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!ÍUlstv( nmfllo silfnoat mostské
y v Teplících na tamní okr

hJtmř)stvl le povolilo pořádáni
sokolskího sli-t- V lý! den vísk

vydal Tepíitl-Svhoenatic- r Anzeir
ivláStní příloho ve kti-ró- l uvřj-ní- l

následující: "Výbor pro ujořá láni nlmecké slavností jarní usne-
sl se ve schází jednohlasné na tom

aby ia příčinou úmrtí j ho cis výs

arcivévody Karla Ludvíka byla slav-

nost na neurčitou dobu odložena
ZároveA sdílíme že c k okr hejt-
manství o Letnicích chystanou slav
nost sokolskoa zakázal " Teprve
druhý den dostalo se předsednictvu
kruínohorskó sokolské župy v Duch- -
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hopKáltvi jnt ČI4nky: Al'f
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eukrotky — Ms ž Hovorna el

k č slu MU Ve "ZvJrolkř-slvi- "

jest £l4nk MC'hffp#d íiřílé
a oshltfkaN VeUřstvI: lmflé
dělání roj4 Kdkč()l strana vypl

ňina jvst roiiiýiní [Kvímkmi a

krom toho ilšnsk "Olsýlcjme vy

stavy" ktfřý by inřli vli bul řsko-američt-
í

farrn ři dobře proAístl V

mlckařtvi jsou pojpln4ni HramW
rové syrečky" a "Zakládejme spol

Fodrobiifijsí popis
Hárit — Zdokonabny Doublw Dumond í j MDoulde Diamond"

rámř Jrl to rám kďrýl srpřen je na vš strany e ve v- - h smrw h na
nichž tile spočívá líárn zřlin jit a oci-lovýc-h prutu palte silných
nejpevnějii to a nejvytrvaleji! k v mtá známý Jednotlivé čátky spo

jny joa spojkami a h:#I a aluminoviho bromu tak le jest úplně nemož-

ným aby se kurá čál zloruila ant b uvolnila Továrna ruH - lhmhU
iarnond rám tři roky
Kola — 2Xli paloová kola v předu i zadu zaručená loukoť s jednoho

kusu špice z nejlepšíbo pianověbo drátu a mosazná lulka Morgan
Wright aneb jiné gumové duté ráfy první třídy

Ona bělí v Iňíku vyloženém IH kaUnými ocelovými ku!i'kmi Lfiž-k- a

šlapací kliky jsou nepoputně spojena a nemohou se uvolnili jízdou —

Toto zařízení jest patentováno a musí býlí znalci viděno aby došlo
náležitého ocenění

ftlapnri klika V jed iiold— To jest velikou vymožeností Při oby
čejných bicyklech sestává šlapncí klika s mnoha čátf však při Maywood
jest jediném prutem ocele Od 60 do 100 procent nesnázi s bicykly jest
následkem toho že šlapací kliky se uvolni ve svých spojkách aneb konečně
i ulomí Při jiných kolech uvolňují se vždy nechť jakkoliv pilné se k

nim dohlíží a šrouby přitahují což při Maywood jest úplnou nemožností
an celá klika jest v jednotě

Kťtěz — jest dle tak zvaného "Hurnber block vzoru nejiepší jakosti
kalený Hnací kolečka jnou z nejlepái kfijné ocele Rozmach — nejkraláí
28 paleft nejdelšl 37 palefl Rychlost otáčení ((íear) 64—72 dle přání

Přťdní vidlice jou přímo nezničitelnými zhotoveny-jsouc- z pružné
ocele kteráž dává potřebnou při jízdě pružnost

