
Pokrok Západu6
Můžete se vyhojiti
Bolesti v tádecb tlaienf v Inludka

revmatitmus vodnatclnntí (depa
nestravitclnosť boleni blavy ipatné
močeni vi to povstává často s ne-

moci jater a ledvin Ctíte co praví
lidé o

rychle traviny pěkní se zelenají a

zemáky slibují hojnou sklizen

V Hayes okresu dešť půdu pě-

kní svlažil tak že pšenice ovsy a

zemáky krásní rostou Žita však

slibují malou úrodu
Ve Webster korná krásní roste

a pšenice metá ale deští je třeba
První úroda vojtěŠky jest skli-

zena
V Dawes okresu kukuřice obilí

vojtčška i traviny vše jest ve sta-

vu dobrém

ZVLÁŠTNÍ VVLETNÍ VUK

i

národní demokratické konvenci

odbývané v Kansas City v nedlll

dne 4 července j

Omaha & St Louis dráha vy-

praví zvláštní vlak kterýž vyjede
ze společného nádraží omažského

3 července v 8 h več z Council

Blufís v 8 15 a přijede do Kaasas

City dne 4 července v 7 hodin rá-

no Vlaky sestávat! budou z vozu

spacích a pohovkových Lístek pro
obě cesty z Omahy za $580 Obě

cesty s používáním spacího vozu

po Čtyři dny pobytu v Kansas City
$800" Černý hedvábný cilindr a

odznak $300 VSichni ti kdož k

výpravě této se připojí nebudou

míti Žádných nesnází s dostáním

se do síně konvenční Místa ve

vozích spacích měla by bezod-

kladně zajištěna býti Ptejte se

nejbližŠího jednatele aneb pište na

John E Reagan Sec'y Douglas

County Democracy Club 509
Brown Block Omaha aneb pište
na llarry E Moores C P & T
A 1 4 1 5 Farnam Street (Paxton
Hotel Blk) Omaha Neb 77x7

Stav úrody v Netrasce

Týden končící xi Červnem byl
velice teplý tak Že teplota přesa-

hovala ve východních okresích o

_5 ▼ západních o 7 stupňů obyčej-

ný průmžr Ve východních okre-

sích přestoupil teploměr v někte-

rých dnech 90 stup v západních

dostoupil o něco méně

Skoro celý stát dostal slabý
deštík v sobotu 9 června avšak

celkem byl dešť nedostatečný neb

ve větší části státu nedostoupil
ani půl palce a jen asi na 2— 3

místech jihovýchodní části spadlo
dostatek vlahy

Ač byl týden ten horký a suchý

přece vzrůst plodin pokračoval
zdárně a hlavně na vzrůst i obdě-

lávání kukuřice byla pohoda do-

brá Se všech stran se oznamuje
že koma pěkně roste a byla již po

prvé obdělána Stav drobného

obilí jest také dobrý ač sucho

vzrůst jeho zdržuje na některých
místech ba v některých jihozá-

padních okresích suchá povětrnost
vzrůst osení již částečně poškodi-
la Sklízení vojtěŠky v jižních
okresích rychle pokračuje a úroda

její jest veliká Na některých mí- -

Z ČESKVCH vlastí

Krajan ndř Vilik iV dvorní ba-sis- ta

opery vídenské povolán byl
u příležitosti císařských slavnost-

ních představení ve Wiesbadenu

aby tam spoluúčinkoval v Lortzin-gov- í

opeře "Car a tesař" Zpíval
van Betta s úspěchem tak zname-

nitým že německý cisař Vilém II
vyslovil intendautem wiesbaden-ský- m

panu Hešovi vřelý dík za

jeho výtečný výkon Za to jedno

vystoupení poukázán byl panu
Hešovi honorář 1200 marek

Součinnost učitelstva českého s

v jeho boji za zlepšení
hmotného postavení byla slavnost-

ní prohlášena Konán byl sjezd

delegátův německého učitelstva v

Praze a sjezd ten obeslal Ústř vý-

bor Jednot učitelských čtyřmi vy-

slanci kteří mu předložili toto

prohlášení "Český zemský spo
lek učitelský v Čechách nabyl po
zralém uvážení přesvědčení že

