
o

IďpttfilIMntU platformu

V A'f( hntitřwl rfjMtkinsk

4 UtůMUn fmail'

1'rmtl tli 171 ffidl VřA

IL t - II 1 1 1 I

MlorbdÍiUí(pmtřířfi k pomř M lil"! jtfto4ňí
AUltftfft III

3ř 'QUEEN
n44 I elMf

i

♦

# 14 l r
♦)- - pt

II H

Vll f#-41-

#44t- -

t#I NMsflMS kfsnt tbkf
iuii iiiunii:r nrt#

íe

roilékovúiií

ltílNÍ tí!iř wh1iín
i v t4tll ít tefin w'ií

1'

fřtífi ?ihi vpřr ktř jitiiífm iWh ihřim4't'sf ř h m' kl(#

líl sloliv Bxřml a # IřttťiUfm nitmi l"u a ttf n4m
v novm ibtno pltí na dkst j řííií lr f k ({} omA

krtnoi lMmiiifi k'l t tUlfin t!fň(m flf lo t4tňlýi h (r?Sh
k!fot ntjrih na psmaMlHi fl i í iH!nř'i na ií!ekon t přijal a

vl hnjr v m pHiMtttt ' íi"a' f r t Jm ti p Jhoi pff hva
P#t a ani Jurtu v oliamlikii inm itl tai ílf hlnm Mírftm a do

itutrli poflakoval a ft laa inltrt lotói t i tnf VII lnul ml v6d

rsňt í tHi asiíjf lni'l'l foi e o t' frsi !
jr niňé lťlw přlpo

mlnat í4(Ufl vníf kfř5 na vlíy v tm'tl vrt tt ht4m
h')ií )píi tnftj t(k na iUf o ik! alt v Mabo T''l

vlrtn přli-f- a ntmým jltnt Jm pli mm tmt Umi nfm tlili
IxiIh Mi jnttn lak toui rentou M ririoii

JOH EVU A IEti VISA

ItřplMikan ff -- tf r''tfjf lmveftři j řMí ijř d i4v!4m

přoMáiortý rt jUtforrti jfiJíM
'4roff ti I v Hf f'iii( ku

Jflř rm sir mv H"f4l ft#f ji H

II ' Htiil" ( rťif 'M3t

Illivnf i M1 '' lr' h

řtJvlí Mm t r wf'nk jfnn
fii ířiw iti klffU j lť Uf Jf

Iflljř pří Kli pft l#J Iřnl ř'H

dikly ř k I
jr f l' # řtit ly ari

Jdin' irr# ři4lr íí]řt f ri)rl Mmii

dělníku ife x ♦řm ý l!if lak tlrf
Jk vl4f i i tpHkvn'ff Jtk
f ii-i-- ř fldUř kurý jl f#řf f

fijii ittm% ftjlrl dobrým vlili
kirnkř li fii ti#fl h 4 — tak do

brým v řukmi řumni a

Jik#i v rukou kpit!ífy továrníka

fieb k"ř'fřv #

ZhřaÍ'ňf -- li!ik ktrlál rtl

amrirký jfpr zjdrává mu indt

i hrtftirmi kt-r4- f podminuj sym
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íovanýeb sousedil o svobodu a mmn

správu a kurii odmítá a (fetuji
kkoliv zatáhání vojnkyh iiiotl

slarho svčla fiwml kterékoliv

merieké republiky
Doniáet politika kUrki umává t%

pravd)ivo( aby vylou)ili fiii nnio-nistic- ké

armády dotalo ltijn'!o
uznáni a kdekoliv možno fflrtott
jifi oWrnm t%m('Uiín ku-m- l m

(loK)iitf hhy klrykoli nnionintický

vojín jťho vdoví tn-- cirntek byli
stiavftii vnts (raviiltliiř jiovolťfit'

přKh4rj(iíhf uvťIoiiiitnf a

vySetřt-n- f tak drtklidurlio a ne-tra- n-

nřlio jiko onoho na ji-h- tákladř

byla xne 6vodní povolena která!