Držadla ixou jednoduchá snadno upravitelná a dají se nasaditi aby
trčely dolu neb nahoru dle přání Kdo si přeje tomu posloužíme zahnu

tými tak zvanými "rams horn" držadly
Sedla Oilliara P & F Keading aneb kterékoliv jiné sedlo první

třiay
Šlapadla čili pedály buď kovová (Rat Trap) aneb pryžcová točící se

v l&Žkách kuličkových
UhledllOHt — Veškeré části kovové pokryty jsou emailem (enamel)
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mM l kvta ve (4M ni rok A

bývalý divadhl f iJ tt Kmínu
Rott Km U4l byl hrreem jíl od

In padesátých nastoupiv činnost tu
a prvního fisakebo Mílela Proko
pa hraje pak i Tylem Znllnerern
atd Později zařídil ni vlastni

společnost klerálto však tis konci
Kottov livota utríl iSných
pohrom ro "uU-Sené- "

jom5rjr nUv
berctt venkovských nUhj(cí

Zivttntmi pohromami iniífna
(ke 20 kvílná tímíř voikeri úro-d-á

v ohoi ZJethovícké v okreiiu

ijřelouSdkím % jolobnfi pontíleny
téhol dne i obc Chvaletivo Her
nartov lloruiice Hpiloviw Mora
líce Krannice Jankovic Seník
Koiaíice a Iteneíovloo kJel vímle
rolníci přivedeni téměř na rniiinu
an proti krupobití pojiíténými ne

b)li
Mékd politická Jednota lilou

Éek horlivých rolníkilv na Polabí
podjal ne úkolu aby třídil jednotu
jež by domáhajíc ho mlného politi
ekóho vlivu pro rolnictvo híedžla
také pŮHobiU ku alepSenf materiál
nich pomřrĎv jeho VMedkmn
úiilního snaiení toho byla xch&te

rolnictva dne 25 května v Pardu
bicích konaná v níž byl dán základ
ke dpolku takovému "Seloká po
litická jednou pro okresy Pardubi
ce Přelouč a Holice" jejíž aříxení
na Hchfizi lé bylo UMneSeno má
uvídomiU rolnictvo takó o politi
ckých právech stavu jeho aniž by
e vymykalo i politických povinno
(dl k celku Na Hchůii bylo vý
alovhi konHtatováno že jednota
jent daleka vňclikčho úikoprHého
kantovnictví jak v poMlední dobč s

některých mlt bylo blánáno a
nemónfi jatme prohlášeno že rolni-

ctvo souHtřeďující ho v jednotějde
a chce jiti ho ti ranou uvobodomyHl-no- u

Pumdeň v Čes Jhidljomclch
Dne 24 kvčtna večer mrhla ho nad

Horovaný Novými Hrady a Do
brou Vodou průtrž mračen a Vita-v- a

rozvodnila ne tou mírou že la

i břehu a faplavila luka a

pole v ohromné rozloze Také
čánt mčnta I!udf Jovio byla zatope-
na Oba potoky tekoucí od Dobré

Vody a Rudolfa zaplavily o pal
10 hod v noci v Hudéjovicích Ví-

deňské předmčatf voda pak počala
loupali tou mčrou Že obyvatelstvo
musilo býti střelbou na nebezpečí
hrozící povodn 6 upozorněuo

Zachránil tonoucího V horách

Ostravických pršelo stálo od 1

kvčtna takže horské potoky

rozvodnily Dne 4 května kdvl

í ') ! ř i 1
4řl Kli

vzezření Spojky a jiné částky jsou

ráfft šlapadel sedla atd obnáší váha

svítě pro každodenní potřebu kolo

Jest to cena tovární a sico $3500

jak jej popisujeme tedy penfzo vrá- -

okrok Xápiidii
Oimtliu IVc3l

dodávajíc! kolu úhlednosti a lesklého

niklované

Váha — Podle druhu a váhy
27 až 30 liber

Potřeby ponk y tovan tf - S každým bicyklem poskytnuta jest kožená
schránka na nástroje obsahující větrnou pumpu francouzský klič a

