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V Tyndsll líon Hornině okrpi

v Ho Dakoté navrhli demokraté J

pánka za ai'ftora a J V Tií-bel- a

ta litovntho

i Vsul Anna Kociánová v Clove

landu ta lala proti npobčnoHti dráhy

pouliční 'I5i Cotinolidalu' žalobu o

náhradu za poranční je! utrpěl její

Slety syn Jonef jemul byly clektrl

ckou károu ujety obé nohy

t Stařičký Jan Stalek v Cluvelan

du upadl do stoky a uírpél bok-Htn-é

poraní fif

% Dne 31 srpna odsouzení byli v

(Ireetisburgu la dva fernofii (Jeo

WiUon na jeden rok a II N On

borne na sedm městců do robotárny
za to že učinili útok na krajany
rrant a hmanueia Ilřilialy s revol

verciu v hoHtinci v Mt i lťaHant l a

i Ve VVesely Minn založen byl

kooperativní tnáslařský spolek far

máfký se základním kapitálem
♦3000 Je při tom 00 podílu po $50
V Drozda je předsedou spolku no

stavbou máslárny započato bude co

nejdříve

Jest velmi snadným náledkem
vycuknutí zmrzačili se na celý Život

Každý jenž nehodou takovou jest
poBtižt-- mél by védčti že olej sv

Jakuba vyléčí i nej horní případ
vymknutí a jest nejlepBlm prostřed
kem proti obraženinám

DoSHULENBURGTcx

Pan John Vacek převzal z ochoty
jednatelství našich listu ajeitojráv
nén duh zastupovat ve všech zalezl
tostech týkajících se naíeho závodu

Vyd Pokr Záp a Hospodáře

DO LA GRANGE TEX

Pan F Mosig převzal a ochoty
jednatelství nanich Iintú a jest oprav!! 111!nen nas tasiupovaii ve viccu suiezi
tostech tykajících ae našeho závodu

Vyd Pokr Záp a Houpodáře

DO BLUFF TEX

Pan Jindřich Parma převzat ied
natelství našich listu Krajané nechf
ae vždy dfivérou na jiibo obrátí

když mají cokoliv u náa k vyřízeni

Vyd Pokr Záp a Hospodáře

00 WALLES TEX

Pan Jonef F Klečka převzal t
ochoty jednatelství naicb listů a Jest

oprávněn náa zastupovat i ve víecb
záležitostech týkajících se naíeho
aávoda Vydavatelstvo

Pokr Západu a Hospodáře

DO ENGLE TEX

pan I J (iallia převzal i ochoty
jednatelství našich listu a jeidopráv
oén náa zastupovat i ve všech záleži

tostech tykajících ae našeho závodu

Vyd Pokr Zip a Hospodáře

llmU Va itřsffti i!n# 31 řpn

jiř4 v fViliéeb Jik na jilii i4i- -

j fti fjrllfH % tv?N prrt fhá

dikm livslrií t( pohřmy 1 14 sí
1 i "k'lt bti(nké Akodi p4éí
af řii protf rlé ářorly Nsm4n4

