
IV 'h POKROK ZÁPADU
Zaluim I871IMi (II OMAIIA N Kil ll„ VK !STÍt llllj! liNK 17 ( KHVNA lUOS CS!0 10

blin nnJmnul král a kiáWivn t WsshlanosoSurová kralovraZilii
jttfu mitvi WAI1 II V !IAYVAIIIHkl

tlva Uio u Itina byla trh
skini lhlm a radostí a dav počalSrbsky knll Alrntnlr n knilouiit Pniiíit UMiirmil f IV klr — AVjfX4Yf ř Kéff

piovoltvati slávu vojku a proná
leli kletby nad mrtvou královnou

1'rtaidi ul luirvrl jm iievn

hon hni Viimnu potm r lnu prd
minami pakli tnutou Spiklenci
polrrallnt )hnanHltttt l'olř
má i n mlHrna tiýri amnitlie

NfkirM radikální ci mni
nimi proiailmnf ministr spravedi
tifltti pro utvof nl tpubliky
avlk pMtrlé monarchie jsou v

ohromné véllinl a tahé fasopiay
prohlaliijt la republika pro Srb-

sko jot nemolnoMÍ punévsdl lid

není tak vyipělý a přimlouvají se

ta ivolml Karaďorďlviče králem

Ačkoli ilrUť se jn lil i oblak
odhodlán vymítit vlt-chni- i korrupci

Nakolik nltlrA kritlovjrli potkal t át omhI

Mik řílf Kiníorlivli plitím králem Srtiki

přece ulice byly plny lidu hovoří

WILLOW SPRINGS

l BREWING" 00
{ OMAHA NEBRASKA

vyrlil vytenj s s řeřMlirt clitm-- rn jliillho Jif m!hs a fmvřinn
k WIIlOW KSIMIINOM VOllV

a poštovního olboru a nnluiu
cílio o tragedii jel v noci udá

hráti ohledu k lo bude !i ravede
ním vysilováni odhalen Do

Vojtka strhalo koksrdy se tvýi
é ' 4 4 tik k a

čapek s pltmenou A a při tom prošpitnuti stera po ucim uot} dříve se jim postavil vstříc plu
kovnlk Lavar lVirovič maje re volávalo: "Ať lije KaraJordi lyčný rotkai byl vydán genetáln

mu poAtmistru hned po návrat

preacdiíiilovu do Washingtonu

il kvasilo v Srbukti vybuchlo v

čtvrtek po půlnoci královský Vlč I"volver v jedné ruce a vytaseno
Itvll v druhé £ královského paláce stálen bylpalác v Hčlehrsdě stsl it jevištěm kdo jost vinen ten btida muset

ťo tvoieni skupMina vypracuje
program pro přijptí nového krile"Co chcete ř'' svolal na vetřelce prapor Obrenovičův

Lairaíp MIS ffllPEHiá siříkrvavé trsgedie jel tůstane in
ojedinělá v hintorii lidstva

nénti toho následkyDruhého dnekrátce po půlnoci a na lo se odročí al do leh ) tm"Ukalte nám kde jest král
mrtvolv tavralděného krále a krá czdti Král si utvoří své novéKril Alexandr jeho choť ob

Poštovní odbor bude nyní veden
čisté po obchodníčku a vtlkcrý

královnou'' dáno mu ta odpověď
miniMerttvo a rozpustí skupliinujejí braiFI byli zavražděni ipiknuv "Zpátkyl" odvětil Petrovič lč

politický vliv lam přestane Bezlovný uloleny byly k pottlednímu

odpočinku Nelli se to stalo tu

vystaveny byly jeltě po celý Jen

V sobotu prozatlmtiá vláda u ilim t dňstojnictvem trbské armá sotva tento výkřik zavzněl g jeho pochyby le někteří zřízenci kteří

NoJIpptl a sniilcl piva tvrdl 1 pivo vifoné WILLOW
BPHIN08 HtlKWINU CO Jel nojsdravíjdm a aejlcplím vfrobkra
Vilm druhu

