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tlÍMi' rád )ootli řiiiini

tiArtiln(ni tnli4m itliif in ikoly
Jikfbvlrnt byl (4k4 dMiíitké'4bor tu lííli bol) byl v po- -

i i'l ' ! li kluč J'u
yli'i nlt ri'řj mu
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vé dlííl # již nyní v krub it iiicli
e rAjiocni Mernici iittaťl tti ittio-Vn- ti

"ěrnký lícil" 114 vltt tvé Piwb?- -

HH#'t J
u řnP ti-- k ktiDkjr "lil

Zijl' iUrm tu
Alrfu ih I ln IV-ni--

oicni ta poalixlni iloby n'lni lr j 4incké řihrlv Ni Iclo lnimi dílnb-- i na Pllou boru Sibnif
iily a iIMnii ti toal i ku nalinm li--d náno lyi o hlovi

týkálIM' VÍ4k íf k'lo M Skol) Klj"Ilměla být v 10 hodin dopoledne lil

před touto hodinou vrntl rátnp
eim právu 1'Mtomno bybí prratrxiy liilov i lioval ymli kyniiiH iiiii(l w v ji píihbiotl ii výlmrrt
itHK lidu 1'rftlib Ht lifti bvl vzor

VMyf rojram Koi trn v rnnn
ný Přijata b)U r'lM e v nll

volební právo ve ví ech zákono- -Iiyt h 'Mpi li'li úln rovi)4t4
Tak má Htrana lilov& ni vi'in jro

no 10'hií) hlav Ilyli tu innli lny
I děti IWiaiif bylo kr4né Vin li-

nu pěbato na IWlou horu V A

na horu iiiinohli neb til o I 7 hodin

lOVÉ KNIHY lurnfch a aainoepravnýcli iorci

granit jioIvliv-- vS'ol)frnlii lili pro oHoby obébo pobtivl poěinijli
mívarlho r&va nťí tlt lní tvo i 'JI rokem

utelníin úxillm ' in%tu — 'fVí
Tento týb ti uabruulo a dopiao

mljíli (Ihm Ii rnliiijnili Jun

3ikii( tvl novou rAiolMii i

jf tu imiIi 5 ) i novami Kpliy

utrina volioilorii)nlti4 která níivrl
vateli Itilik látky a veřejného života
na Moravě že mu není možná lec-- oo vSfoluTiiím lihtovicim r4vn na

každé mláltmtl ae i en tumult I akllV( T4í khIiIh 'OcIkiiÍI ňjiln
bvli doltžitá aokolaká Hlavnontnorťi roiii]y 1 am-r- v niAt iii

Snkolnkých

— V neděli rulmih pí Iliinipil- -
'emailová o " Protest uiliftl u v (V- -

chúcb" a icn v prvním presbyteři
atikém chrámě Akoliv pmovalu
ohromné vedro dottavil se značný

počet poabichaěft a mezi těmi bylo
mnoho (chft zvliSiěale úlkyň
nlsru "Vlastislava" J I' I 1'anl

Ilutnpal-Zeinano- vé jež vylíčila
Husa jenž tu pravdu život avnj
obětoval jako prvého ptVovatcle
pravého protestantismu jehož Luter

teprve byl 'lásledníketti dostalo au

mnoho projevft uznáni a pochvaly
Piedná4ka byla velice pěknou a

všem těm již dnea řed nářky téžo

paní v HÍni p Havlíčka ae aúěaslní
iloaiario ae jen pravého požil ku

Anglické listy zmiňují ne o před-násc- o

paní Uumpal Zemanové vo

Litovli Veleiné lidové
tickť-- telenu Nivrliťin tímto

Htrany odbývány byly v Slavkově

kdež rcěnil lr Slránuký a v TřcbimI1(!ÍU Ktrani lidová ae tocialnl

(lfinokricií jťjllls i!iy v nait--

ráno byl i fba:ení l!) ěi tniky jimi
Videi úiednik Voktirek a kominař

(hlluaek Koiuiuř vyzýval lilaby
m roícAi I Tento hh vAik ndiýbal
Ke vhimIi utratí ozývaly ne hlay:
"Cbreme právo volební! Jnme stát-

ní oběané a rheemis avé právo!"
Na to okreanl kominař vyzval lid

aby ne rozesel hi neatrpl řádných
demonatrael ie tálmr jo zakázán a

le lid ho munt rozejít Tu ozvaly

blaty: "My nejmne Jádní pni! My

nikomu nic neděláme My jnme

byli také vojáky a jmne jimi doHiid!"

