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útocích jíijy ranfno plet 10 osob
Kamcrfm vytthaným 1 ulalbya
viatým 1 novQMavby temikého
domu mněno 14 strážníka met!# Z českých vlastí #

Dobrou trvanlivou 11 lad
IlOU ObUV

Aat Bílka
v čís 1136 jilní 13 til

kiU tni luilnft KÍwlirm' ohrtiml olmvt

nim! 4 telce Obecni tajemník

llastingcr rranřn kamenem ni
čele 'A pilino vojika které také

!il':a!iv v daiíul llOtpUiUf- -uvuaRozhledy v (c!!t!cc cminí ndroá

ním IlYOté a hospodářství Jh pro ilámy Uk I pro ptiijr mIMI VIA'ské tím! byl by i v tom případ

v prokleti" kde ukátal orjen c

tou iklikltncit tvé souhry v mt
nurtu tluJiíck a ivIUié pl hWIk

ivu V u c vilčlku i)lt V 'IU

kort)0ě pochodu' dokátal rpřt
bravuru a rotplamr Aujíd oheň

své dynamiky a rhytmiky l)vq-tlkov- ou

ouurturou k "Josefu
Ki jctánu Tylu" koncert ukončen

Filharmonikové sehráli ji a po
hnutím a nadšením jel vlévá pra-

vá látka Dirigent Oskar Nedbal

ta velitelské své mistrovství od

měněn byl bouřlivou pochvalou
Dnem 9 Hjna zahjeny byly v

řále plodinové buny populární

koncerty České- - Filharmonie"
Hlavní Část programů těchto bu

nim JpIiojo tny aarav mo u m iiooimiy
kouní byl típl" ipokojťn proto pro- -málo 9a mlítě avSak mámo jest
iliWá len tu neJIcpM obuv tacrnv levnéio Týn jest městem které nebla
NftvMtvto hol

hými poměry zejména stálým cd
kládáním stavby kanálu dunajsko

vytáhlo tu iUuvoliioly tranea
jeden vojín pluku 49 Dragounský
poručík zraněn kamenem na hlavě

a okamžitě iq svalil k zemi
stanice byla v permanen-c- i

a obvázala t6 raněných Zatře
no bylo 30 osob Policie počínala
si obvyklou surovostí hnala se

ta lidem i když ustupoval a zuřivě

do něj tloukla a sekala Šavlemi- - —

Prot! míztodriiteli rozmohlo se v

0]IVIXAvltavského a úpravy řečiště Vita

vy nezkvétá a ceny domů v Týně Loan & Buihliiifr
spíše že klesají Za takových o

kolností zvyšovat! daně a to ještě
v době kdy celá krajina úpí pod

-A-c-

cocIatlcn

v Bce Building
21 rok stard a nejBUr&l ví mFstS

A7f t j vphtmkíi Pí-

dí Němci se romodně pontavtii do

opoiico na Českém mimu a budou
ruSiti obstrukcf jeho činnou Tak
usoeficno bylo německými poslan-
ci nevyloučena s obsttukce ani

předlohy nouzové Němečtí rol-

ničtí poslanci chtěli návrhy nou
zové z obstrukce vyjmouti ale ko-

nečně se dali přemluvit! v zájmu
"velké německé společné věci" a

připojili se k zuřivcům a obyva-
telstvo suchem postižené sotva se

bude moci nadfti od sněmu něja
ké pomoci

Český sněm byl zahájen němec

de tvořili ruská hudbanásledky veliké živelní katastrofy
Rusií host na NAr Divadle —to jest možno věru jen v blaženém

Rakousku

lidu velké rozčilení zejména pro-

to že povolal vejsko a sice nejen

dragouny ale i pěchotu a to ve-

směs vojsko doplňované z

německého obyvatelstva Veškerá

zodpovědnost krveprolití uvaluje

V minulých dnech vystoupil na

Národ Divadle jako host slavnýDemonstrace pro všeobecné právo
hlasovací V neděli 9 října vzdalo ruský tenorista a člen císařského

divadla v Petrohradě p Eugenii

Cín!