kř'it ř4tili bouř v říkotl Pfkw

Jindřichovi lífilff Kami-řiie- i nal

Lí'Od Mílivki UsoKÍuf i f bkoíl

přalkémv okfdí Hliného Žslsinéhfi

Urod í Vysokého n J Turnova a

Jiftd Kofleam ltftt tííily s

pojišťovací ipfdífrioifl tu Iftoiní

fýilok tthri II itržty ininjffih tst

n&sl" Iksm poulcďdi li krupobití klu-- ly

lylo na b' ji na tupft nsjnilíl

I) hfnsnhn ttfMiití t Itniidh U

CtsUha SkiiUit tismtmuji iť Vi

iředu 3'i srpna k veésm snesla s

nad t lřjí krijiniifi prudká bouř- -

prován-n- á vřtrrm a drAtém Do

lili lai%ké boudy ve stroniořádi tak

zvané 'Koutecké rok la'' schovali in

néktfří dělnici a to stalo so Jim osud-

ním V několika vteřinách uhodil

do bon ly blesk a zasáhl v ní uscho

váné izipátil Ji Účínek byl hrozny

Zabiti byli Josef Ka láník vdoveo a

oteo ísti nezaopatřeuýih dítek Ka- -

nd Hi fman domkář Karolina Jirá-

sková fena zedníka a Kateřina Vl-

čková svobodná dělnice žena obuv

níka Františka Zárubová zraněna je
těžce rovněž Františka Jirásková

Celá u Jálost způsobila všude rozruch

neobyčejný Pohřeb nešťastných

konal se v pátek dne 28 srpna

Nooé boje V poslední době dočf

tátne se v novinách ze staré vlasti

docházejících opět a opčt o nových

surovostech Němců proti Cechům v

nezavřeném' území českémjichž ve

likou přlťtnou jsou Stvácskó plátky
německé V původním našem do-pi- se

z Cech dočtou so čtenáři o akci

jaká v českém národé byla zahájena
na ochranu a podporu Českých men-ši- n

Dlužno dodali že agitace ta

děje se i i načne a celá řada korporací

samosprávných i spolků jde tu ruku

v ruce s potřebou kterou nahlíží

snad každý jen ne "otcovská" víden- -

ská vláda

Z pruiíké domácnosti Feuilleto- -

nista odpoledních "N L" ze dne 29

srpna projednává potíže a jakými se

v Praze setkává první velká retre- -

acntačnl ale civilní totiž sokolská

kapela pražská jejíhož zřízení potře-

ba nastala když kapely vojenské na

komando svých plukovníků vnuco

valy pořád a pořád českým uším

všecku možnou hudbu jen ne čcBkou

Vylíčiv všecky ty potíže praví
feuilletoniBta ke konci: "Však proto

kapela sokolská jak pevné doufáme

za nynějšího řízení žiti bude dále

Má za za sebou nejen obětavého

mecenáše — a my nemáme příčiny

proč bychom tajili že mužem tím

jenž vřelého za to zasluhuje uznání

je pan Antonín Chmel — a potom ji

provází přízeň obrovské většiny če

ského obecenstva které sokolské

hudbé věrno zůstane" Pan Antoníni

Chmel je známý uzenář na Král

Vinohradech jehož tboži v několika

krátkých letech tiskalo si snad po

celé Evropé nejlepší pověsti Pan

Chmel je t moderních lidí sůl v

očích staročeských patentovaných
vlastenců a mecenášů A nám ade

bije srdce dvomásobou radostí tste-me- -li

že ne už císařští a hospodář
Stí a tajuí a kdo ví jací radové udá-

vali v českém mecenášství tónnýbrž
že na váhy národního mecenášství
klade so otevřená dlaů slavného ře-

mesla

Mlnkká akademie v Praze byla

povolená

Zlatý ous arcibiskupů o Oprava

tlatého vozu olomouckého aroibi-skup- a

Kohna bude stát maličkost

10í00 tl Arcibiskup platí dělní-

kům na svých statcích 25 kr denné

a jeho tUtky taujlmajt lémíi žtvr

linu Moravy
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Skim ífi fco ť frovářfk lI hlavní
'ina liíi" ďtti I Mm! ii liiiivíh

nrnajf Jrdiný a MJI1! l ří ř'l o

tyrovnánl míl "Urol l{ttn'
'ml: # Af vyr-ivriáv-

á í'l Trans

ak t li t tolik j Jiť í ijťt
fiiijf a to bijiié lak In jH tom

vyrviánl ('iljtní# potiiH Ma

f afi vyhrajod Htií in kvdy
stanu s iltpiií (kolnu
omru VrtS atii lu l MaTaři vy

nahradí Jiiiď A hl" co vody

uplynut- - od H ďby a dnps? f'ilaj
tanifl puhofrta v víeih vy- -

roVliávíchh předlohách Jr-l- l V OtáliM

kvóty udflujw ne "taie na povnhu
nepatrné zhpeiil a to aí tikové Jn

iy Mirři iiiMu Mlinýih 30' jda- -

tili nadále :V—:)'' na společné vý

laje Ap'ft minUtr líánfTy Je

k tomu i'ilupkii svolný Žh ale

Mifaři byť i na oko se pro toto
ustanovení rotí odloží s vyrovná
vat! akce A dojde ni ni tedy vzdor

nndání v novtm řfi"kún snČmu

který alespoň v uherské polovici

bude snad povolnřjSl Kdo rořd

ledy pravdu' —

ílíiěkd řítila dlo takových dispo
sic bude míti zméiifiiý program
Lro myslili s úplnou b&rpečnosil na

