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Pokrok 2SApadu
Do Baltimore Mdaduesář v Dyn vesměs korunováni za

ZfRÁYY ZÁMOŘSKÉ
ovšem Že na žádost jeho—Vilému
II pozemek "la tíormition de la
Sainte Vierge" v Palestině Vi-

lém II okamžitě rozeslal řadu te-

legramů na všecky strany Je-

den předsedovi katolického pale-
stinského spolku Jonnsenovi zněl:
"Rozhodl jsem se pozemek tea
věnovati spolku Vašemu k svo-

bodnému používání jeho v zájmu

mavým V sněmovně uherské po-

číná se nemile pociťovat! obstruk-c- e

jež má hlavně spadeno na

předsedu uherského ministerstva
barona Banffa v Cislajtanii pak
vyrojila se z tábora opposičního
dosti značná četa pomocníkův
aby akce obnovy vyrovnání

dospěla ku ký-

žené metě aniž by zejména něme-

cký průmysl utrpěl nějakou škodu
a tu zdá se nebyla daleka my-

šlenka: osvědčiti za těchto okol-

ností hezky důrazně neústupnost

ČESKÝCH SPOLKU

OMAHA
Raď

Palacký ě 1 ZČBJ
nrihf vá avá nravldnlná achňse viilf Uter
nMut o 8 h veíernl v í LW JI li nl ťred
KW Bsrwl UJ Váo Bureí Sffl Jlí 25 ul
al óíeiník Simon Rokuiek 1510 Williams ul

Těl Jed Hokol t Omaha
jdbývá svá pravidelné sohaze kaídŤ druhf
čtvrtek v měnit! nefér veavé mmtnoHtl 8£ň
Bo 13Ht 'ld Hild Havelka KW Ho Hth
Bt tajemník B W Hartoá I41H rear ťoppleton
ave ooetnlk vtJ l:ila mih ťoppleton ave
rokladnik Ant Kmenu i ho inmr

Podp Sokol Tyrš c 1 '

odMva své nKbtite dvakrát niísICne každou
1 nedfll a I pondill r měnící v HÍn Metzově
Celoroční wliúne odhývá ae I uedill v HJnu

phlletn! HChuat l nedf-l- l v dntjn'1 a ctvrlietn
v lednu a srpnu ťredaeda r r t
stunfedHedaVr Svobodu taj Joh
mi Jit 151á ul n£etnik Josef Kaipar 14'JO

112 11 ul Pokladník V V Kunci lilia rin lt
Btr vťbor majetku Joh Némoc praporetník
Jos Mers dozorce rr yojtccn

Jan Hus Lože č 5 Ryt Pythla
odbývá sch&ze kuMou první a troti středu v
měniči r Národní ainl na 13 a Wllllam ul Ve-

licí knncléř Kd Kel h 4018 Ho Mlh etr Htráíce
archivu a početl V Vodítka 104 N lňtn Htr
Htráioe fluancí V Přibyl 1211 jli lati ul Po
kladní Joh Novák I3IK JIŽ 13tá ul

Bohemia Lože ě 814 AOCW
odbývá své pravidelné suh&ze v Národní ainl
k&idou II a í atředu večer Váo Kubec M

W F W Handhaunr 1708 Ho 1S 8r J V Va- -

oek V 21110 Ho 14 Bt C Bosewater spol lé
Haf ta Bee Buliaing

Tábor Columbus í 69 WOW
Tdh# vá aohXze kaídé Shé ňterý v mísíc! v Na
rodní Hltil v H b večer Svoboda
i4 lil 13 ul Místopředseda Fr Hemtn Ta]
P J Fltlfl Knd St bet O F South Omaiia
pokladník v J nepouai iísh jia h ut

Sbor ílantiHlava ř 29 J Č D

sdbvvá uchnze každou 1 nedři! v tnřsicl v Ná
rodní siní o km noa oap proaoeaKyne pi a
Kalinovi Tajemnice E Bandtiauerová 1008