solidární postup ve příčině našich

požadavků po hmotném zlepšení

jest nezbytnou nutností Seznavše

názory a jich odůvodnění v tomto

ctěném shromáždění přednesené a

nahlédnuvše do předložené reso

luce prohlašujeme přítomní zá-

stupci českého zemského učitel-

ského spolku v Čechách že tato
resoluce souhlasí s direktivou da-

nou nám našimi voliči že se pro-

hlašujeme v položených požadav-

cích solidárními s německými ko-

legy a že svorný postup obou

sdružení opětně co nejvřeleji po-

zdravujeme" Po přečtení tohoto

prohlášení ozval se bouřlivý po-

tlesk

Předešlého mísíce usnesli se ma-

jitelé velkostatků Kostelce a ic

Bedřich Karel říšský hra-

bě Kinský a Leopold hrabě Stern-ber- g

spolu s hospodářskými spolky

politického okresu rychnovského
že zdraží mléko a sice: mléko litr
o 4 h smetanu litr o 18 h a to

počínaje 15 květnem t r sku-

tečně téhož dne se tak stalo a ve-

řejní prohlášeno bylo Pobouření
z toho nastalo všeobecné zejména
mezi lidem továrním Ve Vamber-

ku dělníci konali na to dne 20

kvítna v obci "Podřezově" schůzi
a tu zejména bylo rozjitření viděti

mezi dělnicemi Slibován výprask
několika rolníkům kteří na pro-

hlášení byli podepsáni a těm proti

kterým měli podezření že na zdra-

žení tom pracovali mezi tyto po-

slední patřil starosta okresu ma

bando! Česká pskáž!" atd To
vše dílo se za přítomnosti vůdce

zdejších cihlářů agitátora Nejez-

chleby Nčkolik národních soci-

alistů vyšlo ven a domlouvalo kři-

čícím mezi nimi byl národní so-

cialista J Kryštof který když se

chtěl navrátiti do místnosti byl ze

zadu napaden a bodnut čtyřikráte
nožem Josefem Kolářem starším

Krvácejícího J Kryštofa odvedli

do přední místnoitikamž povolán
lékař Shromáždění pak bylo u ve-

likém rozčilení a vše pátralo po
sociálni-demokratické- m agitátoru
Nejezchlebovi kterého zatím roz-

vážnější národní socialisté uscho-

vali a svým vlastním tělem chrá-

nili Když přišel lékař prohlásil

poranění Kryštofa za těžká a dal

raněného dopravili do nemocnice

Zlosyn byl ihned zatčen a dodán

soudu

Vrahové dívky v Lavičkách se při-
znali Pro podezření z vraždy na

Elenoře Hudečkové zatčení čele-

dínové Peterka a Hladík se přiznali
k činu S Hudečkovou setkali se

zmíněného dne v poli Peterka

počal jí dělati nestoudné návrhy

Když jej odbývala vrhl se na ni a

povalil ji Na pomoc přispčl mu

pak Hladík Zvrhlí mladíci ucpali
ubohé dívce ústa a provedli pak

hnusný svůj čin Mezitím prý ne-

bohá dívka vypustila ducha -
Oba vrahové doznali se vyšetřují-
címu soudci s cynickou chladností

Sebevraida učni V patek 18

května večer oběsil se na půdě
domku svého otce v Ovčárech

u Brandýsa I5letý kovářský učeň

Antonín Rezek Mladistvý zou-

falec spáchal sebevraždu z nechuti

ke kovářskému řemeslu

Od krajského soudn v Hradci

Králové dopravena byla do ženské

trestnice v Řepích 27letá Franti-

ška Kávová z Třebechovic u Hrad-

ce Králové která dne 4 prosíce
m r společně s Antonínem Práši-

lem koželužským pomocníkem za-

vraždila svého muže Františka
Káva krejčovského pomocníka
z Třebechovic po činu však záhy

