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čeští poslanci kteří jsou této
Dvojnásobná vraida a tebevratda

V obci Lhotě u Moravské Ostravy
otrávil horník František Menčík

svoji Ženu osmileté dítě a potom
sebe Žena a dítě zemřely po ně-

kolika hodinách Vrah jest dosud
na živu ale pochybuje se že bude
lze jej zachránili Menčík byl pro
odpor činěný četníkovi jenž ho

přišel zatknout odsouzen k vězení

a kromě toho propuštěn z práce

Dra Petra
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PAvudnt loformaoe od xpravodaje "Pok Zip"

ftiiská rada odročena Obrázek t rakouského
parlamentu Poslanci lenoSl Rozpor tne'
íl vládou a pravici Shoda česko-polsk- á

Sním králov Českého Nové lidová beslo

"Zdol" v Čechách České vánoce

Praha 21 prosince

Řlsská rada odročena Konečně
na neurčitou dobu Stalo se v

2oho prosince roku 1898 že

poslána b}la domů když odhlaso-

vala položky námi oznámené Se

jde se zase asi v počátcích ledna
k nové plodné práci Zatím za-

vládne paragraf 14 tý čili absolu-

tismus „

Obrázek z rakouského parlamentu
Neměli byste představy o této
skvostné naší říšské instituci kdy-

bychom ji trochu nenarýsovali v

běžných črtách Chytíme posled-
ní zasedání: "Ať se mluví o čem

chce Němci žádají aby se hlaso-

valo dle jmen Když se předseda
táže je-- li návrh dostatečně pod-

porován vstanou a pak — jdou
do restaurace Tam pijí baví se

Zejména Wolf a Schoenerer hol-

dují Gambrinovi až se i — zpijí
Pro rozmanitost tito dva výtečníci
občas vletí celí pitím zrudlí do

sněmovny kde pravice poctivě dle

jejich návrhu hlasuje dle jmen
hodí tam pár "lumpů bídáků zlo-

činců" zamlátí na pulty a napo-
sled je-l- i to schůze noční jaké
teď byly natáhnou se v kuloárech
na pohovky a prospávají opici —

Tak vypadá teď rakouský zákooo-dárn- ý

sbor v práci!

Poslanci lenoši ostudu parlamen-
tu rozmnožují V úterý hlasovalo
se o zvýšení platů státních sluhů a

závistivě To jsou ti ubozí neza-

městnaní
Kde schůze politická všude

hlas nespokojenosti' I stavy in-

teligentní se už stávají nespoko-
jenými ba v učitelstvu jindy tak
horlivě svobodomyslném zavládl
duch opposice který dokonce hro-

zí zvrhnouti se i v socialismus
Příroda jakoby chtěla dílo zma-

ru dovršit Nemáme dosud zimy
Podnes vládla bez vláhy a zimy
skoro jarní pohoda Teprve ode
tří dnů začaly deště a dnes napad-
lo sněhu Vydrží Či nebude zase
ledu áni zimy? Dle toho bylo by

jaro as i léto opět nevalné a úroda
rovněž — Z bídy do bídy ukazuje
tedy všude a ve všem barometr

Špatné to vánoce

Zde! České slovo známé z kon-

trolních shromážděno na nichž

bylo zapovězeno českým synům
hlásiti se českým slovem 'zde" to
slovo nepatrné dnes — straší!
Straší v hlavách německých byro-
kratů neboť v odvetu za to že

páni oficíři nechtěli dovolit aby
branci hlásili se česky zde živ-

nostníci čeští psali slovo "zde"'
všude na své tabule Tak četlo
se reklamně: Zde se prodávají
losy Zde jsou denně čerstvé tali-

ány Zde se prodává jen česká
mouka Zde lze koupiti český
med atd Policajtský a biřičský
duch zkoprněl Nařídil tabulky
sejmout Živnostníci se odvolali
k místodržitelství Mimo to po-

slanec Barták obžalován že radil
o kontrolním shromáždění bran-

cům v Říčanech aby se hlásili če-

sky "zde"! — Slovíčko "zde" te-

dy straší Neopomeneme vás zpra-vit- i

o tom jak to s tím strašidlem
bude dál ale to vám jistě nena-

padlo Že je u nás stát tak už sla-

bý že ho nevinné slovíčko "zde"
straší!!!

