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A A J rukou a % hlavě Tli třlrroltraniti tylo rivaly rtřdrm
ostatní Irhce Mnoha iKtnlkůmlim tisptifádal 2tm ký klubfinký
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Zatčtnýcli bylo ni Ivozuml se
veliká vřifina Čichů a iiivm

uvedeno přivily Po debatě

snftaMnily no nit Tunová Luciinnich důsledcích letošního suchaRozhledy v politice umřní národ

OJtí ýc li Také někttřl policajti majípfípomcoul vládě i povolaným
nova Tesařova a p( Zemanoviním řlvolřa roroMřsttí
Chicaga usneseno zasazovat! ao rozbité hlavy a nonyčinitelům povinnosti iriich vůči
zřízení zvláštních poknčovaclcZrovna jaká "kufrové'' f'rW- - tělce uličnímu lidu rolnicému

í7 — Tak rvaní tadikílov kd M na ichoi ilalUm osudu závisí eai kursu pu mčšťankých školách
obchodním vzdělánímnadělají v Čechách hodně hluku stence ostatních tříd výrobních

ale mílo činů se pidohajf navUs ir jména iivnomníctva a dělnietva Četké ťtMttvt v M KuHiiitih—
americkým demokratickým "krilý Schno Kflčastnili to poslanci Kar Z Hrna došla radostná zpráva

VsaJII ni Rcosevelti a vyhrál
nrvťstu- -

Mezi různými sázkami ktcié o

volbách jsou uzavírány nalézala
so i ta která právo manželským
poutem spojila íarmáře Johna
Porbesa se sl Děnou Tomkinso-vo- u

z Ard:lcy Coan Porbcs

grom' neboť všechno trhí biu Kry ť Dvořák a Haxa fosl Volbami dne 30 října v obecním
všemu nadávají vSrtnu Kryf vylíčil význam letošní kata- -

výboru v Malých Kunčicích roz
vajl a i ty nejpoctivěji úmysly! strofy a dovolávaje se po srdeč

ném fivndu nkreofho Marosty pmladočeské strany podezřívají
bodnuto defiaitivnfi o budoucím

oudu telo kťtluucí obce o níž

veden ti dosud tak krutý boj proti
l__ I i i a

Sixty jenž vřele uvítal přítomnéosouy os! oiii j menu van i ura
a

jenž jest asi 40 roků stár dlouho
marně snažil se doslei přízně slič

Ti-nt-

vjřtin dobyiff ('k JpHt
tplkou ilupurou jini c hovnli-l- do-liyt-

t to l'k ne laciný"
krm neb práSek Tukto

▼ liruliilm tmu nef
Tlifldforďs lllmk Driiiijřht vy
hláAcná pro liVciií nrriilytiosil
Udí má lo wm! miioHiví poulí
fitijlef ZitivtioMll povybuiujío
omdlcM jAtra a uvolňujíc ínc
Enruí

vnflřuohťi doliytka a
Jest to velmi opatrně ó

a pAflohrní tolio tak zdra-
votní io dobytek roNto a zíwka
skórem kftždou dávkou pokrmu
Hojí vepřovou choleru apunobí
}o tito tloustnou Hojí nlcplří
choleru a slepičí mor a u'ž pftsobf
Že slepice iicflou Hojí zácpu
sklíčenont a nastuzení u koflí
mor u dobytka a pnnobí že tažní
zvířo udCIa více pnice za pokrm
který spotřebuje Ditvá zvířatům
a drubcřl WhC nového života

Každý farmář rolník a chovatel
dobytka by mřil toto určitá zkusltl
Stojí pouze 25c konev a u5e-t- ří

deset krát tolikvv zisku

poslance statistické zprávy čelianuy ruiniMrem krajanuu za
německým usurpatorům Staro( vdalo těmto "kritýgrům' podnět ského odboru rady zemědělské stou zvolen p los liorovec rad né JJerty která jest o 10 roků

mladší a tato konečně před něko
' k novému útoku proti mladočeské uvádět řečník o neúrodě v tomto Ltmi nn p-s- -i i„ ifnbnub

lika nedělemi svolila Že se staneJx
Ifc 1

V?0?' " né2Iíár L8ly odP°ví
I

sPecální dohady Tak na Fastrnák( veiméi jadrDÍ našinci
dají tímto způsobem: př pScnice nesklidilo se letos ani Po dobytém vítězství půldruhé

manžclicou Forbesovou jen tehdy
pakliže Roosevelt bude zvolen"Všechuo to stalo se z vlast so proč oroti loňsku bramborů

hodiny zpívány národní písní
radost Cechomoravana nemilá jinak ale rozhodně Že přeruší ve