byla vyzrazena zatčena a dodána

do trestní vazby Porota králové-

hradecká před níž oba vrazi byli

postaveni shledala je vinnými zlo-

činem úkladné vraždy a soudní

dvůr přiřkl jim ortel smrti prova-
zem Milostí byl však rozsudek

ten změněn a sice Prášilovi ve

2oletý těžký žalář a Kávové v do-

životní žalář který má odpykat
v řepské trestnici Během šesti-

měsíční vazby dala - Kávová život

nemanželskému dítku které sebou

vzala do trestnice

Nevydávejte se na cestu bez láhve

Chamberlain'8 Colic Cholera and

Durrhoea Remedy Budete ho jisté
potřebovat a nemůžete si bo opatřit
ani na vlaku ani na lodi Jest pří-

jemným k užívání jest bezpečným a

spolehlivým' Na prodej u všech lé„
károíkň

2Tejlepál ze "srěecla1
Po padesáte let Mra Wlnslev' Bootblni

MLeansT)

KidneyJX
Líverasd íJi'
Trpěl Jsem dělil čs nrmosl atr a ledvin a

nikdy nncttll Jin tutlis menií úlovy ik ně-

kolik rněricd Tu )wm letí vs valem kalen-

dáři áe dra J H MnUeana Jtrnl a ledvino-

vý řlsám osvědčil velmi iiiilsčnfra Jiným
rozhodl Jim se tudíž ta ho skutím Kotva

Jirm využíval dvě láhvs mnhl %rm ebodltl po
své práci Jsko obyčvjně b aeJvětAim potčM-ní- m

oilporučujl Unlo lék tak aby 1 Jiní lidí
mobil ti porno! použitím Jrho

V T MASSA WlDdow aiffi Tenn

Dr J II MfIn6r Jatcrnl a ledvinový
balaám pftvibll JU mnoho dobra v mi rodlně-Ue- v

A Lacbsnoe St Tlts Jl Caps (jue

Váí JaUrnl a lrdvlnnvý hsliám vyléčil moll

fnu svolntelnoiti kdyžjt byli ílyřl léksH
prohlásili za uevyhoiludiiou

J F UcIiiUra Ualdwln Oa

Vtly spolehlivý Nikdy nsklams Vli-ch-

lékárnici prodává}! Vyrábí Judlně
Tba Ur J 11 MoLean MedloinsCo bt Louis
Mo

Do Clarkson a okolí
Tímto dávám vědžt v5em kdož- -

koli o mne mluví že jsem obvino

vala Faimon-ov- y z odcizení prase-

te 2e já je ze žádného odcizení

Čilí ze zapření neviním a proto
kdokoliv by něco podobného o

uich mluvil nechť jest si každý
sám za svá slova zodpovědným

Terezie Fořt

Dodge Neb 29 května 1900

W G SLOANE & CO

obchodničíš

nWii fláiii mlely
v eisle 4U7 400 411 sev '4t ulloe

South Omaba
TWii Telefon t

7bož! se prodává dle libosti bud za botov
neb oa splátky 41tf

C- - H Brewer & Co

Mat ♦S:'iH':'V I

pohrobníc! a pfijřoratelé koní
120-4- sev 26 ul bo Omaha Neó

tf- - TamssB— Telefon číslo 30

Kuřftci
pozor!

j&fiiipííei
Již dávno každý vf ?o F Laltner v
Houth Omaba vyrábí nejlepžf druhy
doutníků ve státu což teď až okusí-
te Jeho nový výrobek pode jménem

u

tedy každý řekne Je to
--No One"

Kulte uniové doutníky SOKOL a drub
KLONDIKE to je aslato- -a vlržinks
které sezvláitnloblibětčilacožlOc