půjčky na měsíční splátky a při-

pisuje k dobru dividendy púlletně
při 6 procentech ročně na úspoře-- -

né obnosy
(ico M Nattinfrer tajemník

South omažská úfadovna v čísle ft')r
sov 24 ul 81)

se Příkop asi aooo dělníků kteří
Dolinin Zpíval v Čajkovskéhose tudíž na něj Vůči velikému

rozechvění obyvatelstva dostane
se tato záležitost tjaké do sněmov-

ny velice důraznou interpellací

opeře "Eugenij Onřgin s veli

kým úspěchem

českýchposlanců

Z uměleckého vědeckého a literár
ního svita

Ruský list o hře "Na pomoc
Rusům" — "Moskevské Vědomo
sti" mají dopis z Prahy o hře "Na

pomoc Rusům" která se dává v

Lumír Rye
Pravá čintá Hamožltná 10 roků stará

1 plné kvarty $350
gnllony v soudku neb v láhvích 950

" " " "41 1550
VeSkeré dopravní výlohy až k Vám

platíme sami

"Uranii s takovým úspěchem o

čemž jsme se také v P Z zmínili

Dopisovatel mluví nejprve o sym

byli vyzváni sociálními listy k

demonstrace Úča

6tenstv( bylo vzhledem k počtu

pražského dělnictva velmi slabé
Při procházce byl zpíván "Rudý
prapor" a "Píseň práce''s Ná

rodní nějakou píseň nebylo slyšet
zpívat Také provolávána hlučné
sláva sociální demokracii hanba
buržoasii a privilegovanému par-
lamentu a pod Jednou byl jinoch

jeden vyzvednut na ramena a nad
hlavami účastníků rozvinul rudý

prapor Bylo při tom voláno: Sem
se všeobecným právem hlasova-

cími Když o 12 v poledne zá-

stup dorazil ke kavárně Vídeflské

zastavil se a pohlížel k oknům v

prvém patře odkud měl promlu-
vili dr Soukup Dva policejní
úředníci spěchali nahoru a zaka-

zovali mu mluvit Dr Soukup
ujistil žc promluví jen několik

slov a pak vyzve zástup k rozcho-

du Pak pravil z okna k zástu-

pu: "Soudruzi a soudružky! Děl-

nické regimenty dnes vytáhly aby
protestovaly proti panujícímu

společenskému řádu a reklamova-

ly všeobecné rovné hlasovací

právo Nic nechce utlačované

proletářstvo podniknout! ono

patiích Čechů k Rusům kteréž se

zvláště za nynější války projevují
ve vší své ideálnosti potom sezná

muje s obsahem kusu a na konec

vypisuje svůj vlastní dojem Praví

ERhči Tnaniin zaSleme s objednávkou '5 gal
iíIH I00" kořalky vína neb likérů

JEDEN GALLON dobrého vína(vyjma piva a lihu)mmže byl pohnut k slzám když byl
svědkem toho nadření s kterým
četné obecenstvo přijalo jednotlivé
výjevy "Na pomoc Rusům'' Če-

chové neposílají celé pluky což

&ineíieř"ANrKleifl idor k Klein
by neodpovídalo skutečnostinýbrž
prosté pracovníky milosrdné se

ky jak se samo sebou rozumí a

pak mfstodriitel pronesl několik
slov českých ale čeština jeho by
la zro"na strašlivá

V druhé schůzi podáno bylo
několik návrhů z nichž nejdůleži-

těji! byl onen dra Baxy na zave-

dení rovného všeobecného hlaso-

vacího práva
Ve sněmu podáno bylo osvěd-

čení Českých poslanců v němž se

klade důraz že hospodářské po

třeby lidu a poslední katastrofy
živelní žádají pomoc proti hrozící
bídě ale že státní správa místo

aby zjedmla nápravu chce zužit-

kovat! hospodářské krise k podia
mování českého odporu proti
křivdě a bezpráví což prý zavi-

něno bylo nešťastnou její politi
kou Osvědčení vyznívá v tuto
nadšenou větu: Věc království
českého jest národu českému pří- -

