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X Pokrok učinil pokrok! X

Willow Springs PivovarMcore OT 10 list— — _x - -
Unii

Nechci tfistati pozadu a 4
A" 4 proto Zbiýlám vám co vám 4

pos má Soustátí jediné právem náležfs přáním mno-

ha zdaru Pokrok skutečně ZELENÉ "TRADING S TAMPS"v ruko 1 a odbyt zajištěný
což dobu ceny zaručuje Oby

z učinil pokrok a proto měl by 1
Z býti podporován každým Če- - tčejná korná Číslo třetí prodávala

se v Londýně po 73 centech 2 chem rreje varn ještě jednou J
1buši v New Yorku po 71c

mnono zaaru jsem vas

V Sudík Jr

Za $100 zelených Trad
ing títamps s každou bed
nou

STARS 4 HTRIPES

(2 tucty kvartových Jahví)
—cena

Za $3 00 zelených Trad
Ing Htampi 1 každou bed-

nou

8TARS Jc STRIPES

(2 tucty pintových lahví)
--cena
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Záhadná čtyřnásobná vražda- -

Julius Weber jeho žena xolel
dcera Berta a I4letý syn PaveI následkem veliké ztráty krve
pobiti byli dne 10 list v noci v

_ i!Ihned telegrafovalo se pro lékaře
Auburn Cal neznámým vrahem do Rice Lake jenž o Čtvrt na

Z WishlBftooo

Taitnt proti trustům — AVra
královnou

Chicsg&tí jateční baroni kteří
tvoří masařtký trust budou stihá-

ní spolkovými úřady a aoudy
Důkazy v Chicagu sebrané byly
odevzdány prcaídeotu Roosevelto-
vi jeo£ le svými ridci dohodne le
na rozhodném zakročení Minulý
týden konina byla konference v

Bílém domě mezi presidentem
generálním oávladním Moodym a

Jamesem R Garfieldem Garfield

podával důkazy aebraoé od jara

proti masařskému trustu Stihání
' v Chicagu řídil by dístriktnl ná-vlád- ní

spolkový Bethea a sice dílo

by se pro přestoupení rozkazu
soudce Grosscupa zakazujícího
majitelům jatek se spoliovati za
účelem ustanovování cen buď za
žívá zvířata nebo za maso do trhu
dodávané Zaměstnavatelé kteří

který pak dům zapálil aby stopy
Kromě toho ze dostanete nejlepftf lahvové pivo (losta-- 5?p

inilfl I nete té} dvojnásobnou hodnotu v zelených "Trad- - Uú
101 10 ing Btamps" 3Piadvanáct se dostavil Pomoci jeho

svého zločinu ukryl Weber by však nebylo již třeba Josef již o
dříve sládkem a měl značné jmění

Objednejte sl poíton neb telefonem 1306 nebo 1685
'

Rodina jeho Žila zde v pěkoém
domě a měla slušný pozemkový

11 hodině postřelení podlehl

Omdlívající Berta

Tato i v Omaze známá krásomajetek v Oakland Kal WeberI tinka z dlouhoprsťáckého cechubyl stár 48 let jeho žena 41 Dři
ve nežli ae ohefl rychle rozšířil NfjoblílwnřJSÍ stfodlako 6whA a Omany I venkova jent

která se dostala zde posledně před
přísnou tvář policejního soudcebyla mrtvola Weberové a jejf'í Elogantng zařízený HOSTINEC fBerky pro přečin spáchaný naobou dětí vynesena z plamenů ne

- li l kteříž Tlftilnljižní 13 ul přeložila svou půa popálena Prohlídkou se shledá
lo že jsou všichni postříleni rana Jos- - ZLTováJr 6424 již 15 a Howárd uloboost do Chicaga a- - tam ae již

také dostala do trublu neboťmi z revolveru do hlavy a chlapec

li tamní české noviny o ní píší toto:
Výleiný Krugftv "Cabinet" stále na řenu Jakož i nejlepfif piva lahvo 7

(
vá Na ikladé má pouzo ta neJlepSÍ vína Jemné likéry a výborné doutní- - T
ky Chutný zákusek vždy po ruce 1

ryl vedle toho ještě na hlavě poře
tak rádi stihají dělníky pro neváž

nost k soudu když ye stávce pře
stoupí zastsvovací rozkazy maj

zán Mrtvoly matky a dcery byly JOS NOVÁKO hojnou přízeň krajanft žádá
"Berta Libická jež jest známa na

západě pod různými jmény a jest
povedenou zlodějkou byla zde

poněkud popáleny ale místnost 4 „ 4 é 4 ♦ é4 # 4nyní poznati jak hořkou je ta 4 ♦ ♦ O + ♦ 4kde nalezeny nebyla v plamenech
jéjicb roedicioa '

zatčena a bude se jí zodpovídat!Byly patrně zavražděny někde
Dále cbystá se vládní odbor

Vj'