' Sumatra tojeteprvé pokoufenl'1 —

At kazdy okusíš feKnes jepravua

FR LAITNER
20 a Q St So Omaha

Mi s joWoííi vozy

DO TEXAS

FailiiiaiiQfy Baí&íor6 suaciyozy a rcias

po&oTioTé rozy na nscii Mtil
ííejlepSÍ drába do viecb míst

Kaasas ladlámíém území Tesaná
Mexiku a na ťaHflekém pobřeií

Jde přímo do

Wazatwlilo'v7a30 Templ

Sjltcn Taylor (hhesvillfi
Iccklurt EsÁrietU Sas Itarcotk
La Qrango Denici Airar&do

mmn% gilveston mm
1 sitsi niTOia

ADRESÁŘ SPOLKŮ

íesko-SIo- v Dělnické Podpor Jednoty

pro severozápadní státy:

Minnesota Iowa Wisconsin Nebra-sk-a

a obé Dakoty

Hlavní Jednota v MontRomery Minu

odbývá své nchbze každou 4 sobotu v mirtcl v

síni Ant VáiyoH h večer Velkopředaeda
J Nestával Velkotajemník Jakub Vondra
PO Box 21 MontKomry Mlnn Velkoúíetnlk
Jos E rokol Velkopokladnili J Maruika

t I v Moutgomcry Mina '

odbývá své ochoze každou ítvrtou nedíll v
niébíci 1'ředseda Fr K Btanik Tajemník
Kr Mixa Účetník Jos E Sokol Pokladník
Toiuái liavel í

Č II Mladořetli v Le Suear Center

Minnesota

odbývá svi scbfize každou i nedMl v miňicl
sinlIOOF Předseda Jakub Kreník tajemník
Fr Bárta LeHiieur Center Mlnn ilet J Bi
cek pokladník Váo Kráva

Č III v St Paul Mlnn

odbývá svá sebize každou 3 středu v mislcl
předseda Frank Skok tajemník F J

Ht ntnfk Frant Bilka Ml
W 7th ít bu Paul Mlnn

Karel Uavlíěek Borovský ř IV v

Mlnneapolis Mlnn

odbývá svi seboze každou i nedíll v misie! v
siní i 231 corner ot Washington & Cedar ave
80 Předseda Petr Hlmku 61& t Av 8 taj
Josef Straka flO mil Btr H pokl Emil Aa-bre-

účetní k Adolf Boubltsek 1317 Wasin
Ave 8

Č Y v Kavé Praie Mina
odbf vá své scbfize každou 4 nedíll v mSsIcl
Předseda Vojta Chalupský taj F J Novot-
ný účetní k Václav Posel pokladník Jakub
Svoboda New Praxue Mlnn

Komenský i TI v Hayirard
Minnesota

odbývá svá scb&ze 1 neděli v měsíci Předs
Fr Slstekdojroe Ant Čechtal Vojt Pacov
ský Box 3 Glenvllle Mlnn účetní k JosSra
toi poklad Jos Nerad Oakland Jálnn

Karel Yeliký í YU v Soré Třebani

Minnesota

odbývá sv sch&ze každou 4 neděli v městci
předseda Jan Klein pokladník janM Klein
účetuík Jan Noska tajemník Jan Jindra
Kiikenejr LeSueurCo Mlnn

Č YIII RTnost Owatenna Mlnn

odbývá svá schllse každou 1 neděli v měsíci v

Sic! č S T 5 Pfudssda Frant Hor&s Ujem- -
ms: jos v Martinek atniK him Ktnf-hofe- r

poklad Alois Sýkora Owatonna Mlnn

Spolek l IX v Plae City Minnesota

Odbývá sví schftze každou druhou neděli v
měnící Předseda Jan Stochl mlstonředseda
Torná Bižll tajem Jos Bartoěbox 32 Beroun
aeetoik Jan ueioa flneuitv Mlnn- - Doklad

Jan šambavr Plue City Mlnn

£ X Cechaslvran v Ollrla Mlnn

Předseda Karel Kohn místopředseda M

Petříčka tajemník Praní Stindl áčetník B
Kotek pokladník Václav O Ployhart

Čechie l XI v So Omaha Neb

Odbývá rehSse každý druhý čtvrtek v měsi-- ol

o oam hodin včr v fini J Koutekýho Před
sedaTác ŠnaJdr tajemník Adolf Zezulákna
20 a O uL ačetnik Jan Hajný pokl JVocásek