Ékeró styky s farmářem Týž přimezí

Krvavé demonstrace v Vřtvoie
jal podmínku jako volební sázku
a Roosevelt neměl snad horlivějZ Moravské Ostravy se sděluje

Pověstný úředník severní dráhy
šího pracovníka v Connecticut
nad něj Dne o listopadu uak

nlho rozhodnutí ministerského urodilo se nepoměrně málo a to

cheía z Českých poslanců v této jeSiě nedobré jakosti nehledě ani

akci nebyl angažován nikdo aoi k pochybné okolnosti podaří li se

slovem asi dechem — abychom je do jara ve 6klepích udrželi
užili výroku Dismarka a přece Nejhůře však dopadla leto&oí skli

strká publicistika ne pouze něme- - zefi řepy jenž na Kolínsku jindy
cká ale í jistá Část novinářstva obnášívala nejméně 270 q z 1 hek-Českéh- o

politické representanty taru V kouřimském okresu jenž
národa Českého vši moci mezi počítá se mezi nejúrodnějSÍ kraje
aktéry jíž odehráli těchto dnů ve řepařské vytěženo letos o celý
Vídni prvý akt politického drama- - million a íenv méně což znamená

zuřivý Němčour Karel Petrich dostavil se párek do Greenwich a

soudce Burnes pomohl nevěstěvyvolal svým protičeským Štva

ním protentoí schůze z nichž
vyplnit! znění volební sázky

PlTTSnruo Kas Březen 25 1904

CMval jnem VňS lilnclt DrauKht do
bytfí a ďrubeM Hk pro nriij duhytek
IMf ía jiřed tím uflvnl em vfle
možní! drufiy dohytflho pokrmu ale
pfenvf-dfi- l Jnem e že toto Jet ten nej
lopĚi drdb pro můj úCcl

J S HASS0N

vznikly obrovské demonstrace
PohI Reichstaedter a red Policar

Předplaťte no na Pokroktu o němž dnes ještě nikdo tedy pro tamní rolnictvo eífektivní ve B=hůzi ostřc odsuzovali jednání
určitostí říci nemůže ak skončí ztrátu 7700000 korun Krví ke reincna v irnez aonu nonaiy pouze $1 ročně
zdali vesele neb smutně Nikdo konci své řeči trnce Ždel nestal se německé "trueschůze' které

také nemůže a nesmí vvttfkatí nocenosti rolnictva vftči cukrová- - My velm sIat)fi navštíveny
ssss

poslancům národní strany svobo- - rům které letos navzdor znaíné- - dob£ kdy konaly bc schůze
'

uči
n

dornysine ze dv na to co se stalo mu svému vvdéiku nabízen za 1 a Ttn" Ha

nepohlíželi b naorostou střízlívo- - řeov oouzb 82 kreicarfl Tednánlhření Přívoz vypadal jako boj České rekordy
lro Edlnonuvy Columbia foiiorafy

ve velkém výběru 35c JíUS

tí klidné a cbladoě nikdo nesmí cukrovarů zasluhuje odvety a ta Sté Ulice jež z části — v níž

obvíflovati též mladočeský tisk dá se nejlépe provéstí tím že když jest Sokolovna-ú- stí na Nádražní

že by byl slovem se odchýlil od letos bylo řepy málo bude ji pří- -
řídl1 a námřstí My uzavřeny

Ktanovjskí jež byl v aktuálním štího roku ještě míní Řečník kordonem policie a četnlků Na

bojí a vídeňskou vládou zaujal doporučuje shromážděným jako pHvozakých ulicích hemžila se

naorot události ož se stala bez neileDŠÍ Drostředek k nánraiě: piKinauona vcuie piKinauony
naorosté součinoostí Dolitícké re- - svorná a rázný oostuo v zemědfcl Vyrukovaliť hájit "veřtjný poko

oresentace české" sktfch otázkách hez ohlfin na no tÁ(i ' 56 íetníků z celého širo

litické ukončena dánťbo o''01) 8e vm nejtmmtm
Krajmi} 'W™-'!"- '