to že so rakouskému parlamentu na

podzim vjrovnávací předlohy nepo-

dají Formální usnesení se v té pří- -

činé nestalo a hr liadeni bude se

houževnaté všem odkladům bránili

ale neuí pochyby žo obtíže a pře

kážky činéoé se straty uherské

pepřt-kon- á Následkem toho mizí

potřeba svolali rakouský parlament

již v métdci září Hrabé liadeni

mél v úmyslu to učinili nejdéle do

20 záři Protože vřik podle všeho

vyrovnávací předlohy říšakó radů

podány nebudou sejdu se poslanocká

snfmovua teprve v řfjnu Parlament

rukouaký bude se ledy zabývati kro- -

mé reformy práva domovského a

nékterých drobných předloh ulavnů

rozpočtem Ale také při lomto vlá--
dé nastanou obtíže zf jména při

disposičním fondo protože so véci

mají tak že mimo Poláky velkostat-kář- e

a nanejvýše Sloviuce není v

celé snřmovuč jediné strany na

kterou by mohl hr liadeni počítali
Nicniéné doufá ministr-preside- nt že

rozpočet dojednán bude do konce

hčhícc prosince nanejdéle pak do

polovice městce ledna Potom

bude kampaň Bitému zem

ských —

Kilu je volemi tprámf Od jejího
odhlasování uplynuly dny týdny i

mésíce ale oprava jakoby v moře

zapadla Ale neutonula Jak so

dovídáme dostala císařské schválení

a bude dle ) řfležitosti provedena

liadeni s opravou patrné čekal až po

vyrovnání rakousko-uherské- m jak
také jsme správné referovali Ale

když vyrovnání vázne tu ve smyslu

výše uvedených důvodu ted opravu

přece bude musit vytáhnout a dle ní

volby provést

ikhúzt ivobwlomydných jmlancil
námi ohlášená konala se v neděli

23 srpna na pražské radnici Súčant-nil- o

se Jí "I poslanců a Čech a a Mo

ravy post Tuček a Kulp Sou

hlasných telegramu a dopisu došlo

pře 100 Schůze mčla rát dftsiojný
Předseda výkonného výboru dr

Podlipný zahájil po 9 hodině schůzi

velmi četně navštívenou Uvítav

vřele přítomné poslance naznačil

příčinu pro kterou se vedení strany
rozhodlo aby bet odkladu 'otáoa

mi( Mti řtftísiti řko4nf
i'řvidJ f Jkortftdio vfdfiM dr 1

Herold řHitffiir invilní k"i

triny v jHéiní řtaiirh tnplin
trlifijKaty I ) pKtfiel unniil ov'd-l- t

í ) aby trsfii říjtatřili vydáni

bř'ifřy v ftktík Jaiyefeh kli
bv Kititřt é#kf h Kifnífi

byly v)lny i ) aly iffisn bil ftá

rodní f n I ki yU wniin lír
'I- - L 1 I i 1 1 II t i llI i( i' II n iwijf lín noilii imni
abv ohrinná (inriol li!'dn6 naíuh
fiH liíin italto!# #íi liké tm M im
vu Mko 'i[ II Mflll v

iiKf itih tHtmi t tti l i iiAiiiil fiilřh Um

rátthijtil přohUínl Hlxiř poln
ea nerudní strany ivobodomydíé i
i st u a Mřvy siiďlava ticiojttťiu
toho potřebu aby k irfdpořsfikjt h
fiiMiiiii v tak sv tm' in imvii''m
óiefnl ia irlm Ji h obrany proti
pron4tr lováiil a úiinkfirn zřlu n bt
náfo dní f ji d a lim úMem bu lil

Íiořúdána
a vyzvána ri 14 feská

tejméns
r#tc r i f a obecni

tantutíiti Ut va io!k v a lednotv t s- -

fie)n' a prtlmyslovo závody a všiehM

eH vlaMetici iiez rozdílu aiiy svoti
hřivnou k zatolonl tohoto fondu

při-e- li konečné ukládá výkonnému

výboru národní strany svobodomysl
Iié aby bez odkladu ďdnidl s se ci

jednot iiakh INtb dtil Mati

ce íkoliiké seve ročeké a pošumav-sk- é

národní jednoty předních kor-

poraci penčžiilch podniků a průmy-

slových závodů o organisaci správé
uvedeného fmdu Návrhy výkonné-

ho výboru byly Jednohlasné přijaty

Nbná zuří jako besdu nad usne

Sením čts poslanců Štvou provo-táni- mi

i svými plátky Prohlašuji
akci českou za provokaci a cení zu

by Nu kousnéte jen bestie — ale

pozor na tlamu obušek je napřa-Že- n

—

titamWl StMajl na slavnost Po
débradovu Svobodomyslný její ráz

jim nebyl vhod Nevédouce jak
vvznam ieií snížiti zfalšovali i prů
běh její ba našli dokonce i výkřik