SK před soudcem McEwenem z krájinde a pak sem dovlečeny když
spravedlnosti zakročit proti něko- -
íi_- L__y _i i deže Libická je velice potrefnoubyly dříve laty na jejich tělech

nejstarsi a nejiepsi místo pro schůzku jest

ED MAUREM
iikb monomym cnicigBKym nor

V ' i "pannou a provádí řemeslo dlou
poracím a donutit je k tomu aby

zapáleny Mrtvola otcova byla
silně opálena ale rána z revolveru

se řídili zemskými protitrustovnl
mi zákony '' byla na prsou přece patrna Na i r el 1Q06 Fnrnam ul

S Pravá importovaná piva a řenu tMzeftalcé z MřSťanského bivo--v
hoprsťácké originelním způsobem
Vyjede li utkám yjakem a když
voji úlisnoití a lichotivou řečí
udělá si 1 dámy nebo dam kteří

živu zůstal jediný syn Adolf dva
Nejdříve bude zakročeno proti varu v Plzni v Cechách ilobrau Munich Uavaria pivo Pivo Anbeuscr-Iiusc- b

a světoznámé Faust získalo rozsáhlou reputaci
IV' cetiletý který nebyl doma kdylsoukromým železničním spoleíno

stem které jsou kontrolovány tru jedou 1 ní ve vlaku přítelkyně jtavarna pro aamy naieza se na druhů podlaze 40tfohefi vznikl Policii vypravoval
že nevěří ani v loupežnou vraždu arrayairrryrrrrt itittuiriTrmiiTiytiTiriii?omdlí a pak když jí přispějí její1]

stem vyrabitelft hospodářských ani v pomstu Co si myslí pooe
strojů jenž ml zde své hlavn

nové známé ku pomoci šikovným
způsobem jim vyfoukne z kapes

úřadovny Zárovefi bude zakro
chá prý si pro sebe Otec byl prý

prudké povahy Mladík odešel z tobolky nebo ukradoe hodinky a'I čeno proti ocelářskému trustu
domova o Šesté večer přišel dolů na oejbližší stanici z vlaku vy

stoupí Byla už v různých mě
Oba trusty mohou být prý stíhány

prj porušení zákona který zapo
do města koupil si nové kalhoty

tech zatčena a vězněna a bude sea pak pospíchal k ohni Když tamII vídá aby velikým zasílatelům
hledět dostat 1 bryndy prohlášepřišel tu prý náhodou balík se

zboží byly poskytovány lepSÍ do

POMNÍKY
žulové a mramorové

Frank Novák
141313 So 13th St Omaha Neb

(naproti Houdu Praha)

Velký sklad krásná práce a zamřena Kupti
sl pomník v Omaze Co uSctrltc zaplatí

vám více neí cestu

starými kalhotami do ohně upuprávní sazby nežli zasílatelům
ním že nemůže býti potrestána
poněvadž byla v elgioském blástil Rodina těšila se nejlepšímalým zinci a že nejsouc dosud duševněpověsti a nikdo nedovede vysvětTrust vyrabitelů hospodářských liti pohnútku tohoto zloČinukterýstrojů může prý mít dilíí oplctač
příčetnou není za své činy zod

povědnouzůitává velice záhadným

Spořivost ve FranciiNeJťastn! skončivší hon
ky vládou k vů' novému vzoru

kontraktů jichž podepisování žádá
na svých jednatelích Smlouvy Hrozné neštěstí postihlo rodinu čteme-l- i přečetné romány ze
ty zakazují jednateli převzít jedna TJóiíito Hvfij domov blfi&ctiýmoblíbeného poštmistra Jiřího Ku života francouzského lidu jistě

neše v llaugen Wis Předmin učiníme n úsudek že lid ten jest ONLY
telství pro nějaké stroje jejichž
vyrabítelé by nebyli v trustu aniž

dovolit některému svému zaměrt-oan- ci

aby podobné jednatelství

středu kol 8 hodiny ranní přišli
tři jeho synové Jostí Jiří a Jan do yji

—
s rtoriiánlrn budntmfm strojem Je ti a
nejicpll bud)Hnf DáHtroJ UJiJcto vlc ra4otl nS
Icouutte-l- l t IKMI vnrhuny MUi } vírty pot otovft „
ka£l mhf naB lirltl KmnU Jak hrétl
1 olt rriftřa ran hráli Kafd Je pfkvn en a epobnlJo Jeto"Je lnpt nr( přudutavovaH'' Hraje přf-ft- oo

tonů Jak vidno llatu vonUniUn kaldm lu
(Iwbnlm irolem tímto Mhtrhn littiiiiiiiii

obchodoí místnosti a žádali ho by

neobyčejně lehkomyslným 1 hýři

vým Dokázáno však že téměř

každý má svůj bankovní účet a že

pilně ukládá si úspory pro stará
léta proto nalézáme tam poměr

4 r převzal Kdyby závazek ten byl šel a nimi na honbu divokých ka'i lích ndSlnínb Ikoltoh Kpolef noxtocli ipAvánkfuh
ílnjch tebavaith !í Jdo vníor ae vám rplallporulen je podle smlouvy trust chen na Medvědí jezero Svolil a

riny pfKibodyválílkjrpoUy
4 tarife a vBafiy s oimroprávněn uložit jednateli pokutu všichni plni rozmaru a veelí vy eiTnryiicr vanne ihiimii

