými a hodili je do budovy
Tito te tbořila a v troskách vy-

šlehly plameny Úřsdníci bankovní

vyvázli bez pohromy
Současně jezdil! jiní revolucio-

náři v povozech po místě a vrhali

pumy do jiných veřejných budov

tureckých na př do poštovního
úřadu nádražní budovy kaváren
a jiných

Má te za to že také výbuch na
francouzském parníku Ouadďjuí-di- r

když tontýl opouští! zdejší
přístav zavinín byl vrženou bom-

bou

Při trážce povstalců 1 tureckým
vojskem u Nevrokopu bylo usmr-

ceno 18 bulharských komitů a 14

zajato
Také u Diumabala byla tvedena

potýčka Turků 1 povstalci a jak te
proslýchá zůatalo 100 padlých
povstalců oa bojišti

Pokusy povttalcú zničit! dyna

Bratři v Lincoln Zesnulý účast-

nil le činní i v politice a zittávil
různé úřady Dvakráte zastupo-
val okrei Salině ve státní zákono

líbilo te jim v Omtze znamenitě Simanovského Brezohorskó Ttié
ti nejleptí advokáti tu neušel
káznici Adami veJl dvojí život
V obchodních kruzích platil za — V úterý překvapil nát milou

dární a tica roku 1 88 1 a roku ! flplntvou návštěvou p jakub Amurozbohatého prospívajícího bankéře
1891 Pohřeb váženého krajanaKalamazoo Neb kterýž němajitele realit a mezi chudinou NOiicliotlny záil nelni knňd katar a vííícliiiy

Jiné choroby nllcnf a mniodbýval le v pondělí za hojného
účastenství obecenstva Zůstavil

po tobi truchlící choť třj dcery a

kolika sousedy tvými přivezl do-

bytek do trhu touth-omažtké- ho

Ač následkem značného přívozu

newyorskou znám byl jako loterní
král který velikou Část ohromné-

ho tvého jméní nashromáždil t m Odporučená litkaM a trořenory s medlclnakd fakiil

dva tyny
ij t ť Tpuici vyieiK luin kdejlnrt ékr
nepomáhaly 1'fealMO podákovanicena hovězího dobytka poněkud

poklesla byli krajané prodejem
spokojeni

hlupství ttarých mužů a len no-

vinářských kluků atd Adama byl
velíce necitelným mulem a dollar
byl mu vším proto považován
byl všeobecně za nejpodlejSIbo

11 obcbodnlkA allíky

RICHARD F SiMANOVSKY— V pátek vrátili te pp Jot OciTmta
iiiámkUřicháček od Dodite a Fr Filípi

Ú 051 Scott Ht - JIIILWAUKKK WISČlovfka v New Yorku Kariéru

tvou začal jako brzdařale záhy te
Clarkson Neb te tvým otcem
Missouri ktmž te odebral! za '

učinil poplach Vražda nebyla
učiněna pro loupež a ni dívce

neipozorovány žádné ttopy nátilf
což Činí tuto vraždu jeStě

Walter prohlašuje že

jest nevinen a pří přísném výale
chu policie nepodařilo iiobviuě-néh- o

v jeho výpovědích tpléiti
Ncitlttl at dráze

Dobytčí vlak dráhy Missouri
Pacific oa tever jedoucí vrazil v

pondělí večer do zadní části vlaku

jiného poblíže Duílalo Kant

Výsledek této trážky byl brozný
neboť bylo 11 lidí zabito a 35

jicb bylo poraněno t nichž čtyři
poranění {nou smrtelná Vlichni z

těchto % neiťattnClých jsou Halové
a ftokové vyjímaje Petra Frye
který na tomto vlaku byl již po
několik let dozorcem Nelttéatí
toto bylo zaviněno špatným po-

chopením rozkazů Dělnický vlak
ettával a plošinových kár a z

"kabOau" a naplněn byl dělní-

ky Ti kteří te nalézali oa ploši-

nových kárách unikli skokem do-l- a

ale c "kabátu" oevyváznul ani

jeden Dělnický vlak jel pozpátku
do města a to dosti rychle Po
těchto kolejích přijížděl proti
němu vlak dobytčí a tížký paro-Kr-

tohoto vlaku prorazil ti cestu
vlakem dělnickým! něhož nezbyli
jen třísky a rozbité železo Lékaři
z Buífalo a lidé z města vykonali
mnoho hrdinské záchranné práce
ve prospěch nešťastníka a jim
záby přijeli též ku pomoci lékařo-

vé z okolních míst

Zatíná Část místa zalítni lavinou

kaoieBÍ

Malé havířské místo Frank v

jihozápadní části Kanady v Alber-

ti bylo dne 39 dubna témřř úplní

České Rccordypumu oo loierie a umo avioui příčinou prohlédnuti ti pozemků
udílal z oíj milionáře okresích Polk a Dallas TamíSI — Kouříte rádi dobrý doutník?

