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Mají prý tyna a pan Matkylán
dostal od své manlctky juuti
herkou dcerušku l't i

poj
11 in naši

gratulaci Soliab

Místo itlcc no trulrll mracta
Do Portlandu 0'e zaslána

byla dna 15 června zpráva le
městečko llcppner bylo průtrží
mračen udavší se v sobotu večer

úplně zničeno a při lom zahubeno

bylo mnoho lidských livolů Tvrdí
se le zahynulo asi 400 neb 300
lidí leč podrobné zprávy t ne-

šťastného místa nelze co loto pí-

šeme dostati a proto ztráty na

lidských životech nejsou úplně

zjištěny V pondělí ráno bylo
vytaženo 105 mrtvol a tvrdí se le
toto neštěstí jest jedno z nejhroz-nějšíc- h

které kdy postihlo pacific-
ké pobřeží lleppncr jest měste-

čko mající 1200 obyvatelů jest
okresním t dlem a rozkládá se nt
břehu potoka Vviilow Průtrž mra-

čen dostavila te okolo 6 hodiny
večerní a rozvodněný potok vy-

stoupil ze břehů a zaplavil celé
městečko tak náhle ie jen málo

obyvatel mělo příležitost te
Zpráva o tomto neštěstí

poslána z lone kteréž má telegra-
fické tpojení t Heppner Stanice
nárožol byla vodou stržena a

mnoho lidí v ní utonulo

její pracoval t kdyl spatřilo při
cházeiícl posly od učitele pořádáJih'' neměl sice ani nrjmenllho

NlWH)RiH HIRSIANE KRtll ŽEJK

zapotřebí více peněz a nazývají

sedm dokonalých orRanuacla nej
více neodvislých obilních spo
lečnostívzděláni a nedovedl psáti ani čísli ochranných hrází a vzdor tomu

svou žádost "vysokým finanční lo otce o dovolení aby te smělo

podívali k řece Kdyl se dlouho— V Ulysses střelil se vetyto hráze ukázaly se nedostateč

nými o každé povodni a nedoved
ctvím" Když před několika roky
se farmtři domáhali toho aby

nevracelo šli ji hledat avšak načtvrtek večer do hlavy v zadní

ale měl bystrého ducha který mu

nahradil tento nedostatek školní-

ho vzdělání a když se tlal srbským
králem vláda jeho vyznsčovala

Pokrok Zápailtt
Omnha Neb ly zabránili (houbě kterou rozzu lezli pouze část její obleku namístnosti banky G P Reynoldsbylo více peoěz v oběhu bursi

fenc vody přinášely břehu řeky Má te za to že se
jeden z největších 'obchodníkůané křičeli že chtějí znehodnotit

naši měnu Inu Čini li dva totéž
se spravedlnosti a snahou pro řízeni ochranných hrází jest nešťastné děvče ze strachu te utoOmaha Neb 17 iervna 1903 hospodářskými stroji v oné části

pilo Mrtvola jeho nebyla dosudvšeobecné dobro lidu Napo

leonské války odňaly však podpo

dobrou věcí ale aamo o sobě ne

stačí jak dosavadní zkušenosti do
státu a smrtelně se zranil K

zoufalému Činu tomu dohnán prý

není to totéž

Anglická vláda ary pomohla
vylovena

— Dozvídáme te ze spolehlivé
kazují Koogresní výbor různéru Ruska a Rakouska "černému

Jiřímu'' a v roce 1813 se Turecko byl chatrným rdravím ' ' "zvelebeni rolnictví v Irsku po
ho pramene že p A V Kouba

opět vrhio nt Srbsko a po vítěz
inžinýrské sbory a jiná tímto

problémem se zabývající tělesa

odporučila k cmezení zátop a po

— J 5 Parkhurst jenž po
dvacet roků již zakládá irské far

mery půjčkami a z poslední zprá

Konckkt pt RCiiNy Matcrové

primadonay Národního divadla v
'
Praze bude pořádán v Omaze v

Sokolovně v oeJřli dae 12 čtr- -

' věnce veíer

Baer ozNAmujE 2e cena tvrdého

nýcb bojích Turci se stali opět posledních 15 roků bydlel v Deuel

pány v Srbsku Mezi těmi kdož okresu nalezen byl minulou střevodní ještě jiné prostředky
vy anglického ministerstva se