Příště více Dnes už nechceme
— lepších zpráv už nemajíce —

kaziti vánoční nálady kterou vy
co čtete máte již za sebou

Není na prodej v lékárnách

Ja prodávali O podrobnosti

3 Dr Peter Fahrney llZ-11- 4 5
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t

141 FAUNÁM ST

MáTáme ty nejlepSl irony

Iiirffiírin
í V ti II _ v

i mékóho uhlí

pro domácí potřeby a za ceny
vždy uejlevnější

Zaručujeme Vám poctivou plnou
váhu a bezodkladnou zásilau Zkuste

objednat! si uhlí u nás a jame jisti že

jinde nebudete kupovat! než li o

Nebraska Fuel Co
1414 FARNAM TJIT CE

8m6 „aneb na Jackson a 7 ulici
o

Úplný seznam knih k dostáni
zdarma v knihkupectví Pokroku

Západu

Pouze zrláitni jednatelé
adreaujte: - - - -

t

Hoyne Ave Chicago lil m
y

_

Tepřelilódxiěte!
Nem rite Ještě válečné album? Objed

neite si bo aneb za prémii vyvolte Jert
krásná upomínka na hrdiny z poslední

americko spancieke války

Frank Doležal
V Ce'íý prAvnílc

FREMONT - NEBRASKA

Vyřizuje veRkeré soudní a právní zále-
žitosti při vrchním aneb krajském souif
kterémkoliv okresu Maje dfikladpe

znalosti práv nabízí služeb svých ct
krajanům ve všech řátích státu 21tf

FRCUBA
CESKÍ 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

všechny záležitosti mu svěřené

Reference: Bankovní dům F

Foldy Adresujte: Fr Cuba

Shuyler Neb

The Chicago Lumber Co of Omaha

výhodné nakoupili stavební dřívíjest JedlnoB společností - kde lze

IFraulc 3?fi"borelev
prodávat

DVOŘÁK & PYNE
velkoobchodní komisionářsky závod

kupují a prodávají máslo vejce drůbež zvěřinu telncí maso atd

T čísle 417 jižní 11 ulice Telefon 1352 Omaha Nebraska

kunktátorské politiky sytí Oni

dokázali že dovedou vyčkávati a

že dovedou i pro dobrou věc trpěti
od voličstva až útoky Ale aby
pro sliby a pro bubáka Chlu-

meckého kterým nás stále vláda

straší se dali zaplašit k soustav-

nému utlačování Čephů k tomu

schopni nejsou Naopak: pravili

jsme trpělivost jé u konce Nyní
musí dojít na skutky Ale jé čas

Tyhle všecky konference nás ne-v- y

trh nou Bylo jich už a bude

ještě hodně Ale co z nich? Roz-

tržka! Zpraví ji resoluce v níž se

vyslovuje "očekávání" že vláda

přijde od slov ke skutkům? Ta

jistě ne K slovům tu schází čin

Shoda leskopolská je vzdor ten-

denčním německožidovským letá-

kům úplná Poláci vyslovili se

ve schůzi pravice 2oho prosince
že trvají pevně v spojení Čechy i

v uznávání českých požadavků

Sním království Českého snad mo-

táními vládní politiky trochu ro-

zet ne Adressa kterou vláda před-

stoupí jménem císařovým před
sněm ta musí zjistit naši posici

Vytáček slibů frásí bylo dost ba
až mnoho Adressa buď přizná

oprávněnost požadavků českých

poslanců anebo je popře Vyhne-l- i

se vůbec odpovědi ale bude

nejhůř Dle toho nutno se zaří

dit Němci žádali aby odpovědi
adressní vůbec nebylo Nebude-l- i

tedy neb buds-l- i odpověď pou-

hý formální akt díků za hold akt

všeobecný pak musípoznati Češi

že vítr duje vzdor obstrukci pro
Němce a pak fnusí politiku obrá-

tit Proto hledí se českému sně-

mování s napjetím vstříc

mih j% um Rtf

Egypta jest vý8e vyob-aze- né délo Hicks
když Wad-en-Nju- ml zničil armádu psšy
se při dobytí pevnosti Omdurman

Němci asi se sněmovního jedná-
ní letos nesúčastní Vyčkávají
bude-l-i či nebude adressa a jaká
as

Však i jinak je příští sněm zají-ma- v

Rozpočet zemský země to
v Rakousku nejpoplatnější vyka-

zuje i při 51 procent při srážce
zemské deficit asi 4000000 zlat
Proč? VŠe spolkne stát — zemi
neostane nic A přece buší na
zem a její sněm bída hospodář-
ská živnostenská ba všeobecná
bída spůsobená klesáním stavů

jmenovaných buď pro cizozemskou
konkurenci aneb i pro vyssátía
přetížení berněmi a dávkami Co

zde se stane?

