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Pokrok SSApadu 3
Tak stojí dnes česká otázka vNOVINKY Z ČECHDr E Hoiovtchiner Politické zprávy evropskéAbKESÁŘ

ČESKÝCH SPOLKŮ

nální socínkové Hanba jim Ne-

boť kdo ještě nyní váhá rozhodně
se postaviti ve falanx národní

jest buď hanebný sketa anebo

pokrytec — Slavnosti přejeme
zdaru Takovým slavnostem se

skutkem v zápětí jest zdar žá-

doucí

Císařské manévry jsou skončeny
Co o nich psáti? Vojáčkovalo se

stálo to hezkých pár set tisíc

vysílilo se statisíce mužů a vytrh-
lo z rodin které tím se ochudily
a konec konců je — konec Císař
vrátil se do Vídně s arciv Frant
Ferd ďEste Je zdráv a při ma-

névrech osvědčil plnou sílu O

manévrech psalo se tendenčně
že prý při srážce německého plu-

ku chebského (který neblahé pa-

měti v listopadových bouřích stří

i

Ptvodnl Isformace od zpravodaje "Pok Káp'

V Praze 5 září 1899
Před rozhodnntlm Co pak tl nail dílaji?

Soust ředěni České dutnokracle Císařské
manévry Droboty

Před rozhodnutím stojí Austria
Dnes nelze jí říci: "Tu felix Au-

stria nube'' — dnes věru už asi s

pocitem soustrasti pohlíží cizina
i vy rodáci zámořští na rozerva-nos- t

říše rakouské v niž vedou

boj Čechové s Němci a pro věčný
ten 6tále nedobojovaný boj je ří-

še celá rozervána Oč jde Če-

chům a oč Němcům? Prví snaží
se dobyti si předem rovnopráv-
nosti všude v celé říši pro své

právo a svoji národnost druzí

pak hýčkáni dosavádní náklon-

ností všech rakouských vlád a i

nejvyŠších kruhc snaží se udržeti
si jak bylo před a po r 1848
nadvládu německou My bychom
pro čtenáře "Pokr Záp'' nemu-si- li

o zápasu tom napsati ani slo-

va jim znám je zdlouhavý a vysi-

lující ten proces Než pro upa-matová- ní

a pro ty kteří dosud
neobeznámili se s věcí přinášíme
oněm stručnou zmínku Dnes

stojí boj v nejvyšším stadiu Pro

vášnivý odpor Němců kteří zuří
že Čechové octli se ve většině
vládní a že tu a tam dle jejich s

vládou smluveného programu do-

stane se jim sousta práva — pro
tento odpor který vzrostl v hoto-

vou revoluci stojí dnes celý stát-

ní stroji parlament delegace po-

slanci lid vše

Kdyby byli Čechové v odboji
pomohl by výminečný neb váleč-

ný stav a vězení vojsko střílení

by odboj udusilo Ale jde o Něm-

ce ti se musí hýčkat i když jsou

protidynastičtí a revolucionářští a

tak marné volání po pravdě a prá-

vu stojíme dnes v Rakousku nad
hrobem spravedlnosti a práva a

na prahu vítězství násilí středově-

kého Neboť abychom nešířili
dále slov situace dnešní je asi

Rakousku

Německé násilí které porazilo
Badeniho porazí i Thuna a ně
mecké násilí je na skoku v týl
Cechů nenabudou-l- i tito v po
slední chvíli rozhodnosti a pev
nosti a nenaučí-l- i se od násilníků
heslu kterým oni vítězí že dnes
v Rakousku vyhraje ten kdo víc

křičí a demonstruje
Ve Vídni stíhá porada poradu

Thun Szell Goluchovski jsou u

císaře den co den Tato horlivost
je podezřelá Čekáme "něco"
den c den Bohužel předem
pravíme to něco nebude — pro
nás 1