že neztratila při těchto

bankéř v Milligao vyprodal nejen
bankovní závod tle í všechen

ostatní majetek svůj bankéřům ve

Fairmont Pan Kouba 'zamýšlí
du večer na poli mrtev Má senichž oejdůležitějším jest zřízenipomáhali "Černému Jiřímu" osvo

bozovati Srbsko od tureckého jhauhlí bude co nevidět zvýšena Za nádrží pro přebytečnou vodu propůjčkách ani jediného centu
obdržela slušné úroky

f

za to ie při práci skonal násled
kem vady srdečníbyl Miloš také honák který znám hloubení a úprava řeČišt a konečně odstěhovali se navždy z Milligan

kdež po minulých 15 let bydlel a
to by měl být "povýšen"— s ně

čím na krku Svobodomyslní cesi chicagští se byl pod jménem Miloš ObrenoviČ zalesnění půdy kolem naších vel
'

kých řekjil po několik roků připravují rozšafným jednáním tvým získal
si vážnost a úctu u všech tvých

"Černý Jiří'' učinil ho strážcem

balkánských průsmyků a kdyžporodu sirotčince a útulny a dá-l- i

Čas zhojí víechny rány ale rínu
kterou zasadí ješitné ženě vyrytím

ř"'prvé vrásky do její tváře nedove

Již před dvacíti roky jeden z

kongresních výborů odporučil aby
spoluobčanů Minulou sobotu odnám pámbia zdraví a dlouhý věk

— Ve čtvrtek večer přišel k

vážnému úrszu Bert Srevens za-

městnaný na sekci B & M dráhy
blíže Schuyler Chtěje z dvou-lové- ho

vozíku skočit! na jedoucí
ruční káru spadnul na znak a

jedna noha byla mu v chodidle

koly káry rozdrceni tak znační že

povolen byl jistý obnos na zřízení jel a p J- - K Bartošem do Denver
a Colorado Spriogs za příčinou

tu se snad přece toho dočkáme že

se největšl Česko-americk- á obec nádrží ale kongres st tohoto od
osvěžení

de zahojiti

Vítr vodu zimu teplo
a v počasí všechny změny
užívají trusty k tomu

by své mohly zvýšit ceny

poručení ani nepovšimnul Také

všechny návrhy v legislaturách

zmůže na postavení těchto human
nich ústavů

Ti kdo2 křičí to jest "nemož jednotlivých států i v kongresu mu dva prsty musely býti odňaty
Novinky z Llnwool

V pátek minulého týdne pře
týkající se zalesňování byly dosud Mimo to jest Stevens zraněn těžce

nost" píŠe-I- i se o spojení všech
tří Amerik pomocí železniční li

Turci opět dobyli panství v Srb-

sku tu Miloš byl nejbohatším
mužem v Bělehradě Aby si získal

přátelství Turků Miloš jim
zradil úkryt "černého Jiřího" a

tvrdí se dokonce Že najal i vraha

který přítele i dobrodince jeho za

vraždil Tato podlá zráda zavda-

la příčinu k zápasu mezi dvěma

vynikajícími rodinami srbskými
kterýžto zápas skončen byl v těch-

to dnech zahubením posledního
Obrenoviče
Zrádce Miloš byl pak tureckým

Jedna dynastie v Sriískuzrozená
činěny k hluchým uším většiay

kvapil nás svojí návštěvou okresníz krve a zrady zahynula jak dlou nie náleží k té samétřídč krátko zákonodárcův
V Chicagu dopustil se