Splní zde stát svou povinnost a

nechá království našemu aspoň
poměrnou část jeho poplatků? —
Zde musí sněm konečně promlu-
vit! —

České vánoce jak vidět nebudou

utěšeny Poslanci nepřinesli do-

mů nic přišli skoro spíš s ostudou
a dokonce se i Čeká jak jsme pře-

deslali mnohý ústupek Němcům
rozumí se že na naše konto

Hmotné poměry jsou u nás pra-

bídné Rolnictvo a živnostnictvo
denně hloub a hloub finančně kle-

sá soukromé učitelstvo a úředni-

ctvo sotva že živoří a lid vůbec vel-

kou částí nezaměstnaný (zvláště
nyní na zimu) je do krajnosti ne-

spokojen a zbědován Jen státní
úřednictvo kanovníci preláti a íři

si libují Mají zvýšené platy
a to přičiněním českých poslanců
bezpochyby za to kterak lnou k

českému lidu který zvýšení větši-

nou zaplatí Jaká to ironie!

Býval to jindy v Praze veselý o
vánocícřTiuch Už týden napřed
hemžilo se ta plno plničko tváří
veselých kupovačo Letos smut-

no Ta a tam pár lidí kopaje —

viak vfc jich koketa jen cevluje

Lee-Clark-Ándre- esen Hardware Co
— prodávají ve velkém s —

Tlačené" vyrážené a lakované plechové náčiní— Cínovaný plech
železný plech a kovové zboží—Ostnatý drát hřebíky nožířské
Zboží bicykly střelné zbraní náboje a sportovbké zboží '

12l9-22- 3 Harney ulice - - OMAHA NEBRASKA

Nemohl najiti jiné Ocitl se ve
veliké tísni a několikráte opako-
val že mu nezbude leč zavražditi
sebe a svou rodinu

Výmfnkářka zavraídéna V mi-

nulých dnech dopaden byl vrah

výměnkářky Melusinové o kteréž
vraždě jsme v jednom z minulých
čísel obšírnou zprávu přinesli v

Outěchově u Brna Jan Bárta z

Rozhraní načež zjistilo se že

spáchal loupežnou vraždu Z pe-

něz stařeně ukradených nakoupil
si četné věci Tak opatřil si vel-

kou zásobu šatstva na zimu jakož
i prádla Koupil si hodinky s dvě-

ma řetízky stříbrný pro všední
den a zlatý pro neděli Na pení-
ze koupil si pěknou tobolku A

tyto velké nákupy vrhly právě na
něho podezření Při zatčení na-

lezena byla v tobolce u něho pět-
ka Věci byly zabaveny a ode-

vzdány soudu

Ohni na venkovl Dne 14 pro-
since vypukl o půlnoci oheB ve

stodole pana J Havlíka v Boleši-nec- h

u Klatov a přenesl se záhy
na stavení paní Třeštíkové a pana
Senfta Také střecha kapličky na
návsi ohořela a vítr zahnal poslé-
ze oheň až na stavení rolníků Va-vír-

a Bureše na samém konci
vsi Zde požár tak se rozpoutal
že vše padlo mu v oběť Jen do-

bytek vyveden vše ostatní jako
drůbež vepřový brav veškeré zá-

soby obilí píce slámy všecko

shořelo j vozy hospodářské ná-

činí a stroje padly ohni za oběť
Pohořelí jsou pojištěni na 3220

zlatých leč škoda obnáší na dva-

cet tisíc

Drobné poíiry — V obci Pra-chov- u

okr jičínského položené
na výšině před známými malebný-
mi skalami Prachavskými vypukl
dne 21 prosince před polednem
oheň ve stavení rolníka Františka
Drbohlava a strávil špýchar chlé-