Co pak ti naii dílaji? Soudili

byste že při takovémto stadiu

politických věcí Čechové jsou ho-

rečně činní a že je z nich stále
někdo ve Vídni aby jednak měl
vše v evidenci jednak aby v po-

slední chvíli pro Čechy zachytil
co se dá A soudili byste že ce

lá pravice též napíná síly aby
prosadila svůj program proti úto-

čící a již již vítězící levici Ale
— spěte klidně my spíme také
Levice pravda sejde se na místě
Činu tož v centru rozhodném 10
září ve Vídni O schůzi pravice
dosud není slechu ba není ani

zpráv že se na ni pomýšlí A

naši čeští politikové? Jak jsme
psali sejdou se až 16 září v Pra-

ze To už bude snad po — fu-

nuse Nechceme odsuzovat ale

nejmírněji řečeno je to hodně
kunktátorské Naše noviny a tož
i naši politikové těší se aspoň
dnes se na celé čáře tak píše
heslem: "Na levici žádných nadě-

jí na pravici žádného postr-
achu'' Nu uvidíme bylo-l- i heslo

pravdivé a přesvědčíme se záhy
byla-l- i tato pohodlnost nynější
delegace dobrá Odpovědnost na
nás nepadne

Slavnost íeské demokracie konati
se bude v neděli 10 září Před-

večer vyplní koncert na Žofíně a

přátelský večer Druhý den ráno

Star'' "Oceánie"' cestu tuto vvkonala
to není
Icí Cu

dykc—
v Belfastu dne 14 ledna

je na návrší za Kanálkou hlavní
bod slavnosti "Tábor lidu" Tá
bor tento který jako v létech 48
a 60 má shromážditi veškeré vrst
vy českého lidu bez rozdílu stavu
a politických odstínů bude dojis
ta navštíven tisíci a tisíci upřím
ných Cechů a to ve významnou
dobu před 12 zářím dnem to re
_ _1 ! ' V

saupiuvym a prea roznoanutim o
nás ve Vídni Na táboře promlu
r 1 t „- -
vi za posiance ar £a- - Urégr a
dr Baxa za živnostníky předseda
zem Živn jednoty Harvich za
rolnictvo red "Porady zeměděl
ců Hrubý za národní dělnictvo
dělník Klečák a red Klofáč za

intelligenci Cíl řečí a resoluce
z nich plynoucí bude: pevný dů-

raz na státní právo na rovnocen-

nost a rovnoprávnost Čechů dů-

kaz o nutnosti sloučeni všech
Cechů bez rozdílu stavu a cítění

pod jeden prapor svoboda národ-
ní školy volnost rozvoje českého
Života ve všech směrech a založe-
ní jednoty společné pro král Čes-

ké markhrab Moravské a vévod
Slezské kteráž by slučujíc vše-

chen český lid i s jeho různými

český lékař

Ofllce na rohu 15 a Howard ul Shet

Ifn lllock L dvoří 210
Telefon 1438

V plsarné k nalezen od 10 do 12 hodin ráno
1 2 do 4 odpoledne a od 7 do 8 vefer

Telefon residence 1674

Lifill Ggo BicW MD

ZRAKU SLUCHU
I4O4 FARNAM UL OMAHA NEB

dt83m "~——Číslo telefonu 739

The Harris Abstract Co

vyhotovuji abstrakty každého

majetku v tomto okresu za

ceny velmi mime

423 Bee Bulldlng- Omatia Neb

I

1207 Dotifrjfts ulice

maji na skladě všechny druhy
správek ku kamnům vařícím i to-

pícím nechť jsou jakéhokoliv

jména neb výroby

O D KIPLINGER
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DoflMtífelt a Aůúmtf Mú
Bozosýlíme Amerlcas Favorite TOM M(K)UB

a HENliV OBUItOBdobréAcdoutníkv

iDitnieUoni by mail avtapud ui owj
pproved bv leMior rúa- -

Study OMiun BiperletKM4 ftiid

omptii( lnutrueviri 0ŠkTtkftt rr tím oniy
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Law
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Hotel o města Prahy

[Fragus __ctel]
v Praze v Omaze ij a William ul

Jest lépe než kdy dříve zuHzen a při-
praven ku posluzect hostům

UBtř a pohodl né pokoje a cbutná i do-

bře přigraveníi strava pro cestující a
Oruaby jakož i pro strá- -

VDlky

Plzeňské pivo stále na íeýu

Znamenité Omaba Brewinř Ass'n Divo
a jiné nápoje jakož i nejlepší doutníky
Tzuy vnojntjzftsoue
K návštévě co nejuctivěji zve