úterý krátce před pole' bo asi vytrvá druhá zplozená z školdozorce pan Jot C Hruška
zrakych pochybovačů ktetl se V růzoých legislaturách státních

těchže základu? dnem surové vraždy 5 8 U-- ý krajanDavid City kterýž se pochlubilvysmívali v roce 1803 leiíersono i v kongresu konečně uznáno že
v našich veřejných lesích nesmí se Že u nich také lítali čápi a že jimRusko v tíchto dnech odvětilo Václav Pavlík z č 520 záp 16

ul Ukrutným způsobem zavraždiltam nechali buclatého klučíka
ví jenž tvrdil Že západ se jednou
stane mohutnou oporou Spojených
Států Budoucnost okázala že

strvci Samu zdvořile ale rozhod- - tak nemilosrdné řáditi jako až
dosud a pro zachování našich lesů j61ctou manželku tvou MariiGratulujeml

" V předminulém čísle zmínilsultánem jmenován guvernéremJeiíerson měl pravdu a budou přijaty byly mnohé zákony leč

pokud te týče zalesfiování ne

v zádech

— Krajan Anton Kaplan za-

městnaný jako dělník po více roků
v okolí Pierce uznán byl zdra-

votní komisí za šíleného Ne-

šťastný krajan choval se v posled-
ní době velmi nápadně a k přáte-
lům te vyjádřil že si vezme život

Byl po mnoho roků soužen otevře-

nou ranou na pravé noze avšak

redávno rána ta mu v nemocnici

zahojena

—- Tesař Cbarlet Dreiver pra-

cuje na římse pod okapem obydlí
AlíredaChristiana v Yorku uklouzl

se Macek z Touhy o Šotrabovi ieSrbska a prohnanými manévrycnost zajisté dokáže že všechny
tři Ameriky budou jednou spojeny
pomocí železničních tratí a strýc

by si totiž Macek přál kdyby mu

kterouž v sousedství obvinoval ze
hříšného poměru k vlastnímu sy-

nu 33letému Frankovi Pavlík
se opíjel a v nepříčetném stavu

trýznil tvou manželku kteréž
častokráte i smrtí vyhrožoval Ro

učiněno ani nejmensiho kroku a

národ který věnuje beze všech tam poslal nějaké ryby To všecko

ne ze když sedl sam ve dcienniku

aby po jiných neházel kamením

Mnoho peněz také někdy Škodí

Poněvadž Columbia ví že strýc
Sam má peněz jako želez tu bo

chce pořadně vyždímat!

Královna Draoa píiíla Alexan-drov- i

draho neboť byla původem
jeho smrti

docílil toho že byl uznán kníže-

tem Srbska a v roce 1830 byla
Srbsku povolena samospráva ač-

koli turecká posádka ležela v Bě-

lehradě až do roku 1862

se může stát Povídal nám p lanSam bude ve střední i y jižní cavyků 60 milionů dollarů na zří
zení Srázf nechce věnovati Peltz ie tam u něho zdržují seAmerice ne sice vládcem ale vli

vuplným rádcem dina nemohouc snést! déle týrání13000000 oa zalesňování jež kapři ve vrbách a jakmile jich
dost nachytá ie mu je prý zašleMiloš byl donucen k odstoupení by tyto hráze učinilo prospěšnějV 1ÉCHTO DNECH NA NSW YORSKÉ

ožralcovo vypověděla jej z domu

TýŽ od té doby spával ve stájíchšími- -v roce 1839 a po něm vládnuli v ale aby si za to také ve tvých doburse ozýval se pláč a skřípání
Srbsku synové Milan a pisech nafi vzpomenut Už předemIe to mnohem LACINĚJŠÍ a StfAZSI Zemědělský náš odbor podpozubů neboť akcie které stále jako

v uličkách a pod chodníky a zpit
jsa každodenně vyhrožoval že to
někdo odnese Proto se Pavlíko

přejeme p Mackovi dobrého zaMichael tento poslední byl však ruie sice pokud sily jeho statibalon vstoupaly do výše počaly
pojednou klesatí Prosperita jest