(íl XII Chrudim v Raclae Yfl

odbývá svá scb&ze každou třetí sobotu v mě-

síci v 7 hodin večer ITed sedá Jos Iuák lOi
HttKBrcrHt taj Jos Stehlík Itu3 MUwaukee
b°t ačetnik J L Srs 102! JJl?h Ht

Číslo XIII Český Lev v Seafortb Red

rtood ('-- Xinn

oaDJví soliíse kaidou druhou nedSU misíel
Přel!rda Fr £istek tajemník Jan Posekaný
pokladník Vác PlutuUa Belvlew KedwooJ

Co Minnesota áčetnikť Sefl Seaforth Bed-wo-

lo Mine

Čísl XIY Ladlmír Klácel

v Hanr~n ffls

odbývá scbftse každou druhou neděli v měsíci
Předseda Frant Koslik tajemník Vác Kin
ačetnik Jos Mendiik Uaugen WU poklad
nik F J Koukl

Jan IIos Č XY Hopklns Mlnn

odbývá svá schftre každou druhou sobotu v
měsíci Předa Václav Trra taj Jus Hromád-
ko Hopklns Mína

Skandál mladočeský

Několik mladočeských hrdinů

ukázalo se v soudní síni okresního

soudu pro přestupky v Praze

Byli to pánové dr Černohorský a

dr Frič na jedné a dr Podlipný
na druhé straně kteří se setkali a

otkali před okresním soudem ža-

lobcem byl p AI Štorch žalova-

nými pánové napřed jmenovaní

p dr Podlipný právním zástup-
cem p Štorchovým Pan Štorch

žaloval dra Friče dra Černohor-

ského a architekta Muenzbergra
pro urážku na cti které dopustili
se na schůzi Novoměstského klu-

bu tím Že veřejně nazvali pana
Štorcha "policejním špiclem" a že

"jest v policejních službách"

Výslech přinesl neočekávaný obrat
v neprospěch — pana dra Pod-lipnéh- o

ovědkové prozradili že

původcem pověsti o p Štorchovi

není nikdo nežli "patnáctiletý
důvěrný přítel p Štorcha" pan
dr Podlipný Tento pán vyjád-
řil se totiž prý vůči jisté deputaci
z roku 1898 (právě když bylo v

Praze stanné právo) která stěžo-

vala si mu jako purkmistrovi na

to že dopřává na radnici příliš
velikého vlivu p Štorchovi: "Ale

pánové jak si můžete mysliti že

bych já byl v důvěrném poměru s

p Štorchem! Naopak já jsem
vůči němu velmi opatrným Co

pak nevíte co se o něm tvrdí že

je ve styku s policií?"
Soudce jemuž bylo trapno asi

tak jako ještě nikdy jindy —

neboť je přece jen rozdíl souditi

rozvaděné partaje z jedné paylače
a souditi mladočeské hrdiny z

pražské radnice — přelíčení odro-

čil A tu nastala ještě jedoa scé-

na důstojná našich Dickensových

gentlemanův: Pan dr Podlipný
volá že ukáže na to jakým spů-sobe- m

vystupují přátelé Otevrou
se prý tím dokořán oči české ve-

řejnosti a poukáže se na věrné

přátelství které ve slepé vášni

dovede tupit "Poukáži'' — vo-

lal p dr Podlipný— "jakým
spůsobem se zachoval pan dr

Černohorský který bez mého do-

pisu sotva by se byl stal poslan-
cem na Semilskuť'

A gentleman Černohorský v od-

vetu volá: "Odmítám toto do-

mnění já byl zvolen na základě

vůle voličů a nikoli na základě

dopisu!''
Po skončení následujícího přelí-

čení okr soudce uznal pp dra
Černohorského a dra Friče vinný-
mi přestupku urážky na cti které
se dopustili vůči p Štorchovi a

