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# Z českých vlastí

Drobnosti Na Moravě začal

vycházet! nový český denník
"Kovnoit" — Podobně plzeBiká
"Nová doba" a pražiká "Česká
Demokracie" Činí přípravné" kroky

aby co nejdříve staly se denníky
— Cestovstel Vrár který nyní dlí
v Čechách pořádá neúnavné před-oálk- y

o rallé slávě vyhynulých
národů itředo-imcrickýc- h —

ZDARMA!
' Láhev dobrého vína

01 7 prosluní lo I ledna (Ume

kiižilniii kilo 11 mís koupí m $250
a vfc

celá padeaátá brigáda Tato brí

gádaakládáie ze dvou pluků i

iedooho praporu myslivců Stíne
— Nile staroslavná matička

le tik prý ni žádoiť aimotoé
ho čeikého míitodržitele IJczpo Praha tělí ie Čím dáíe tím větll

návitévě cizinců V měsíci říjnu
navštívilo Prahu 9458 cizinců i

chyby zdi ae p míitodržiteli že

té české krve teklo málo Nechť
si uvědomí že český národ nedá různých konců avéta iiyli tu za

Zvliislní Miiivciilrtliíiiio lomu
kilo koupí ii $3U( a vtec

1'ivo i lili vyjímaje

Stbtvralda ntmámi Uny V jed
ních priiských lázních podřezala il
v úterý 2(1 ni rukou neznámá

elegantní dáma Uyli dopraveni
do všeobecné nemocnice kde v

noci o a hod zemřeli U nezná-

mé byl oilezeo lístek le Jménem

Anoa ťergeiová ve Vídni Její

prádlo má monogram V li Mrt

vola byla dopravena do pithoio
gického úitavu — V neznámé
fcnfi zjilténa byla alclá Derta

Prederova paoiká u továrníka

(Ječmena v Holešovicích 1'roÉ il

zoufali není známotvrdl io vlik

stoupeni ccitovitclé z Německase zastřelit ani lesknoucími ae bo

dáky Mohl si vlímoouti itanJir Itálie Prncie Angli Kulka

Srbska Liulharska i Ameriky V
dy nesené v průvodu dělnickém

r 1005 navltívilo dosud Prahu
památného osmidvicátého lišto

81610 osob což jest o mnoho mmitr ab ftl-l-

pidu na níž mohl čísli! "KaJřjí
zemřeme iako rebelarti než žiti vétlí počet návltév jiných let —

V Táboře storoilavoém tuěalě
jako otroci!" A dále nechť li p

husitském bude uspořádána v rmiitodržitel uvědomí že krev2a tik učinila proto ti milenec
1906 Husova výstava jež bude

Jediní hUi olichoiliiícl IHiovlnariil ve Hp Ht

12:12 So i:illiSIOirmhiiNobjejí zemřel důkazem úcty k velikému nalemu
iprrvcdlivého volá o pomstu

Na obranu nati matiíky VrahVytnamtnánl krajana v tiilnt U

Dfíležitoiti poiiedního aetkáol
mučedníku Uude na ni mnoho

pěkného a pomýlil se na to abyV poslední době Živly nepříznivé
panovníka na palubo cirské lodi Čásť výstavy byla itálou Tábor je

S xk loz 11 jí tu 6 fenké
nilí české metropoli za mořem

prohlalují do ivěti o ní Jen hinu

Iplcují ji při kildé příležitosti

"Polární hvězda" hrála canká

kapela mimo program jcítl deiet
jednoz nejpokrokovčjlfch českých
měst a jeho dobrá snaha bude za

jisté viemi vrstvami českého lidu
Jakož I

Harmoniky (S
líčíce ji jako nebezpečnou vicm

cizincům Jest na bíledni jaký
Ivodnííeské

oceněna — Kedaktoru pražských
úřadních listů p Antonínu Májo vyrábí nejvítií

česká dílna lloligonky- -rovi udělen byl papežský závlužný
' "'i {[Sin

S
kříž Adolí Kroising vynikající
Člen čei národ divadla dostal Josef Hlaváček v Lon necti
vyznamenání rytířským křížem

(ČECHY)řádu Prantiika Josefa Prsví ie v

kruzích velmi dobře zpravených IP
KW

a i a

r i IK- i- „111 hned
icn tmi

účel má toto itváčské jednáni
Snaha polkodíti pověst města jel
v dějinách evropských hrálo Jedou

z největlích rolí a polkoditi české

žívoostnictvo a obchodnictvo v nl

usazené jde tak daleko že nepřá'
lelé natí neltítí se ani toho nej-borlíh- o

Proto i potěšením píšeme
že zástupcové vlech klubů a sku-

pin poslanců českých na fílské

radě vydali prohlášení v kterém

ostře odsuzuji ostouzení lpioění
nalí Prahy Národ český a jeho

zástupcové jsou I na dále odho

láni véiti ifůj zápu za politická

že jeltě jeden z vynikajících čle cciinik tt objednejte
nl v mnrcf tinnl íkuíivA lín rmniil Irnů národního divadla podobně

k dontánl Tam nrodiivslf ti#mccbude vyznamenán iah? tovární a voavaji 110 t Cetke