žití- -nenáviděn pro své německé idee a

vá když Jěti její odešly do prácev revoluci vypuknuvší v rocev nebezpečí řvali ihned poděšení Příští neděli odbývá tvou pra

vysazování lesů ale to daleko ne-

stačí a národní vláda i legislatury
pro zalesňování nemají ani

zájmu

a spadl zároveň t části lešeni na

dolejší porč Podlaha te pod tíží
tou prolomila a Dreiver byl těžce
zraněn Byl odnesen do obydlí
lékařova který zjistil Že Dreiver
má zlomeno jedno žebro a mimo
to Že jest na celém těle zle po

1842 byl Michael sesazen a nabursovní býci avšak řev jejich
vyvzněl bez ohlasu Bohudík

zamykala ve tvém obydlí V úterý
minulého týdne přišel Václav
Pavlík k bytu tvé manželky a

jeho místo byl povolán Alexandr
videlnou schůzi sbor Dcer) Vlasti
č 48 JČD- - Jest iádoucno by
schůze ta hojně byla navštívenaMnozí íarmeří i železniční spoprosperita teto zemí nezávis) na syn "Černého Jiřího' Alexandr

byl však slabochem který nedo dvéře vyrazil Beze slova vrhllečnosti dokázali že lesy přináší M Ticháčková M F Bartošováakciích a vytlačení vody z těchto hmožděn se oa ubohou ženu dvěma ranamitvůj pravidelný užitek jako přinášíuškodilo snad několika spekulan předsedka tajemnice srszil ji k zemi a kleknuv na ni--— Minulý týden povolil d- i-tům ale neuškodilo lidu Prospe V pondělí byl Dr Draský
rita této země jest podmíněna vytáhl nůz a zběsile bodal ji do

prsou Ubohá žena volala zoufale
striktní toudce Good v Yorku

rozvody pouze čtyřem párkům ve povolán k pí Jot Barcalové kte

vedl ovládat! vzoětlivý srbský lid

a v roce 1858 vypukla nová revo-

luce a na irůn srbský posazen
starý Miloš a po jeho smrtí stal se

vládcem Srbska zase dříve ze země

vyhnaný Michael

pole ale ani tyto důkazy užiteč-

nosti lesů nedovedly vyburcovali
naše zákonodárce 1 nečinnosti a

tak každým rokem zhoubné po
rá te náhle roznemohla v neděli o pomoc ale než te tato dostavilaFallt City soudce Sluli 6 párkům večer Dr Draský nemocnou pění

zdárným výsledkem práce našeho

rolnictva a rozvojem průmyslu a

nikoli zvýšováoím aneb klesáním
cen trustovoích akcií

vodně rozoaší zkázu po krajích a vydechla naposled Surový vrah
byl zatčen a uvězněn Manželé

ošetřil a nyní se jí vede jii lépe— V pálek doručil úřední
Strana Karaďorděvičů chtíc se

zpravodaj George F Corcoran Minulou sobolu navštívili násožebračují tisíce a tisíce lidí
Snad poslední zkázonosné zá

dostati se do přístavu manželské-

ho nežli z něho To jest příčina

proč máme více sřlatká nežli roz-

vodů

Chystáte se na koncert proslulé
české pěvkyně pí Růženy Matu-rové- ?