Zkuats j s tloznitia psk šumí le Jt Uhodnřjllfho piva noplll 47n8

dělila milost v lem politickým prody a nimi ztrstílo tivoiy několik úst ta kdosi střelil po něm a Pe
mají svá místa děkovali politickévioilcům a nařídila jich okamžitéhrubých rakvích v palici ani nooddaných elulebníků a rádců krá trovič sklesl mrtev k zemi Spi mu vlivu budou propultínípropultínízl imz to Dyio dovoleno au aelových ► Schneider & Klein Čepují (Ivo z tohoto pivovaru

klenci sehnali díle v tom vlak
zhasla elektrická světla Tápajíce podívat na ně a nenávist' někte

Poněvadž Colombie se snslí
Strýce Šatna pořádně natáhnouti

v ticiciirade panuje ůplny po
řádek a klid a také v celém krárýcli těchto diváků ila tak daleko

Aby plíny spiklenců nemohly
být i (mateny nespokojili ta tito

jediní ie zavražděním královských

ve tmách chodeb dostali se dů a tento si to nechce dát líbitilovství lid jest úplně spokojenfe na mrtvoly plilistojníci k předsíním královských idofily do Washingtonu zprávyvývinem dosavadních událostíPohřeb zavražděných byl velicekomnat a zde naleznuvše svíčkymanželi ale rabili taktéž prou
denta Markoviče ministry Petro

m aanebude-l- i proplavní smlouva koo
Vojsko nestřeží ulice a jedině něcdooduchý a obřady vykonalrozsvítili e

gresem Colombie schválena Žeae SOUCHOTINY záduchu fasthma) kašel katarh
tlíc Crůduíekrrfidiiínlfc a hrtá

kolik málo stráží ae jimi procházíviíe a Fudoroviče a generála pouze dva nizM duchovni Naliez těchto avíCek byli by aotva
státy Panama a Cauca odtrhnou a

hřbitov nebyl připuštěn nikdo Také kolem paláce jsou postavenyPavlovi£e bývalého ministra vál
nu rozedmo elfe trsní bolesti nastuzenlnv a vfihcc riimfutvoří neodvislou republiku a pak

nalezli krále a královnu nebot
tito vidouce blížící se nebezpečí kromě silné četnické stráže a ně jen strážeky aby tito mužově nemohli im

budou vyjednávali ae Strýcem SaZahraniční ministr obdržel ukolika důstojníků Ani jedinýpfeklžeti v dokončeni jich piáno uprchli ze tvých ložnic a skryli se mem samy o náhradu ku zřízeni
prsní a kríní nemoce vyléčí v krátkém íase jediné——

"Simanovského Brezohorská Thé"
spokojivé tijifitíní z Londýns PaKdyž je spikleoci v ložnicích ne příbuzných královny se k pohřbu

oedostavil Mrtvoly byly uloženy
posaditi na královský trůn srbský

potomka Černého Jiřího prince
průplavu Tím by ae ovlem ttavříže Berlína a Říma že vládynalezli počali prohledávat! každou
ba průplavu pomnula hodně do

Petra Karaďorděviče nezakročí v Srbsku a ponechajíkomnatu a každou ekřfB ano izá do krytby v hřbitovní kapli a je budoucnosti z Óech importované
4

Hodina Obrenovičů násilnou událostem pravidelný průběhdině dva dřevěné kříže postavenyciony promizeii zdali te snad za
Rusko prostřednictvím tvého

Zavražděný president ministernrtl Alexandrovou byla vyhlaze nimi neskryli Koneční v jedné na jich hrob nesoucí nápisy: Ale
xandr Obrenovič DrsgiDa Obre vyslance ve Washingtonu oznámístva Markovič vzdal se svéoa a rodina Karaďorděvíčů zaujme z komnat nalezli jednoho ze aluhů

lo ve středu že nepřijme Žádný

Tontodí!lenožl8rokfl osvětlený věhlasnými evopiktfml líkařl
vyzkoušen a Jimi odporuřovsuý prostředek p ř s d f I vníkerí