Kominař lid opět vyznal aby ho roao-He- l

Lid zapěl dělnickou inarHilť-Hi-i

a za zvukft této pfHiiě hnul ee volaje:

ěi kdež naJSiué mluvil JJr llrzo

rád Obě Hchnze 4yly dne 25 ěervinť tlivcin ti robin' in lidu nalezly
vna Téhož dne zabíijena liyla tévřelé iiřfvríenco — Keři Ik loali

národopimiá pr&myflová a umílecká
lM- - lnululil7(udice o VHfobecncm jirivu lilanova

idim vShii řt'ii1iinn k tl

Nfiiiiiii na Jin1

oveípjnřiií Cl odiotnirké
mánie rifrlmy

i Hpisy liAslfit ii j í f h (livíulcl-jfre- k

Kikml vyAly i4 k dostáni

liž: Divuili-ln- l l!illiotckíi
M Ochotník Ochotnická tli

(livaillo ŽiTtovné ili-Ir- y

rííHkých tlivá-Vk- e

vNtnpy Noví'-- (liviulelní
Kiiiíitická ilílii 1 Kolliini

)ra štolby Stn)tiinickílio
[ Vrclilickílio Národní divu-řfsk- ť

oinlítiliny Shdku Hpisů

Výcli VýlHir Hpiiň tlnuiiíitl-Vikov- é

výbor div Iier SUfi-- h

tliv hry Diviulflnl ní

avřt a Storcbovo

Jak patrno hýbe ae to na Moravě
t Sláva inllna

tím jsou na ilonním pořúlku ve

VMech uchftzícli lidové Htrany na Mo-

řivo Tak i Htrana dclnicki napNala
ia vhccii Hiranacu
omladlé Moravé!

VHOobecné pr&vo lilaaovapí na hvíí utěšte volíce příznivé Musí polo- -

tknouli žo nedělní "IW přineslajtrapor Strana dřlnicka rhyntala
ivotopta pí HiimiiaI-einano- ve

ho k projevu za toto právo uí delA

Trpěla jaem prudkým naatuzením
a na radu přítele jnem užívala dra
A iig Koeniga hamburaké prnní thé

a v krátkém cam byla jaem úplně

vyléěena Paní ArHtingHtallová

akož i hIó Karly Máchové
dobu až konečné k této manifeHtaci

Huttie Aldrichová zastřelila ao
i m i i: iurčeni byli dnové 18ho a IOIio ícr

neiloll o l uoniuc vucenn v ite- -

loutkové (liviullo Tíi vřt- - HS tourt St Ltncinnali u
tím poschodí Mandersonova bločku

14 ul a Capitol ave Děvče ne- -rlnávkácli povolujem ct Hxl
vna I'rvní den v neděli nud býti

dělnický tábor na ttílé hoře u Urna

a den na to měla být veliká nchíie
na

íky 2_tf

"Přijdeme Io 13rna!" A bral ne zá-Htt-
ip

k měnlu zaneehav I! i Ion horu

a její ("etnickou poHádku Co lid ho

má k zpátečnímu pochodu do Brna

jo měHto ve Hlavu obleženi a wmérem

k Bílé hoře pádí Akadrona 0 pluku

draynunfl Lid se ubíral kojně k

měnlii Jeden proud táhl po Olo

mouckó ku Křenové předměnll
brněnskému zabočil na poHlraunl

pohodlo ne a milovníkem Hvým L S

Vyti Pokroku Zápiwlu Z NAŠEHO MĚSTAna Winterhollerové náměiiK v iněnlě 'ranetsem r 15 ul rozešli ae a to

