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Americký lurnaliita James dor
don Mcittutt m svou loveckou

společnosti laitřrlil prvého dne# Z českých vlastí honů 1 atátf od y do JS4 hodiny
v rsvlru "Cabtul" 4036 koroptví
dno a táli ta silného lijlku od

ta do j hod aoto a dna 3 siří v

pasece "Havránek'' od tadoj
{ nicionátftm nímeckým a spojenýmRozhledy v politice umíní nárol

ním životě a hospodářství

novou svou operu na slova Jaro
sláva Vrchlického ''Jeiaika''

Dva mlaJI umllcl pp Viktor

Kolář a AI Ueiarr patricí k

lákům mistra Ševčíka

vsbudívlí velkou potornost ns

posledním koncertu lurnalistic
klm před nastávajícím odjetdem
na umllcckoj cestu do Anglie

uspořádali tárovcft a proí Trneč-

kem "matineée koncert'1 na žam

pachuti lualiuU LnUuw4 Kun

cert tohoto skvělého tria housli-

sty Koláře cellisty Ueiseri a pia

nisty Trnečka byl krásný a vabti-di- l

hluboký dojem ti četných hosti

hraběte á hnběnky z Lucttowa

českým umělcům jejichž výkony

hodin a 1 1 5 koroptví Metl úiiii- -

níky honů nalítni se také ttiámýÚslíeJnf Matice Školská vydsli cutovaul lovec lvů a tigrfi mar

kýs do Brétetiilku konci tán n adic mi provoláni k

Českému národu v ncml iáJala
Zuřivý LixMJlt filosofie Také

lby v dnech svatováclavských při-

spěl Rtídrým yloniroJnlm darem jedna kapitolka z historie domně

lého utrpení ubohých Němců v
Provolání to zakončeno jo touto

Praze A jo s podivením že ne

byla zvěčněna v orgánech kasinanadlcnou vřtoui
Nechť poznají zapfisáhlí odpor-cov- ó

nali pro vlečku budoucnost
aniž byla telefonicky a telegrafickypřekvapují svou vyspělostí vy

broušeností a procltěnostl věště sdělena do dalekých končití jak
Že marná jest jejich snaha zničiti na byla krásná budoucnost a vel
nasi mládež a seslabiti naSe síly

se z pravidla děje když některý
Němec dle obecného rčení pro
hubu dostane na hubu Tentokrát

ké úspěchy v Anglii
nechť zvědí jak Emanuel Ondříček houslista a
''Národ náS chrabrý a nezdolný vyznamenal se Anton Kriegelsteinnejmladšf bratr proslaveného

ADRESÁŘ SPClKU

filr llflnlrké ! V JHatt
pro vnpadnl Uli

inneunta lowa Wlsrnnsln Nabraiku
t4 Dakoly Michigan

IIlaTBl Jednota 1 St l'aul Minu

L'fdnlH 'Mntm výhrm wlím
lctn# t1írl tuxlHtPfif m Nlkfnt Výsledky
af lAnír ImmIhu ViluiihHlMU Franl o
M I' mil Mlnn ititatoiitrtlirtU J Auhmr-a- j

MlttitraiHill Mlnn II mkstp')lmda JupaMrtiiniikn Ilnpklti Mlnn Vidkntajpiitnia
Krmil A Kfh hl 1'aul Mlnn VmI kopuli lan'K Jrii fyrn M!nPf:ip"i!a Mlnn
0''l"n :m )inhIIi!i# M Hi 1'mii Mlnn
Ukutili rt nCliiJ Ikjlun IVk K Hh

ll Cl I'huI Mlnn

ťtrlllnl i!rijf knutuji vletu kpolkSm
tuhnu íi'rri'iu'1 Hjnu lottnu

č I v Montftomrry Mlnn

}P)fvá fi cchAne kuMnu ftrrtttu nfdMI v
t)Aicl WtMlMvU Jan NontnJ mUturifnd-iMh- U