adsoudil prvého ke 3 dnům vězení

což změněno v pokutu 150 K a

druhého ke 2 dnům vězení což

změněno v pokutu 100 K "Ko-

medie plná gentlmanství' však

před celou českou veřejností ne-

čestně propadla a od autorův i her-

ců publikum odvracelo se s oškli-

vostí Ale — znáte ty autory sle-

pé ve své umíněnsti propadávají
a přece stále se derou před veřej-

nost Tak i pánové dr Černohor-

ský a dr Frič neměli na prvém

propadlém jednání komedie dosti

a podali z rozsudku odvolání k sou-

du trestnímu Bude tedy za ne-

dlouho jednání druhé Po přečtení
věrní p dr Černohorského (repre-

sentant p arch Muenzberger) a

věrní p dra Podlipného (pp dr
Mazánek a Zikán) tahali se v no-

vinách zase o to prohlásil-l- í či

neprohlásil li p Muenzberger v

kanceláři p dra Podlipného že

tento onoho urážlivého výroku o

p Štorchovi neučinil Jedno jest

jisto: že se pravdy nedepátráš
protože nebe vířiti z celé té spo
lečností nikomu jisté přesvědčení
o tom kde je pravda celá a kde jí
jen kousek učiní st toliko ten kdo

tu společnost stopoval již dávno

nejbedlivěji

Dvacáté stoUtí
AI j£té nžkolik mesfcft uplyne atfti

budeme na prahu dvacátého století a sto-
letí devatenácté bude vědminulosti Bude
viak u to mámo co věk vynálezů a obje-
vu a jedním s neJvětMch oznaťiti bezpeč-
né mažeme Hoetetteťa Stomacb Bitten
proti avený to lék proti viem nemocím

vznikajícím se tkaienéh Skladko jako
nezáživnosti (patnému tráveni sácpé a
ilučnatoeti Byla jedním s nejveuica
poiehnáaf člověčenstva po minulých pa-

desát roka a mnoho lékařů jf odporacnje
Poslechněte jejich rada skoste liber a
přesvědčte se aviak dbejte as to byste
dcatali pravoa s vládním kolkem vaítro-sem-

ní

dani as krka láhve

Oldu &apauuiui uaavuua uuu- -

senka vojnice (army worm) částeč-

ně úrodu

Dle jednotlivých okresů jest
stav úrody v týdnu tom následu-

jící:
1 V Butler korná i obilí pokraču-

jí zdárně u vzrůstu také sena vy-

kazují dobrou úrodu
V Clay okresu jest kukuřice

výborná a obdělávání její pokro-
čilo značně Na drobné obilí bylo

již příliš sucho a bylo částečně

též poškozeno hmyzem
Ve Fillmore jest jak korná tak

obilí ve stavu výborném obzvláště

na úrodu ozimu jest skvělá vy-

hlídka
V Gage kukuřice rychle roste a

některá byla již po druhé obdělá-

na Pšenice též pěkně vypadá a

některá již zraje Také ovoce jest
"V dobrém stavu

V Lancaster okresu kukuřice

pšenice i ovsy pěkně rostou
První sklizeň vojtěŠky jest již
usušena a vydala hojnou úrodu

Okres Fawnee měl tu nejkrás-něj- ší

pohodu pro obdělávání ku-

kuřice Veškerá úroda pěkně

vypadá až na ovsy ovoce však

nebude mnoho '

Richardson okres ' má kukuřici

mnohoslibnou z níž jest většina

již po prvé obdělána Pšenice

ovsy i trayiny se dobře daří ale

jablek bude úroda malá '

V Salině okresu jest kukuřice
krásná a rychle roste Také drqb-n- é

obilí se stále drží v dobrém

stavu pšenice již vymetají Úroda

itřeŠní bude však malá

Saunders okres by již velice

potřeboval dešť hlavně na obilí

ale kukuřice ' dosud pěkně roste

Podzimní pšenice I2 vymetá
r :

'Y Bóyďjéšt kukuřice i obilí ve

stavu výborném Sena se mnoho

urodilo a pastviny jsou také

l pěkně „obrostlé

Colíax okres měl týden suchý
ale ač jest dešť velice potřebný

přece ještě osení pěkně roste
Kukuřice byla již po prve obdě-

lána

V okresu Cuming byla dobrá

pohoda na kornu ale drobné obilí

potřebuje nutně deště

Dodge okres měl sucho jea na

některých místech málo sprchlo
- Ovsy a traviny jeví stopy nedo-

statku deště ale koma vypadá
dosud pěkně

V ~ Doaglas okresu potřebují
- obilí nutně dešť ale koma vypadá
krásně a místy byla již podruhé