Mavwood není nový a nevyzkoušený bicykl Během minulých tří

kové tnlkárn)" s dvěma vyobratc
nírni Zahradnictví : Zahrádka —

Pěstováni zeleniny— Pěstěni velko

hlavlho srlátu — Z malé zahrádky
— Jaké jsou ty naSe rože — Kvítka

t malých i velkých zahrad V oddfi

leni pro domácnost jest desátá schu

ze len pravidelně uveřejňovaná pod
názvem "Ženská llesldka" Na stra
ně 143 uveřejněno jest zasláno kra-

janu ze 8t Louis kteH ožebračeni

byli cyklonem a dovolávají 'se po
moci soucitných krajana Dale ná-

sleduje Cbládkovo "Mudrosloví rol

níka" a adresář českých rolnických

spolků ve Hpoj Státech v němž

muže každý českoslovanský rolnický

spolek oznamovati svůj adresář

zdarma TV' to příležitosti měly by

všechny farmerské spolky využitko
vatt Konecno jest zde lj strany

odborných a užitečných dopisu —

Tímto číslem Mpét dokázal ''Hospo
dál" že účelu svému plné vyhovuje

Zlatá ŽYaha dospěla k číslu 29

roč 13 s obsiheni následujícím

Uprchlík — Májová noo — Jehla
— Z americké "řlée stříbra" — Vý- -

tvarné umění — Literatura — Stu

die — Pohled na Moskvu a "Pered

íu]a palata" v Kremlu — Zloba

času a naše věno — Pohřeb arci

vévody Karla Ludvika ve Vídni dne

22 května 180ti Vyobrazení Studie

Alfreda Seiferta — 'Terudňaja pa

lata" v Moskevském Kremlu — Cel

kový pohled na Moskvu — Jak psi

se cvičí pro cirkus? — Pohřeb arci

vévody Karla Ludvika dne 22 květ-

na ve Vídni Zlatou Prahu možno

objednali v knihkupectví Pokroku

Západu

V 18 číslo 9 roč Knihovny Ame

rické nalězá se pokračování pouta
vého románu Jul Vernea "Děti ka-

pitána Granta" Předplatné na tuto

nejlacinějšf zábavnou publikaci jest

pouze 1 00 na rok Adresa: Kniho-vn- a

Americká Omaha Neb

tškolni zákony státu Nebraska a

revisemi a opravami a roku 1895 a
s poznámkami a vysvětlivkami stát-

ního ško'dozorce v češtinu upravené
od J Rosického právě vyaly Cena

60c (Vlce dočte se čtenář v ohlášce)

ťejest rdttf-Mt- ii ll-t- U kUlfchs
] pt)mman prát tok Jako kdys iloWk ]!! blttl mbl aUváaln fi-rr-y Dvl" Fkla

Illltr J~% ta flaluo dodU ta bolU )ak- -

hk4lv dnha ) datraaiajr nilváulm okoV

Uka vallTnl I svallTaé

rokn vyrobeno bylo těchto strojů přes 5000 a doitalo so jim tudíž zevrubné

zkoušky od jezdnft každého druhu Jezdcové zkušení i nezkušení téžcí i

lehcí na cestách rovných i kopčitých zkusili toto kolo zevrubně a přesvěd

cové vyřízení jimž se vydané již
povolení béře zpít a odbýváni slav
nosti zakazuje ježto jak ve výměru
uvedeno: "porušeni veřejného klidu
a pořádku pří olbvvání zrnínéné
slavnosti nevyhnutelným se jeví!!"
rroti zákazu podán ovsem bez od

kladu protest ku místodržitelství
Nčmci očekávali tento zákaz etuda

jistí Čechové tepličtí byli naproti
tomu zákazem překvapeni neboť
do posledního okamžiku byli ujiňfo
vám že slavnosti není pranio na

překážku
Krvavá aráika dčlniků četní

čtvera 21 kvétna shlukli se Jí lnici
na počátku května vyloučeni z tex
tilni továrny firmy Lederer a Wolf

před tovární budovou ve Visce u

Liberce Ježto již dřlvéjíí srocení

byla rozehnána bodáky četnickými
vyzval četnický rytmistr Eppioh
zástupy aby ho rozešly kteréžto