Josef 3~epetlco
MAJITEL

ii ru řw o— t tr a—1 VyJ_4T_j_4XA

i v Cechách promovaný
i zkufený

}
OBDINCJE

V ČESKÉ LÉKÁRN&

F NEDĚLY & SYNA

V CBETE MEBRASKA

v] VeAkeré pTedplny lékařské vyho-
tovuji tm v této lekárné s právně a
svědomití i nejCIstiích a ntjlep
lích léčebních prostredkA gr-t- f

Jediná dráha do Chicaga
která cestujícím poskytuje každo-

denní vlaky a jízdu do Chicaga za
světla denního je North Western
dráha Vlak vyjíždí z Omahy v

6:40 ráno a přijíždí v 8:15 večer
téhož dne do Chicaga Vlak tento

jest v popředí doby nynější a jest
u cestujícího obecenstva omažské- -

ho nejoblíbenčjŠím Jiné rychlo
vlaky vyjíždí každodenně do Chi

cago v 4:55 a v 6:55 večer Ce
stovní lístky můžete obdržet! na
Farnam ulici v Čísle 1401 v měst-

ské písárně dráhy "THE NORTH
WESTERN LINE"

CHCETE
I_AOIIVOU
FARMU V
Teď snad i Jil každ U LACINÉ
DOBRÉ pozemky Jsou nyní k dostání

jen ve VViaconainu Vsak ne kaidy vl ie
nejlépe neiievncji neispoieblivčjimíJe koupili Jen tehdy kdyí kupuje od
železničních apolefnnatf přímo Jestli
kupujete od jednatelů koupíte třeba léi
dobry pozemek ale ne tak levné jako
kdybyste ae obrátili pHrao na společ-
nost A pak nejste jisti ie pozemek
který jste koupili takéskuteně máte
Chicafo Milwaakee bt Paul dráha

má přes oX) akr& pozemko podél trati
svých blíie méatefek v osadách mají
cích školy kostely atd kterét prodává
po 13 00 ai BeMse K)O0 akr Jak násle-

duje: Jedna šestina hotovi ostatek v

přti rofnfch tplátkách 6 procenty úroku
Pamatulte kdyl koupíte od dráhy Jste

Jisti ie máte dobré právo majetnické ie
vale peníze jmu bezpečny a koupíte ca
nejlevněji! mol nou ceno Piite ai anglic
kjr o cirkuláf obsshajlci popit těchto
pozem kb ———-———- —
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Huško a Rakousko Mezi vláda-

mi rakouskou a ruskou vyjednává
se o uzavřeni smlouvy na ochranu
celistvosti a nedotknutelnosti hra-

nic Rakousko-Uhersk- a pro všech-

ny případy Akt tento pro vládu
rakouskou jest nanejvýše důleži-

tý uvážíme-l- i jak rozhárané po-

měry národnostní v této zemi pa-

nují a pro Slovany jest to

velikým že Rakous-

ko z pudu sebezachování musí se
obraceti k Slovanům o ochranu
ač smýšlení dynastie rakouské ie
rozhodně německé Uskuteční-l- i
se tato smlouva o níž se jedná
není pochyby že následovati mu-

sí rozejití se trojspolku čehož
Čechové i ostatní Slované

toužebné si přejí ťtiznivou
tomuto vyjednávání o

uzavření smlouvy mezi Rakou-

skem a Ruskem jest také to že

ruská politika snaží se zmohutni-t- i

západní Slovany tak dalece

aby vítězně opírati se mohli
v Rakousku posled-

ní dobou bujícímu Doufejme že
k uskutečnění smlouvy dojde

Kníže Nikola u sultána Poměr
černohorského knížete Nikoly k

tureckému sultánu stává se den ze
dne přátelštějším o čemž svědčí
návštěva Nikolova a jeho syna
Miťky u sultána v Cařihradě Aby
dodal důraz tomuto přátelství
hodlá sultán Abdul Hamid dobro-