So 12 Ht oCetnlce K Bartui Pokladnice
Josefa Mouíková

Sbor Boleslava í 60 JČD
odnfvá schnze každou 9 neděli v měsíci v Ná
rodní ilul o 2 b odp Předšed k Anna KreJ--

tová 1240 112 13tá ul tajemnice Frantlík" Ca
pek SJI3Ji 14 ul dřtnlce Antonie Macho-v-

1221 Ho 15Ht„ pokladnice Antonie Kmen-tov-

1247 již 14 ul

Sbor Hrizda Noté Doby ř 86 J Č D

odbývá vé ch(ÍM! každou 3 nedSll v měsíci ve
noa oup v ami Bietzove rreaseaKyne Apo

lena Hunclova KK3SO líHir taj viineniť
na Bartotová IH Ho I3th St úíetnlce Em
Ohleborád I2W o lf str

Sbor Marika Ume i 10
odbývá svá pravidelné acboze vždy 4 neděli y
méicl v Národní ainl Předsedkyně Maric
u i :Xi ui 19 - U7 — I f kut

tynř Lena Kunclova tajemnice Nelilo 8votx-d- a

1834 j 13ti ul pokladnice M Boukalová
1301 mu ul prdvodkyně Anna Krejčí

Sbor Čechie D ofH 161 A 0 V W

adbývá pravidelné achGze každý druhý a 4tý
Čtvrtek v métticl ve t bod odpoledne v míst-
nosti pana i Havlíčka v Národní slul Před- -

Dedka Anna Žižkovský místo před Kohv Ml

kulál obřadnlce Anna Havlíček tajemnice
Ludmila Mlankač čínlo 1223 Jltnl 14tá ulice
četnlce Marie striikel pokladnice Josle Va-
cek nravodktně Kažena Havlíček vnlířoi
strál Marie Majer venkov stráž Anna černý

Sbor Lilie í 9 Krnho Dřerařek
odhvvá své pravidelné sch&itiždr v čtvrtou
aedell v měsíci v mlatnostl u J Hrocha Před
sedkyně Marie Jirákovi 1245 Již ! ul mmto--

Kasedkyně Julie Horáková lřlDJtí16 ul
tajemnice Marie Samcovi 1255 Již 13 ul po
kladnlce Katle Wolf eó-t- f

SOUTH OMAHA
T J Sokol r So Omaha

odbývá své achoze každý 1 čtvrtek v měsíci v
sini KouUký Bros Staronta Jan Koutnký

a U nllce mlHtostaroHta J M Tobiáš m a
U ul Ujemník František Kadil 16 a tt ul
ičetnik Jan Vomáčka 1H a Q ul pokladník
Kranvtiek Hájek 20 mezi N a O ul náčelník
Alois Krajíček

Praha lože ř 828 AOUW
:xlbývá své pravidelné schfize 1 a 3 středu t
méal v siní Koutttkýho Josfiih Malin
P MW Thomas Ly sec wn Jf llle taj
2B iU 0 P St J Krainulbh áčetnlk 18 a P
ulice

Tábor Cedar Wood l 19 WOW

adbývá své schize dvakrát za měsíc každoa 8
sotwta o 8 b večer s každou t neděli ve 2 b
dp v síni KoirfMký Bros Predxeda Prant Vo-rix-

7 So 23 W str nifb)rdMsda Anton
Kemnl taj J M Toblil cli IHth U st

Jan Zavřel pokladník Fr Koutský

Tábor Žiiktr Dub l 115 W 0 W

odbývá ave achoze každou tfetl nedfli v měn!
cl 1'řfHlneda Dum Hlávka miUipřds1a
Frank Hrabik tajemník James Formánek
25 tb Bt bet N i M pokladník Anton Pi-

voňka

Dir Prokop Velký l 8880 LOF
3dbvi své acbtze každý první třetí čtvrtek
v měsíci v aínl Frafikově v So Omaze PO K

