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JB"l£f '{f davkúm dříve předneseným po

vprávu a spravedlnosti zsdosť uči

oěoo — llrůzovládě a samoděr
žaví hoří půda pod nohama Ke rZE ZÁMOŘÍ 0
voluční nálada nedá se utlumit
ani uhasit Ale k jakým dospěje

7

nlctva socialně-demokratickéh- o

všechno koncům?

KORVĚÍSKO

Dle zpráv docházejících z obnopotěšitelné zprávy docházejí
"I denně re staré vlaiti Zápas

_ i i ~ á i n

zahájen byl nesčetnou řadou ko

vodčloíků l ženských spolků l

tomto průvodě bylo několik ale
UlrJ

veného království dá se soudit že
4 yieouecuo rovné právu uiig-:c- l

Í došel takového souhlasu v Itorických vozů Za nimi kráčelo Norové velkou většinou jsou se

svým novým králem líakonem
VII úplně spokojeni Není ovšem

studenstvo 1 prof Masarykem'
[v:ikcrých vritvlcb Českého lidu

ZHlf U není téměř v dějinách posied- - čele potom ubírali se hostinští
nouze o ty kteří prohlašují že li

11411 KW

tvDOítrafové s iiné oreaoisaceihonolctí místi tak radostného nemělo ai pokrokové Norsko ne
tfV&ujícího jako události po£2 rudými prspory Účsstníků obou

průvodů počítá se kolem 209000
chat ujiti příležitost k ustavení

republiky Jsou však ve velkéhlav
menšině a zdá se že ani příliš

slednldoby Ud promluvili
Ten zakřiknutý ubohý lid český
hkl své slovo — důležité slovo

j:l otřáslo celou říší rakouskou s

Když bylo na staroměstském

16

o

jíl
i

ech

houževostě myšlenky této se nenáměstí všechno shromážděno
drží Král při svém slavnostním

TiSitol
Nabídli Jlíla tluílef na nerv
zodpovcVIiia Jcnt za boJet

promluvil k lidu za Nirodal radu

Tl&iií IiiIíotn

Tyndall 18 prosince

Máme zde u nás šest hostinců a

Frmt Zoloovský se Scotland

chce za každou cenu otevříli ještě

jeden v novém Securily čtverci

Sioux City pivovar má v tom

hlavní slovo

Když se švec oa posvícení na-líz-

tak už to stojí za to Měli

jste ho vidětl

Půl tuctu Táboráků odjelo do

Stsoley Co zabral si domoviny

Tské několik cbčanů t Tyndall
zabralo po 640 akrech domoviny
ale o Čechu nevím o Žádném
-

Hájkova Četa má teď pilno 1

přestčbováoím domů a stájí Po-

jedou také do Avon stěhovat Ško-

lu

Chaslka bratří již se přestěho-
vali do svého nového domu v

Securily čtverci Obchodní míst-

nost jest 115 střevíců dlouhá

sklep též tak

Jos Turek byl zde za obchodem

Vykoupil spolumajitele v Avon

a nyní povede Živnost hostinskou

sám Jest znám co dobrák od kosti

a maso všecko a tak není pochy-

by že mu v obchodě půjde dobře

Tonda Musílek trhá láme a

zdvihá svou nemocniční stáj
kterou ondyno koupil Vypůjčil si

od Dacbs ze Scotland potřebné
náčiní a Hanuše který zrovna ja-

ko Tonda pořáde kouří

Josef Krejčí mele v Douzově

vjesdu do Kristiánie prohlásil že
českou dr Scheichl za sociální

oxtere povzuuauo i osiatm narouy
1 1 k boji za důležitý s spravedlivý celý svůj život a myšlení obětujeI demokracii dr Soukup za Mla

zato požadavek Osmadvacátýll

dočechy dr Podlipoý za národní ku blahu Norska a lid mu věří —

Vyslanec Spoj Států pro švédskolit Mliitopad igoj zůstane v dějinách Neuralgiex rakouských náicdů zspsán pi socialisty red Píchl za stranu

státoprávní rod Sokol a za stranupt
niem ocsrnszatcloým Kuku v

Btarjf tnnltoUý lák

a Norsko Charles Grsvcs byl při

jst onehdy králem v slyšení Vy
slanec tlumočil mu pozdrav 1

přání blaha od presidenta Koohc

fuče dělnictvo i IntcJlígence lid radikálně pokrokovou red Kalí

na ((til jejich vyznívaly ve protz rozdílu stsvu i národností
spicli požsdavku všeobecnéhoJrasoiícstoval zt práva tak dlouho veita Též vyslovil se při té
práva hlasovacího a byly pochvsl