volně odstoupiti Černé Hoře úze-

mí které ji dělí od hranice srb-

ské jež známo pod jménem tu-

recké Vasojleviče Rozumí se
že činem tímto staví se sultán roz-

hodné na stranu Nikolovu což
musí bez odporu činiti trapný do-

jem na srbského krále Alexandra
a jeho otce Milana jenž rozšiřuje
o Nikolovi zprávy nejšpinavější
Poměry na Balkáně utvářejí se
tak že není daleká doba kdy
černohorský kníže Nikola jenž
je milován nejen svými Černohor-
ci nýbrž veškerým lidem srb-

ským bude hlavní a rozhodující
osobou poloostrova Balkánského
za protekce Ruska i Turecka a

zajisté ku blahu tamních zubože-

ných národů

Rusko pokračuje v rusifikaci
Finska odstraní i zvláštní finské

poštovní známky bylo by to ma-

licherné kdyby to nebylo drob-

nou událostí v promyšleném a
důsledně prováděném plánu za

"sjednocením" jež rovná se zcela

poruštění všeho co není ruské
Universitám ruským dostalo se

danajského daru: internátu pro
mládež jejich Ústavy ty budou
ovšem těžkou ranou všemu ruchu

pokrokovějšímu jenž začal se bu-di- ti

v universitním posluchačstvu
ruském v nich duch svobodnější
bude udušen tísnivým dohledem
církevně-státní- m Leklo se Rus-

ko loSské solidarity universitní
mládeže

Výsledky finsko - Saponské války

jak dnes konečně zúčtovány jsou
ač již válka od let jest skončena

nepozbyly časem tím zajímavosti
V ohledu finančním byla válka

žaponská proti Číně znamenitým
obchodem jak z účtů finančního
ministerstva žaponského poznati
možno Úřadní publikace uvádí
totiž veškeré válečné výdaje na

200475500 yenů — yen= soctů
— se páčící Operace vojska po-

hltily 164250371 yenů námoř-

nictvo spotřebovalo 36955137
yenů Cína ale zaplatila 300 mi

lionů yenů válečné kontribuce a

byla kromě toho nucena postou
pit! ostrov Formosu Žaponcům
Jeví se tedy na penězích asi sto- -

mihonový přebytek ve prospěch
vítěze

"Za hranicemi v okresu Kandlyoal
bydlí Eduard T Roák" píše pan II
£ Gandrud z Kerkhoven Mion "Mo
bu vám zaslat! velmi pamětihodnou
zprávu Zdá se býti skoro k neuvěřeni
a přece mohu pravdivost její dosvěd
čit! Celá rodina pana Roáka byla po
celém těle pokryta boláky a jedno z

dítek na neduh ten zemřelo Užívali
skoro vše ale bez úspěchu Na mé
snažné odDoručování kot pfl dvě láhve
léčivého oleje a léky dle návodu uží
val Za nějakou dobu měl jsem cestu
kolem a navštívil je musím říci ie
jsem byl překvapen Viichnl byli zdrá-
vi a zbaveni oněch hrozných vyrážek
Jsou velmi povdéčol za to co léky pro
ne udělaly"
ramatujte ie Dra Petra Uoboko

neof lékem lékárnickým Prodává se
lidem přímo od vyrabitele Dra Petra
Fabrneye 113-11- 4 80 Uoyne Avenue

Chicago III

TRPÍTE HLUCHOTOU?
Kaidf drob tnatalbo šlacha lim mni rt- -

WM poase blocnosil bwmí k vyletěni
Hová a vd ixvtwhá _HJoria HlaWiMu
kaa&tí- - Melta val slav asjr vysetría a pa

trnawn

DIR DALTOJTS AUrttL CUKIC

OMAHA
Rád Palacký ř 1 ZCBJ

odbfvá svá pravidelná snbAxn každou Čtvrtou
Dědili v mřaícl o 2 b odp v ainl p Klepet ky
na ia n umím ui rroa „ nemá taj vsc
éebek 1407 H 4th 8t oíotnlk Šimon Koku
ek 1618 Williams ul pokl Kr Much