Jahn Kubát C K Jos Tesnohlídek V C K

Táclav SobuU K S Joscph Hrowo 2322 Bou-lavar- d

ave F S Fr Vaiák 17 a Berry:
Traausurer i Hajný a 8 8W J Kosk 23

Wyman JW Jobn Bárta I O Jos Stanek
17 a Q AOAlb Tesnohlídek

ítád Palmové Dřevo & 7

Kruh Drevařek v South Omaze odbývá sena
Své každé poHledul pondělí v městci v místno-
sti Br Koutakých Marie Vomáčka Dato1ná
poručnloe Eleonora Eberl mistopředM-dk- a

Katle V opánek ÍM7 m tisir tajemnice
FrantKka Svoboda

soukromnltM Barliora Kacpk průvodčí Katle
Vomáčka vnitřní stráž Frautlika Bárta ven-

kovní strál

Obé ston Bepair Works

1207 Donflas nllce

mají na skladě všechny druhy správek
ko kamnám vařícím i topícím nechť
jaon jakéhokoliv jména neb výroby

O D Kiplinger
na rohu 13té a Farnani

máni Jvřtli výběr

(loutníkú tabáku
a vGbetfváech potřeb kufáckýcb ve místě

r
Monarch

"BICYKLY"

nejlepší na svété za

$35 ú $60

na mírné splátky
n klenotniltsv

i B HlElili i

krále české proč nemá býti koru
nován právě František Josef I ?

Jednáni 0 kvótu kterou přispívali
mají obě polovice říše na společné
věci je snad na dobro ukončeno
Uherská kvótová deputace se usne
sla že 385 proc úhrady Uhry
platit! nemohou a že poměr 38 5
61 í test nepfiiatelnv a nelze
něm dále jednati Po púltřetfm
roce dospělo tedy vyjednávání
tomu jen výsledku že shoda není
možná Nyní i kvótová deputace
rakouská musí se rozhodnouti
učiniti své prohlášení Obě depu
tace podají zprávu sněmovnám

kterým náleží další slovo v té pří-
čině schvalují-l- i či neschvalují
rozhodnutí deputací Také není
dosud jisto jaké stanovisko tu

vlády zaujmou zda prostřednické
nebo vyčkávací Možná že roz
bodnutí o kvótě ponecháno bude
koruně na základě dobrozdání
obou stran

Rakousko súfastní se událostí
Ctní Oddíl Rakušanů vstoupil
do Pekingu na ochranu rakouské
ho vyslanectva Korveta"Frunds-berg- "

která meškala nedávno
v Talienvaúu vysadila oddíl ná
mořního mužstva na pevninu a

vyslala do hlavního města čínské
ho kde bude spolu s posádkami
ostatních mocí Talienvan jest
jak známo přístav ruský a meŠka- -

la-- h tam rakouská korveta dlužno
to považovati za známku přátel-

ských poměrů Rakouska a Ruska

Vystoupení oddílu rakouského ná-

mořního mužstva na pevninu v

Číně stalo se na telegrafickou žá-

dost kterou zaslal rakouský vy-

slanec v Pekingu baron Czikan
ministru věcí zahraničních Posud

nepomýšlí se na vyslání válečné
lodi do vod číských

Pronásledováni Černohorců srb
skou vládou Pronásledování Čer
nohorců v Srbsku usedlých nebo

meškajících nepatří-l- i k Milanově
"černohorské emigraci" jest v

plném proudu Z Bělehradu vy-

povězeni jsou dva Černohorci
kteří tam absolvovali práva a bvli
advokátními koncipienty Zámin-

kou bylo že jsou — bez zaměst-

nání- Oba žili v Bělehradě již
dvanáct let a vystudovali tam

gymnasium a práva Před něko-

lika dni vypovězen Černohorec

PuniŠa Pajovič jenž byl po leta

váženým státním úřadníkem v

Srbsku Po všechnu dobu vyzna-
menával se pílí a svědomitostí v

úřadě Při posledních volbách
hlasoval proti vládě načež byl
ihned ze státní služby propuštěn
Nyní byl na rozkaz Milanův i vy-

