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nadeiieniii ia ívoImkIu a za

organické dokonalení íloTÍka a

rároveft rářil mocným přiěinřním
Nvým mi býti iiápomiM-nýu- i k utkáni

vaku přáteUkých mezi vašimi Ma-

tečnými gymnaty a gymnaaty ípa-něUký-

avazkA tak pevných ! by
niti nemohlo je roztrhnouti"

7cíVeViÍ Jtdtutbí Sokol f Clioo-- n

i byl i míaťxlrtiteUtvím iiřadně r --

puštěna pro zaclání projevu kterým

vyslovuje ae souhlas a jednáním ft

národní strany svobodomy-

slný na nelnu král českého

Ve Struiulď h u Prahy došlo dn

I července k veliké dělnické de-

monstraci která měla bouřlivý prů-

běh a skončila pozatýkánlm asi sta

výtržníku Dělnicí shromáždili se

vzdor zákazu v Hostinské zahradě a

odbývali achnzi Policejní strážníci

telegrafovali do Prahy Že nestaM k

udržení pořádku a proto posláno t
Prahy vojsko jehož příchodem ji-

nak klidně se chovající dělnictva

tak se rozčílilo že posUvilo ne na

odpor když počali je vojáci násilím

rozháuěti Následek toho byl že

všichni prohlášeni za zatčeny a poč-

tem as 100 v průvodu stráže a ostře

nabitými ručnicemi dopraveui k

trestnímu soudu která přes to že

byla v přesile odebrala dělníkům

hole a deštníky aby snad přec ne-

mohli na odpor se postavili Ten-

týž den povoláno k udržení pořádku
při dělnické schůzi již přítomno by-

lo as 300 klidně se chovajících lidí
50 policistu h ostře nabitými puška-
mi silné oddělení četnikfi skadrona

'A to ryze éeský pivovar v Chicago nabízí děným krajannm zejména
H hostinským ve Sirfdf-nfe- Státech ve velkém
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liitorické oiliv4 ne vm co tn4iiio
o Juni Neofuiii kíin

Kfi ilil jent Velmi "iiUv4 roib"
léna na 7 oildlh a ic:

I l )oktor Johánek
II M Jak roete lecrnl1 o Janu

s 1'oinnkii
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-

denním pofádku Tou centoii ln u

vlád utlumiti blan utlačeného náro-

da volajícího po právu % apravell-Iioh- IÍ

Klo lmt $ moravakým místo

driitelem po panu Iddovir' Kdo

jiný moh i by utáti ne nántup en

poUkebo byrokrata ataučika ne! —

atoup'nee atrany německo liberální?
Za mÍHtodrfitele ze Rvé řady dali by
ai Němci říci a pomáhali panu hra

Tas (To v i dále i kdyby v Trutnově

krajiký hou1 nezřídil Mínta hof-rátf- ká

minÍMterialn(ch radu odbor-

ných cbeíft míata mÍNtodržitelAv t

zemakých preaidentftv generálních
ředitelův dráh guvernérův bankald
to váží u nich mnohem více než

jejich program ''flazela
warazavt Hká' OHtatně potvrzujo zprá-

vu žu bude povolán do Urna vy nika-jio- í

německý liberál aby zkrotil

tamnějSí Mladočechy patrně ani

tak jako pan hrabě Fr Thuu v Če-

chách Zajímavo je že aouběŽně h

toutou zprávou oznamuje mc z Vídně

že má na moravské mÍHtodržilelství
záliiMk Mám pan baron Chlumecký —

S jiné Htrany dochází opět zpráva
Že pro úřad mlulodržiteUký vyhléd

" Pan W J HULÍN z Omahy Neb jest naším českým jednatelem dúva jej aú za cenu kaMému ří--

pro Nebrasku 4t_r
nttipnou totiž ra iu centQ Majíce

ti to že některým nanda cten&řnmU itofi tttU--T t Cblnifti Í1" )li T lioHa J K LMouMb a (7mi o lid
SU0" Ulsnd kf bude zajímá vo HtOovati epor trnto

objednali jnme ncco výtixku himii

iioulelnřjřllio a zařlein jej ]OHtoUmbursko-Ame- r akciová paropl spol kamkolivřk ta 'lh centu Kdo chce

r Heznati Ul druhou Hlranu totiž vy

pukni téch divu a z&zrak6 které

patronu cenktinu ne připiftujt obdrží!Přepla-rci- l ceny
HpiH "hvatý Jan Nepomucký patron
cenký" zdarma když ni oíi dopíňe
na íicholi SvTrokopa 18 ttThroop