vyzvání několikrát bylo opčtováno
ale u zástupu přijato bylo huláká
nim a smíchem tak že rytmistr
Kppich byl nucen davy vyzvati k

rozchodu pohrožením že nžije
zbrano Když ani to nepomohlo a

na četnictvo házeno bylo kameny
při čemž rytmistr Kppich lehce byl
zraněn rozkázal týž vystřelit! salvu
tři ran při čemž tři osoby byly
usmrceny a pčt ranřno Dva z po

raněných cemřeli během noci

lturkleu's anuia hal re

nejli psí innsC na ořczAiif odřeniny bo-lfs- li

vfudy svrah rozpukané rurn kuH
oka liAeJ vyriiieoiny s Jinifl rylóti la-

tou Jílu anub so pcilzo iicpd jmou Jest
zamřena že dfilnft upf)kijí aneb so
nfzevriltf Ct-t- 'ilť kralilřka Ntnro
ďcj u Ooodman Drug Co Omaha řfeb

Český výrobek
Chceme ovésli v trh kávové ná

hražky — cigorii — vyráběné kolín-

skou továrnou v Čechách pro svou-

vitečnnu lakost osvědčené Každv
é w

čili se že jest to nejiepší kolo na
kteréž lze používali na nejhorálch cest&ch aniž ny musel stale je správo-va- tl

Zřízeni jeho leat tak jednoduchým a jeho hlavní a nejd&ležitčjší
součástě tak silnými že možnost polámání obmezena jest na míru nejméně
možnou

Bicykl tento prodáváme za neslýchané nízkou cenu za jakou dříve

nikdy dobrý bicykl prodáván nebyl
však každý objednavatel musí zsplatiti dopravu z Chicaga kdež jo přímo
v továrně objednáváme Za bezpečnou dopravu ručíme a jestli by kdo po
obdržení shledal žo bhykl není lak
tíme a každým bicyklem vystavena jest záruka Na spiaiky neprodává-
me nýbrž v každém případó požadujeru hotové napřed však jak svrchu
uvedeno když by nebylo vfte jak v popisu udáváme vrátíme peníze a kolo
vezmem nazpět

I

Každý kdo našim prostřednictvím bicykl
objednává nechť nezapomene zodpovldati
lankavc následuilcí otázkv:

Když oliiÉMle lilii
1 Má to býti kolo pro mužského nebo pro ženskonr
2 Jakou má výšku těla (neb délku nohavic)?
3 Jaká má býti rychlost otáčení? Bude se používali bicyky na ro--

viné aneb na místech kopčitých? RychloMt oiáčení (gear) jest 64 a 72
4 Jaké obruče ni uřeie objednávatel? Zdali neudá iaké budeme v v- -

-
# j

"iims iiornr
n li Koadin-- ' Nebude-l- i ohledná- -

že přeje si P tfc F
ti v

— — ~
f 4 4 0

rozumlvati tím že dává přednost "Arlington sinala tul"
5 jana driadia obyčejná aneo
A Jak4 aella flilliam I t V

vatel
_
voli tedy budeme vyrozumívat

a # -

divoké proudy jii povážlivé plnily kdo nám zašle 8 centu v poštovních
koryta vodu i umýval si nohy desí- - známkách oUlrží poštou vyplacené

iiletý Josef Skybík z Hílé Najed- - jeden paklíček zaručeně čisté f Iko-

nou spadl do vody a divoký proud kové cigorie Kdo by chtěl přijati
nnášel hocha Nebezpečí tpozoro- - jednatelství nechť nám dopíše o

val učitel Tkadleček skočil bei podmínky F Jlrodký ř Co%

meškání do vody a! po krk brodě v 8- -3 1331 2nd ave New York

7 Jaka Šlapadla oili pedaiy (rai trap) aneo pry cevumoj
P$fm Všechny objednávky nechť jou lakavě adresovány jeilno duše :

IDKHOK zArADU OMAHA MEDII