vy a kryt stavení obytného spolu
se zásobami píce pak různým ná-

činím hospodářským a mnohým
nářadím K ohni dostavil se záhy
hasičský sbor ze sousedního Ho-

lina jemuž podařilo se přes mno-

hé potíže požár na hořící stavení
obmeziti V době vypuknutí po-

žáru topila hospodyně v chlebové

peci připravujíc se k pečení chle-

ba Nejspíše jiskry z komína vy-

létající následkem větru se rozji-

třily a zapálily Škoda požárem
tímto způsobenou čítá si poško-

zený na 2500 zlatých a je pouze
na 1000 zl pojištěn

Dr E Holovtchiner

český lékař

Office na rohu 15 a Howard nl Sbec

lj's Block l dveří 210
Telefon 1438

V plsirní k nalezen od 10 do 13 hodin ráno
od 2 do 4 odpoledne a od 7 do 8 veicr

Obydlí r čísle 1619 Center ulice
Teleton 1674

H Giirfl HD o Bictnell MD

ZRAKU SLUCHU
I4O4 TARNAM UL OMAHA NEB

dt33mS Číslo telefonu 7

Dr L H SIXTA

óeský lékařSCHUYLER NEBR
rísárna v Hollmanově blocka

V druhém poecbodt

m m

Kdokoliv potřebuje právnické pomoaL thle
dlouholetou ikuDeootti avoji ala krajanaa
Bwm laBouT zprsvn posKitixiu SS--n

Sattley (ssg ©Mír

Sattley
íxdaí
laeaauv

Uster eri a sátí

Sattley VKtftt- -

éwkwaaloo af Jest Ma Jakákoli'

Tažte se po nich a svých ssittaíck
jednatel a pakli je aetMjf pista ns

Předplácejte na Kri&ovM As

DĚIO HJCKS PAŠYSouth Omaha Brewing Co

5 TEIISB majitel
výtečné pivo obyčejné jakož i zvláštní druh "Pale Export"

Telefon v South Umaže 8

METZŮV PIVOVAR
tyribí vyhlášený a po celém lli A Objednávkám věnuje ae

západě za nejlepií uznaný i11vlUY lvíilzvláítní pozornost

14tá a Marcy ulice

OMAHA NEBRASKA

J

eenjri

Z New Vorka I Ranbarka
do Hamburk a: do New Yorkaj

86O0 I34W
m m ni mi

hlaste se

Pozdrav! —ejší

Z ČESKÝCH VLASTÍ

Velký poMr továrny V Děčíně

vyhořela dne 21 prosince v noci
velká továrna Arenzova na luxu-

sové papírové zboží úplně Škoda

je ohromná a téměř 300 dělníků

přišlo o práci Příčina požáru
nebyla dosud odbornými kruhy
zjištěna

Praha na Pařížské iýstavt roka

igoo V záležitosti účastenství

Prahy na' výstavě Pařížské sdělil
městské radě pražské dv rada
Exner že ku přání obcí pražskou
projevenému chce se osobně o to

přičiniti aby dostalo se Praze sa-

mostatného a důstojného místa na
svěové výstavě pařížské avšak

vyslovuje pochybnost zdali se mu

to podaří ježto místo pro exposi-
ce samotné jako bude z rakou-

ských zemí pavilon rakouský bo-

senský uherský a tyrolský byla
zajištěna hned z prvopočátku a to
za značný příspěvek po 40000
franků Sdělení dvorního rady
Exnera přijala rada městská na
vědomí

První státní česká střední ikolave
Slezsku Dne 21 prosince minul
roku byla sestátněná česká střední
škola v Opavě která tam již byla
plných 15 roků vydržována "Úst
Maticí Školskou" vzdor tomu že

žije ve Slezsku stotřicet tisíc pří
slušníků českého národa Konečně

tedy přec jedna krůpěj spravedl-
nosti do moře bezpráví páchaném
na národu českém ve Slezsku
Sestátnění opavského gymnasia
má nemalý význam politický i v

ohledu národnostním

Otrávil se Obchodní sluha 18

roků starý Josef Š zaměstnaný u

jistého vyrabitele kartonáží na
Starém Městě koupil si ai pros
za 5 krejcarů sirek a za 5 krejcarů
kyseliny sírové a seškrábav do ní
kostíku směs vypil v sebevražed-
ném úmyslu Záhy na to dosta-