povězen a to tak brutálně že mu

ani nedovoleno aby si mohl s se-

bou vzíti ze svého bytu svoje věci

Milan a Alexandr — Z Bělehra-

du se píše: Král Alexandr přijel
do Smedereva kde má rozsáhlé

vinice a letohrádek Dlouho však
neužíval radosti vinobraní Ode- -

bralť se na rychlo k svému otci do

Niše odkudž po krátkém pobytu
odejel do Bělehradu V zasvěce- -

nyen Kruztcn povídají ze uz za
manévrů mezi králem a rozkrálem

nebyla nejlepší harmonie a myslí
se že Alexandr vyzval svého otce

aby se opět odebral do Paříže ale

Milan odepřel Král Alexandr
obdržel prý pokyny z Vídně že

by bylo žádoucno aby se Milan
věnoval soukromému Životu Ale

Milan prý se zpěčuje jen proto že

mu syn dosud nenabídl tak vyso-

kou summu která by mu za to
stála aby se ze Srbska vzdálil

Jakmile tato otázka bude rozřeše-

na Milan nebude vzdorovati vůli
Vídně

lkoly Ruska v Malé Asii —

Novosti píšou: Pro Rusko nikte-

rak není radostnou událostí že se

kulturně bojovná Germanie obje
vila v Palestině a Malé Asii kde

zájmy Ruska dosud stály v popře-
dí Boj který bylo vésti ruské

politice v Jeruzalémě bude od ny

nějška ještě těžší neboť bude nut-

no pomýšleli na zřízení ruských
škol a jiných ústavů k podpoře a

rozvoji ruského vlivu Minula
doba kdy k udržování vlivu na

Východě postačovaly diplomati
cké noty s mořskými nebo vojen

skými demonstracemi Nyní je
pracovati třeba jinými prostředky
Třeba se připraviti k vážnému

boji s novým protivníkem k boji
ne zbraněmi nýbrž kulturními

prostředky

K vili palobtnl Francie jíž dle
staré tradice prováděné důsledně

Paříži i Vatikánem náleží protek-
torát nad všemi katolíky na Vý-

chodě tedy í nad německými pro-

kázal Vilém II značnou pozor-

nost katolíkům německým v Pale-

stině Sultán věnoval totiž —

Našim ctčným osvojencům a

přátelům pravdy '

Každý snad z amerických
bolestně se lou-

čil 8 drahou a nešťastnou vlastí
našf a jest zajisté málo těch kte-

rým neskanula horká slza při po-

sledním pohledu na ubohou trpi-telk- u

Mocná útěcha Jcterá mnohého

po tklivém loučení poněkud po-

vzbuzovala byla vzpomínka na
slibnou budoucnost v nové naší
vlasti zemi to svobody a volnosti
ducha A tak ponenáhlu zakláda-

ly se České osady v Americe a
dnes sídlí zde na půl milionu Če

chů
Pod volným praporem svobody

rodily se naše svobodomyslné záj

my utěšeně a domohla-l- i se naše
národnost nějakého uznání byla
to vždv strana svobodomyslná
která položila ke všemu základ
Ona byla buditelkou našeho lida
ona ho probouzela k osvětě a po
kroku ona jej chránila oprot
všem útokům kněžských tmářů
ona zakládala české školv svo
bodné obce a stavěla tak hráze
mezi volností- - a náboženským fa

natismem Plody své práce děli
la vždy i s naší českou vlastía po
máhala našim zaoceánským bra
třím svou hřivnou ve všech boiích

obhájení naší mateřské řeči

jaKO i ve vsecn je stinnuvsien po
hromách

Jediné co zájmy naše zde ohro

žuje jest klam náboženský Kde
ten se usídlil zaseto bylo ním sí

v tme nešvaru nesnášenlivosti ne

přátelství Volnost lidského du
cna se otrocna a kde tento v

jařmu tone tam nemůže býti žád
né shody a společného blaha
A tyto trapné poměry na kterých
má mnohý povrchní svobodář ta
ké dosti viny ohrožují již delší
dobu i náš zdejší svobodomyslný
kruh aniž by si toho ti jichž by
to mělo býti první povinností
všímali ano naopak ještě ochot
ně ke všemu napomáhají Otále- -

déle bylo by hříchem neodpu
stitelným a znamenalo by brzké
zamknutí naší strany

A proto založena byla v míst
nosti E Šímy "Svobodná Obec"
která' odbývá své schůze i a 3

soDOtu a vyzyva tímto nase po
kročilé svobodáře aby se přihlá
sili za členy a stali se účastni na
šeho" působení které když nezišt
né své síly spojíme-