Jakub Wonrtm TaJmn't ír Mlía
UfrtnlK Varluv 1'rtHfk 1'nkladnk Vojt
NAinec dfivíruíW Frank V au ha

Č II flladořrrh v Le Nncur Center
Minnesota

odbývá aviirhfto katdou I nndflll v mfaict
linllOOK l'H'd-)- d J O Krenlk LeSuour
Ontor Mlnni mUtopfnd K L Vrannvaký
IeSoucr Contcr taj JIIKAlaeranttLeHiiour
(JonU-- r diet J Blcek LeHouor CniitorMInn

C III v St ťanl Mlnn

odbýváavé achftíe kadou8 itfeJu v mfiafcl
Hfodaoda Václav Kotnour at tajmnnlk K J
l'nvloíkn 657 Ounton Bt flCantli Krant Ho-riC-

A44 ťleaaant Ave poil Kr HamalJ
Č Y v Nové Praze Mlnn

odbÝviavé ichflxe kaCdou 4 nodfill v míalcl
Pledaeda Via Ulita mlNtopFed Jan K Ko-
ti ut áčetník Ant F Vrtli taj MaiíJ K

Haíiýr pokladník Vojt J Chalupsky pro-
vodil Krant M Korbel vnitřní itráž Jan
Kratochvil venkovní straž Vác PykuL

Fr PomiJ

J A Komenský ž YI v Hayward
Minnesota

odbývá sví schfize I nedSIl v mísící Přeúg
Fr Statek Austln Mlnn UK No 2i mlato-pFe- ds

Mat BoneB taj Karel Funfar Glen-vll- le

Mlnn) úíetntk Albert Pacovský Glon-vlll- e

Mlnn i poklad Václav gredl důviruík
Josef Plevka

Karel Yellký í Til j Mri lřebonl
Minnesota

odbývá avéfgchflie každou 8 ned611 vmCstri
Předseda Jan Klaln Montn-o- 3ryiVilnnKltNo9 mlstopřndsVoJUSch UhliřMontKoniery
Mlnn UK No2 tajemník Václav A Kdol
KUkenney Mlnn Klt No li ííetník Jan
Podojil Kllkonney Mlnn Uíl No I? poklJan Noska KUkenney Mlnn UK No 1

C YIII Rovnost Owatonna Mlnn
odbývá své (chfize každou 2 nodCH r mStlcl v

Íodnu
hodinu odpolv síni 0 8P B Předseda

místopředs Leopold DuHek:
tajemník Jno O Flsher Q£etníkFrťechek:
pokladník Adolf Horák

Spolek 5 IX r fine Citf Minnesota

posluchač I ročníku filosofickév boji
vítězně vzdoruje nepřátel roji

houslisty Františka Ondříčka

který jest také americkým Če fakulty německé university Ubí
Za spásu dítek svých za blaho ral se po 3 hod v noci ze staréhochům znám vydá se v listopadu

i nimi sociálním demokratům on

byl neúnavným organisátorem če

ských rodičů o českou školu boju-

jících a neohroženým činovníkem

sokolským Bohnici právě tato

činnost připravila jej o chléb o

místo váíného na dolu "Florcuti-ně- '

ve Světci poněvadž českému

řediteli dolu vytýkal ře posýlá
děli do německé Školy Bohu

budž žalováno že vlivuplné ''vla-

stenecké'' osoby v Prae nedo- -

vedly opatřiti Dvořákovi místo

kde by mohl pracovali Proto
Nár Jed Severočeská nyní sama

hledá mu práci
Na stávkující v petrolce v Par

dubicích vydala tamnějSÍ organi-sac- e

národně sociální sběrací

listiny hektograíované jež zhotovil

soudruh Král bývalý inkasista

pardubické nemocenské pokladny
Jedna sběrací listina dostala se

omylem pošty náchodské místo

"národnímu sdružení dělaíků

tkalcovských'' — xio jistého ho-

stince v Náchodě kdež je místnost
sociálně demokratických spolků
Odtud dostala se prý listina na
četnictvo! Věc udána soudu a

Král pokutován 5 K Je-- li to

pravdou bylo to jednání hanebné!