tu v ii -- i k

Varololích expresních nejrycldejší jízda přes moře za pět dni "1 hod

Hamburku do New Yorku ouze 13500

I'o parolodích pravjdelných $3250

(i'o parolodích Union linie 3000
Y"o narolodíeh Ilaltické linie I27R0
i o
r puroiouicn isaiurnorsKe unie

poílete 25 centft na

10—) Pokrok Západu
Omaha Neb

Výhihk voleb letošních ? Nřmec- -

Ohledně přeplavu hlaste se u

řAMBURG-AMERICA- N LINE ku jeví jiiHne dva Bmery: L oppo-wic-
e

zvítfzily jen Htrany kteréž mají3" Broadway „ráit ófsduviiy 125 LaSalle St
NKWYOKK ipoitřnoiti CHICAGO z programu nejen politické požádav

ky nýbrž předevMÍm hoHpodářHké a

i bmnit )rodvi ral ff J 1'trry prodSTi dobytka BpoIečeriHkó opravy Jinak ale vzro

Hily vládní Htrany bez rozdílu poli

tických zánad (nt národní liberálovóPERRY BROTHERS & CO

komlsníonAřl pro prod'j dobytka

či koiiHervativci) jež hovély nřmec

kému chauvinÍHmu národnímu

choutkám a Htrachu —

Union Stockyardse 111 a 113 Exchange Blďg
před Francií a IluHkem Na jedné
Htrané v(o a více Boeialimftv na dru

&4l South Omaha Neb

'V Dotazy písemní zodpovídáme ochotnfi a neodkladně

hé stranó víc a více vojáka v! V ty
to dva tábory rozdělilo ge letoH volič

Htvo německé Rozdíly ryze politictrifil ik4 ion nb Megrsllcky podána Objaduírky u k"il dobytku k oboro oel

din přáni wnl dooliiui ivultul iioioriio! ké pli tom ukoro vymizely

Jlezi jxroUtu rozhodující o návrhu

Hunova pomníku nalézají tte též třimm VISIBLE ORNAMENTAL
(CHEAPER THAN BARB WIRE) HUMANE francouzští umělci ttynové národa

giiiiaii
francouHktho umělci Mvětového jmé-

na kteří na pozvání "Spolku pro
zbudování dMojnúho pomníku mi- -

Htru Janu Huhoví" do Prahy přijeli

dragounu a 3 prapory vojska pěšího
Takovou obranou opatřuje slavná
vláda dělnictvo aby se mu při jeho
schůzích nic nemohlo stáli!

Německá aurovosC rozhojněna jest
opit o jeden drastický případ jenž
udál ho před 14 dny v Praze Ban-

kovní úředník II Sadflek ubíral se

krátce po pul noci h chotí svou z

divadla domu Havlíčkovou ulicí nat

Kr Vinohradech líyvňo zabráni

do hovoru nepozorovali ani že na-

proti ulici Vocelovč potkali vojína
Manžel obrátil ae teprve tehdy když
za sebou uslyšel německy pronese-

nou neslušnou nabídku svědčící

jeho choti Pan Sadílek v domění

že učiní nejlépe když nebude na

neslušnost tu reagovali obrátil m

opit a ani nehlesnuv šel s chotí svo-

jí dále Leč vojín obrátil se také a

pronásledovav manžele několik kro-

ku z novu opakoval neslušné nabí-

dnutí Tentokráte úřadník se obrá-

til a požádal vojína mírným zpftso-be- m

aby šel svou cestou jinak že

přivolána bude policie Po tomto

vyzvání přiskočil voják k panu
Sa-dílk-

ovi

a zasadil mu holou rukou

rukavici mezitím sejmul — tři

políčky Napadený v sebeobraně

napřáhl pravici ne však aby rány

oplatil nýbrž aby políčky zadržel

Vojín pronášeje nějaká německá

slova tasil na to éavli a ostřím její
útočil naúřadníka Vzdor tomu že

pan Sadílek měl pravici neustále

napřaženou zasadil mu vojín několik

sečných ran do hlavy a mimo to

způsobil mu celou řadu poranění na

pravé ruce Paul Sadílková která
v jednom okamžiku chllu chránili
Hvého chotě vstoupila mezi něho
a vojína byla rovněž několikráte
šavli seknuta Po spáchaném čiaus
zastrčil vojín šavli do pochvy a

utekl Ač druhého dne rantat
manželé voděni byli po všech kasár-

nách pražských a tam jim vojáci
předváděni nepodařilo se jim přec
pachatele najiti Tím vsak krvavá
slIYra nebyla ukončena nýbrž veli-

telství jednoho pluku žaluje oba
manžele pro urážku u trestního
sondu za to že odvážili se hledali