Pamatujte že koncert její
v Omaze určen jest na neděli 12

-- července večer

Columbie by si mela zapamatova-t- i

že obyčejně kdo chce moc ne-

dostane nic Nebude-I- i spokojena
t těmi % 10000000 které jí strýc
Sam za čestné právo k průplavu
nabízí nedostane ani cent

Že peníze světem vládnou praví
naše jedna znárodnělá píseS a v

Anglii v těchto dnech znovu to

bylo dokázáno neboť korunovaný
král Anglie přijal tam ve zvláštní
audienci našeho peněžního krále

Morgana

Newyorská Wall ulice nepři --

ipěje prý na Rooseveltovu presi-dentslío- u

kampařl ani centem To
nevadí ani ty jidášské peníze ne-

pomohou jeho demokratickému
'
protikandidátu k vítězství

M Millerovi a C 11 AldríchoviPfcED MEZISTÁTNÍ OBCHODNÍ KOMISÍ pan I 1 Kavan t manželkou ze
Pavlíkovi přistěhovali se do Ame-

riky před 18 roky ze Hředel u

Nového Strašecí na Slánsku

opět dostati na trůn zavraždila v

roce 1868 Michaeli v zahradě jeho
letohrádku a spiklenci chtěli pro-

hlásili za knížete Petra vnuka

obhájcům paní Leny Margaret Schuyler Byli milými hostmi

rodiny p Jana Hoffmana ZdricliLillieové odsouzené pro vraždu
učinili dva mocní uhelní baroni

zajímavé pro veřejnost přiznání
že mohou zvýšiti ceny tvrdého svého manžela na doživotí do V Afton Junction la zasate tu přes neděli V neděli odpo

topy pfjrnřjí dotyčné kruhy k

tomu přesvědčení že k ochraně

proti povodním jedině hráze ne-

postačí a že jest zapotřebí zřídili
nádrže kam by nohl být přeby-
tečný proud vody tveden a že jest

"Černého Jiřího" když se všík
káznice opit námitek proti rozuhlí podle libosti aniž by se mu

vra:cli v povoze do Bělehradu tu
ledne navštívili schůzi řádu Kato-les- ť

Mladočechů ZČBj k němuž
se jim povoz porouchal a oni byli
dohoněni a zatčeni a Milan pra

žena byla pí J Hcífingerová c

Grundy Center vlakem a byvši
sražena pod kola utrpěla tak
těžká poranění že jim v sobotu

odpoledne podlehla

oba přináležejí

seli obívati soutěže jiných společ-
ností poněvadž tyto by následo-

valy jich příkladu Jedním t
těchto baronů jest pověstný Baer

zapotřebí vysadili lesy tam kde
Minutou sobotu slavili v sou

hodnutí distriktního soudce Ná-

mitky ty tvoří tří tvazky o 1631
ttránce a jsou psány na stroji
Obhájci těší te nadějí Že rozhod-

nutí distriktního toudce bude
zvráceno a že pí Lilliové nový

vznikají prameny našich řek abyvnuk Milošův povolán byl na srb

ský trůn Ze všech vládců které tednírn Bruno pouť a i z načehonich zadržovány byly vody z

druhým jest Olyphant který v
Srbsko mělo byl tento nejhorším jarního tání do řek se řítící TRŽNÍ ZPRÁVY

městečka tam putovalo několik

poutníků jako "cel fotr'' pan Fminulém týdnu drze prohlásil že
historie jeho panování jest ještě

zvýšovánícen tvrdého uhlí započne
příliš dobře v paměti všech čtená- - OMAHA 4 H írtrnMenšík pan a panf Blatných star-

ší Zděnka Černých Emma a

toud bude povolen Paní Lilhe-ov- á

nalézá te dosud v okresním
vězení v David City a těší se prý

co nejdříve a obnášeti bude así 10
Bláznivý nápad

Jak známo mnozí američtí re-

portéři vynikají znamenitou obra
nářů nežli abychom ji museli opa-

kovali V roce l88j donucen bvl
centů měsíčné na tuně Celkové

Rna 1 1 pfi kíli niTÍ

0 í t bil

Brimlxírj iUrí

Mamie Dudovi a jelikož ti Libuše
Bartošova vzpomněla že by te bezvýbornému zdravíívý&ení jst určeno na 50 centů si Milan k poděkování se ve pro