Život na rozhraní národnostním
v Čechách stává se stále zajíma-

vějším Sebe nepatrnější zábava
čí slavnost Čechů přivodí hned

truezábavu či trueslavnost Němců

Matky města na Malou Stranu a po Karna koncertní tournée po Polsku a

Německuneváhá věnovat život i statky" lově mostu šel po levém místo po

V Králové Dvoře uspořádal
Po Čechách znovu rozléhá se

volání aby vSichni citem vlaste
pravém chodníku Nedaleko sou

soŠÍ Turka zasáhl holí jíž KrieVzdělávací sbor utvořený z díle

gítů studentstva učitelstva Soneckým i vědomím národním gelsteia mával 26letého hodináře

Karla Slabeckého který šel s příprodchnutí lidé srazili se ve spo kolstva a hasíčstva uměleckou
telem jos Kadlecem 27letýmléčný íik a společně bránili práva
řeznfkem Slabecký vytýkal chodčeského národa Ale jak se zdá

výstavu V ní vystavena byla dl

la následujících výtvarných uměl

ců: malíři: Aleš Bém Boettin ci že holí mává ale za odpověďnalezlo volání ono malého ohlasu
neboť Nár Listy o tom pozname dostal od Knegelsteina několik

ger Braunerova Dědina Chittusi
Kalvoda Kaván Lantrer Muchanávají: "Jsouť u nás Živlové nadávek a ránu holí Slabecký

ránu oplatil a utekl Kriegelsteinkteří by v společném šiku místa

nikdy nehledali již proto ne že za pustých nadávek pustil se do
PanuŠka Radimský Šimon Špil-l- ar

Jaroslav Švábinský Úprka
sochaři: Bílek Kavka Sucharda

Soukup Španiel ciseler: Kulhá

úplně nevinného Kadlece a zb 1Živi jsou právfi z toho co má býtí
jej holí tak nemilosrdně žc Kadlecv důležitém národním zájmu od

straněno" klesl a nemohl povstali burŠáknek Vystaveno celkem 180 obra
přestal ho biti teprvé tehdy kdyžInu rybáři lovící v kalných vo zů a plastik Celková exposice
hůl o něj přerazil Zatím přikvadách nalézají se v každém náro Karla Langra byla 55 obrazů
pila hlídka Slabeckým přivolanádě je to vsak politování hodné že

a následek toho bývá pravidelně a odvedla všechny tři na strážníciKronika událostí
úřední zákaz obou To stalo sejest jích tak mnoho v národě če

akém Tam před Četnými svědky buršák
posledně v Králové Dvoře Krá Doly na tlato v čtehith Po Cechům surově spílal Při bur
lovédvorský odbor akademického odbývá svá schfize každou 2 nedili v mísící r

Poněvadž katastrofa zaviněná

trvalým šachem postihla nejvíce
mnohých pokusech započala an

šáckých bouřích byli ljdé vsazeni lbododo Předseda Jan Strinhl mfatnnřatl
spolku "Krakonoš chystal se So glická společnost která zakoupila Jan Bárta tajem Cvr Kuss ifMnik Antondo kriminálu pro pouhá vdániŽfrné krajiny zlatého pruhu polah kolem'1 a místními dělnickými re ík povian vaciav Karas provodCITomnlllnltl la Vnllk Iopuštěné doly na zlato v okrese