pachatele v řadách dolýčného pluku

nut referent pro ekonomické záleži-tOH- ti

německého íkoNtví v Čechách

dvorní rada hrabfi Coudenhove)
kteiý jak zuámo vyHlán byl do Li-

berce aby vedl tam po rozpuňténí
obecního zaulupilelíitva obecní sprá-

vu O hraběti Coudenhovovi jenž
h hrabětem TaaíTem je v druhém

stupni Heňvakřen tvrdí hc že to
velmi pilný a zkuSený pracovník a v

otázkách národních — objektivní

Zajímavo je že n velikým únilím učí

ho po celý minulý rok čeňky a že

průběhem doby doHli krátké onvojil
hí jazyk náS dokonale

"Národní LitUj" piU: liývalý
aranžér tanečních zábav v německém
kaidné praŽHkém a nyní generální
kotiRiil a generální korninař za krúl

a zeraé na radé říAnké zaHtoupené p
PalitHchek Hpuobcm nanejvýn urá-

žlivým a opovážlivým vnucuje na

výntavé v Chicagu čeHkýiu vyHtavo-vatel&- m

němčinu Tážeme hc jakým

právem Mini ho českému vyutavovate-l- i

i za oceánem vnucovati němčina a

hrozili mu násilím dobrovolněli se

nepodvolí rozkazu německého Htran-nik- a

který i za mořem nepřestává

pracovali pro větíí čenť anlávu něm-

činy Nechť jen vystavovatelé če

Stí nedají ne zastraAiti a v odporu
Hvém proti němčiné a jejímu protek-
toru jenž cheo z němčiny — když
to nejde v Evropě tedy aspoň v

Americe udělali rakouský státní ja-

zyk nechť vytrvají Htatečnč Rádi

bychom věděli jakým pťávem má

míli v Chicagu v rakouském odděle-

ní přednost němčina před ostatními

jazyky
Prmlmht uherékého ministerstva

vydal přísný rozkaz aby Čechové

kteří přijdou na slavnost Kollárovu

do jeho rodiště MoSovee na Sloven-dk- u

byli vypovězeni po případě zat-

čeni!!!

Sláva takého jména a zejména
našeho českého Sokolstva šíři ne

nyní z Francie i dále po světě což

dokazuje dopis zaslaný těchto duu z

Madridu do Prahy V listě tom pí

a byli předmětem vSeobecných

VaříZxký "7'ewiV přináíí dopiti
JTMAN WIRE PANEL FENCE HARMLESSt- - STOCK

z MadiigUHkaru v němž oznamuj"

Učený entomolog Čech p Sýkora

jemuž domorodci dali jméno "Kaini
r llMIIIll jjíwii riniu n""" —

iii iwki I iM v

ftl 03 M"ťorlli Nt A Han t:aver falls pa
♦ lola1 (olee motýlu) byl ve Hvéra

příbytku napaden Žádal od fran- -Ir

IViivňtívítc couzHkého generálního prenidenta

aby mu byl poHlán voják na pomoc
vánk i tento voják byl napadeuiFETOVOU VÝSTAVU

''('i
výutřely z revolveru

lrvé předxtavenl "lYodané n

vfoty" v Iierlíné nutkalo ne n úpl
V CHICAGU?Cit

ným ÚHiěchem VeSkeré tamní linty
Kyze řeHký bolel u niřsta 1'raby rud v drženi

oplývají chválou o české hudbě a

írbl hauptman výkvětu jejím o Smetanové "Proda-

né" Kiditel Uauman přibude za

krátko do Ameriky aby na anglic
suit ji Cuiiui ui muo 13 ni

kých jevihtích zdejmeh uvedl nla- -

vnou Hk lad on ncHiurlelnúlio českého
miHtra

{ ála 10 minut od vlooli aádraii m ( 9 nii lmw donUU od mínilo dotno l
trvi kald tnut nit ti&i pokn) r Mbi vUJHnlm Toliodsio mlrn ď nní

dubnm auldanl tJUídoo íiM Z dloaliob l4 k4 uoU vita U D Jlnoh ml-v- o

euy k b- - udáni Jki bd wtni
' kdjl nvtívovt-- fUvy mni vTidnml dM dotilMm kdy mini přtjtl l7 lftk

f
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Mark Twaln

prl la kdjl obectu oduaflt mula kt aby
i KAKKIi HAUrOAN ři'KkV liosimskr l JI nfUll obna bnd i nilm P°iilfT)U

k torna UalUr i lUrb Wlra Ualmml i dukUbt
5: South (!anal Street Chicago III to iuBli