9příležitosti že je přáním celés houževnatě upíraná Litujeme
ti není možno nám pro nedošla nl přijímány Když bylo skon-

čeno ledoáoí lid se rozešel za Ameriky aby Norsko kráčelo

Iťastoě cestou svého vývoje a aby
Uck místa obšírněji rozepsali se o

zpěvu národních a dělnických
dísuí I na venkově došlo ns

UMtiaďfluje obfh krve mírníI Velkolepé této manifestaci lidu
leskéhos uvádíme vie v krátkosti tluk a UM bolot

mnoha místech k demonstracím
Cena 215c a 50c

mezi oběma státy bylo vždy přá
telské smýšlení

BULHARSKO

Znimý vůdce povstalců černá- -

'
spokojujeme se tím nejdůležítěj

'Jlj Xim Jak jsme jíž předešle ozná

ly inilí na den 28 listopadu t r

Vs Vídni zi tento požadavek ma

niíestovalo čtvrt milionů lid- í- —

Lid prohlásil fa v zápase tom JMÍitoíivbiMNMlluchystáoa byla velká vleobecoá
jev o kterém do nedávná mnoho

rnsmlestsce Jiz súcsstoily se setrvá dokud nebude ipravedloo
sti za dost učiněno

RUSKO

se miuvuo a psaio byl utopen se

svými sedmi přívrženci v jezeřevšechny vrstvy lidu českého Na

historickém staroslavném náměstí

ystsroměslském '
na půdě posvátné

Dubroiském v Macedonii Dle

různých zpráv soudí seŽe stal se

obětí jemu nepřátelských krsjanů
Ačkoliv již téměř dva mfsíce

mlýně J WtiiKiXh samčímuplynuly od té doby co minister

" '
t iesčíslněkráte zkropené krvi če-- f

ískou kde tak často krvácel český
yi ťárod v zápase za volnost 1 svo

— m— mm a ' m m m~ - mm r mJsk doslýchám přijede sem od wr ww' — ~ mm

ským předsedou zvolen byl Witte

na revoluční náladě obyvatelstva
Nového roku do mlýna pan (Ju

Kde jest zlá pohmožděnina tam
tuodu ducha shromáždily se davy

) řecký z Táborabývalý Nebrasčan

Philadelphie prodal 50 tun seoanepřehledné do liiíců t tisíců Čita bývá obyčejně i zlé vymknutí sva-

lů—ale ať vymknutí nebo pohmož

carské říš? mnoho se nezměnilo

Witte dovedl přispčti k míru mezi
}hi davy Českého lidu ipfízněně řezníkům Hájek jej vozíoběma válčícími mocnostmi sle dění— St Jakobs Oel jest nejlepŠÍ

míru mezi carem a lidem docílili známý lék V sobotu nebylo možno sebnst
i tom oxamziau jeamou mysieo
hhu Žijící ve víech srdcích Koz

W'Ulá frnmřtttlid nim£t( hvio nemůže Denně docházejí zprávy
které dokazují Že národ ruskýfjplněno do osledoíbo místečka
chytráckou politikou Witteho je

Ct Ctenártim l MayčM poTšimautí!