"Express Tentokráte buršákikého po celé jeho délce od Jaro stráž MatíJ proebáska Plna City Mlnn
propuštěn vůbec Zavedeno protiměře až po Mělník tu lid v těch- -

benešovském s teženír Zahi
jení těžby stalo se způsobem slav

organisaeemí výlet do blízkého

národostně smíšeného Žírce Vy

věšených pUkátů ulekli re králové
to krajích nejusilovněji se domáhá

Karel Havlíček Borovský ř IY

MlnneapoIIs Mlnn
němu trestní řízení pro přestupek
lehkého ublížení na těle Ježto

nostním dne 10 září t r Nové
dvorští turnéři a ohlásili hned na

vládní pomoci Schůze za tím
účelem odbývána byla 18 září též

odbývá svá sobSse každou 1 nedfill v mísící y
siní í 231 corner of Washington & Oedaravevšak Kadlec tvrdil že přes 4 nezařízení dolů působí mohutoým

dojmem mocné stroje na drceníhejtmanství svoje pochodové cvi
děle měl známky a následky týránív Přelouči v záloženském domě a

čení do Žírce Úmysl byl zjevný buršákova postoupil soudce spisyChtěli docíiiti zákazu českého
trestnímu soúdu k zavedení řízeni

výletu A slavné c k okresní

v ní k četně shromážděným obča-

nům promluvili poslanci Joseí
Sokol PraotiSek Udržal a Joseí
Kudrnka a ještě jiní vynikající

rudy čistírna elektrárna vytaho-vadl- o

vodárna zařízení k přeči-sťová-

písku pomocí cyankali
vše zařízeno dle nových soustav
k tomu druží se domy dělnické

ve směru zločinu těžkého ublížení

bo ireaseaa Anaro j uritf taj ťetr Straka
SOH- -Z Ht Bo oíetnlk Adolf líjubítíek 1327

Washington ave pokladník Jan étráfeldam Ontario Btroet 80 Kast

Č X Čechosloran v Ollrla Mlnn

Odbývá svá lohfise druhou nodíll v mísící
Předseda Ant Uoíok místopředseda John
Brtek tajemník Karel Hobák dietní
Hed Kotek pokladník-

- Karel Koho

Čechle i XI v So Omaha Scb
Odbývá schfize každý druhý ítvrteli v míst- -

hejtmanství jim vyhovělo Zaká
na těle

zalo výlety oba

Trustv se uočínaíí zakládat! úřednické a — hotel V pravdě
také již v Čechách V Praze byla v krátké době vyrostl téměř v ti
konána porada velkých českých ché krajince na úpatí Blaníku

Před popravou

Před poslední popravou v Chi

cagu vrah veškeru vínu svaloval
na alkohol stal se jeho otrokem
tak že často nebyl si vědom toho
co dělá Snad měl pravdu Ale

ol o osm bodln veíer v fini Fr Laltnera před
sedaJan Červoný 20 a Q místopř Fr Lalt-ne-r

tajemník a ífetník Adoll Zezulák 6
North 20 ul pokl J VocásesSl 8 8t

strojíren a z ní se vylíhnuto sdru mohutný průmyslový závod s hluč

ným a čilým životem mocné indužení českých strojíren do něhož
Číslo XII Chrudim r Raclne WIsnáleží: "První českomoravská to strie Zdaři li se podnik nový

várna na stroje" v Praze firma odbývá své schůze každou třetí sobotu v m 6--

v 7 hodin veíer Předseda Kar Čáslavský
kdo byl vinen že alkohol jej pře

P Hinghoííer na Smíckově Praž
život očekává krajinářskou idyllu
podblanickou kde často bída s

nouzí ruce si podávaly A podniská akciová strojírna v Praze
IWiH N Ocneva st: taj a diet Jos Ilavllna
17Z8N Oeneva st pokladník Vác Janota
1012 Albert St

katelé jsou plni naděje Již dnes Číslo XIII Český Lerr Hoaforth Bed
wood Co Mlnn

Škodovy závody z Plzně S další-

mi dvěma strojírnami Akciovou

společností strojírny v Karlině a

Bromovský Schulz a Sohr se vy

zaměstnávají asi 400 dělníků Ulo
žili v podnik kapitál přes 2 milio odbývá tohfize každou druhou nodíll r mittl
ny korun a tvrdí že dle dobrozdá- -

rreaseaa ttarni Housek vesta Mlnnj mlsto- -

Rředs Václav Platuika Hoaforth Mlnn tajJedllíka Veata Mlnn díistnfk Ant
Kotval Vesla Mlnn pokladník Jan Kotval
Vesta Mlnn

jednává aby ke sdružení přistou ní anglických znalců vydatnost
p í Zisk společně docílený má těchto dolů českých v ničem si