4 ba

"

lH
tl$23 lib

fH7 "

ní pouť neskončila putovala také Vi)m tuhmtti
Mfalo s nfalárn

spěch tvého syna Alexandra

který tehdy byl 13 roků stár a ten s nimi Za to musila slíbit že

zotvorností a dovedou ti vymyslit!
ty nejnetmytlnější báchorky ale
co tuhle vytvořil reportér "Mari-nett- e

Stáru" Wis to dosud žádný

reportér nedokázal Nedávno vzdal

Miftotarn DJIill
M4!o lira Ipttft ti dobrpřekonal jettě skandálními tvými

Zakladatel rodiny ObrknovičC v

zradou se vyšinul na srbský trůn
a poslední potomek Obrenovičův

zradou o tento trůn byl připraven
Co jednomu sloužilo k povýšení
to druhému připravilo záhubu

bude hodná tž do "džulaje"
Pan F B Boháč náš oblícečiny pověstného svého otce 11

tUyttt
ný zubnf lékař nachází čím dáleJeště jako hoch zapletl ie do 'um

'1HH

se proíetor Hoffman oa univertiti
íowské tvého posttvení poněvadž

zpráva university ho žádala aby

tím více obliby mezi našimi krajt
KofU „ „„
Kubnf

KohonU

KrocMl- -

Iny jedou k nemu z daleka a

milostného poměru t Dragon Ma-

šinovou dcerou bělehradského

doCpKrěTlél háleŽefrř dřuTínl'
Srssky lid jásá ze se zbavil

SOCTBOlíAHAdr Urrtkrálovny Natálie a poměr ten vedl

konečně k rozvodu manželů Ma Voli pSknl tf onjlopll Jlf iftJOQ
' LsotMaŠioových Draga měla veliký vliv

tuně Zústane li to na těchto 50
centech to dosud není jisto neboť

spotřebovatelé uhlí jsou vydáni

uhelným baronům na milost a

Oni mají monopol ve

svých rukou svůj výtěžek neřídí

zákony spotřeb) a dodávky
soutěží ale řídl bo

svou vlastní vůlí Generálnímu

oávladnímu nastává nyní povin-

nost aby použil tohoto veřejoě
učiněného přiznání a zjistil pomo-
cí soudů zdali náš Shcrmanúv

protitrustovní a mezistátní zá-

kon zapovídající soutěže jest
mocnější nežli jsou uhelní baroni

kteří mohou dsvé libssti zvýšó-vat- í

cey jedué-- S důležitých živel-

ních jotřeb rn ít
! L L -

Krvavá trafedle srbská

VUda krále Alexandra f Srbsku

Jalorlu StKXUllna slaboduchého Alexandra a v
Tolika krnufil UrV£4

PruUatJIiil „ ISOAiaAtt

Pnuta prtMal ''': ewofloe
Prutu krait utkf' irtvaAos

roce 1900 ho přímila aby ji po-

jal za manželku vzdor protestu
ministerstva a protestu tkoro ce-

lého národa Draga byla od

tfiatku pak skutečnou vládkyní v

jednoho tyrana kéž jásot jeho
dosazením oa trůn Petra Karaďor-děvič- e

nezmění ie nikdy v skřípot
zubů!

rLlBA FOLONIA NEJNOVĚJI VYNALE- -

zenéh vzácného kovu stojí 2

miliony dollarů Tak mnohému

t aás by pouhá unce postačila aZ

íAo fi?rti v
M v KaÍsaskY guvernér JUilky kte
l tf pře4 volbami sliboval že ůr

Stana starým mládencem v těchto
dnech sě oženil Že zrušil tento

svůj slib to mu nebude tak vytý-

káno jako' kdyby zrušil některé

OvrtxlípKVí VJÍ v ' 4 ďiS 10

Srbsku neboť král byl pouhou ''xl' CHICAOO ioi Uttn
Mwta Jr(SltkkuBl4iMMiit TSOTfc baloutkou v její rukou Lid Dragu

nenáviděl a když tato nemohouc raník 1 1 okamt dedlnl i„ rr "

tm 1 1 Ilali 4ts "