- bude sloužiti
naší straně ke cti a mravnímu pro
spěchu -

Přátelé! Dokažme že v nás
dosud nezanikl vlastenecký cit

pro povinnost a že si umíme vá- -

Žiti svého přesvědčení a nedo-

pusťme nikdy aby podlehlo ná
boženskému klamu úskoku a fa

natismu

Učiňme ze sebe kruh mužů

soudných kteří by se co pokročilí
osvojenci navzájem ctili a druh
druha vážili pracujme cestou 'pří
mou snášelivě a tak nastane nám

brzy doba L'dy budeme na své
družení hrdi a toto zajisté zmů
že se více' než velký počet sborů
kde sídlí desatero přesvědčení
Na zdar! - Svobodná Obec

Rakousko-Uhersk- o a kvóta

Kvótová deputace uherská ra
dila a usnášela se o posledním ná-

vrhu kvótové deputace cislajtan-sk- é

jenž vyzněl v rozdělení pří-

spěvků na společné záležitosti
mezi oběma polovinami říše dle

poměru 615 proc : 38 '5 procent
totiž 61 5 pro Cislajtanii 38--

5

próc pro Uhry
Očekávalo-l- i se kdekoliv že u--

herská kvótová deputace konečně
se odhodlá aspofi k jakémus zdání
ochoty aby se hnulo touto otáz
kou jež jest již přes třicet let ka
menem úrazu v poměru obou po- -

ovin říše o níž obnovené vy

jednávání vede se již na třetí rok
— při čemž byly okamžiky kdy
mluvilo se o domnělé možnosti
že Uhry přistoupily by na levotu
asi 36 procentu tak se aspoS na

povídalo za vyjednávání mezi hr
Badenem a bar Banfíem — po
slední zasedání uherské kvótové

deputace zhatilo takovéto dobro

myslné naděje naprosto Kvó
tová deputace uherská setrvala i

tentokráte na svém "Non pos-sum-us"

(nem&Žem)

Poradě jež konala se nápadně
okázale ul na dva byli všickni

její členové přítomni vláda sama

zastoupena byla předsedou mini-

sterstva baronem Banfíem a finan-
čním ministrem drem Lukacsem
Okamžik v nemž ae aešla ko

poradě kvótová' deputace uhtr-k-á

jt v mnohém ohledu zají

Rakousko-Uhersk- o

V Haliči jedná nyní z usne-

sení sněmovního svolaná anketa
o opravě středního školství Po-

zoruhodným způsobem zahájil ji

zemský maršálek hrabě Stanislav
Badeni bratr dřívějšího předsedy
rakouského ministerstva Kazimí
ra Badeniho Poukázal že hlav
ní věc o kterou jde jest aby se

odpovědělo je-l- i opravy vůbec

zapotřebí a dále je-- li žádoucno

aby rozdělení v gymnasia a reálky
bylo zachováno aneb změněno v

ten způsob aby z něho vzešla

jednotná střední škola "Nejen
odborníci ale veškerá veřejnost
zanáší se touto otázkou" pravil
"Co se týče právomoci země ne-

potřebuje se anketa obmezovati
neboť domáháme se rozšíření zá-

konodárné právomoci ve školství
Ostatně i v mezích nynějších zá-

konů připadá sněmu důležitý
vliv Veřejné mínění národa sva

luje všechnu vinu kusostí nynější
organisace na tu okolnost že or

ganisace ta zbudována byla na ci

zim t j německém základě a ná
rodním potřebám a zvláštnostem
země nevyhovuje Doufejme ale