Číslo XIY Ladlmír Klácel
T Tuscobla WIs

nezadá s vydatností dolů jihoafric

kých Nuž mnoho Štěstí — ka
býtt rozdílen mezi sáčatněné to

várny v jistém poměru dle výkon
oostí jednotlivých firem pitál je sice cizí ale prospěje --li

odbývá schfize každou druhou nodíll v mSafcI
Předseda Albert Kuía Jos Soukup místo-
předs tajemník Vác llamack Jos Havel
úíotDik Jos Krahulec pokladníkpřezměoé krajiny zvýší li životníZ uměleckého vědeckého a literár

mohl? Hlavně on sám Že nedo-

vedl se ovládali a že volil ony
hrozné laciné nápoje ze surového
lihu vyráběné tedy skutečně jedy
jímiž znenáhla soustavu svou otra-

voval Z počátku bezpochyby
pro nahodilou nevolnost žaludku

neb střev pro zmalátnělost nebo

jiné ochuravéní vzal útočiště k

lihu a lihovým nápojům ale ty
pomalu a jistě podrývaly jeho
zdraví tělesné i duševní Vyhněte
se podobným nápojúml Kdo po-

třebuje léku pro rychlé osvěžení

tělesných sil nebo pro okamžité

zjednání si zdravé chuti k jídlu
nechť zvolí Trinerovu Angeliku
Hořkou jedinou Žaludeční hoř-

kou vyráběnou z Čistého vína

kořínky a kůry jež ve víně tom

jsou uloženy mají znamenitý úči-

nek na zažívací ústrojí jak doká-

záno jest zkušeností lidovou i po
kuny lékařskými Ona rázem za

ního světa Jan Has 6 XY Honklns Mlnn
odbývá své schfize kaídý druhpátek v8hV Národ divadle předvedeno

míru obyvatelstva a prospěje h
mu budiž vítáni český kapitál
jest nepodnikavý natož aby razil

nové dráhy na neznámé pfldčjnuť
no vítati byť i s trpkostí odvahu

Tecer v Annnrson tiau rrens Jan Hlionka
hox ltfl místopředs Jos SUpáoek taj Jos
IlevdH Rox 1H HnnVIna Ulnn dítn(l 1nbylo drama "Pustina od srbské

muži Delegáty k této schůzi vy-

slaly obce: Rosíce Blatník Lany
Starý Kolín Žívanice Kojíce Re

čany Trnávka Lhota Chvaletice

Loheoice Labětín Líb Chrčíce

Solmice a Břehy
V přijaté resoluci žádá se po-

moc od vlády odepsáním daní

poskytnutím zápůjček rolnictvu a

poikytoutím práce délaíctvu na

pracích regulačních a kaoalisač
nich na středním Labí v oblastech
okresů pardubického přeloučské
ho a kolínského Tyto práce jsou
dávno v plánu ile Koerber jc zů

myslně zdržuje a nechce je začíti

pokud prý nebude zlomen ob-struk- čnl

odpor českých poslanců- -

V ten samý den konána schůze
voličů města i okresu chotčbořské-b- o

jíž předsedal starosta Zvěřina
Ve schůzi se přimlouval páter
Vlček farář z Nové Vsi za součin
nost viech stran v národě vedle

něho mluvili také poslanci Pacák
Zimmer a Níklíeld s jichž jedná-
ním jakož i postupem mladoče

aké strany vysloven byl úplný
souhlas

Jako před nedávnem v Litovli
na Moravě tak v Příboře tamtéž
dne 18 září odbývána byla česká
kulturní slavnost otevření nové

budovy české zemské reálky
Budova ta jest skvostná Slavnosť
se vydařila skvěle za velikého