Jiš drahou než aby upustil od zá

pasu byť í těžkého za právní řád
a my poslanci národa českého

jsme odhodláni boj proti nynější
soustavě vládní vésti dále dokud

právům a potřebám království če-

ského a našeho národa nebude

vyhověno''
Doktorské abrahámoviny dra R

Gregra V těchto dnech oslavo-

val přední a nejstarší bojovník za

práva národa českého Dr Grégr
jubileum padesátiletého doktorátu
ve vzácném stáří 75 roků Vý-

konný výbor národní strany svo-

bodomyslné mu k této události

blahopřál a k tomu se připojil celý

český tiárod Dr Ed Grégr byl
nadšeným hlasatelem ídel národ-

ních po celé půl stolttf jako mla-

dík jako dospělý muž a tét jako
stařec Úcta a láska českého lidu

zajisté Že bude síliti ho i Dadále

kdy slunce života stojí vysoko
nad jeho hlavou by rozmnožila
řadu jeho let tak aby dočkal se

stry válečného zpravodaje a mo- -
Jediní řcítí obchodníci lihovinami re Sp Bt

1232 So 13th St Omaha Nebodce "Věnu Pružmu" Tito před
stavitelé českého národa nejdou
na vojnu z plané marnivosti nýbrž

áby skutkem vyjádřili svá soucítě
ní s ruským národem a všechny

chce jen aby bylo viděno a slyše své sympatie jimiž prodchnut je

všechen český nároJ

"Váti hodina pani litrou!kové
raška od Josefa Šmahy režiséra

no Ale doba kdy přejde k činu

není daleká ono si vynutí co se

mu upírá Rozejděte se po dnešní
manifestaci klidněl" Dále provo-
láno sláva pozděj! na Václavském

náměstí několikrát hanba a zá

od Národního divadla vyšla právě
tiskem nákladem vydavatelského
družstva "Máje'' Tato působivá 1

BLUE RIBB(ON
"lVODINNÉ pivo jest lepSÍ než jarní lék Ono

vyčistí krev sesílí celou soustavu tělesnou a

stup se rozešel

připraví vás pro horké a vysilující letní

hra provozována byla s překvapuj-

ícím úspěchem na jevišti divadla
smíchovského kde bude v nejblíž
š( době opakována V městském
divadle táborském vypravena byla
dne 16 října a na jevišti Dusíková

rÍTli

¥divadla v Čáslavi dne 33 října V

Pištčkově divadle na Král Vino

rritomnosi jen o uoua rozKse jaKoz 1 zoravi

jvakmu
domovu Objednejte si bednu nyní

STÓRLx DREWÍNoTco"
"

DREWFns OMAHA DOŤTÍJERS
hradech připravuje ředitelstvo pů
vodní novinku "Osudný manévr"
od Ludvíka Archléba

Stavba Hlaholského domu utěšeněK

pokračuje a bude ještě před po"
JÍ Něco co povíbudí vaši energii ačátkem zimy přivedena pod stře-

chu úplně tak aby v zimě mohlo dodá vám nového života za parného

dnejest sklenka čistého a lahodného
být pilně pracováno uvnitř illa

holský dům jak jej pan Gregor
dle plánů architektů pp Schaííra

a Fanty se vzornou svědomitostí

provádí a zdárně k zakončení při-

vede bude radostí Illaholistú

chloubou Prahy a ozdobou krás

Vojsko proti dllnlctvu v Brní —

Demonstrace pro všeobecné hla-

sovací právo se v Brně opakovaly
a úřady vyslaly proti' demonstran-
tům v noci xo října vojsko Schů-z- e