— V Oakland přišel k smrtel-

nému tntd zrtnění minulý pátek
chlapec Romie Lund zaměstnaný
u Oakland Brick Co ' Lun J jeltě
t jedním soudruhem nakládal na
káru hlínu když se pojednou

sil-n- á

vrstva hlídy nafl aetult- - Když
byl vykopán shledíno Žé mu

byla pravá noha pod kolenem
zlomena a pravá ruka v rameni

vymknuta Jsou též obavy
1 ž

nebohý hoch zraoěň jest i vnitřně
Stav jeho jest velmi povážlivý

— V Papilliotr mají nový závod
Mike Zwiebl zařídil parní pilu v

niž ' naltzlo zaměstnání několik
osob i Zwiebl má oa ruce tolik
materiálu ž rpftía nadělali f£jooo

ttop atavaboího dříví ni- -
r

' —! V nedělí pokusil ke "0 tebe-vražď- u

Joho'Green majitel hotelu
v Merriman 'kterýž v pátek

byl ve Valentine za zabitf

jittého muže minulý pólzim No-

sil po několik minulých týdnů
lahvičku l kyselinou karbolovou V

nákrčníku Požil dávku tohoto

jedu avšak rychle přivolaný lékař
zachránil jej oa Živu

' ':

— V neděli kolem 5 hodiny

odpoledni přišel o iivot neblahou

náhodou ialetý Herbert Gaííey

tyn plumbaře H H Gaffeyhozc
1846 Prospect ul v Lincoln Vezl

te oa College View káře a jak
tvrdí kooduktorteděl na ttupátku
a kopat do plevele kolem trati te
nalézajícího Pojednou prý ooba

jeho tivizla a chlapec ttržen byl

pod zadnf kola jei ho roz-

mačkala

buď udal tvé pravé jméno aneb
vzdal te profesorského místa

Hofíman te neskrýval tím že

toto není pravé jeho jméno ale

tvrdil Že má závažné příčiny k za-

tajení tvéhp pravého jména a nežli

by je odhalil raději z lowy

odejel Nyní onen anglický čtto-pi- t

přinesl o něm zprávu le pro-

fesor Hoffman meškat oa návštěvě

v Meoomíoee Mácřv- - u jjslé paní
která jett sestrou jednoho velitele

válečné rakouské lodě a ta prozra-

dila ie Hoíímao jest prý rakou-

ským princem Rudolfem Když

před 15 laty bylo rozhlášeno ie
te princ Rudolf zastřelil tu prý to

nebylo pravdou a do císařské

hrobky uložena mrtvola jiného
člověka kdežto Rudolf odjel z

Rakofttka do Ameriky a zde te od

té doby ' zdržoval pod jméoem
Hoffman Kdyi byla bývalému

profesora university iowské tato

kachli ukázájis tu se jí srdečně

zasmál a poukázal k tomu že

princ Rudolfkdyby byl iivbyl by
dnes 53 roky atár kdežto on jest

teprve 38 roků

Krni 1 1 tri!

yiij 4SKS "
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i byla ye čtvrtek skončena jehty své politické sliby

President nežli pCjde RA pXzd

Alexandrovi porodili dědice poča-

la naléhali oa toaby král Alexandr
ustanovil jejího bratra za dědice
svého trůnu tu nenávist k ní na-

byla půdy i ve vojsku a to připra-
vilo předčasnou smrť jí 2 jejímu
manželi a oběma její bratřím

'

smrti- - Nebyl to lid který se zba

každý je a jeho pracf úplni spo-

kojen
1 Pí Dratká z Prague manžel-

ka p Jaroslava Draského který
přítomně nalézá te oa Filipínách
dlí zde návštěvou u rodiny dra
Draského