TM Jed Sokol r Omaha
otlhvvá ii ví nravldnlná sohftzo Valát druhf
Čtvrtek v meíul večor ve svá místnosti 223
Ho lath Rt Předa Rud Havelka 1457 Ho 14tb

8t tajemník H W Hartoi 1418 raar Poppleton
ave ooctuis n J maia um ave
Pokladník Ant Kment 1JJ47 ho I5th str

Podp Sokol Tyrš 21
odbývá své scbnze dvakrát mSaičnS každou
J neudí a 4 pooutui v ojesici v airu meizuva

s Oeloroíni schftze odbfvi e I neděli v říjnu
DĎIIetnl schůze 1 neděli v dubnu a ctvrtletn
ledna a srpnu Předseda Kr Bvojtfek mí-

stopředseda Kr Svoboda taj John Chleborád
' imiH- - 15tá ul afetník Josef Kaípar 1420 Již
li ul Pokladník v ř Kunci 1110 o lil Htr
wý bor majetku Jos N Srnec praporečnik Jo
nerx aosorce tr vojtecn

Jan Has Lože i 5 Kyt Pythla
odbývá schůze každou Dtvni a třetí středu v
metrici v Námdní ainl na 13 a Wlilians ul Ve
licí kancléř Před Hlánia Strázně archivu a
peíetl P Jelen 15 a Center Strážce financi
Váo Přibyl MiB Ho 12 Ht Pokladník Jos No--

vaitiaiv Jiz 13 ui

Bohemia Lože i 814 AOUW

odbývá své pravidelné snhnzp v Národní (nl
knlrinii 2 a 4 středu veíer T'rant Bvoitek
H P K W Bandhauer Zip 190S So 13 Htr
3 V Vacek úíetník KlOSo 14 Htr 0 Iioae- -
water spol lekar ssbí iiee iiuuauig

Tábor Columbus 2 69 WOW

ndhrvánrhňzekaždéa áterf v měsíci v Ná
rodní ainl v 8 h večer PřeiÍHeda Kr Svoboda
1334 JI 13 ul MiMtopředseda Kr Herní n Taj
¥ i Kltle 211 N ní st Ho Omaba Nebr
ťokladnik v j nepodali va jit i ui rro
TOdčí Joaef Novoto

Tábor Sebranka £ 4771 MWA

odbf vá svá pravidelná sch&ze kaidou prvou a
třetí středu v mísící v osm hodin večer
vsfnl pana Jana Hrocha Konsul K Hmrkov
lií n Dominion Rt: návodí! Jan Brázda:
bankéř Jos Vopálka3 a WUliarn ulice klerk
J K Přlbyi 810 Hlckory provodil V DoleJÍ:
vnitřní stráž Josef Hrubý venkovní stráž
Bart Malhsuaer výbor majetku Jan Chlobo--

ríd Mi ke Votava Karet BinrkovaKy a r j
Hanzelin

Tábor KobiasHká Lípa ř 183 WOW

odbývá schazo každý druhý a Stvrtý ítvrtek v

síni Hrochové Josef Šíp předseda 1012 Homor
Bt Václav DoleJÍ místopředseda John Safar

pokladník lSOií Williams A K Novák taJM
1203 Pacific St Fr Houkup provodit

Sbor Vlaní Islava £ 29 JČ1)

odbývá schftze každou 1 nedřll v mfsici v
síni o hod odp Předsedkyni Kat

Barlot tajemnic-
- M Suchánek 114 Ho UUh

Ht pokladnice Karolina Beránek úfetnlce
Marie Michal 1H0H Masson Hť

Sbor Uolenlara t 60 JÍ I)
odbývá schAze každou 2 nedMI v mísící v Ná-

rodní síni o % h odp Předsedka Ant Kment
1227 JIŽ 15 ulice tajemnice Frantlika Čapek
1314 Martha St úíetnlco Marie PříliorsVá roh
14 aCastellaa 81 pokladnioe Karolina FIbl-ga- r