ieíuJo o dodtatwný Mjin ku kryti
vydání a udríťiil olwcného

ňvfru ktcril nfpfi'Oiiítí Jádnou

výmluvu pro rozrnno2cn( národního

dlabu v dobách rníru a [tůťi vede o

obnoveni paSídio obchodního loďntva

Hepnblikánó v NcbraMCO co nej
rdetncii Bchvalují navrcení nvcho

prvního vyvoleno Wni McKinb?y
ho t Ohio za presidenta a (tnrrett A

Hobarta t New JiTHey t% náníf-Hlk-

a tavazují ho jitu uvojf nadnenou a

nerozdílnou podporou
Oni Hchvalujl ntátní zákony h ná-

ležitým obtnezením pro bezpe£noHl
a ochranu lidu dle nichž by vepolnč
pojiňrovací HpoIecnoHli mohly být

zakládány Zákon opravňující po-

hořelého k plné náhrado nkody no-

ra el by byti odvolán ani zmírněn

jakýmkoliv upnHobem jímž by zrna

řena byla xpravedlnoHt jeho untano-ven-í

Státní ékolní fondy míly by býti
do posledního dolaru uloženy v cen-

ných listinách předepsaných ústavou
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Sýkor fíeřvn vrhl v Th-b- n

ď řky "'dflý vfřobn todovky
Marici řteírtleř a atoniil Z 14

ťi MdAUl v n4vl třdnomyln'
lí Kíidpořtiřik phk iemká

'dřířiy llřinin Mie! t ř t a 1 a

meii jíidott v i4eho!k vlaku #t4lnl

dr4hy

(th fmi'1itn hi iloitirti Ukut
íM mt fiikultf iiřii$ki Dn 10

června nabyt doktorátu na pařížské
fakultě lékařek 6 krajan nái dokto

rand Antnln Koutnlk Noví pro-

movaný rodák i líohdanio v

chátdi studoval povodni v Praie
lékárnictví i dosáhl hodnosti magi-

stra farmacie 1 té byl iamf-ntn4-

nijaký ías v lékárně n íeskérn ven-kov- é

Avšak ne na dlouho nemo-hlo- ť

jednotv4rné zaměstnání toto

upoutali na dobro mladistvého du-

cha jeho bažícího po dalším vzdě-

lání Opustiv místo uvé odeíel do

ciziny Na cestách svých octl so

al ve Francii kdež podařilo se mu

zjednali si přiměřené zaměstnání

které by mu novadilo v dalSícb

studiích

Zioot fctfcého ditlte nemá ceny!
V pátek 12 června pořádána byla
na dětském rojdisti v Ústí nad La-

bem obvyklá jarní slavnost dětská
Pořadatelem byl místní Turnverein
a odborem Schulvereinu bezpe-
čnostní opatření byla tak nedosta-čn- á

že neodstraněna ani hromada

prken na rejdiíti složených jež se

rozsypala a vrchní kusy spadly na

dvřďítiz nichž jedno (pětileté) by-

lo poraněno a druhé (tříleté) zabito
Oba hošíci byli synky jednoho otce
Čecha p Václava Kotláře Po

této nestastné události liknaví po
řadatelé ulevovali si slovy: "Ta
česká pakáž musí býti všude!" a

obecní strážník dokonce řekl: "I
dobře aspoft budou po druhé —

rodiče opatrné!!"

Niroilojini museum tokohké
Pěkná myšlénka kteráž již nejednou
v užší oblasti porad sokolských na

přetřes byla uvedena vejde opravdo-
vě v skutek jak v poradách České

obce sokolské bylo usneíeno Dů

vody pro zřízení národopisného
musea sokolského jsou samozřejmý
Sokolská adružení jež sobé vytkla
za ucel býti na stráži všady tam
kde vlasti nebezpečí hrozí a utužo-

vat i svornou činností vlastenecké
vřdoaií vykázali se mohou dnes

lýsledky tak značnými žn důstojný

památník jich práce a zásluh jeví
se vážnou potřebou Česká beo

sokolská najmula přiměřené míst-

nosti pro nastávající museum aaice

najmula k tomu část lokalit t re-

staurantu

Vyznamenaný krajan Pan
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jimi tm potílílo Itehyfitl
rnvi4j#m a t'iU břiy v4 pft ly
ivl Ařítmfiííd pUby vlik Bynl
liím 'J0ltf I'ikl I Ml lloUvi
I!t4 Pabtnllova přsdmtl