súČastnilo se na 15000 osob
Na velkém prostranství před Be-

sedním domem promluvil k zástu-

pu poslanec Novák Již hodinu

před schůzí vyrukovala škadroua
něm 15 pluku dragounů a zau-

jala místo v Panské ulicí Všech-

ny ulice vedoucí k místodržitel-

ství byly policií silně obsazeny
velmi silnými oddíly Proud de-

monstrantů se tam následkem

toho nedostal K první srážce

došlo na náměstí Lažanského
kde velitel městské policie Slavík
ťal šavlí do ruky ředitele dělnické

pekárny sociálně demokratického

předáka Faltyse Ve třídě JoštovS

jezdili dragouni úprkem mezi
lidem Jeden důstojník vnikl i

do průjezdu Národního divadla

kde se právě hrálo nadával tam

českých psů a české pakáže Nic

se mu za to nestalo Demon-

stranti vytloukli v Německém do-

mě 140 oken rozbili svítilny v

třídě Joštově v Údolní ulici ve

Veveří ulici dále v ulicích Jiskro-
vě Antonínské a Nové V nastalé

tmě nastavili do cesty lavičky na

které narazil kůň" jednoho dragou
na a zlomil nohu takže musil

být! hned na místě zastřelen

Dragoun pádem byl vážně zraněn
Četná okna vytlučena také v ka-

várně Bellevue a Biberově dále v

"Metzova" piva
Jest uznáváno vžemi milovníky

dobrého piva za nejlepší v trhu

Pijte "MKTZOVO" k vůli svému

zdraví

Telefon HO

ného nánřeží proti Žofínu vzni-

kajícího
Miss Edith A'Vard žačka prof

Ševčíka 1 Anglie (Maidstone) pod-

nikla v posledních dnech 1 virUo- -

METZ BROS BREWING CO XM

okamžiku jenž by ne-l- i splnil
aspofi zabezpečil uskutečnění
vftpch ideálů jimž celý Život cvůj
zarfvětill

Sth&it rolnictva V sále jedno-

ty ''řtípu' v Roudnici odbývána
byla 3 října schůze rolnictva již
fídii předseda IIosp spolkn po
laoec K Stole ze Spomyšle V

ní byla přijata resoluce aby sněm
království českého byl zavčas
svoláván a aby nou dopřán byl
potřebný čas ku projednávání
všech jemu náležejících prací aby
dan pozemková byla úplně ode-

psána a aby stavby z nouze a

vod zvláště beze všeho
zdržování byly prováděny
Nouu v ebyvatelstvu a c k ber-

ní iroub Z Týna nad Vltavou

sděluje Ba jak znamenjtě počal
nynější hospodářskou tíseQ řešiti
tamní ck berní inspektor Puž-ma- n

Zvýšil třem čtvrtinám maji-
telů domů v Týně činžovní hod-

notu těchto domů dvojnásobně
Netřeba dokládat! že toto jedná-n- í

vzbudilo v celém Týně mnoho

trpkosti a nevole Kdyby byl
Týn nad VI městem zkvétajfcím
snad by e dal Cio tento omluviti

skou na piano L Vojcíčkovou a

zpěvačkou M Ševčíkovou býv

primadonou lublaňské operytour-n-
é

po českém jihu a velkým úspě
chem Koncerty uspořádány byly

ve Vodflanech Písku C Budftjo
vících Strakonicích Horažďovi

rírh írod 5tí orof bevcika) a v
'

Týně n Vltavou

M"Wollstein&Co
prodá vám gallon

dobrého clareto Jsr za 65c

Přineste vlastní svůj plucar a bude vás státi pouze 6oc

WOLLSTEIN & CO INK

522-52- 4 jižní 13 ul Omaha Neb

První koncert české Filharmonie

po návratu z Ruska odbýván byl

ve prospěch spolku spisovatelů
1

"Máje" a byl jak volbou pořadu
Turnhalle Vozba na elektrické tak provedením výkon prvého i

du Největší úspěch docílil ordráze byla nepravidelná a násled
kestr úrvvkv Berliozova "Faustakem výtržnosti přerušována Při mm