- obdřllna Také luka i zemákv
'

pěkně se zelenají a třešní zrají
V Holt kukuřice pěkně rnst a

- raně sázená jest již na stopu vy- -

- soká Obilí jest krásné i traviny
líto jil metá

Knox okres obdržel dešť a úro- -

- da všecka je výborná
V Madison korná pěkně roste

některá byla obdělána již po dru-- :

bé- - Pšenice počíná Tymetati
V Pierce kukuřice a oves pěkně

vypadají avšak pšenice není tuze
--valná

V Buffalo okresu korná pěkně
- roste ale obilí na některých mí--

stech bylo již poškozeno suchem

Na zemčatech škodí také brambo- -

roka
Howard okres má kornu pě-

knou po prvé již obdělanou obilí
' vlak zvlášti jarní potřebuje de-I- tě

' Pastviny jsou ale doposud
dobré
V nlímn Vallv nntfohnía nHílf

dešti ale kukuřice dosud roste

ktisai
Chase okres mil teplý týden s

culými deštíky Kukuřice roste

jitel statku pan Tobiáš Kučera

v Lupenici Dne 22 kv shro-

máždilo se dělnict vo vambereckých
továren v ' počtu na 700 osob

"u mlýnských kamenů'' nad Vam-

berkem o 8 hod večer a táhlo

průvodem do Lupenice kdež před
statkem Kučerovým ztropilo rá-

mus na to začalo okna tlouci ka-

mením střechy trhati ploty láma- -

ti a do statku 9e dobývali Ve

vsi kde nikdo ničeho nevěděl po-

vstal poplach zvoněno a voláno

tím přiváben lid z okolních vesnic

Tutlek a Dubí pak z Merklovic a

potom nastal boj Stříleno s obou

stran neporančn však nikdo ale

za to kamením obušky atd mlá-

ceno a způsobeno takto mnoho

poranění: synu Kučerovu uražen

nos a rozbito ucho J Horák

z Tutlek syn rolníka přišel o oko

Šklíbovi Josefu rolníku z Lupeni-

ce rozbita hlava mladému Houd-

kovi z Tutlek tvář poraněna atd

Nářek raněných byl všeobecný a

ve tmě panoval zmatek křik sly- -

šeti bylo t v Rychnově Rozraže-

ním zástupu podařilo se místním

občanům rozprášiti zástupy na ně

kolik stran Četnictvo z Vamber-

ka Kostelce a Rychnova zatýká
houfně lid a odvádí do Rychnova
k vyšetřování _ Vypravuj se Že

podobná výprava chystá se na J

Chaloupku ďo Líble J Macháně

do Merklevic a Fr Koska na Ro-

ven i2Členná deputace starostů
odebrala se k hejtmanství se žádo-

stí o přísné zakročení a ochranu

proti rozlícenému lidu Do Vam-

berka bál se kdo pro lékaře jetí

povolán tedy z Kostelce p dr Al-

bert který raněným pomocí po-

skytl Rychlé pomoci lidu míst-

ního má p Kučera co děkovatiže

majetek jeho nebyl zničen a roz-

bořen

Vmedélidae to května odehrála

se ve Vídni v X okresu scéna

která vrhá podivné svitlo na mrav-
ní výchovu české sociální demo

kracie Společnost národních so

cialistů čítající asi 60 osob bavila

se při koncertu když přišlo lest
sociálních demokrata kteří na-

dávkami chtěli způsobit! rvačku

Po nijaké dobí byli viak hostin-

ským vyzváni aby opustili míst-

nost Sociální demokrat Kolář

ml ve dveřích oháněl se deštní-

kem a křičel: "Hanba vámčeski

Syrup matkami podáván jlck dítkáia v době

kdjl dostávají soubky Jste vyrušováni T

noci a zbavováni spínka churavfm násled-
kem boleui subft plačícím dítkem? Jestli ano
saílete sl lbned pro láhev "Mra Wlnslew'a
Soothini Byrup" pro dítky dostávsjict soubky
Cena Jeho jest oeodhadnutelná Lleví ubohé-
mu trpícímu dítku lbned SpoIennSte se naS