líky pouřívsné proti výe Imenovsnym chorobám Tiilcs podfi-kovd-

zs vyléienl a uzníní víech zemi jest dfikszom toho
Bnlffak s nívodom 100 poítou 120 Na prodej v lékárnách a O

ohchodnUŮ s léky 1'flmo zasílá:

oovič Ostatní mrtvoly obětí padjich místo neboť skupitina nebol královoy Dragy ktsrý se jim po hodnosti několik hodin před tím

nežli byl zavražděn následkem protest od amerického národa pronuvlích v revoluci uloženy byly kstavil na odpor a poranil těžcesrbský snem byl svolán na pon ti vraždění židů v Kiiiněví Krotoho že te rozcházel t králemposlednímu odpočinku na hřbitovdělí dne 15 íervna a nenf žádné kapitána Dimitreviče Spikleoci mě tohoto nepřímého zapovězeníAlexandrem v náhledech o tvolánlho vlak nezabili na místí nebot Jediní poručík Naumovič nebyl F SIMAN07SKÍpochybnosti žs princ Petr bude

prohlášen králem Spiklencí usta ti míchání te vnějlího svita do
tkupltiny Král chtěl aby vůdpochován v noci a ostatními oběťchtěli od něho vyzvědět! kde

král Alexandr a královna Draga
se skrývsjf Když koneční te to

ml ale pohřeb jeho konal se za ruských vnitřních záležitostí ozná
meno dále že žádná pomoc se

cové oposičních atran a redaktoři

oposičních novin byli zatčeni před

novili prozatlmné ministerstvo

je! má spravovat! záležitosti zemi dne a veikeruu vojenskou poctou braná v Americe aneb jinde nebu
od něho dozvěděli tu ho bez mi zasedáním a postaveni před souda toto vydalo následující prohlá de dodina do rukou obětí kiliněv

neboť veřejné mínění nazývá ho

nyní vlastencem který zhynul velení: losrdenstvf zastřelili a navrátili se pro urážku majestátu a poruio
službách tvé vlasti vání veřejného pořádku t čímž"Jisté neshody u dvora vedly k

zakročení armády a ve sporu tom

tkého vzbouření poněvadž Rutko
tamo má tolik prostředků aby ae

postaralo o avé trpící Vláda
Markovič nechtěl aouhlasitiV pátek vlechny sestry a sestře

opět do ložnice kde se k nim při'
pojil plukovník Mslín Jeden i

pobočníků králových chtěl zame O jmění kteréž královna Dragakrál a královna ztratili své životy nice královny Dragy jez byly ruaki staví se na totéž stanovisko

Krajané kteří t venkova za obchodem do South Omahy zaví-

tají měli by te ubytovali v

Metropolitan Hotel roh 27 a i ul

ktrjt Tlsutnl cbrnlnl fnlrnS boitlook

Hotel tento jeat řízen
podle evropského způsobu Pokoje jsou velmi čisté a vůbec

S ohledem oa to aby zachován zůstavila roznáší te různé pověstizatčeny byly vypovězeny ze zemízíti pátráni důstojelků po okrytu jako americká neboť nemíchajícz nichž jedna praví že jmění tobyl mfr a pořádek v této zemi

zástupci viech politických stran
te do vnitřních záležitostí mých

ťoiicie je dopravila na jednu ze

srbských lodí která je odvezla ze

a zastřelil poručíka Naumoviče i

byl na místí zabit obnáší Í3aooooo a že jest ve
mocí nechce aby te také jináménu jedné z její tester uloženozeměPo dlouhém hledání nalezli spise dorozumí!! a zřídili prozatím

ní vládu aby svolali representao
r Iiclgii a ve švýcarsku Zvláltníklenci úzké dvéře vedoucí do Pytvánfm královy mrtvoly bylo

vlida míchala do záležitostí její
Když by některé cizí moci na celi obsluha jest ta nejlepěí Nikde nebudete lépe a levněji t

pohoštěni neb Papež maje toletou zkuíenost vyhoví každému ikomise vyšetřuje sepisuje nyníty zvolené na základě konstituce zjiltínože obdržel třicet střelnýchjedné alkovny jež byly uzamčeny
padlo obmeziti přistěhovalectvíze dne G dubna sooi mění obou zavražděných manran t nichž mnohé byly naprostoDvéře tyto byly sekerou rozsekány a pak jest též výborný společník Za vzornou obtluhu ručí i