vily se hrozné bolesti a zoufalý
mladík musil býti odvezen do vše-

obecné nemocnice Stav jeho je
povážlivý

Vhádce smrtelní trantn Z Bez-n- a

u Mladé Boleslavi se píše
Dne at prosince přišel domkář

Josef Kobylák do svého domku v

Bezně kde obývá společně se

svou dcerou a jejím mužem Toj-Sle-
m

Při příchodu otce strhla se

hádka a pak pračka při níž Koby-

lák utržil velkou ránu do levého

spánku Ubohý mul druhého dne
následkem svého poraněni skonal

Přivolaný obvodní lékař pan dr
čejka t průvodu obecní komise

sjiotil Mart při voděnou způsobem
násilným a nčiml příslušné ozeá--

Omaha Brewing Ass'n Pivovar

výtečný ležákvyrábí celém západu rozesýlá

Mezi psmátksmi na anglickou výpravu do

psív Dřlo toto dobyto bvlo derviSy
onoho a do rukou anglických dostalo

tu stal se dvojí v řádném parla
mentě nemožný Skandál Při hla-

sování scházelo jen 108 poslanců
kteří sebrali diéty a jeli domů k

mamince o osud ubohých sluhů se

pranic nestarajíce A k tomu op-posi-

měla většinu nad majoritou
— neboť z pravice bylo lenechů

nejvíc Českých poslanců schá

zelo 6 Nedovedou jinak jet do

mů než — s hanbou a zasloužili

by aby poctivý český volič který
tento k ničemu jsoucí parlament
se svých mozolů vydržuje vzal na

ně karabáČ až přijdou se zprávou
"své činnosti"
Te té lenosti u nás už ve všech

oborech trochu mnoho

Roitrika mezi vládou a pravici ač

není prekerní je přece hotovou

ěcí Oč jde? O to co my stále

DÍšeme Češi Poláci i Slovinci

podali vládě své požadavky vláda

je přijala k přijatí dala slovo a

— nedělá nic Toto nic dělání za
híií ale stranv oravice a neivíc

Čechy V Čechách je zle Lid

reDtá a na poslance harcuie aby
déle nevyčkávali ale aby šli do

opposice A jsou zde i hlasy a

psali jsme o tom
_
aby se vůbec

1 i 1 1 r

parlament opusiu a jeunaiu se pří-

mo s císařem Zdá se totii vše

obecně že je přece pravdou námi

tvrzené heslo že v Rakousku se

nesmí Němci šlápnout na kuří

oko ať děli co chce A zdá se

že vláda v okruhu tohoto hesla

Němce chlácholí láská ba pro-

slýchá se že dokonce pro ně chy-

stá zase mls ústupků nových kte-

ré nyní chce pustivSi parlament
domů provésti paragraf Čtrnáctý
I o pádu Thunově se mluví —

Uvažujíc o tom pravice vCera ao

prosince než se rozejela doma se-l-la

se za přítomnosti ministra
Kaizla který je jaksi prostřední-
kem mezi pravicí a vládo v

sekozi té poutáni vlády

Sak" ZASTAVITI KRUTÍ KAŠEL?

KaždÝ ze zkušenosti dobře ví že suché stálé pok&Slává íí je
velmi vysilujícím a že často Je předchůdcem nebezpečného

_ xámžtVL plícaSho emelo swvacteotln
Proť milí byste pHonstlU aby vale spraví aneb dokonce vál ilvot

byly obrolovánv kdi několik Jen dárek

Sýkorového Plícniho Balsámu
zmírní zánět uvolní dopomůže vám ku pokojnému osvěžujícímu

pánku Zaručujeme každou láhev léku tohoto že poskytne vám

uspokojení a úlevy aneb vám peníze vrátíme

Naleznete naii ěeskow lékárnu na tevere-ziM- l roba 24 H si So Oasa Mel

almvidvpHpraveuliareenlnaleniu dwUtl BEVKOKV8 LUNU BELHÁM
Jeit k dualiol v kaidé lékárn aoeb a nas v Bo Omaba sa S6o a COc lákfeOT

Uaiiibursko-Am- or akciová paropl spol

SPřea lareí

P parolodích expresních nejrychlejší jízda přes moře za 5 dní ai n

Po parolodích xpraasnleh

Union linie = "
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Ohledně přeplavu
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