Jakot I vlec v olyjJndali le na hon Když dopluli kod ti oo Jjo
Mezistátní obchodní komise zí místu ai tři míle od llaugen vzdá

leoému Josef uvidět kachnu

ně více Mahobytu nežli kdekoli

jinde Jak krásným abrazem jest
viděti starce a stařenku kteří si

ušetřili síly Každý z nás může

má li pevnou vůli uložiti si Část

vého výdělku a může si uložiti

vWftl máonnloí brotr J- pflJKm vH oiáíenl do
tříí kjapkaml bunebnllio stroje M6lete opakuvatl kus Jak dlouho ebeete
Jrn 1600 v přkné schránce % hudbou
VHirio li sl priieme vám ho u ouilrnul tiM a

vy doplatit ostatek a dovozem tohoto bud stroje

lkala během poslední doby mnoho
MÁKESHoffeosloviv otce: 'Ta tam jsou!'1 jal

e f loďky vytahovati brokovnici PoIIbM S centr na cnň!k Jednatel vydálají peníze - IftiMkdt

poškozujícího svědectví proti tru-

stům a odvedla je vládě jejil
odbor spravedlnosti bodlá nyní
dokázat lidu le vláda je a ním a

nikoliv a trusty Budoucnost to

část svého zdraví nebude li jimiuchopiv za její hlaveň Táhl ji
ale nešťastnou náhodou kohout

STAKDAHD MFtt CO 29 BBetman St Box 1179 Dept 6f New Yoit N Y

kem zavadil o něco v loďce rána — Nejstariírn § proto také nej- -
plýtvali Trinerovo Léčivé Hořké

Víno udrží každému aílu i zdraví

ba i peníze protože nebude po oblíbeníjslm hostincem v Českéihned vyšla Josef zasažen byl
celým nábojem do pravé strany Praze jest bez odporu hostinectřebovat! nákladné pomoci lékař

aké a drahých léků Tím Že činíprsou těsně nad brrdavku a ihned řízený po léta krajany pp Sloupem
a Krumlem na rohu 14 a William
ul Přijďte do útulného hostince

žaludek pevným staví mocnou

hradbu proti útokům všech ne-

mocí tím že obnovuji krev vy

skácel se na zad se slovy: "Otče

nenechej mnlzčmEíti jsem stře
len I" To byla také poslední slo
va která promluvil Krev Mnula

Bolí

Vás

zuby?
Lehká

Pomoc

tobo kdykoliv vždy najdete tam
Četnou společnost a za nálevnou
usmívavé tváře starých známých

živuji a silným udržuji celé tělo
Ve všech chorobách Žaludku

pp Adama a Prokopa Kdo v ho

se z rány proudem odtékajíc na
vzdálenost tří stop Loďka v

malé chvíli zharvena byla krví

mladíka Bratří Jan a

střev jater a ledvin jakož i v cho-

robách se slabé nebo nečisté krve

povstalých vyrážkách bledosti

oviem nejlépe vysvětlí

Dle vládní zprávy uvedlo se

letos korný 3453000000 buSIn

v Soustátí tak le celý svět se ne-

musí bladu báti má li peníze
Staré záaoby jsou téměř na dobro

vyčerpány Východ je korný
prázdný Argentina takřka jedi-

ný konkurent naií zimě ohledně

exportu korný jíl svou úrodu pro-

dala a vyvezla a nyní musí čekat
na iklizeS novou Střední a jiho-

východní Evropa al dosud jediný
konkurent evropský nebude mno-

ho obilí prodávat ale bude spise
kupovat následkem velikého su-

cha jakl o tom máme dostateč-

ných zpráv 1 Čech kterážto země

jde není fcdol kterou} sucho zle

stinci jich zastavil se jednou ten

přijae podruhé zase neboť nikde
se mu nedostane lepéíbo 'itoíu'ani
ochotnSjBl obsluhy Při hojném

nevrlosti tělesné a duševní slaboJiří anaŽili ae přispěli bratru ku

pomoci ale nemohli neboť loďka

počala se vodou plniti Otec ač
sti Jest lékem nejlepšim V lé
kárnách Přímo zašle Jos Trioer

celý zoufalý nad umírajícím sy
nem měl tolik duchapřítomnosti

jediný vyrabitel pravého léčivého

hořkého vína 798 So Aabland

Ave Chicago Ills Neberte léků

Kabel kovo zubní thé
vvlcYí bolest zubft ve 2 neb 3 minutách
Utvrdí zuby chrání le před dalíí náka-
zou a obyčejně se bolest více n vrátí

Balíček a návodem poštou 40c

F Kabelka
605 HIfn Street RACI NE WI5

odbytu nemaže býti jinak než že

na čepu jest stále čerstvý lízný
Metzův ležák a co ae týče likéro a

doutníka tu dostanete to nej lep Sl

zboží v trhu neboť Sloup a Kruml

Žádný "šmejd' nekoupí 23x4

Že rychle loďkou odvesloval ku

břehu kde z loďky vodu dostal
Postřelenému ubývalo rychle sil

padělaných za levnější cenu na

bízených