želů # MOTKÍ TPX Msmrteloy Královna Draga mílaV sezení jež má být! odbýváno
ruských židů tu Rusko nebude

protestovat! neboť každá země SALOON TKL WQ
a zde královití manželé byli nale
zeni v nedbalkách

AUGUST PAPEŽ J
Bývali královna Natálie matkamimo střelných také několik aečdne 1 5 Června národní represen mi v tom ohledu úplnou volnost ►Xlezavražděného krále Alexandra do- -oých ran a praví le že byla barStárli důstojníci se nejprve soatanti zvoli panovníka a převezmou

kontrolu v zemi VláJs doufá že Nejen vojsko ale i loďstvo máata byla tak mocně zprávou cbarsky zohavenazm kraie přimetl k tomu aby te mítí tvůj generální fitáb a námořnzsvraldění tvého tyna Že te rozDle nezaručených pověstí potímto jednáním si získá aympathií poděkoval ale mladil důstojnic
gen rada již předložila tajemníkusádka vojska ležící vNíli zůstalate nedali zdrželi a započali z revlech evropských mocí nemohla a nemůže vyjiti z pokojů

Natálie mělká u tvé sestry v Pa Moodymu podrobný plán k uváže
věrna zavražděnému králi a táhneIovao Avakumovič ministerský volverů palbu na krále a králov

ní Bude-l- i návrh tento kongreříži Když i poněkud zotavilat děly na liělehrad aby pomstila sem přijat bude celé loďstvo
nu Žádný neví kdo vystřelil
první ránu ale tvrdí se že to byl eho smrt poslala do Bělehradu dotaz zdali

předseda
Stojan Protít ministr vnitra

Jiří Cenčič ministr obchodu zreorgsnisováno
by jí bylo dovoleno navitívití hrobDle výroku plukovníka Milíčeporučík Kistič

Vojenská čátt odboru má být!svého synaenž náležel k předním vůdcůmMrtvoly obou manželů byly poGen Jorvao Alanzokvičmínistr

Obleky $2500
Tyto obleky hotoveny Jsou v m6- - závodu v Omsze a zaměstnávám

pouze jen nejloplf krelíl Nebéřu prostě zakázky na obleky s nopo-syiá-

míru na ní do některých vycliodnlťh "polních dílen" aby tam
byly zhotoveny

20 let v krejčovském obchodé t Ornnze
Zeptal te se kteréhokoliv z mýfh zákazníků
Jnk jim obleky jloli padnou a sluftí

F VODIČKA řtpolchllvý zakázkový krejčí
212 Jižní 13 ul OinnliB Neb

pod velením nejHtarlího námořníPrinc KaraJordívíc hyl jednokryty krví vytrysknuvlí z mnohých bo důstojníka ve službě odboruspiknutí lest mulů byla zabito 1

dvacet zraněno při útoku na krá hlasně zvolen skupltínou dne 15ran Mladil důstojníci chtěli vy
který zaujímá postavení náčelníkačervna za krále ve společné schůzílovský paláchodit! mrtvoly oknem do zahrady gener Hábu a bude mfti stupenzástupců a tenátorú

války
Dogislav Velikovič ministr fi

nand
Plukovník Alexandr Malfnmioí

itr veřejných prací
Ljubimlr šíokovičmínístr tpra

vedlnosti"

ale plukovník Malin tomu zabrá Plukovník MiSič naleznuv krále
královnu v alkovně žádal ho podadmírála Důstojník tentoZvolení mu bvlo oznámeno teoil tvým výrokem že by to bylo

