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latffno čolkem al 8 oaob nci--I

dvy lidu byly řoiebnáoy

Cti4 mlrotnl tabulky 9 Ihni
'tě uunr-ícn- l rncatké rady vydal ata-rou- ta

pan ( (írrgor vt blASko f

olit e pralaké amí jl bý ti ointčovány
j-- v řeakétu jazyku Un"ieoí toto

zastavil t moci úřadní mUtodrtitel

hral4 Thun Právnický odbor ober

pralaké uneljae dooručiti měataké
radě aby proti mfatodrliteUkému

výnoNU kterým uaneiii-n-í rnělské

rady bylo zaataveno podalo ae o 1

volání k miniatorHtvu vnitra a po

případě až k řfáakému aoudu

Hrabi Muximilian Thun dal na

avfij paláo na Karlově nátnčatí v

Praze přibiti výhradně německou v

kaaině objednanou uliční tabulku

Obec kázala vyvěaili vedle této ta-

bulky a aice na druhém mUtě tabul
ku výhradně čexkou To jmenovaného
aristokrata do té míry rozlítilo že

pohrozil obci žalobou' pro rušeni

držby nedá li tabulku a paláce ihned

odatranit Uozutnl se že obci trva-

jící na avém dobrém právu ani ne-

napadlo učinili po velmožném roz-

kazu pana hraběte Nechť tento

horkokrovný pán jen žaluje obeo již
ae o to poatará aby nezmizel čeaký

pendant k jeho vyzývavému nápisu

"Politik" registrujíc tuto zprávu

připomíná že zvláštním tabulkovým
fanatismem vynikli němečtí šlechti-

ci z nichž všiukni dali ai na avé

domy přibiti tabulky jen výhradně
německé kdežto Němci občanského

původu šetřili aspoň potud rovno-

právnosti pokud velkou většinou

dopřáli také českému názvu místa na

avé tabulce Avšak nezachovali ae

tak jen němečtí Šlechticové nýbrž
i mnozí kteří aspoň tak činili jako

by ae klonili k národu českému

tu nejde pouze o tabulky:
kníže Adolf Joaef Schwarzenberg na

přiklad má na svých závodech praž

akých všude jen výhradně německý

nápia a na avém novém pivováře v

Lounech provedl rovnoprávnoat "na

venok" jakž takž teprve potom když
nikdo z Čechu nechtěl jeho pivo

plti

VzruSujícl scéna v novotiifolaké

trestnici Pražské Dosavadní presi-

dent zemského trestního aoudu v

Praze dvorní rada Procházka nastou-

pil tříměsíční dovolenou a jeho zá-

stupcem stal ae zemský rada dr

Wokaun Nový správce justičního
domu vydal přesný rozkaz že jedno-

tliví odsouzenci nesmějí ae zúčaatniti

výroby kytic a jardinier kteréž robili

a chleba a knedlíku Hlavním ví
robcem jich byl Antonia liybák
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ajř4( (rlblbn an bi Wbkaan

aby ftkrodl Týl ďretavll a do

dvora a leeti moli oibrojvnými

ptiáktmi I ravolvtry a kázal aby
t4iAif4 íkaiulit4 ipuatil

ftá-lvy- fí

Zatlí lmf lr4 prunduvltl eltíl
Jaf aUv Mifiotak byl vlak rara~

ln olftdfn rU vlétni v4ini tifť
Uno ďim ilíi)4rril vyictřovánf jel
aonilo tlmtn výebdktm: Otakar

Dulalal a Jo f Koubek potrratáni

poalern a tmavou komorou na SI
hodin aJaroalav MiAovaký tírola
Urátem dvakrát) po 31 hodin4ch

vidy v riřdřli

JxdijliHztnfC vbi tpraiiki fHt
til k budově německého lycea lebMk

a přibiti chtěl na dfim erakon nárožní

tabulku vyběhl ikolnlk óatavu toho

rozčilen na ulici chtěl obecního

zříience atrbnouti žebříku a zaka-

zoval mu přibíjení české tabnlky
Obccui zřízenec nedbat jeho rozhor-

lených atov a klidně v práci pokra-
čoval Domovník oznámil to funk

cionáři spolku pro vydržování ně-

meckého lycea který náhodou dlel

ve Akolní budově týž přiběhl na

ulici a tázal ae zřízence kdo mu na

řídil připevnit! na tento dum čeekou

tabulku Zřízenec zcela klidné od

větil "MěAlaká rada" Na to rozkřikl

se dotyčný pán: Dan ist eine Lum-

pem! (To je darebáctví!) Slova

tato zpQsobila mezi obecenstvem

jež u lycea bylo shromážděno veli-

kou nevoli a drzému Němci apíláno
na všech stranách

Krajina kolem Netolic byla posti-
ženi krupobitím které trvalo přes
čtvrť hodiny a zpustošilo vefikeró