Pro stůl r--
Z pražských vtipů

Hádanky
Ai Který je největlí automat v

Praze?
li i Německé kasino tam ie ho

a oárodoí práva co nejdůrazněji a
Ti kdož dovedou oceniti výborný stolní nápojnedají ai v zápase brániti ani

oblíbí si zajisté nale "GOLD TOP" lahvové pivodf jen Kámen a vylítne deset poli

csjtů

hrozbami ani nepravdami o něm

rozliřovanými — Zijímavo jest
le podobným předsudkem na- -

Jest lehké perlící se a řízné a jako jest zdravé jest
chutné Vyrobeno jest z nejleplího chmele vybrané
ho ječmene a čisté vody—neníť v něm ani jediné přísa

tt

Ai Nač dává pozor policajt navitívil Prahu i anglický spisovatel

nyní melkající v Americe Jerome
K Jerome Byl Prahou nadíen

rohu Spálené ulice? (Jedni z nej

Živějlích pražských ulic kde nej

dy jež by byla Ikodiivá neb nezdravá Není to laciné

pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno z nejleplích
a ti kteříž je jednou okusili etaii se řádnými nalimidokonale a o jejích nádherách a více povozů jezdí )
zákazníky

Dodává ae v bednách a sice v lahvích kvarto
krásách liroceie rozepsal Tamtéž

ono tvrzení o nebezpečí cizinců

vyvrací

IJ: Aby bo nepřejeli
# #

#

Naíi d!ti
Katecheta: "Jak ie jmenoval

vých neb paintových Objednejte ai u svého obďjd
nika aneb telefonem —Tel Omaha 154a So Omaha 8

Adrttiř u právt tastřtlil V

' '4''

1 Coif

těchto dnech zastřelil ie ve ivém ten zlý král co dal zabiti pacho- - JETTER BREUNG CO wM a labrdl Tfíoní PlTO

SOUTH OMAHA NKH
átka v Betléme?" —

Žákyně:
"Heritei"

bytu "Na stráži" v Strakonicích

jiletý ivobodoý zahradnický po
mocník Duchta Máae za to Že

učinil tak v nepřičetnoatí protože

— Katecheta: "O kom jsem
vám posledně povídali" — Žáky
ně: "O milosrdném aalamaodru"toho večera přilil mnoho pil Zi

jímavo je že ráno po acbevraždfi — Katecheta: "Kým byl

jiných hudebních iklideb dle přá-

ní obou císařů kteří v pauiách
bavili te živl i kapelníkem 111 vá

čem o hudebních vícech i pro-

jevili mu tvoji pochvalu vzhledem

ku řízení kapely Cir vyznamenal

proí Hlaváče darováním skvostné

jehlice v podob řílikého znaku

provedeného vbrilaoicch Nyní
obdržel proí Hlaváč proitřednlct
vím námořního mlnilteritva taká

dar duře Viléma II nádhernou

jehlici i inícialkaml císařova jména
i korunou v brilaolcch ikvoitně

provedenou Cíaiř Vilém vyzná
menal již jednou pana Hlaváče u

příležitosti aetkání mocoářa v

Gdániku udélením řádu Červené

ho orla
"

Caki oddlltnt rakouúi výitavy v

Londfnl V provolání podepianém
natím příznivcem Fr hr Lutzo-ve- m

a předními vlaitencl čeakými

výkonný komitét tohoto oddllení
k lidu íeikému k uvřdomÉlým

zaitupitelitvnm obcí okresu a

mčst a vobec ke kiždémukdo má

jen trochu imyilu a vldomí národ
ní povinnoiti aby ze vlech lil

ivýcb přiipcli ke zdiru této vy-atav-
y

jež má býti prvým aviak

zdařilým pokusem milého aiceale

uilechtilými Číny velikého naieho
národa o důstojné a významné

zastoupení království čeikého v

daleké cizině Celé jedoo století
viecben vývoj národa naieho od

dob jeho probuzení až na naše

dny vyplněn takměř jen vysilují'
cím bojem za nejdůležitěji! poli-

tická právajež až do doea národu
nafiemu jsou odpírány Chvíle

klidu a oddechu v těžkých bojích
těchto věnovány téměř výhradně
vnitřnímu zejména hospodářské
mu sesílenía zároveD i kulturnímu

povznesení naieho národa Způ-

sobem tímto —- sám na sebe od

kázán — lilii a mohutněl národ

nál tle zůstával osamocen nepo
znán a neoceněn cizinou Nyní

natkytá ie nám vhodná příležitost
abychom avětu ukázali jakými

jsme a na jakém stupni svého vý-

voje stojíme Toto České oddělení
— bohužel a vyloučením výstivy
výtvirného umění českého — nám

také přiznáno ač ]iko vždy vý

hridofi ni ntrity naieho národi
A i potllením můžeme poioime
nati že porozumění pro tento dů