legraficky do Ženevy a on bezpro- -barbarství
bude zodpověděn tajemníku za

pohyby a organísace loďstva a zanejprve aby te poděkoval leč
Alexandr prý mu odvětil hrdí: dleně odvětil Že zvolení přijímáJjylo čtvrt po třech když celá vie co se osob ve službě týčeMimo toho telegramu oznamu"Já nejsem král Milan neneSpiknutí dústojnictva bylo tak krvavá tragedie byla skončena Pod ním postaveny budou tři vel
chám se zastřelit! několika tvýmitajné že ani královi apenouoi se

ké divise gener itibu jež známy
plukovník Malin vykročiv z vrat

palice pravil ku shromážděnému

jícího mu zvolení za krále obdržel
též jiný v němž mu tdéleno že v

ulicích Bělehradu strhla te prudká

o ním nedozvěděli Král a krá důttojníky Rozumíte?!"
budou jako divíte mužstva lodí

davu: Na to plukovník žádal aby vylovnou túčastníli se pěvecké slav
válečných plánů

pověděl královnu Dragu ze zemíoOHti a povečeřevie odebrali se "Zahubili jsme dynastii Obre
Náčelník divise mužstva bude

půtka mezi přívrženci Milana le

gítimovaoého tyna bývalého kráAlexandr vlak na místo odpovědíoa odpočinek mít! důstojenství podadmirála 1

Milana který vzeiel z poměru

noviíů a zbavili se nectoé ženy
která byla zlým duchem králov-

ským Ať žije Srbskol"

Vzhůru
do Orogonu !

70000 akrů

přistoupil ku své choti a objav ji
vroucně ji políbil

Hlavními vfldci spiklenců bylí

plukovník Matín bratr prvního pani Christičovou a žije nyní
za nepřítomnosti chéía gener Itá
bu bude mítí přehled nsd celou orNa to teprve důstojníci počaliDav shromážděného lidu na to Cařihradě Přívrženci jeho nale-

pili proklamaci na rohy ulic běle ganísací Dle zamyšleného plánudo mrh střílnu a oba usmrtiliodpověděl provoláním! "At žije bude mít! na starosti organisacihradských v nichž obyvatelstvoarmáda!" V nedělních depelích anglických lodí a eskáder a bude rádcem ta ťMezitím co jedna část spiklenců asopisů jsou jeltě další podrob vyzýváno aby ttálo při Milanovi

proklamace tyto byly vitk pří
Jmnlka ve válečných plánech a

otázkách týkajících se cizích
táhia proti královským manželům

vrženci Petrovými te zdí po tuhédrulií byl priUÉleu úkol aby po-
-

ností krvavé tragedie z nichž

pro nás nejzajímavěji! jest ta že v

této tragedii měl také nějaký Ctch
loďstev

bitce strhány

manžela královny Drafty a plu
kovoík Ntumovíč pobočník krá-

lův

Vojsku ležícímu posádkou v

byly dány rozkazy aby

bylo pohotoví a v noci lestému

pluku jehož velitelem jest Malin

byl dán rozkaz aby obklopili

palác
O i hodině v noci ipíknuvll se

důstojníci objevili se u vrat krá-

lovského paláce a byli do uíliú

vpuSténí plukov Nsumovíčem

Zamýfilí te dále utvořili výkon
hráti důležitou úlohu

ný výbor jehož povinností by

zatýkala vlechny příbuzné králov-

niny a ministry jež spiklenci
neměli v lásce Dva bratři králov-

niny podplukovoíci Nikola a Ni-

kodém Lunivičovébyli zatknuti a

Spiklenci prý ho najali pfcd ně
bylo testavovati válečné plány

tťtki stařenka
Paní Anna Hacliová z Víningkolika měsíci Mladý len muž

syn krejčího zaměstnán byl v
říditi práci vlech odvětví generál
ního ItábůIowa jest již 71 rok ttará a po

dovedou! ze svých bytů v průvodu uchyni v Grand hotelu v iíčle- - dlouhý čat churavl Nemohla
vojska do atrážmee velitele diviae hradé a později obdržel postavení tčeho jíst! a následkem toho ve