Chtíce se přesvědčili na jak
nepřehledné massy lidu stály ve

partii ani na dardu ni íerbla Part-

ner běhal celý večer ale marně

Smůla je smůlal

M A Velek vykoupil před
nedávnem železný mašinový a se

4 0 nespokojen Jest dnes již jistovšech sousedních ulicírh Prve
dlouho máte předplaceno na PZže neudrží se na povrchu Lid

nemá k němu důvěru Není prý

Zajíc Bratři
v)at o í moderně zařízenou

PŮJČOVNU -:- - KONI

v Holyrood Kas

Dobří konft a nové kočáry vžily pf lnra
voní fc vyjížďce za couy uilraé O buf 111 i
vaornií 10 —

m řneŽ shromáždily se davy ns ná

1 nněstf byly uspořádány dva pro potřebujete pouze přihlédnouti dlářský obchod od M Weisera
takovým jsk se o něm prohlašo adrese kde vedle Vašeho jménaa vody Průvod dělnictva národně

sociálního vylel z Král Vinohra- - valo nýbrž pokrytečtějším než a jakmile dostane na farmu nájem
ce jakého si přeje převezme ob

naleznete znaménko značící měsíc

jakož i rok kdydoba Vašeho předfdo t po Václavském náměstí Vil- - kdokoli jiný — Hevolučnl strana
ruská jež roste den ode dne chod Majk je znám daleko široko

platného vyprší Dále žádámekopem a ulicí Celetnou ubíral se co muz od slova a doutám ze se
stále rychleji vydala provolání k

k památnému místu V čele pru mu obchod dobře povede Nám
naše ct příznivce pakli není jich
kvitance správná aby nám to coruskému lidu v němž vysvětlujevodu nesena byla 8 metru dlouhá

pak přidude dardista a muzikant
nynější truchlivý stav Kuska a

nejdříve laskavě oznámili x
Kdvž mu Bodlák slíbil Že budeUM luna uapiaciu v uuj

proti útisku národnímu a sociál
L i ! tli I I i I S É I

prohlašuje že v boji neustane do

kud nebude prohlášena demokra psát do Pokroku přeplatil si jej

Také Franta Krajíček náš doved
ticki republika Dle nálady která Prosba o pomoc!