1808 již 13 ul

Sbor Hvízdá Xové Dolij l 8t JČI)
odbývá své sch&zo každou 3 nedíll v mesicl ve

I hod odp v síni Melzově Předsedkyné M

Engelthafer ta) Vllbclmlna Bartoiová VZH

So lllth St úfetnlce Em Cbleborád 1418

Poppleton ave

Sbor Martha (i rove i 10
odbývá své pravidelné schnzs vždy 4 neděli
v měsíci v NárfKlni síni Předsedkyní Nellle
BvolKxla mísUipředsedkyni Anna Brodil ta-

jemnice Kosle David I&3 So 10 Ht pokladni-
ce M Bou kalová 1301—14 ul průvodkyní
řannle Pětek

Sbor Čechle I of H c 101 A0CW
odbývá pravidelné schůze každý i a 4 Čtvrtek
v uiisici ve dvě hod odpoledne v mÍBtnosti
pana J Havliika r Národní sílil Pfedsedka
Antonie Hoffman tajem Josle Vacek 2WI2

llžni 14 ul Qcetnice A Hvojtek 15:17 80 JfiHt
Pokladnice Anna Slunťko spolk lékař C

Bosewater 822 Bee Buildlng

Sbor Lilie l 9 Kruhu Dřevařek

dbývá své pravidelné schbze vždy v čtvrtou
sedili v mesici v místnosti p J Hrocha Před-

sedkyně Marie Jirák ia Jižní 18 ul místo-

předsedkyně Joa Homola tajemnice Marie
Samec 1255 JI 13 ul pokladnice Kat Wolf
2310 Již 12 ul provodkyo Antonie Tříska

Podp sbor Sokolek TjrS £ 1

odbývá své scboze dvakrát mésíCni: každou
druhou neděli a Čtvrté úterý v měníc! v síni
Metxovt 1115 liž 13 ul CeliroCní schfizA od

bývá se druhou nndíll v říjnu p&lletni schAze
druhou neděli v dubnu a čtvrtletní v lednu a
srpnu Předsedk) ne Marie Moravee 14U3 14 a
Oantun ul tnistopředMMlkyné Kr Koutský
nos Boulevard ave tajemnice Riazie ienK
1418 Jli 14 ul aceiuloe Marie Bílek 30 a Cfaar- -

es unce _________
SOOTH 02__~___
Tel Jed Sokol T So Omaha

odbývá své pravidelné acháte Jednou měsíčné
a sice každé lni pondělí v mCtíci r oifstnostl
Jana Koutskýbo na rohu 20 a Q Starosta
Josef Vonámk lai Krautliek Kadí] 1S a H

ul óCetnik Josef Murna poklauuik rrantisea
Hájek 2 mexl Ji a U ul

Praha Lože i 328 AOUW

odbývá své pravidelné schAse 1 a 3 středu
v měsíci v síni u KouUikýbo Thomas Ijrsec
Eimlstr Kr Wellcti Mistr rrac r J ř ltie
tl _ mezi U a PStr Joa V áchal OCeiník 20

V ulice Poklad Bedř bienatbler Oul

Tábor Žiiktr Dub l 113 WOW

rwMifrávé vhAsa každou orvnl nedřll v nesl
cl f síni p Franka 20 a H ulice Předseda Kr
navao muvilirvinnii rrsoi nriuii wtjrm
Jame Formánek ul mezi N a M poklad
Anton Plvoilka 2L Q ul

tlád Palmové Dřevo l 7

Krnh Dřevařek v Ho Omaze odbývá ach&sa
vé každé poslední pondělí v mMot v nnstno-s- tl

Br Koulských Marie VomáCka D&stolná
Katle VomáCka míatopředsedkařiraColce --vek Wt Ho 23 Htr tajemnic

frantlika PlvoBka bsnkerka Kranllika Svo-

boda soukromnice Barbora Itacek právodcl
Joaepbla Houkal vnitřní stráž Anna Křeček
venkov ní atrii