osení Okna proti západu jsou vy
tlučena Kroupy padaly velikosti

až holubích vajec

Poidry na venkové V noci k 6

květnu vyhořela v České Hybné u

Žamberka t neznámé dosud příčiny
usedlosť Václ Kulhavého Dne

11 m m k polednímu za prudké
bouře a krupobití udeřil blesk do

usedlosti Josefa Stejskala právě

když domácí lidó seděli při obědě

Zabil manželku podruha Václ Koty-z- y

otloukl maltu bo zdí a pak v

zemi se ztratil Usedlosť atála záhy
v plamenech tak že s tíží podařilo se

ze stáju vyvěsti dobytek Oheň

rozšířil se také na sousední usedlosť

která taktéž lehla popelem K hašení

požáru nebyl dostatek pomocných
sil poněvadž obyvatelstvo dlelo mi

mo obeo za svým zaměstnáním a v

sousedních obcích kde jsou hasičské

sbory nemohly tyto doBtaviti se záhy
ku pomoci poněvadž ae v Žamberku
konala klassifikaoe koní škoda páčí
ao na 3000 zl

Opravňujeme nale oznamovaná lékárníky pro-

dávat! Dr KlDťf New Dlaeovery proU aouohotim

katil a naatuzanluám za teohto dmiurkt Jate-l- l

titan kailem naatuzentm aneb kteroukoliv pil-e- nt

krínl ni-- praní armoot a budete-- nilveU

láku toho dle návodu náleálté JJ xkuaivie a
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tuto nabídku kdybychom nevádáU le na Ir
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Nikdy váe acaktume Lahve na akoalka v le-

kám Ooodmaa Drug Oo Velká lukva pa 40o a
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kaNk4 řkultí rf Jr rWhooM

konal iln 17 kli f ) I
1a II hrxfin nm4rt4 1 to of
řMtli ltárn)( h li)m i4kIt m fi
mřa tlotrfm ♦l"lkm lUlm
Iři lux! in vtitil lcly leeitlool4'ri

KotpnrlilU n kolfúrrVÍU liliemi
jak V r#rliii:b kli laj( lákonjř
Jet řer inimoIí v krilollt li a

ifii(ch n r!6 f(lk4 iailoufpJh
vtfrjný prolej tikojil není dovo
Irn NíkJr tni na ulici nl v ho- -

atinci neb t veřfJnó kJcui tuíitnoiitl

ou tmářaVé brolury % pamf letj
iínl výminku Teprve nedávoo ave

fejnily klerikilnt lity jaké obroviké

mooMvf jro14 no v koatelícb klcri

kilnlcb tnktilft poJnátvem: "Kfll"
a 'Maria'' v nich! sejmena tupí

aniluje te Mran avobodom jfHlné a

rinířr liberální vfibeo víak hned den

na to jii byla tu gpráva o t rent nim

atfbaní faráha Dcckerta ve Wein

haune u Vídnd proto ?e mul ten pro-d&v-

v kontele traktáty — ovíern že

ne proti Mladočechftm sa to ale pře-

li — židflm A co odpovědřd aoudce

obJalovanému jeni namítal že pro-

dávaní tiakopiaft v koatele ae nealí

bá? "Přijde tu pane na to jakého

jriou tÍHkopiay ty obsahu" — Zajisté
že ivláStnl výklad tákona

O pouliŠnich výtržnostech v Drá-

te v předvečer Jana z Potnuka ozna-

muje policejní rapori úřadnř: Dne

15 května po 8 bodiné večer Bbro-m&ždil- o

ae na nábřeží u pomníku
ciaaře FrantiSka nékolik tlup mla-

dých lidi kteří po ukončeném

ohňostroji ubírali ae zpívajíce a hu-

lákajíce Rmérem k mowtu ciaaře

Frantiíka kde je oddélenl atráž-nlk- a

bledílo zadržet! r rozehnati

Když atrážnlkflra provolali "Pe-rea- t"

táhli aračrera k Ferdinandově

třldč Pro hulákání a výtržnost
zatčen rukavičkářaký učefí Karel

Haubert Při velké tlačenici byl na

nábřeží na chodníku povalen k zemi

truhlářaký pomocník Albert Zip s

Vinohrad a zlomil noha Dav mla-

díku počtem přea 500 hlav táhl pak

za zpívu a hulákání Ferdinandovou

třídou Hybernskou ulicí do Husovy

třídy v Žižkově Tam zaatavili je

čtyři atrážníci a vyzvali je k rozchodu

a k zachováni nočního klidu Dav

mladíků na chvíli upoelfchl záhy
vfiak začali mladici opétně hulákali

a zplvati Když zahýbali do Orebil-a-ké

ulice anažila ae atráž tomu za-

bránit! což ae jí nozdařilo načež

musilo 15 policejních atráž nik a v

Jeronýmově ulici tamti šavle jimiž
doráželi na mladíky byli vSak těmito

kamenováni a dva atrážníci zraněni

ač nikoliv povážlivě V Orebitaké a

Jeronýmově ulici bylo mnoho tabulí

v oknech roibito a zatčeno 6 oaob

Když zatčení byli přivedeni na poli-

cejní atrážníci v Žižkově prohlásil
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Stroj opatřen Jrt lanoimaaoTtcI J hloa tak l hu Jakók-ill- t tvlUtnl puiorniMtl tutovldf do
rav4bo niUu o tax o a Jrat T41 opatřen }t fiimoílrinfm naflJ4km Vřeténko m do Ubot a- -