účastenství lidu a slavnostní řeč

pronesl poslanec dr Ed Parma z

Frenítátu
Truchlivý osud stihnul národ-

ního pracovníka na českém seve-

ru Vojtěcha Dvořáka v Ledvicích

Kdykoli podnikla se nějaká národ-

ní akce on byl vždy v popředí
Jeho zásluhou v páté kurií v Led
vících prošli čefití volitelé proti

Červený pokladník Frank Kiiího spisovatele NuSiče s pěkným
Sebraska č XVI t Omaha 5ebúspěchem Jest to manželské

kapitálu cizího těžiti z bohaté odbývá svá schfize každé první dterf ▼ mi!o(droma jemuž za podklad slouží
vsím pj w tiroona ťreas J W Hroch
tajemník a díétnlk Jakub Mareft 11110 Bo lastará látka — nevěra lira má naší vlasti

Tragedie lásky Alois Libenic- -

8t„ pokladník Karel Mareá S E cor 6tb
and Williams Stdle kritiky některé silné scény

které se velice líbily Číslo XVIII Hmlřl Kořeni --

T Hrynood WIs
ký ailetý horník z Mostu udržo-

val a roletou Barborou VanešovouTéž pěkným úspěchem pro
svolili sl následující dřadntkyt předseda Jan
Ptller mistouředseda Frank Klnkor tuldůvěrný milostný poměr jehožvedeno bylo původní české dra-

ma "Dolorosa'1 od Abígail If
Horákové Jest vzato ze života

následky se měly v brzku dosta Josef Fuchs diet Kohumli Josirek pokl
Tom Kyselko prfivodíi Jan Bvoma vnitřní
stráž Jos Joslfek venkovní stráž Štípán

hřeje vnitřnosti a tím dodá každé-

mu zvlášlního pocitu pohodli
vili Libeoický měl na podzim
rukovati a nebylo tudíž vyhlídky
na brzké ženění což uvedlo mi

piHjun početní rynor vao inovaic joserVlasník Jan Forman Scbtse se odbývají
každou druhou nedéll v mísícíona hned povzbudí ústrojí k činkočující divadelní společností

Vše v ní dle kritického rozboru

plyne tak samo bez námahy bez
nosti a tím způsobí závidění hod

úmyslu jalro život sám Paní
nou chuť Jc jídlu V lepších ho-

stincích Josef Triner 799 So

lence v zoufalství a oba se roz-

hodli že společně zemrou Nej-

dříve střelil Libenický svoji milou Louis BořkaHoráková jest skutečný talent a
Ashland Ave Chicago 111

do levé strany prsou a jakmilejejí hra se řadí k nejzdařílejším z

českých novodobých prací pro

jeviště Dolorosa je matka i dce
bez vlády klesla k zemi střelil se český právník a veřejný notářD Hlte & Dl Buriell
do srdce tak Že byl okamŽUě

943 Jí Y Life Bld Omaha
13 a Plerce ul Omaha Neb

V nřadovnS pouze odpoledte od S do B bod
mrtev VaneŠová která byla jen

postřelená po chvíli se vzpamato

ra v tomto kuse a utrpení jich

účinkuje mocně nejen na nervy
ale také na srdce diváků

vymění s vámi nový ručně zhoto Kdo by potřeboval radu neb zástupce v
právních záležitostech notářskou práci ab

vený koňský postroj za starý
vala a dovlékla se do svého bytu
kde přivolaný lékař uznal stav její

beznadějným

strakt aneb se chtál přesvědílt mi-- ll dobrý
zápis na majetek ať se na nřj dfivěrou
obrátí OdporuíujRme jej vlem krajanlm

Skladatel Jos B Forster ode
NavStivte nát aneb nám doplíie—Btará kílry

vloho druhu vidy na ruce SVmSvzdal správě Národního divadla Kten pravm pomoci poireouji w