letitý podnik jeví m na vlech

tunách Mul pivními kteří k

tomu ačeli přispěli bylo aaitupl-tetitv-

okresu roudnického jel
vloovilo K aoooisiitupUelstvo
okresu mělnického K joo

— A

psk jeltě rrnoif čiko-imeri£l- l

novináři dovolí li líci le Čechové

aa mořem nic nedokluli

W#iJJ trilJJtúCéik Veliké

vi tultol ipoioblle osuimenl l

mecafch Ústa le k potličeol
ncpakojoi a aathovlol pořádku v

Čechách bude povoláno na imd

jtn mulUvo oiktsifcn pluku ale

poilala mu milenka jeho z Vím

perka dopisnici ve které ie ho
Zachiriál?" — Žákyně: "Veleb-

ným pánem"
táže proč jí tak dlouho nepíle

IVoMtfuAf ilv€vnrv Onmze
TELEFON 11QX&xvnůný ŽivotníOopunice vrácena za$(latelce se

1 2 í--
j

stručnou poznámkou: "Adresát
se právě zastřelil''

ilvollciirm fnltřnlm nomocfltn dmlm
froll )itk pro muío tuk pro litny a
dlviijTi vMmopri) k ! i1 hn od kíijnnn M poJak vyprostil v Boskovicích

títni demonstranty % vlttnt Po tá
iMri H As tunu) (iokíhi hvdii rrncuou
léCOit (ÍU V llr))(ft!lDÍch iiripitilitpli kJti
yw:luiy )ln léky niliuly u lidi kUH dlou-liolril-

iiuiiiim:! Iiyll mlíonl Jriit iHJriinní
cliuli nuk aul Hrotu lir inMii ml tl kaldá

boře dělnictva pro vleobecné hla-

sovací právo dolilo ku bouřoým

jemonitracím tak že posléze k
rodina v k4miI lálinv toliolo tuku Clm nu

mnohdy nlmlujdu nlHKp£fié tiuuiocl a i)d
laanéiiiu n n rtl- - Ulivt 1300 lilOO lf00
6 Utivl IIOUO ntitCl pro jakoukoliv uitiiioo
Zalle vyblacuno kamkoliv uu olidríniil
oUikmu 16r

večeru byl vypraven z Droazvláfit

ní vlak a vojskem V pondělí večer

byla totiž v sousední obci Svitávče iromooputhlo MoUoln)
ror John Vvuuk

jedné továrně vytlučena okna

CACKLEY BROS
výhradní majitelé Západní dodavatelé

Jacktlaw a Ptiro Pí tor I ins íkouu koliky

Suinozltn) cli Kořalek KuiirornMii i a

SQlpiio-SaliB- O a RoEcnt minorálnlcli y od Excclsiar Sprlojis Mo

'm "AHUom" Jnllné atnorlrkd pHrodnl kslarlckd vody

CACKLEY BROSMtóí50niibi Neb

P O Hox 1858 New York CityPři tom byli čtyři demonstranti
satčenl A tito zatčení byli vedeni

četn'ky k okresnímu soudu v Hoi- - Lacino pozemKy r jiždí Dalcfite
kovicích městem právě ve chvíli

když bral se po táboře průvod
Uponorniijume naSo krojany bydlící

demonstrační místem Tu stalo se
ve ilkrych oihiiucu tiiiranky my
MluiieMy kd no [riMvftjl poxumky
(ut f tO r1 do iino akr ío iiiohoii koupilico se dalo očekávali Demonstru

jící průvod Žádal lby zatčení byli

propuštěni ale marně Když pak

litčenf byli dodáni do budovy

t% imlovlřku lít biu vu-- t a ilee oil Jí

ito 1 10 ukr pravá tak dobří a ti rodný1

pomm tik v okrem Cttartvi MU v Jilnl MoklakotA kdu jet Ji A unnítmo uf kolik setokresního loudu přitáhl tam celý
řeikycU rcHltn IdaUolytu líMtfth

sástup Žádal důrami propuštěni Kaldt první fU ŮWJ v inftlcl CVclX:otcboJnícl a IraportcřKT)Hlcených Kdyl nebylo vyhověno

podniknut na budovu okresního
tnolnn doiUtt lat lni j(Joií a iídáuie
uate krajany kleM lamjfill koupili po
iPiuek Uy uaulilvll ft MjH Id pfe- -soudu útok okna vybita rámy

okenní vytrhány i vle spustoleno
Jclikol vlak latčeol oacháicli sa

ivMMtl t lví vUiil í1 ajmue Jlttl

l uiiujl pravdivoat nalvliu Ivrieat MáitHirirMi u Klrmht Hr Irlrk IfrbrU
lltma doltrf V)'lír poismkft ra frllidní Části budovy phvle(tn

v uvadBBihn tikreau a Ja Jlail Tři 6Mtr 1001 Fariui' ulM Oinnliakal I kdi tiu prtjttiU I omyi!im

koupal poiniuok ptid thltuit aly
Htyl oU lakouptl putewttk

vůl jírnl pak Jako beranem vy-

lomena vrata sikyumt pak uvol-al- a

vchod i posila pni ničeni
skutečii vysvoboitnll 1'omfry
v lUkousku thsrskleilstická vlclj

O iUUI podrduoU Uu na
Pfedplailo so na Pokrokonuzo SI roúnd