Chas Kaufman
pojišťující jednatel

Q Qa veřejný notář

Zaotuoojb eJlrpM pojllfojld snoWnost L

pnrfLvá a kopaje maHrk nemovitý vvdávt
Vyplavu! lístky a l v ropy a do kvropy ald

rilim fvfiz na nemovitý majetek

PhanaSeT-Zagrol- i 13aDDglu ni

Na zamlaiiMlpptké metinároď
Dl v stavě v Omuo obdriel

v odboru pivním
__C_gr&~ 1_4l_

Cabinet Beer
ZLALOU MEDALII

ták 14 Jcbo Antoty a Jeho ot
Icick a auatllujicich vlastoostL

Objednejte si bedaMka od

Fred Knír Brewtae Co

1007 Jaokson mt
TsuroBlM

Předplácejte na Knihovnu Ame-

rickou Poum f100 ročně

iim WaS____Í&É

SSagg__ES3kl5S5&

i

1

1

i
u
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NEJVÉTŠÍ PARNÍK "OCEANIC"
Do New Yorku připni dne 13 ziiH z Queenstownu poprvé parník "Oceánie" nále

lel v Praze do lidu) s pluky čes

kými střílelo se ostrými pationa
mi a že prý také šlo až na nůž
Pravdou je že v každém manévru

padne několik ostrých ran proto
že se připletou mezi patrony sle

pé snadno i patrony s nábojem
A tak stalo se bez úmyslu i bez

neštěstí zde A že v boji osob
ním když Šel muž na muže pad
la tu a tam nějaká facka v naškle
benou michlovskou napuchlou
tvář chebskou nu to není nic div

ného Však Němci jich dali už
více našim bezbraným menšinám
a co tedy přijali je jim ochotnou

splátkou

Droboty Mezinárodní kance
I v
tar je na programu rokovaní sje-

-

zdu slovanských žurnalistů který
konati se bude tetos v Haliči
ir vs si

jyia se znaiu a vyarzovati pro
správnou a tendenčně nezbarve- -

nou informaci kruhů zahraničních
list francouzský neb v jiném jazy
ku světovém psaný o věcech slo

vanských a list tento má býti ve

spojeDÍ se všemi zahraničnými
listy v Evropě i v Novém Světě
Vítáme Stará to tužba "Národ
výboru' Jen aby zas neostalo

při — usnesení!

V oboru nakladatelském a W'
davatelském je v Čechách úpadek
Celá řada 1 dobrých listů padla
zanikla a celá řada menších knih
tiskáren vzdala se činnosti u vy
dávání knih Toto pole zaujalo

nyní nadobro několik větších čes

kých závodů a ty vydávají vše a

řídí tedy Českou lekturu Není to

správné a není to prospěšné Ze
zkušenosti známo že mnohé men

ší tiskárny vydaly lepších věcí

více než velké Mimo to každý
závod má své spisovatele své au

tory kteří jiného nepřipustí a

přec i od největšího autora není
vše dobré a krásné Nejnověji
slučují se v jeden velkozávod fir

my Ottová a Vilímkova Tato
fabrika strhne brzo řadu závodů

Po žních pbilí doma Mlátí
se o překot a - prodává Neu
těšená to známka pro naše rolnic
tvo Nemůže vyčkati až ceny o

bili se upevní Chce-l- i zaplatiti
dluhy musí prodati hned Ovoce

málo Višně a třešně nebyly sko-

ro žádné švestek je málo jablek
hrušek nevalně Řípy brambory
víno prostřední Přijde na cenu
Pohoda teď včera dnes krásná
letní Před tím zima déšť Kde
kdo venku byl ujel a teď vracel

by se kdyby obsah tobolek se

vrátil — ica

Obdivuhodné vyléčení průjmu
Čelný redaktor ve Virginii byl po-

važován skoro již za mrtvého avšak
navrácen dokonalému zdraví Chám

berlainovým Colic Cholera & Diar
rboea Remedy

Čtěte jeho redakční vyjádřeni
Z The Times HUlstlle Va

"Trpěl jsem průjmem po dloubou
dobu a myslel jsem že Již nemoha
být vyléčen Utratil jsem mnohé pe-

něz a času a utrpěl mnoho bolestí
tak že jsem skoro byl odhodlán vzdát!
se veškeré naděje na vyléčení a oče
kávat! výsledek Uviděl jsem však
ohláika Chamberlains Colic Cholera
St Diarrhoea Remedy a téi několik