l'o'ln '% pM'ifld h4l#!Í d4v4

s svvolnost mUdlk jrI rfkt
řl-li- l a t pouh brtvnry a'ktlív byl
vtrov4n o nbsinjft4ho m(ts iv
jlilíl

yujnnanýtn ifinfhkým splso-vthli-

byl hb jsité jt krajtn
o4t Kře Vr4tiiýha4bn tkla Itl
kpisovatfl a obchodník v Jdné
osobft Vrátný jfnl r Ihmj dl

některých i4inamÁ jté Jil a o

ném! vltln fiHil známo nclíjli
doitud ft4l!nl sUrií onuraoí tvftr-číc- h

a podnikavých ducha narodili"

to v Prát 2 června IHIU Navití-vova- l

pralnkou techniku zároveň

pak zabýval ta výdttnl hudbou k

nll choval ivláítnl t41ibu Koku
1 47 vystihoval se do Apanřlska a

usadil s jako obchK]ník v Mdri-d- ř

Složil víue hudebních dél

z nichž nejvíce vynikla opera f'leo-patr-a

netniť předehra k této zpévo
hře hrána byla r 1807 v dobo šro-

tové výstavy v Paříži v Champs
Klysées a docílila velkého úspěchu
Se svým tamřutnánírn skladatel --

ským a obchodnickým spojoval Vrá-

tný dále i činnost literární Kdo i
ČechS zná autora španělského satiri-

ckého románu "El sastre de la luna"
— "Krejčí v měsíci"? Komu jest
povčdomo že r 1805 vyšla v Ma-

dridě kniha pod titulem: "Coleo-cio- n

de Ion articulos íToletines poe-sia- s

y suetos contenidos en loa H

primosde la Zarzuula"
na níž označen byl autor pseadeony-me- m

"C V Čech" — že dále r
1871 týž spisovatel pod jménem
úplně českým "Karel z Prahy" vy-

dal jiný spis "Secretos del Laberin-t- o

revelaciones de un mundo ima-ginaurio- "

Uyl to Karel Vrátný
Ne dosti na tom: byl zárovffi žur-

nalistou a vydával v Madridě hu-

moristicko satirický dení list "La

polemica" Pokud známo dlel

tento španělský spisovatel kompo-

nista a žurnalista v jedné české oso-

bě posledně v Praze návštěvou roku
1873 Od té doby neví se o něm a

není známo žije li dosud

TU dělnici Jan Janč Jan Cink

a A Kunt odsouzeni byli kr soudem

v Liberci pro účastenství na výtr-

žnostech přádlářfi z továren Lede-rer- a

a Wolfa ve Vísce o Kichichtu
Dostali pro schluknutí čtrnácti až

Sldenní vězení

Povolená již jednou slavnost'

Sokolská v Teplicích byla vládou

opět zakázána a za důvod uvádí se

provolání představenstva lupy kru-

šnohorské nveřejněné v N L jimž
vzhledem k tomu že se také ae

strany "odpůrců německého jazyka"
zamýšlí pořádali dii 14 června t
r slavnost v Teplicích každý So-