Flnxlnl (Mítr) jestli ano toi zastavte te u Vácpodnebí jakož i krásné ovocné

zahrady velice ae jim zamlouvaly

Konvenci dobrých eeit

V St Louisů odbývána byla ná fmieiMokťi výrobuvlak příliš kamenitá půda a slabárodní a mezinárodní konvence

mitem veřejné budovy turecké a

nádraží působí ve Vídni veliké

obavy le balkánská situace opít
te zhorší Zdá te le všecky tyto
dynamitové útoky jsou pácháoy

tgenty macedonského výboru
jemuž te především

o to' jedná aby byla pozornost

vrstva oroice jaksi je odradily od

zakoupeni a! tam pozemků Farem
dobrých cest v níž T G Harper
c UurlingtonIa předseda výboru

'llmlícf se na všechny druhy

grdfofonft ZrláitS

upocorfiujl aa najnovtJM a Jedl
né toho druhu tenké reeerdy

est tam prý oa prodej dost a dostna retoluce předložil zprávu vý-

boru její byla přijata a utnetena le méně jest rolníků kteříž by je
Bohumíra' KryluEvropy ttále upoutám na Balkánoupili Pánové tito odporučují

řele krajanům kteříž by si přáli
následující resoluce: 1) Stavba

dobrých cest ve Spojených Státech a mutela posléze zakročit
míti bližších zpráv o krajině té Přítomné výjevy upomínajl livíe nanejvýš důležitá pro národní

— Ncjstarším a proto také
hostincem v české

Prize jest bez odporu hostinec
řízený po léta knjany ppSloupem
a Krumlem na rohu 14 a William
ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam
četnou společnost a za nálevnou
usmívavé tváře itarých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v bo-ttin- ci

jich zastavil te jednou ten
přijae podruhé zase neboť nikde
te mu nedostane lepáího 'Stoliai
ochotníjíl obsluhy Při hojném
odbytu nemůže býti jinak než Že
na čepu jest stále čerstvý řízný
Metzov ležák a co te týče likérů a
doutníků tu dostanete to nejlepEf
zboží v trhu neboť Sloup a Krur f
žádný "imejd" nekoupí

ni!jřrimi)ollí)íího kornutltty 0%

avéto jichž JmtWrftíitfcn Čísel

výhradné českých národních

písni a duet z českých oper

by dopsali ti o ně českému po

Dulátki 1148 jii ty ul a požá-

dejte o "My besť' Při lom ma-

žete ti vybriti pěknou dýmku

aneb Špičku jichi mi DuSátko

hojnou zásobu jakož i tabák kuř-lav-
ý

tfiupavý a ivýkavý Doiitní-níkov- ý

tabák prodává nyní libru
za 95c 37—
— Krajané již jsou milovníci

výtečného moku Schlitzova a kte-

říž te cbtřjí výborní pobavili mí-

li by navStíviti moderní zařízený
hostinec 'u Habru' a 1 roh 15 a

William ul v nímž vévodí zná-

mý a oblíbený hostinský Karel
Cbleborád Kromě toho poslou-
ží vám taramantof Čárlí nejlepií-m- i

doutníky likéry jakož i chut-

ným zákuskem 30—tf

blahobyt a obchodní tvrchova-oot- t

3) Odhlasujeme souhlasné

na arménské útoky na ottoman-sko- u

banku v Csřihradí 36 trpná
zemkovému jednateli p L VV

1896 které míly v zápětí všeobecpolupůtobenl townšipových o- - Dongresovi v D0I1 var Polk okresu
Mo kterýl jim svědomití poradíkresnícb státních a národních né vraždénf Arménců v Cařihrdi

a ve všech provinciích říše
nejnnvfijif pliuiA duMta kuplfty
popívky a ttiákt hké hudební válef ký

- Zubní lékař Bailen zsmíst- - V Soluni prohlášen byl ita
ávající četkéhp 'astistenta ručí

úřadů ku dosaleoí velkého toho
cíle 3) Družstvo víří le povo-
lení peníz al dotud uČioiná na

ttavbu železnic průplavů a zle-

pšení řek a příttavů byla moudrá
a ulitečaá ale povolení na tilnice

za veškerou práci jím zhotovenou

Hczntmy ae zaSlou na pnfMiní

Laboratoř a offlce

Ed' Jedličko
1359ATA New York City

obležení a v jiných tureckých mě-

stech v nichž ptnuje obava před
podobnými násilnostmi jaké ae

udály v ' Soluni r posledních
'i Úřadovna jeho jett v 3 potchodí

Paxtoo bločku —8

— 0UZca a oaiourea pi ihjuhim iwhvm