1I t niť Mni e pr id1nt naviji puuhm
itroja co UfJ Jokouale jli

Tto tmj komukotlTik rhri
iUMj)-- a nallm odWrUl6nj larm i novm

[roto upndár4ni cena Jluoo ne! tukofoa T

:tr4 Jeet Jll xabrnuto předplatné m Pokrok

Spadá a Kiilbomn Amrkkoa % nabízíme itroj
POKROK zXťADU" ta nildalkl ceny v

lehl jak foceno Jll pradplatn4 na tjdenntk ro
kok Západu Knihovnou Americkou zabmulo:

troj Pokrok Západu t íi Slapllky po kaM4 ilrane a 1 dloulim nproathd indň
--olfl (troj C 4 t Inpllkjr po katd4 utranS a 1

nmluttném Trobraienl

fentflitro) l t jedním ínpl!k'm na kiuhlé atranfi

Vlerbnjr tyto ttroje Joa lilo pountavjr a
Umt a Judtnl Jen poír t KoplIkA

Kalí Hra) roJcrnk Zápatlu" efaltm jut Itikym i anglitkym niwtim k taekivnt i nim

ÍMf a tí hto troj li mi vlncbuv imtřibná přlutroj" jako obrnboTáky (Hpoilváky líráky
p a alce oejdokonalejilbo druhu ocelové trvanlivé

cJIKTÉ STROJE
iwtai Hvawi ai um i uavei m v uu ia i pivuiitrv t li v i ia vi v u lij j saf JIHV V4" m "

Jk-- tuji iiaflms ae I Iřra vyhovřtl a otbUlmo vf Ixírní
tŠ rvlLllf AtitAA AimA b Kil tA

zdokonalený
cpntři'ti rovnřl inmouařOíar( jehlou I amoíliiuym navijákem a Edokoualenml přii-troj- l tak

koatroi "Pokrok Zánadu" la háitlediiilcl velmi levné ceny

í 3 8 3 supliky $1C Cis 4 8

V této coné (ttbmuto jo ovkm těl Jli předplatné na Pokrok Západu a Knihovnu Americkou

ti roto ítrojom lerké návody nemáme

NEPRODÁVÁME ŠICÍ STROJE

vtll vfdtlko a nTedeme ? nich obchod (í nám poue a Jidlné Jdn jet to abychom pnrkyllt
rfilelltoet natím odbéraU-IA- nabiti dokonulíího llcibo f troje ra cenu tovární Kdo ví la obyčejný
ínbrf atroj Uiji Itó at Ir mtii btl neilnf řiv fe byrhnm my mohli mu opatřili práv tak dobří

troj a ménS lid polovici té ceny V tom tluk nejaou ládné tajnoeti a dá e to vie vya£tllt srela
jednoduK Stroj který1 jcdntl prodává a $4- 5- 60 aa botové neb'jO-5- S naaplátky netJi

fUirári více ncl -- W dolaru Viak Koohínoet vjdritujo táliiibo dnat-!- který chce

vydllatl 10 dolarft nb vire na kaádém prodaném etroJI cbc-- II ale tiřjfké prodat mnul vydriovat
odomnl jtdnateln kteří jou rádi kdyf otlbydon Juden atroj i týden a munl na kesVlém vydilati

116 Tento dvojt rýdelek my nalira odlrUlftm uMřlme a oure prmtřednlky nienl nimi a to-

várnou a poskytujíce atroje aa cenu tovární řx-- výdílko mulem ilnltl tak aa ďnu menll nel polo-Vlf-

Z toho aeraá kaádý ie nejaou to ládné iáry le neju to anad atroje Ipatoejli a PK()TO
IBM larlnejll nbrl mfile ae ph'vfdf It le Jaoa to atrojn Uk dokonalé a dobré jak lse Je (hotovit
Ve levtitjii nel aa polovlín! cena pouce jen proto la a první ruky a rena tovární

Kdo by enad o tom choval přoca nijakou
IruCent

Redaktor tohoto llutu poullváiám jeden ta
Hřív mil (troje Pomeatlc a Blnger acnává a vlaatnlho poanáol a akuiVuoeU atroj 'Pokrok Zápa
Po" a Dejdokonalvjll AdrvauJU jednodule ———

1'okrolt Západu Omaha PTeb