řitnělo ho k tomu žo sáhlo si na

Život Naposledy najmla mu tlopis x— líedaktor tohoto lintu zná ma
o veliké lácce k ivěttiu avědcil a"cl mósta Plznó jitele Omaha Commercial Collcge a

iSeri
ÚHtav jejž oni zaalupují po minu- -

v dopisu tom žádá jej za prominuti
Na druhém lístku napsala že Frank

za Hinrt její není zodpovědným a
HOTEL PILSEN

Jeli aedm rokfl % poalal jun několik
centn vedoucí jnidlo zdi moravské

akciové Htrojírny U této továrny
itrazil hc lid h brněDHkou policií

VOJTA & STAINER Htudentíl poněvadž tlAveřoval že koroiier tudíž nebude odbývali zim-

ního vyšetřování
jim bude věnována vaecka moSná

která nechtěla zánlupy puntit ! mé — Iěhcm minulých desíti dnft

vlo udáno mnoho padělaných zlapozornoat vo váech oborech I m-v- il

že nezná žádný jiný ústav na
Hta Mrážnid v poctu 20 muia

tých pětidolbirft v Ornae Vládní i

'11 f iiinf niliiií niVlrili no lícně- -

vrhli ho na lid Jak málo dělníci

očekávali že budou ozbrojenými po--
západě kde by ae cizímu naučili lepe

anglicině než v tomto Co obchod zokazích tito alo tloataii "vítr" a

zmizeli z města Dva z nich byliicejními ntrážnlky napadeni toho
ní kolej nemá nobe rovné Každý

J&kas je 2o v íelo dělnictvx táhly
'iiž

Hkorem v rukou spravedlnosti
lir ' _- - i Xrok vyučí Hta mladých mužft a žen

1S0-I- SS K Waihinijton ul

Holitl ďnto it v Hltoilu inA-al- u

uiurl víoinl nilritJíinl mfi- -

in lMJlllllllH IlONti UK 'Ul [MlKlllIÍ
Vín Junt iiovA auNrvno i lít
oo lllllll UťJlHClllíJI

IW" V retaurafl naSI ha

upravuje pravá £en utrava
("'(iii]iiii pritvé pUitRnké

Vi'lkor4 ntijkil liApujť
Z Fáilnoii olmhitai vcHkcrá

poluulli rul i

Vojta a Hlalnor
liiHjKnlé

Uptornlni—t Vojta hoatlnaký
vadla 6 A 8 Jknljr im Up InU

bI povada tolrao atAho déaaUa

atvt v ioml Imť lo tvou noatlO'

akon lulataiiat na díla
15 Sin

Zeny mladé dívky a děti Tyto ne-

vinné oběti zakiiHily první brutál- -
přece ale prcnu ma au ?t io

to byli členové bandy která má avé

sbilo v Clevebmdil Tajní mají jich

kteří zaatávaj! ta nejzodpovědnějaí

místa co knihvedoicí a těsnopisní
noht policejních paft Hekáno do

anlrv a doufali ž" io v nektercuiPakli zanvýSlíto nabjti obchodního

vzdělání neb nauěiti ae těHnopisu a
žen trhány jim Bvátecní Sáty těla

a atrkány ho váech ntran Toto- - jed- -
východním městě polapí Padělané

peníze byly na první pohled k nepo-

znání ale byly lehcí a neměly takpiianí Htrojem neb ponkytnouti jo
nání policie rozvzteklilo dělníky