matkjr Vyléčí příjem srea-ulnj- žaludek a
střeva vytéci koliku smekne dásni smírní
sápal a dodásvížesil celéiuu Ustroj! "Ur
Wlnslow's BootblnK Kyrup " pro dítky soubky
dostávaJIM Jest příjemní chuti a Jest předpi-
sem jedné s nejstarmchanejlepiích ženských
lékařek a opatrovnic ve tipni Htáuvn Jmi
na prodej u viecb lékárníka po celém sviti
Cena Vn lábev Buďte Jisti a požádejte o
Mrs Winslow's Soothlo Byrup"

Podporujte domáci Brny
'

Kxlstuje patnáct rokd

''Hetata Unlerwiiters"

PoJliUn! proti ohni blesku a tornádu ma-

jetek fkrmerek? 1 městský

E8H16 Firs InsursECC Co cf Omana

ISIB Tanam uX

Faraď ani Merchants Ins Co

: „víLiscol!!
aslísOvu

Společnosti domácí řídi M samoatatni aviak
pod Jednou správou Jej li táaadou Jest

BOCtiYč jednáni i obcnoíníini zásadami

HprsvsdllTÍ Uráty vyplatí se hned po Jich

sjistinl Karmer s Merchant Ins Co opráv-nio- a

lest těi letos k obchodováni v Kaosas
Illinois a Wlaconsin a přlnáil se stáli Uca
Usica dolar ku tvelebovani domácích sivoda
apodaiki
BpoWnS kapitál „lanoOMOO
Hpoleenf přebytek pro poJlltin4„M6S:M
flpoleeof majetek 6M7)00
Ztráty vyplácené MU0Wu00

Miliard F Fonkhsaser m p
Leonidas P Fuokhaoser taj

£omí
Cesko-anflic- kf Časopis AafflCki LhtT vy-cb-

ayni ve soela nW ipravi a přlnáil hoj
nost rosmannreo dutiu r
PtlnáiiUké íeíoá yyobraxenl JetlapM
arn kaidiho Cecbs af ul se obce ntftl angli-

cky od saMtku aebo ebre v ti řeci sdoko-nall- tl

HiMteseotísloaaakátku Kdo nyní
1 KIM Miniee snniw wuvid owim " ~ — -

MU Not velký slovník
který syni v litera vydávám bode velká

dlouhá a t ttroká JeiU fen doatatl elsla od
taeetko Hlaste nyní pokud
t ihlHl(bMltAa nuJtH til na
nftti sa tři asisic aaallcky Poila vám Jedna
Sloka aasbouika kdyi mi nyoi e- —

Bteas vsa am prouej w w
ii--L y i aa-i- if in' dála 'Prak'

Itckoa Ikola anallckéao Jasyka' a aak

kala Báits ssL adresa: Aat šukal atW
UiiVrnisaa Stattoa CkksssTiá mt

KZoóétry k poliřto-Cir-
a

obdržíte vždy nejlepSí a nejlevnŽjSí

Wejiiilalijlí LCaTy t mnoTtial ržfy opaW zantlratllr pra nohy y zime

Telefoa 257 i
ai- -ir Paláce SUbleg 1623 Davenport St

P0ZEMEY1 POZEMKY!
Uledite-- li poiemky a vysokým tvrdým stromovím místy louky a krásné

mýtiny tJettli ano tady (i prohlédněte krajinu bolem místa Cadott aosady Drywood

t okresu Chlppewa to Wísconsinn
% taJHt4 najdete co hledíte V kraji tom jeat III mnoho řeských rodin oiaxeno anoři oaadníci itile pHcbixeJl te všech konci a Ameriky
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