vysvědčení o tom jak obdivuhodné

vyléčení bylo docíleno a odhodlal jsem
se zkusit! jej Po využití několika dá
vek byl jsem úplné uzdraven od mého

neduhu a přeju si říci dále mým čte-

nářům a spolutrpitelům ie jsem zdra
vý a silný člověk nyní a cítím se tak
zdravým jako kdykoliv za mého ži-

vota O R Moore" Na prodej ve

všech lékárnách

Jediný Českýrj
O závod olovnický strojnický

a zámečnický v Omaze

vlastni

Leo Barooh
0O3 80 13tlt etreet

Teiefoa BS7

Zaváděni vod nlvnu a kanalizace nra
vádí ee levné a dobře t43tí

8táUÍ IHnaMství pr jediné aevMěe- -i
Oertba--té pivní panty

Předplácejte HosDodáfe avÝm

žející paropiaveDni společnosti "White
za ti dnf 1 hodinu a 24 minut což Jí-s-t zajisté jízda velmi rychlá ařkoliv

yšsí rekord poněvadž tutéž cestu vykonal parník Lucania náležejílinii za S dnf 7 hodin a Zi minut Oceánie Jest nejvétší lodí k

nelv
nardové
liv gtavřnou Návodu byla spuSténa

tato: Císař ač je předobře infor-

mován o nespravedlnosti němec

kých požadavků a tedy o neo

právněnosti jejich vzbouření ne-

chce nicméně svoliti k tomu aby
se Němci pro své zuření trestali
ba naopak nařídil aby byly hle

dány všecky cesty které by Něm
ce přivedly k rozumu Tohoto
marného úkolu který opakuje &e

již po celou řadu let od pádu Taaf-feov- a

nechtěl se už ujati ani
Thun a poradil proto mocnáři

aby svěřil práci tu Chlumeckému
známému vůdci moravských Něm-

ců a usurpatoru této perly koruny
české pro německou menšinu
Thun mínil dobře poradiv Chlu-

meckého císaři k zjednání ne
smíru mezi Čechy a Němci o tom
není ani řeči dosud ale k zjedná-
ni jakéhos stavu mírnějšího v
němž dalo by se aspoň parlamen-tova- ti

a zjednali vyrovnání rak
uherské rozpočet atd jeť
Chlumecký obratný a u levice do-

sud na žádné straně diskreditova-

ný politik Ale Thun se také

přepočítal učinil hlavním fakto
rem státní akce starého lišáka a
ten mu nynf podráží nohy bojuje
zjevně proti němu a smiřuje stra-

ny levice za cenu — pádu Thuno- -

va I 1 1 Ta je situace Co bude
zítra? Předpovídat v Rakousku
▼ fíŠi nemožností nelze Ale

přes to naplňuje se zase naše po-
slední informace: Vládal hunova
dodělává Ať žije týden snad
déle dlouho už nepobude Po
ní na základě zrušeni jazykových
nařízeni a zavedeni jazykového
zákona na naše konto nastoupí
vláda úřednická která opraví ce-

stu vládě definitivní v níi Němci
ul budou zastoupení to jest ro-

zuměj Čtenáři: v bil Němci zase

povládnon

v

L

stavy a názory vzdor této rozlič-
nosti na základě stejné národ-
nosti a stejných potřeb starala se
o budovoní nejdůležitějších po-
třeb národních jako jsou: národo-

hospodářská rada všedělnický
výbor atd Spolek tento bude
míti při positivní práci a beze vše-

ho tříštění sil velký účel a vliv
Neboť při nynějším drobeni se
nedokázali jsme dosud pranic v
žádném oboru "ani v národoho-

spodářském ani t sociálním ani
v národnostním ani r jiném —--

Odpoledne nedělní bude na výsta-
vě velká lidová slavnost K slav-

nosti jeví se čilá účast Jen kle-rikalo-vé

a Staročeši se jí vyhýbají
činí srovná tak jako ioternacio--

!
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přátelům do Čech INUMiAM