' Příští neděli dne 21 června

budou odbývány služby boží v na

ieoi Jutolickéjn kostmi Vi f
j

j Tenhlo Martin Reeiě ie til

Bák foztthuje Ui pomalá budě
mít te ttaveboím dřívím zabariká-dovan- ý

celý "block' Proto ti

myslíme ie ti u něho každý může

vybrat Dříve nei půjdete jinam

počítejte te Řezačem a on vám to

pořeže
' Na českonároddím hřbitově
v Able byl odhalen pomník pana
Kafky minulou neděli Slavností

odhalení pomníku zúčastnilo te
velké množství přátel a známých

' '' 'zesnulého '

' Připravujte se na čtvrtého
červeocel U Bartoše bude te
odbývat velká taneční zábava kte-

rá započne hned po poledni

Kdyi ui jsem měl novinky

zapečetěnyvyskytl ae ta ještě pan
Křivohlávek ze Schuyler jsa na

tvé okružní cestě ta tvými šumící-

mi nápoji My vidycky p Křivo-blávk- a

rádi vidíme jenom kdyi

svéniny bude míti plné ruca práce a [il tohoto nehodného vládce Mm k ptv tMtm k OSánl OtyJi "
Ulmn k krmnl k dudáni

'

MftM "ho ale bylo to vojsko které sevylistováním Augiášova chléva v

který se proměnil náš poštovní
tnuna knjfnkí (tlmatbr) SSM M "

SeBO ltloTd IlJialiiJt
' Živý dobytthi v

Píkol a Mjlt4itil
Uobnl U k prtfd!l

postavilo proti svému dosavadní-

mu vládci a lid srbský tuto revo-

lucí vojska uvítal nadšením Re-

voluce byla způsobena nenávistí
ku ctižádostivé ženě chotí krále

Alexandra jež svého slaboduchého

manžela ovládala a byla skutečnou

vládkyní v Srbsku po celých deset
roků- -

Smrtí Alexandrovou nkončen

zápas mezí dvěma rodinami v

Srbsku který započal před sto

Násilná smrť posledního po-

tomka rodu Obrenovičův jest spra-
vedlivou odplatou za zrádu Milo-

šova na "Černém Jiřím"
v" e™ ~tt j

V pátek vil bodin v noci

utonuli v řece Cedar blíže Water-

loo la- - Selden McNamee a jeho
tnoubenka slč Bessie Graves

Překotil se t nimi člun Mrtvola

dívky byla vylovena

Voli U krBnl

Krífy

odbor

Roosevelt nedbá na sursovních

spekulantů vzteklé jeky
a myslí si: Hrom a peklo
marné vale proti mně jsou vztekyl

Tex srbský prostředek jak zba-vi- tí

ie králů a královen jest sice

radikální ale přece jen barbarský
Škoda že bo nemůžeme použiti v

této zemi abychom se zbavili ně

kterých politických 'bossův"

Clo jest dobří víc au kongres

lahfiím
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TimIU kraonl foli

TmwIU voli 1 pwtvla
PnuU tHU Mjkpil

PmMUikUrrbraai
PrwaU knM

PŘIJMU místo klerka ve troí-šené-

obchodě nejraději na ven-

kově Mohu te vykázat! nejlep-íi-

odporučením Mluvím česky
a anglicky- - Nabídky zašlete na

Pokrok Západu OmabaNeb(463

roky a vedl k několika krvavým
tragediím

Zá#riT9tr rniTri4rmr ZirbntjtU n J aerTonotiBlf! po j4ito-tonnt- ni

aSWtnt Or K ln' Smi ttm
RxMofwr ZslMil pro a M JStmui
tta Ubdrtit II Klr™ Dr K Kilu LM
ftl Aroa UtPhIiA4lphl fa

Otm ptkad U k rbntfm2 nočátku devatenáctého stole- -se musí postarali o to aby domácí
I

MtiUjtí kdy Srbsko náleželo ještě k tu- -soutěž nebyla obmezována