úrodných pozemků v ndolí tplavoé řeky Willamette dáno do

prodeje na splátky od 5 do 10 roků v ceně od íio do JI35
akr ťozemky tyto te nalézají v okresích Lane Iicnton a
Lincoln podél dráhy Southern Pacific a v okolí města

Kugene a městeček Uoshen Creswell Ssginaw Walker
Station a Cottaegrove

Krajina tato je velice úrodnou obílí zde vypěstované
jest té nejlepsí jakosti a ovoce všeho druhu výborně se zde
daří

Krajané! Proč živoříte na farmách najatých a proč ne-

sháníte te po pozemcích vlastních a to v krajině úrodné
kdo není nikdy tucho ani mokro a žádni zima

Kdo by tobě přál podrobné zprávy o této krajině
nechť obrátí se na pozemkové a vystěhovalecké jednatele
drah Union Pacific Orcgon Short Line Oregon K R &

Nav Co a Southern Pacific R R Co

Oba neměli ani tusenfco je očekáCo se zde událo o tom kolují královské kuchyni kdtž mu lice slábla Mimo to měla roz- -

vá neboť klidni si zapalovali avé
Tprivy Mpolkové

Tábor Nebranka ě 4771 MWá
olavěné rámí na několika mí- -
tech otevřené a hnisavé takžecigaretty když byli zastřeleni

01mi Vojáky odbývá dnes ve středu 17 červnam ani pohnout! nemohla Její

svěřena úprava jídel pro krále a

královnu Upravoval je totiž oa

mísy a odevzdával je lokajům
Spiklenci ho najali aby krále
otrávil a za tím účelem mu platili
pravidelný měsíční plat Čech ten

yn pan Petr Jlach známý obGenerálové Markovič a Pavlovič
ministr Todorovič byli zastřeleni

pravidelnou schůzi avou v slm p
Hrocha jest žádoucno by každýchodník v Cedar Kapids Iowa

zaslal jí Trinerovo léčivé hořkévojskem když se cbtčli bránit!V
proti svému zatčeni Dle jedné ychloubal se učitelce írančíny u

aoused do schůze té te dostavil

bude te jednali o velmi důležité
záležitosti Bude též uváděn nový
čekanec

íoo jím! stařenka rychle tezota-il- a

1'ífinť náiri zeť její pan Janprávy osmnáctiletá dcera To Jo- - lž bral hodiny že vydělává nyní
rovicova kJyt chtěla chrániti 60 dinárů (I3LO0) měsíční což Benda: "Matka může již opět ru
vým tělem svého otce byla také Srbsku platí za velký peníz Vác Přibyl klerk
edním z vojáků zastřelena neřekl jí vlak odkud tento zvlált- -

Ilrí iln Nté Huby li Ml i (' II

kou hýbali a chodí zase čile sbírat

vejce praví že Trinerovo léčivé

hořké víno jest výborná medicína
která starému člověku rychle do

Plukovník Malin a major Angi- -

WM WESThliLUND & CO

Oí) Dcarborn St Chicago III

ředitelem českého oddělení jest

í výdělek tni Ten aamý večer
odbývat! bude příltí neděli dneovič ae ujmuli řízení vojska a když připravolal jídla pro králov

jfiBffl'-4 června ve dvě hod odpolednekolem hradu postavena byla děla skou tabuli namíchal do nich dává síly"- Jest to zcela zvláltní
lék: třljcmné chuti nekazí žalu- -z kasáren povoláno jeítí více jedu lei hlavní kuchař ho náho