který prý kdosi volal na Herolda

Když týž vstoupil nařečniště tu prý
dle ''ČeB Politiky" volali naň lidé:
"dolil s řečníkem!'' — A zatím —

křičeli lidé na spisovatele Zákretse

který so deštníkem chránil proti
slunci: "dolu a deštníkem!" A ani

citáty z historie nejsou Staročechům

vhod Citoval Herold ve své řeči

některá místa z historie o Kfmu a

jeho počínání v dobé Podébradově

'Česká Politika" prohlásila místa
teči Heroldovy za fitvanl proti kléru

a za zužitkování slavnosti k politické
__li rff Ě 1

agitaci A zase meia maicr iiiuiy
tyto byly vířné citovány dle — Pa-

lackého Inu malér nad malér!

Uvidíme otatué budou-- li Staročefii

stékat na sjezd černé armády v Tá-

boře! —

NfmfcM tlioadU) v krisi Kedile!

jeho zuámý Amsl Neumann zadal o

propuštěni protože mu nejv maršá-

lek Lobkovic vytýkal špatnou sprá
vu divad a do strance nnancni i —

umělecké I pro nás a za nás ať

ido za Amslem i celé to židovské
mausoleum

iSntm král českého seido 80 někdv
Ir vánocům a potrvá asi do února
RfíHka rada bude nyní svolaná v

říinu a io vyřízení předložených
nrVdloh bude rozpuštčna Nová

říáská rada sejde se asi v dubnu

ílíhké volbu dle nové volební
a a

opravy řízeno konali se uuuou v

březnu 1807

Droltotinij Klerikálové loučeni

v družstvo "VlasC" měli v Praze

sjezd Bouřili nejvíc pro mravopo-eestno- sf

proti divadlu a zvlášť proti
baletu Hele cudné panpátery! A

což na ty své kuchařicky nevzpo-mněli- ?

tSotiald strany se u nás včrué dle

zpráv "Pokr Záp" melou Sociální
demokratové aeprali se ondy a kle-rikálnl-

demokraty První vytýkali
druhým pampáterydruzl zase prvním
židovské vůdce a mela byla hotova
schůze rozbita A pravdu měli oba

Inf mAli Kw wmlátit vAilcn iidnv
ft 1 ti i mi i v j " i — '- - - " — " -

ské druzí kněžské a na půdé národní

měli by se co české dělnictvo iloučit

v jeden krub a byl by pokoj

IWatl máme hrozné To Jo léto

letos Zima vítr déšť Po léta

takové nebylo —aup—
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bavlnu přihodilo no oliiov4ol hod

né neštěstí Přišla mu ruka do

stroje a týl roztrhal ji tak že mu

musela al po loket biti uříznuta

SUv jeho jelikož itráta krve před

příchodem IčkaN byb tntáuK juxt

pov&Ilivý

5 V £i'řktim Cbiogu tu hájena

byla v ncdíili divalilri( naÍBona

Hilbertovými "Chody" kuHitu ijira-covaný-
m

dle Jiráskových 4Taohlv

cft" Hilbcrt Je donud mladičký

cenkj BiÍ"ovaUl který kí víak u! na

Nér divadlo xÍBkal Jméno

Paní Anna BuznoHková v Clu

Ivelandd zahájila procena proti rauii

svému Janu IteznoMkovi který na

ni podal íalobu o rozvod ačkoliv

ona jej nestihala když ji a déti opu
1 etil a a Jinou ženítitiou v Minnta

_I nolig_ no OHadil Zbohatnuv tam a

itrativ i druhou ženu chtí! ni vzlti

třetí a proto zadal o rozvod od první

ženy av&díje že byl od ní opuřtén

V pondělí mm týden aoHio v

i hostinci uí Holečkové v ClevHaude

k hádce mezi nókolika českými kra

jjany a apoluredaktorem tamčjHlho

Worldu W O Kellym který je zná

mým milovnlkex puwtých rvaček

i Uraziv krajany chtčl Je nafoukaneo

"i
pak častovat ale "pocta" ta byla

Ze vzteku praštil Kelly
H
krajana Frant Nechutného po té na
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