Hvýtn dílkám vyplatí ho vám když
lobrý IiIhh nyiy znoioveny z urpí- -Vrhli ho na policii kamenovali ji a

kého laciného kovu a pozlacenydopíšete na řiditele této íkoly kteří

pro váa uětní vše co jest v jejich
zatlaěili ji až k moHlu jenž "vedrt

nře Svitavu Zde u montu avedena
Má se za to že jich tu bylo víco nez

za ♦ 1000 utláno
byla pravá bitva Zdo také padl za- -

iř

%í

f

ř
¥

I
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NI TRIDY ČESKY HOTEL ÍOllOUeí élovřk aahá po stéblu
Hálniut těžkým kamenem do hlavy

moci Okolnost žo mftžeto jít do

Omahy a oddělali ni vaSi atravu a

byt jeat zajisté velmi příhodná pro

y již nemají mnoho prostředku
DoDtSte hí pro jejich katalog v

' 7tí v W -7- aHHI-
které vsak nestačí k udržení jeho
tíže vftak to ještě neznamená že byvĎdce policejní výpravy úředník

Vincciiie J31clif&9 Tollich jenž dopraven muHel být do silná větev neudržela iej kiiyny ho

jí mohl zachytitnímž jest víe podrobné vyavětlenonemocnice "Tajný" Kiegert byl
A nrávé tak jest to a lekem ÍUy

v íh (CM Ittue Mami Avenue

BiI 19 a ) nlict
Zaaýlá ao vsern zdarmavhozen dvakrát do příkopu Ka
— PÍÍUÍ Holmtu uspořádán budomení ho stálo aypalo na policajty až jsme všichni na moři máme U čisti-

li naši krev a aouslavu Chápemo
ae Htébla zkoustno onu nejbližSI

CIUCAfiO — — ILLINOIS
Těl Jednotou Sokol ' Kollárňv veeí

jim byly pruaácké AiAáky rozbity
rek" Výbor poíádajícl vydal Jak na

Pro uuvlilf vovatele avftovt? víntnvy e

in nraviř cťhk domov t)okolo Jhoii vkn íiném vltlětl lo mÍBtň provoláni kobo

censtvti l veškerým českým apolkňmamiň upraveny jak pro hitluotíiveo tak pro
nnéítá že bude v Bobotu dne 3 fer

"Jí i]'
ikiv "Ví jik m i

jitřil
'

"i

'A - K far i
0'if jí A sri

i --to #

relii rotliny weu apoiuf iiohu

venco ávňtěva veliká Vatup Jest
JiiiU Jhou upravena dle reHkélipft- -

volný Allmo řefi HlavnoMtní iiřeilne

aeno budo několik činel hudebních
nohu Aaievua laHown
mi nápoji

věc kterou máme při ruco a jestlte
tato nás neudrží odsuzujeme pak

všecky léky

Dra Peterso IIOPOKO vyčistí
krev a poskytne celému životu post-l- u

Užívá ho již přea 100 rokft a tím

nejlepsím výalcdkem Žádný lékár-

ník jej neprodává Lze jej pouze
dostali v malém u místních jednáte-f- t

Další ho dozvíte zašlete li psa-n- í

na Dra Peter Kahmey 112-1- 14

S Hoyno Ave Chicago III

Strážníku bylo několik raněných
víak i mnozí délnfei utrpěli poraně-
ní Mezi raněnými 2enamt byla
manželka redaktora "Hovnoati"

Hybeňová která utrpěla dvé íeénó

rány — Druhá potyěka dělníkft a

policií a s dragouny Htala ho na

Olomoucké třídě kam ho velká cáat

dělnického lidu 'pobočními ulicemi

přea Táboritakoti odebrala Dra-

gouni přioválali r Oloraouc kci tří

íaolo na citeru dva alaviiostnl Himry7a alfoln mdlila lirllť-ll- IpnI VltllInOlltl

na káru Hlun Mand ave klerá Jmlti %h
jež zapěje "Zálioj" leň alavnoatní

ku iiiíhUiohU hotelu ra 5 eentn
předzpěv k "Slávi dceři" a pak
kuždiMio rivu čáaff víziiamějSÍ1'HlihíAky mokou le dltl ku pfcdil jli

plHcinnř pou aiircRou yyo uvenBuou
nejeenějáí zejména "Duoaj" "Labe

Vltava" a nnatnlnt tnelka fnA(Jeny budou co moínft nejniřal

i