že dosavadní základy nebudou

podvráceny a že nedostatky bu

dou odstraněny bez porušení cel
kul" Vynikající odborníci jako
hrabě Rej Romanowicz Kadv a

vyslovili se proti dvojakosti
středních škol gymnasií a reálek

shledávali jediný prospěch v

tom budou-l- i zřízeny školy kde

by se pěstovalo obojí latina i na

reálce Rovněž vyslovili se pro
zákonodárství zemské o školách
středních které jedině jest na mí

stě kde se jedná o tak důležité
věci v nichž centralism i při nej-lep-

ší

vůli jest pochyben V an
ketě se pokračuje

Výsledky jednání poslanců
s hrabětem Thunem —

Na žádost aby jazyk srbsko-chorvatsk-
ý

byl uveden do úřadů

dalmatských jako jazyk úřadní
hrabě Thun prohlásil že nemůže
ničeho přislíbiti dokud otázku
onu neprostuduje Slíbil však
že se v Dalmácii vystaví nová že-

lezná dráha ze Splitu do Aržanu
na bosenské hranici Tím se o- -

všem Dalmácii mnoho nepomůže
Vedle jedné kusé dráhy — ze

Splitu do Knina — dostane dru-

hou kusou dráhu z téhož Splitu
do Aržanu a poněvadž ani ta ani

ona nebudou míti spojení s jinými
dráhami budou opět passivní
Dalmácie se domáhá spojení své
železničně sítě s dráhami rakou-

ským! buď z Kninu na sever do

Nového na Sávě nebo přesAržan
do Bugojna v Bosně Ale Maďa-

ři aby se nestala újma vývozu z

jediného maďarského přístavu
Rěky vzpírají se tvrdošíjně každé-

mu Železničnímu spojení s Dalma
cií a bez jich svolení je pomoc ra
kouské vlády nemožná

Z řeči uherského poslance Jana
Asbotha projevené ve schůzi vo

hčské jest zajímavou stať týkají
cí se státoprávních poměrů v Ra
kousku J Asboth předeslav že

Uhry se nemohou vměšovati do

vnitřních poměrů rakouských ne

chtějí-l- i aby se naopak i Rakou
sko vměšovalo v jejich vnitřní

poměry pravil: "Rakousko jako
výlučně německý stát (anachronis
mus vedle říše německé) výhovo
valo by jak našim tak dynasti
ckým zájmům právě tak málo

jako kdyby se stalo výlučně slo

vanským státem Však nebude

nikdy ani to ani ono Je dobré

jak je neboť v tom právě spočívá
jeho raison ďétre evropská po-

třeba této monarchie Němci a

Slované se tam už dohodnou až

si vše náležitě vysvětlí a naleznou

formy které nejlépe budou vyho-

vovat! jejich historickým i Život-

ním silám Nynější vlnobití pů-

sobí k dosažení rovnováhy Naše
úloha jest státi na stráži parity
Budou-l- i za Litavou centralisovati
— což se mně po třicetiletém po-

litickém rozvoji Poláků a Čechů

při duševním i hmotném majetku
a jejich početní síle zdá nemož-

ným — aneb zvítězí-- li autonomi-

sté jest jejich věc a ne naše I

kdyby se říšská rada obesílala

opět ze sněmů byl by to jen ná
vrat k tomu stavu jaký byl když
Deák provedl dualism a mimo to

delegace obesílají se po dnes dle

jednotlivých korunníck zemí

Kdyby však páš král byl koruno
ván také za krále českého způso-
bilo by nám to jen radosť Vždyť
jest to jedna z našich nejstarších
tradicí a když náš král Zikmund