nimu ixajieaovaiy zeoiKe ipoi
ky jichž účastnic čítá se kolem

5000 hlav za nimi omladina ná v táboře tom se jeví dá se soudit

že jsou odhodláni bojovat car
rounÉ-sociii- nl v lejimz cele ne--

Na najmuté farmě u Loosdalea a t skou hrůzovládou do krajoosti —

V provolání strany revoluční se
ena Dyia stanaarua s oanuem

Minnesota shořely mně letošního

roku obilní stohy tak že jsem bylpraví: "Vláda ocitla se na ceitěi

neštěstím tím uvržen do velké

W F CIPRA
vluHtnf bobatfi ziiaoltony

MOUČNÍ SKLAD
v Holyrood Kas

Prodáváme pouze zboží nejlepší
ho druhu Přesvědčte sel 10—- -

Dr Jiň Zerzan

český lékař a ranhojič

HOLYROOD KANS
37 Telefon čís 36

k bankrotu Neien že zničila a

bídy Prosím ctěné krajanky a

rodáky by mně dle možnosti ně

nešťastného učně sklenářského

tlubačei který byl při poslední
demonstraci v Praze zabit za ni

mi následovali mistři pekařští
slenářStí řezničtí a uzenářští

kovopracovníci železničtí zřízen

ci zaměstnanci Křižíkových pod-

niká obecní zřízenci Klub obča

jakým dárkem přispěli neb nemám

ničeho k Živobytí pro svou rodinu

ný krejčí a ještě dovednější taro-ká- ř

zase na Pok Záp předplatil

Jan Welfl si též obnovil předplat-

né Dutch Franta Dobeš též po

sílá dolárek na Pokrok

Na padesát osob i s Duchovou

bandou jelo min neděli překvapit
Frantu Weisupa na jeho farmu

asi osm mil vzdálenou Co všech-

no vezli nevím ale něco v obru

čích jsem přece zahlédnul Od

Šislera asi dvanáct vozů bylo
nimi nandáno Vrátili se kdysi až

po druhé hodině ráno

TyndaUký Ochotník bude dá

vat dne 30 prosince znamenitý
divadelní kus "Furiant'' v síni

ČSFS Pan ředitel se činí co

nejvíce úlohy jsou v dobrých ru-

kou a proto očekáváme pěkné

Dárky odešlete redakci tohoto

listu a přijměte za ně předem mé
Vfl státoprávních bankovní úřed-

ničit pražké trbyi sladovnlci po

lluhové sdružení národních řez

srdečné díky V úctě

17tí vAc novAk

nických pomocníků děluíci km

bařští zahradničtí a jiní Dále Kameny mletá
následovalo Sokolstvo a četné jiné

praráv
i národní orgsnissce V průvodu

udeptala vlaeť a nechala ji skro-

pit poctivou krví i poseti mrtvola-

mi nýbrž i vyhladověla sedláky
kteří daní platiti nemohou Pení-

ze vyždímané z lidu půjčila vel-

kostatkářům jichž statky jsou tak

zadluženy že na vrácení peněz
není možno ani pomýšlet Peníze

vypůjčené 1 ciziny užila vláda ku

stavbě nevýnosných vojenských
železnic ku koupi zbraní a k na-

plnění kapes různých individuí

Obchod vázne továrny se zavírají
a lid ocitl se na cestě k hrozné

bídě a hladu" Dále se praví že

zápas meii revolucí a vládou při-

vedl všechno do stanoviska vyčká-

vacího Nikdo neví dnes co btane

se zítra Je nutností aby třlseua

byla lidová sněmovna která by v

prvé řadě sačila vyšetřovat! staré

nepořádkyhlavněfioančnlihospo
dářské To by vlastně znamena-

lo svrženi carské hrůsovlády —

V poslední době mluví se o cestě

Vneseny byly tsbulky nápisyi

Meleme tisíce bušlů žita pro

Dr Jos P Pecivál

VeTvUon Knfc

Specialista v plispůsobováuí
očních skel

Telefon úřadovny 144

34— Telefon obydlí 134

pobavení Přijděte všichni t blízpanskou sněmovnou naše české zákazníky každý rokWry2
rChceme ka i s dálil Po divadle sousedskávoicdui právo cen NemůŽete-l- i přijití do našeho mlý

zábavana pošlete nám la 35 a my dodá

me vám í o b U P nádraží zde Co pak že se Kopřiva nepři

%aději zemlíti jako rebelanti

oei žiti jako otroci1' "Za rovnost

občanstva'1 a pod V průvodu
neseno mnoho prsporů nictií

4 li l li l

hlásil na dardu? Přece vím že100 liber čisté žitné mouky v no

výborně hrajevých dvoubuŠlových pytlích obil

Veselé svátky všem odběraních Dopišle si nacerne rujytn aiuciicm jmcviu
ly Tél několik alegorických telům i redakci přeje Uodlák A Je Pokorný

vliulnl ťloguntul a hojno
nUtimm

JKNSEN & II ATT
provoucm avhiiui I7m3kdl Dsnnebrog Nebvotů jlo l

Asornostl ítělil so hnojní vůs

tn voio oiuouenycii cara Mikuláše do Moskvy starého L15KÁRNU' iiínl tiuhami Stařeček fitlo' Dr Jamos W Novák
oklálU'

Dr Goo F SimáneK

v Čls ta6t i) ul 1 Omaha

Jiťunllehával i bičem— —
_ i i„ manili Ni vina la

to sídla ruských Cárů Nepřikládá

iq však cestě této iádné váhy —

Slávka teloKrafislů trvá stále

Hylo pomýšleno nahradili je vo

v Holyrood Kas

V črské této lékárně ntlcrnet
xubnf lékař

úplný výběf všeho lbolí do ob

chodu toho patřící Zvláštní pa
n vccft~ 11jepskfm tiKtaíoliti plukem ale i

v tom panuje revoluční jitřeni

(U írroá rakev s feroollulým

křilem Tál poitrsnice vosu byly

(eraollutúu Útkou dekoiováuy

Naisksi byla iřltl nlpisi "hurá

TttUtDlUV rrfto4 díl- -

tornoit se vlnuje předpisům lékař
U áUdttftm tvou v (Htkujl fU Síti

u 15 ul mel UoukIi a Kalium

TicuruN m
TsIfirtfiHá prohláiill Je dříve 34j I b'V"M Mv'0u Hltil U %

!) ul — CuUI txHlUr !)
(M II k4 4'V - 'ťvlofvm IMt skýtu 1 —

Ineustaupl dokud ntbudo pols- -