Dřiietím Voluce v níž se žádá v čele a přívozským policajtům

iVJTl Z 51 °1T ÚMIM mhli oomoc vládv přispěchali ku pomoci jich "IroO
Kuai c Uus 3 u)a jcu vuo -

8t a m kollegové z M Ostrá
strany pro okresy turnovský mni- - Cettí hosté v Vařili — K oslavě vv Vítkovic Tito ozbroipn
cnovonraussKy sonoiecKy ue- - o eie pamamy ue ivna liJé— za vrchního vedení komisaře
ny železnobrodský a miadoDo e- - uzaiconnika občanského dostavil I Kunze— obsadili ulice a čekali na
tiliualí 1 mm 9 nrinniii in inVAl fit nr% Pari9n nnrirmutť rt%tiU St

m r„rJ v v r„„„ tiky lid il půjde ze schůze
aavernici ze leveraicn Krajů ur viau sro sesi mesiSKycn Nekalí v bojovné náladě jak se

Edisonovy ťonograry y cfiiiácll 10 20 30 a 50 floMkU

VICTOR a COLUMBIA MLUVÍCÍ STROJE
pro placaté rekorky a české rekordy 7 palcové

Hudební nástroje a hudebniny z Čech
Výtečné struny — Hrací albumy

ČESKÉ TAHACÍ HARMONIKY YkoZWoi!1
1- - řadové J8no vétší $1900
2- - řadové 1250 3 řadové 3200

Fotografické Aparáty (camery)
v cenách íroo $200 $500 až 52500 kus —Veškeré foto

grafické potřeby velký sklad

České hodiny s kukačkami v cenách 57 50 $H 50 řio až £13 kus

Velký výběr diamantových prstenů jehlic náušnic a kno-ílík- ň

zlatých a ftfíbrnýcb hodinek a zlatého zboží Zaručená
hodnost' —Velmi dohré ocelové nože nůžky a břitvy

Elektrické kapesní lampičky %oo kus
Elektrické baterie zvlášť 30c kus- -

C1ÍNY VKJMI NÍZKÍO-íftnroijk-
oliv vče ode mrič koupíte biidetij tlplnfi

spokojeni pakli ne—peníze vriltím

Obchod založen v roco mm — TKLKFON 4189— J 7í)th 12m8

ED JEOLíCKA aVI New York NY

zacmcnycn acnuzi zauaju ia-- uu prsKycu uri xiniías a

?oz{ „kázalo Po schůzí
[osu menu x urnova ick p ivau- - aiisuij a eenr jez vnaoi Sokolovně vyhrnuly SO tisícové
ský načež zvolen byl předsedou byli všude s velkou okázalostí a

ma„y ve vzorném pořádku a za

jj# majuuovu a uícitujiii iuiowií siuuvoh j j qiaTuuaitui nu
lpéVŮ flárOdnlCh pfttl táhly

na sjezau Dyi zasiupce vyKonneno necnyen v universiie uveueni oyu Nádražní třídě Tam nemohly se

vyuuru 7"V "v " "ue vya"BOJ m m' však dostati neb cesta byla kofl
reu josci nuya icoí itiaui iu uwsiu uiimo za presiucaiem nnliraiři nnibni 7a

Z I w I BOIUII w — MU
1 váňu zvláSte na dQiežitost organi- - republiky mezi nejvyfcfifmi hojno- -

j { gtái 6paIíř poii:ajta pé&ích
sace a jeunorneno pgsiupu v pojnsian oiroan ur orn uoure j z

čctn(kQ „ vytaSřnými Šavlemi
f ecna Prc" vun1' z°amy ' ""om í neso lili na Sotva že id přiSd k „fsta jež
V VotUiká schůze v Hoře Kutné— vítév byl předmětem srdečných b ja "bezpečnostními" orgány
t Tou n RrhAz nVflnčil woh nflí " aiavuwsu íusasiniiy Be L „iii rl mi"--- --- „ I JWDflítna iuiii unit

dr Ii Pacák řadu svtfch volič- - ohromné zástupy Večer uspořá L Bimu Umni9 vrhnl skích schůzí a iako na všech do-M- áo veliký banket v paláci d'Orsay
l