kol a vnbeo každý kdo chápe jaký

význam má český župní slet v Te-

plicích ae vyzývá aby dne 13 a 14

června do Teplic spěchal aby do--

ji -- l - 1 1 lt„ - k ~t„-x- ti

Mflaf Mř - lhfwfl M
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9 1

téměř zničila V místech těchto

dosahovaly vodou naplavené kroupy
výše i 1 metru

imoitNř: zritiVY

U Kpiphany S D zabit byl v

sobotu odpoledne bleskem farmer P

Sherpr

V sobotu zavlála poprvé nová

vlajka Spojených Státfl kteráž příj
tnutím Utah do svszku státu o novou

hvězdu obohacena byla tak Že nyní
45 hvězd čítá

V neděli v noci vyloupalo se ze

spolkového vězení v (iuthrie Okla

14 vězňů veHtněs to banditft kteří

po většině pro vraždu souzeni býti
měli

Známému populistovi Jeny
Simpsonovi kterýž na 4 července

ve Fort Dodgn li řečnil vyplacen

byl honorář v souhlase se stříbrař-sko- u

jeho zásadou ve stříbře a sice

odláhnouti si musel 200 ve dvou

pytlíkách

V Cedar IUpid- - I usneSeco

v pondělí radou městskou podati ža-

lobu proti bývalému pokladníka
městskému J C Stoddardovi v žto

knihách schodek #11000 obje-ve- n

byl

Ku krvavé rvačce došlo v sobotu

na pik-nik- u ruských vysloužilců v

Maspeth L I odbývaném K zjed-

naní pořádku zapotřebí bylo 60 po-

licista a 58 osob bylo zatčeno a přes
100 jich poraněno

V Ricbmond Va položen kon-ce- m

týdne při příležitosti sjezdu
konfoderaoních základní

kámen pomníku Jeff Davis' u

jižní konfederace

Chas Steiger
1122 WILMAM ST OMAHA NEB 1

itimíittiiititiiiif iiiitiiititiiiiiiiiiiiinii in itt iififtiiiiiiiinif iiiiiniiiiiitiiiiii iinimifiiitiuiiiiiiitiiiiiř?

i a přednost mela by se dátí státním

I a okr ůpianm

kázali Každý ale ví že byla slav-

nost sokolská v Teplicích proto za-

kázána že nebyla Němcům po chuti

a vláda Hadenova že tančit musí

jak jí národní odpftrci naši pohvi-

zdují! Turnerská slavnost' která v

Teplicích soudobně měla pořádána

býti byla tamním hejtmanstvím
rovněž zakázána z těchže důvodu

Městská rada pražská přijala jedno-

hlasně protest proti tomuto činu

vlády

VMladé Boleslavi dne 12 čer-

vna konala se po tlett ustavující
suh&ze nově zvoleného zastupitel-

stva mladoboleslavského Svobodo-

myslná menšina opětně se nedosta-

vila poněvadž jí nebyly poskytnuty

záruky že jejím oprávněným poža
davkftm bude vyhověno K návrhu

dra Pavlouska uložena byla členftm

menšiny pokuta po 20 zl

Živelní pohroma stihla dne 11

června obeo Lety u Dobřichovic a

zničila tři čtvrtiny letošní mnosli-bn- é

úrody Také loni v krajině
této byla celá úroda krupobitím

úplně zničena letos byla s mnohých

pozemku jarní povodní úrodná prsť
odplavena Tak stíhá obeo pohroma

zapohroraou —Den před tím v pra-

vé poledne strhla nad Dol Mě-cholup- y

pr&trž mračen provázená

krupobitím Za ohlušujícího buráce-

ní hromu přivalila se náhle do obce

voda která rozlila se po návsi v

pravé jezero Celé toto řádění

rozpoutaných živlu netrvalo dlouho

škod však způsobeno na nevídaně

krásné úrodě přemnoho Nejvíce
řádila průtrž mezi Měcholupy a

Úhřiněvsf kde letos bez pohromy
silně vyvinuté řepky protahané

řepy a bujně vzrostlé ozimy i jaře

Oni Bchvalují usnesení kongresu

kterým povoleny byly prostředky k

zřízení vládní výstavky v transmis- -

aissippské výetavfi r 1 8!B a prohla
Sují ře pro ílídr příspěvek ze sát
ní pokladny k podpoře účelu výsta
vy tak aby přinesla cest státu a byla
hodnou částí země kteroi zastupuje

Ženské číslo

Pokroku Západu

jehož řistf výtěžek vřnován jest
óeskó avob řkole ornaké mo-

žno obdrželi a roznášelo Tok

Západu pana Iv Dráždanskóho

který objedn&vko rychle obsta-r- á

aneb v administrací Pok

Západu H2tf

Cenu výtlaku 1Oo_—

Iřddo)Íci výbor

a i tri:: i jl i i i i :
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iniunv vtaniiuimy Jrumy uai nnruiuittucuyiu wiu vuimuu
a Mnichova IIradišté professor vre-[s- e nalézajícím soukmenovcftm posi-dřnnkéh- o

gymnasia v Petrohradéjly dftvéry a olvahy Tímto provo-tát-
ní

rada byl carským ůkizem láním nabývá slavnost' demonstra-vyznamen- án

řá-le- i v Anny II tří- - tivní tvářnosti a v zájmu veřejného

dy pátým to jil řadem ta zásluhy pořádku a blaha musí jí vláda za- -