Lucemburský potom císař řím

ský Matyáš Korvín Jag-llo-ni a
Habsburkové ai do Ferdinanda

německých katolíků Těš í mne
že jsem mohl tak splniti naléhavé

přání svých katolických podda-
ných Ti nechť vidí v tom nový
důkaz mé zeměpanské péče s ja-

kouž hledím vždv ač kjinému vy
znání náležím dbáti nábožen-

ských zájmů jejich Vilém I R"
—Druhý podobný telegram zaslal
Vilém II papeži Třetí papež
skému delegátu v Cařihradě msgr
Jionnelovi Ve čtvrtém telegramu
na adresu sultánovu děkuje že
Abdul-Hami- d umožnil mu proká-z- ati

"tak veliké dobrodiní pod
daným katolickým" pročež prý
ochota sultánova zůstane mu ne
zapomenutelná Vilém II jak
vidno těší se velice že Paříž po-

škádlil Ale Francouzové mají
paměť velmi citlivou

Z Nového Zealandu
Eeefton New Zealand 23 listop

1896 Doznávám tímto že co převzal
jneno jednatelství Chamberlain ovýcb
léků těším se z velmi četných prodeji
zejména Cough Bemedy jde velice

na odbyt Za dva roky prodal 'sem
Cbamberlainovjxh léků více než všech
ostatních léků jiné podobné výroby za

mmuiycn pět let Ze léky tyto jsou
velmi dobré sděleno mi od velkého
množství těch již je zkusili a sezual
jsem jich hojivou moc ve své vlastní
domácnosti Léky ty jsou tak příjem- -

é že musíme je drzeti z dosahu dítek
12 J Scantlebury

Na prouej ve všech lékárnách

Gifforá M D - Geo Bitónell M D

zkušeni lékaři vsecn chorofc

ZRAKU a SLUCHU
TEL 739 1404 Fanum al

DTM-6- m OMAHA NEBR

Dr E HoloYtchiner

český lékař

Office na rohu 15 a Howard nl Shet

lj's Block l dreří 210
TsUfon 1438

V nlsirnč k nalezen od 10 do 1S hodin rána
xl 2 do 4 odpoledne a od 7 do 8 večer

Obydlí r čísle 1619 Center ulice
Telefon 1674

Dr Galbraith & Lord

provádí frakci ranhojičskou
a Učl ženské netnoce

OFFICE: t Paxton Block na rohn 18 a
Farnam nl Omaha Neb'

Jsou téi k nalezeni každodenní v 8t Josepls
nemocnici hlO dttďám

DrL H SIXTA

SCHUYLER NEBR
Físárna t Hollmanově bločku

V druhém poschodí

Aeeký právník
Piům t t£í S33 1 7 Life Sl£„ 0&&L

Kdokoliv DOtřebuie nrávnické Domoci shln- -

dá T pann Berkovi právníka skuleného kter- -

aiounoietou znusenosti svoji maze krajana
savkouv správné dosiouziu 33-- tf

Frank Doložili

v 6eský pr&-vnil-

FREMONT NEBRASKA

Vyřizuje veškeré soudní a právní zále-
žitosti při vrchním aneb krajském soudu
v kterémkoliv okresu Maje důkladné
znalosti práv nabízí služeb svých ct
krajanům ve všech čátfch státu 21tf

FR CUBA
Český právník

VE SCHUYLER - - NEBR

Vede právní pře při všech sou-

dech v kterékoliv části státu a po-

slouží právní radou ve všech pří-

padech Pečuje bedlivě a osobně
o všechny záležitosti mu svěřené
Reference: Bankovní dům dy

Adresujte: Fr Cuba

Shuyler Neb

rokoliv a
Sattley

iidní Llster orá a sá

Sattley ti kdekoliv

dokomaloa afjert pida jakákoU- t-

Tažte ae po nich o svcn místnícb
jednatelů a pakli je nemají pisto as

vládní strany v Uhrách — oproti
Cislajtanii '