nriirifA ifMn mííla {i
ř ' ' í_ !_ !#__! IJL ' ' ~ J I ~

A savadnícb byla mu 1 v této vyšlo- - " J vyumajiuLiurancouzsicycn gavU ak v nejkrutší seči Šavle
f vena jednomyslně důvěra jakož i Právníků shromáždilo se přes 500 vytáhlj kon&t policajti Mamě

celému klubu svobodomyslných -- kym nostom vykázaná zviastni itUÍ nnat„- - Mirharfifr hu

poslanců Dr Pacák kladl hlavně stoá tabule vedle prefekta se- -
neby0 zal)řař50váno iíju j(tj do

důrazná to že vše co v Haliči kvanského a ministrů Starosta
mfi( „tita( poukazoval na vzorný

pro národ polský se stalo dosa- - aiu pi uree lyiiniouvai pořádek lidu jenž důstojným
ženo solídároostí polských stran mioistry justice vyučování proíe- - !5c tu fitá rozdíj p0
na říšské radě které v boji za °ry členy akademie presidenty dř-- se (Jonutiti poicajty aby

práva svého národa znali jediný VD?UCU uae 3 aspon po hloučkách pouštěli lid
cíl-d- obro polské vlasti ťosl J" večer

_
uspořádáno sorée v

k domovům Dylo také několik
dř Pacák ukončil srou řeč touto Pa'"! ministerstva spravedlnosti jdí puStčn0 kordonem Leč po
větou která učinila na obrovské ° ""BOu ce8Ka oeiegice vy-

-

icdnou — patrně ' ná komando
shromáždění veliký dojftmi "Vše- - konala protiiidku kanaiisace a vrchního velitele"— komandoval

cky naše kroky ať veda chladný ""ce iarize za
pfoyodu

a vy- - „eiter„ poicajtQ Srank aby koD- -

lidský rozum rozvaha pevnost a větlení inžmýrft pařížských St( pojícljtí vjeli do lidu Nastal
láska k vlastí abychom dospěli k

Ženský klub tetký— České ob- - zmatek k nepopsání Jako horda

jedinému nutnému cíli: "Dlahu chodní museum přihlížejíc k dávno tatarských jezdců s pěnou u úst

Muž kterýž
hledá

stále příležitost k zlepšení svých poměrů

jest mužem kterýž jednou docílí svého

účelu Jestliže se muž ten obrátí na

Chicago Milvaukes & St Paul R'y

obdrží takovou zprávu ohledně pozemků

ležících na této dráze aneb k ní sáhají-

cích že mu přispěje v honbě jeho za Ště-

stím a blahobytem Adresa

F A NASH Gcn'l Western Agt 1534 Farnam St

OMAIIA NEB

vih známe pravue ze cesxe zeny ne- - vrnn se Konsti poiícaju z worav- -

Schůzi hleděl rozrušili věčný kývají vzdělávány pro život mo ské Ostravy mezí bezbranné a ne- - I
kandidát poslanectví rolník Švejk derního obchodníka že v českých vinné lidi a svými kosinkami udě- -

ze Sv Kateřiny a počal útočití na kupeckých rodinách chudých a lovali rány koho zasáhli Něko- -

předseďj klubu svobodomyslných nemajetných má velkou vinu tato lik osob bylo pošlapáno jiní zra

poslanců a útoky jtho byly tako- - lhostejnost žen na nekupeckém ba něni a množství svaleno do příko-
-

vým nízkým výrokem čisté osobní přímo protikupeckém duchu kte- - pu' A za "koňskými" hnali se

záští že proti jeho řeči nastalo rý 9ám vládne a působí že nevy do lidu policajti a četníci majíce
hlasité reptání Inu to už je naše chovává Čechům obchodního do- - vrchního policajta Kunze v čele

česká povaha že místo argumen- - rostu který by tak jako v rodinách Tento počínal si přímo hrozně!
tů bojujeme— nadávkami

Nouiová sehůte v KolM n Z—
německých amerických atd od Jistému občanu rozsekl uchol

mládí vnímal základní pojmy Příklad takový ovšem povzbuzo-obchod- ní

ar vyrůstal v zálibě v val policajty k ''hrdinným" kou-obchod- u

a tooze státPse samo- - skám proti bezbrannému lidu

statným obchodnictvem maží se Několik lidí bylo posekáno na

Jako řada jiných tak i kraj kolía- -

iký pozvédl důtklívě svůj hlas

aby veřejně pojednal o nedozír- -