ů Doiatvojska k udržení pořádku Policii dou zpozoroval a oznámil to králi tk a čerstvě účinkuje Kdož

různé zprávy z nichž tato jíž my
v P Z podáváme pochází prý
od jednoho ze spiklenců jenž v

krvavé tragedii byl aúčastněn

Tento svědek licí strailivou tu

událost takto:
"Devadesát armádních důstoj-

níků se usneslo že sesadí krále

Alexaodra Ve vůdcovství těchto

spiklenců zastoupeny byly skoro

vlechny pluky Podplukovoík Mil-íí- í

poslal v lem apiklencům vyivá
oí aby ae ve stledu sekli v

zahradě a zde učiněno

bylo dohodnutí jakým způsobem
revoluce má být! provedena

Ke druhé hodin v noci spiklí

důstojníci se odebrali k paláci kde

mřli dva důležité apojence v plu-

kovníku Matínovi osobním po-

bočníku krále Nsumoviíovi
Dva vysocí důstojníci vojenské

akademie přiblížili ae ku bráni

paláce jejíž klíče jim odevzdal

plukovník Paoatovič spikleoci
se vrhnuli do vnitř Stráže v pa-

láci nechtěly se vzdáti a při toru

nastala bitka v níž několik osob

bylo zraněno
NaumovíC pak otevřel želeroé

dvéře vedoucí k první komnatě a

spikleoci běželi k ložnici krále a

královny velikým hlukem Nej

mladík byl okamžití zastřelen naříkají na slabost žaludku ne h ! :bylo oznámeso Že musí přijímali
své rozkazy od plukovníka Ma-

lina- ' - '-- -
chuť k jídlu pozbýváni til nespaRodiče jeho byli přinuceni výhrůž-

kami k tomu aby veřejní prohlá vost s omrzelost kdož (rpívyráž- -
Dle aěkterých zpráv se tvrdí Ze Smi vředy a boláky vůbác neči

edea Z pluků bělehradských a

čtvrtletní schůzi v Národní sloi p
J Ondráčka na rohu 13 a William

ul Ježto předléhi důležité jed

oánl jsou vlechny čleokyně žádá-

ny aby se do schůze této dostavi-

ly Nepřítomné podléhají pokutě
dle stanov

Vil Dartoi taj
Akolnf vjltor

odbývá mimořádnou achůzi ve

čtvrtek dne 18 června v 8 hodin

veSer v Sokolovně Důležité jedná-

ní přítomuost jednoho ksždého

nevyhnutelná Výbor

sice osmé zůtaí věren králi % vy

atou krví naleznou v Trinerově
léčivém hořkém víně nejen nejlep-l- í

nýbrž jediný spolehlivý lék

V lékárnách PElmo easýlá výra- - r
itel Joseí Trínerí 799 S Ashland

4

rAve Chicago k Pilaen Station

sili že se tyn jejich zsstřelil sám

Když takto překaženo odstra-

nění krále spiklenci te rozhodli
te te bo zbaví aami také to vy-

konali
V konferenci aenátorů a poslán-C- ů

odbývané v tobolu usneseno
že má konstituce 1 1 1888 vstou-

pit! opět v platnost a že princ
Petr Karaďordévič má být zvolen
králem ve spoleČoé tcbúzi národní

tkupltioy
Dle zpráv dollýcb ze Ženevy

princ Petr chce přijmout! nabíze

MWoUsteinfeCo
jh prodá vám gallon

dobrého claretu V-nrr-

ff
za 65c

Přinette vlastní avůj plucar a bude vát ttáti pouze 6oc

WOLLSTEIN & CO INK
622-52- 4 jižní 13 uL - Omaha Neb

llledií m ůohrf scdláiv

táhnul oa obranu krále při čemž
se strhla bitka v niž mnoho vojáků

bylo
1 zraněno Osmý pluk byl

odražen a odtáhnul zpět do svých
kasáren později jeho důstojoictvo
podalo prohlálení že vyslovuje
též tvůj soublaa a dokonaným
stavem věcí

Krátce po 5 hodině vystřeleno
několik ran g děl a lid se počal
valití ze vlech stran ku hradu kde

Stálou práci při aluioé mzdě v

pěkné prostorné dílně obdrží do-

brý sedlář u nížepsaného Jen
střídmí a dobrý mravů ať te blásí

Nezanedbivej nikdo neuralg!-ckýc- h

boltstf Zborlují se zane-

dbáním Použij St Jacobs Orl

44kjJ Frank Milko Ord Neb I který mírní aílf rychle léčí