Předseda kvótové deputace u--
herské Kálman Szell asi sám vy
cítil že jest poněkud nápadným
že svolal v tomto okamžiku ple
nům kvótové deputace a proto
Oznámil předem že ho došel te

prve dne 24(10 října t rodopis
kvótové deputace v němž obsažen

výše vzpomenutý návrh jejž ode
vzdal sedmičlenný komitét kvóto
vé deputace cislajtánské 7Členn- é-
mu komitétu kvótové deputace
uherské a mimo to byli četní čle
nové její cele zaujati pracemi ve

výborech vyrovnávacích takže
dříve kvótovou deputaci ani svo-l- ati

nemohl V dalším průběhu
své zahajovací řeči mimo to po-

dotkl že ostatně již dříve označil
návrh učiněný o kvótovém pomě-
ru 385 procent : 615 procent za

nepřijatelný a schůze tato že má

vlastně jen za úkol usnésti se o

odpovědi v tomto smyslu
Na to ujal se slova starý refe

rent uherské kvótové deputace dr
Max Falk rozebral do podrobná
návrh kvótové deputace zdejší a

předložil návrh zamítavé odpově-
di uherské Po delší rozpravě
návrh tento byl přijat jednomysl
ně a uznáno že proposice cislaj- -

tánská jest nejen nepřijatelná ale

že není ani způsobilou aby vzata

byla za základ dalšího jednání!
Uložila pak předsedovi aby o

tomto výsledku její porad podal
zprávu předsedovi kvótové depu
tace cislajtánské
Tím možno pokládati posavad- -

ní jednání kvótových deputací za

ukončená a bezúspěšná neboť u- -

herská kvótová deputace podá v

tom f smyslu zprávu uherskému
sněmu jakmile jí dojde vyřízení
její odpovědi kvótovou deputací
cislajtánskou
Dle zákonů vyrovnacích mají

učiniti parlamenty obou polovin
nse pokus o přímé dohodnuti o

kvótě když se to nepodařilo kvo

tovým deputacím Jest ovšem na
bílé dni že tu lze ještě méně dou- -

fati v takovýto výsledek i kdvbv
se předpokládalo že ministerstva
na obou stranách by se o to přiči
nila Jednak by přičinčnf takové

bylo snazším v kvótových deputa
cích samých jednak bymusila obě
ministerstva pokud se týče jejich
předsedové dospěti sami k tako
véto shodě a stotožniti sc s jejím
osudem což prozatím se zdá býti
rovněž pravdě nepodobným Vždyť
na př baron Banffy resp vládní

orgány uherské důsledně a houže
vnatě popírají že by byl kdy 1

íozimuvacn s hr tíadenem nazna
čil jakožto možnou kvótu pro

Uhry 35 procent neb 36 procent
Lze tudíž již nyní za určito

míti že ani v tomto dalším postu
pu nedocílí se shody a že rozhod

nutí o kvote zastaveno bude pa-

novníkovi jak to zákonem pro
tento případ jest vyhraženo
Odmítavé stanovisko uherské

má vedle pozadí které směřují k

sesílení příznivců předloh vyro
vnacích v radě říšské—asi i týž
vyznám jako dočasné odročení

jednání o předlohách na zvýšení
potravních daní totiž rozložení

komplexu předloh vyrovnacích by

zbytek na radě říšské snáze se dal

projednati
Jest sice pravda že tak zvané

'junctim" totiž spejivost předloh
vyrovnacích ještě nepozbylo vše-

ho významu ale výklad této sou-

vislosti jest rovněž různý V po-

slední době slyšeli jsme že stačí

junctim" pro spojité zakončení

vyrovnací akce t j pro současné

společné předložení projedna
ných a sněmovnami schválených
předloh ku nejvyššf sankci

Jakž výše vyloženo mezi těmi
to předlohami nebude dohada o

kvótě a souvislost její či "junc-
tim" ostatními vyrovnacími

objeví se tudíž ještě po-

zději a až "na konci" totiž roz-

hodnutím panovníkovým o po-

měru kvótovém jež stane se asi
zároveS se sankcí ostatních
úmluv Nár Lístv

často utrpíme bolestných po
hmožděnin aneb vymknutin V

kaldém takovém případě včasným
použitím St Jacob's Oil a bolest

te okamžitě zmírní á brzo zahojí
i!
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