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Vídni na místě činu musí své

choutky a rodinné záležitosti pod-

robit! záležitostem státním musí

státi se neoblomnými železnými
a v čas potřeby i ostře výbojnými
k lidu pak musí býti poctivě ote-

vřenými Tajné plány do-

savadní — selhaly Však i lid
má své povinnosti Nesmí dále
vše skládati jen na bedra poslane-
cká ale musí sám rukou k dílu

přiložili Musí poslance sledo-va- ti

v každém slově a kroku musí

je opravovali a podporovati slo-

vem i činem musí býti hotov dáti
v oběť pohodlí i vše musí zříci
se okamžitých prospěchů však za
to musí stále býti k boji připra-
ven Jenom tak zmaří se
veškeren útok — jen tak kyne
vítězství! —

Volby v Praze vzpružily i čin-

nost klubů Najednou tu schůzí

Zjedná úlevu a vyléčí

kašel nastuzeniny zánét průdušek
ínfluenzn asthraa a chřipku

Jazyk český ve státu českém

byl druhdy jazykem panujícím i

v dobách nejhlubšího úpadku na-

šeho národa po bitvě na Bílé

Hoře rovné právo tohoto jazyka
s jazykem německé menšiny jest
uznáváno a stalo se základním

zákonem zemským Rovné právo

jazyka českého i jinými platnými
státními akty zejména kabinet-ní-

listem Ferdinanda V ze dne
8 dubna 1848 ano i samou ústa

vou z r 1867 bylo potvrzeno
Proto navrácení kú faktickému

stavu který byl před rokem 1867

znamená vrácení se ku staré křiv-

dě a starému pokoření

Protestujeme proti tomuto

skutku ve jménu práva ve jménu
zákona ve jménu spravedlnosti1

Protestujeme proti tomuto činu

ve jménu šestimillionového náro-

du kterýž položil základ k exi-

stenci této monarchie: protestu-

jeme proti tomuto rozhodnutí ve

jménu sebevědomého národa je-

hož kulturní vyspělost hospodář-

ská zdatnost a finanční síla udr-

žují velmocenské postavení Habs-
burské monarchie

Protestujeme proti tomuto za-

sáhnutí v práva naše jménem

politické mravnosti a slušnosti

které nepřipouštějí aby s právy
českého národa bylo libovolně

nakládáno a aby tato práva na

pospas dávána byla jeho nepřá-

telům

Národ český věru nynější situ-

aci nepřivodil on nezasluhuje

zákonnost království a zemí této

říše vepsali na program svůj
budou poslanci Čeští státi i na-

dále na stráži ohrožených zájmů
národních

S novou odhodlaností a s pev-

nou vůlí přes všechny malicherné

výtky vstupují zástupcové naši do

boje opposičního do zápasu za

státní právo koruny české za

rovnoprávnost jazyka za politi-

cké a občanské svobody lidu na-

šeho a za jeho kulturní i hospo-

dářské povznesení doufajíce že

v této činnosti sejdou se s veške-

rými upřímnými syny českého

národa

Trvajíce na pevném dějinami
našeho národa utvrzeném pře-

svědčení že národ statný srd-

cem i duchem zralý své cti a

svého práva úzkostlivě dbalý ne-

ohrožený v hájení své svobody a

národnosti musí zvítěziti jakož i

odvolávajíce se na neskonalé obě-

ti jaké přinesl a přináší národ

český pro zdar státu úsilovně

domáhati se budeme aby stát

plnil povinnost svou k nám '

Doba nynější nesmí shledati

nás ani ochablými ani chorobnou
vášní zaslepenými! Triumf od-

půrců rozplyne se v nivec zůsta

neme-l- i pevnými odhodlanými a

mužně klidnými Seřaďme se

tudíž všichni synové jediné ne

dílné vlasti v pevný organizova-

ný šik vynaložme všechny síly
své k obraně cti a práv českého

národa a setrvejme v úsilovném

snažení tom dokud spravedlivá
věc naše nedospěje konečného

vítězství!"

Podepisujeme manifest s vámi

za mořem v duchu zároveH Ale

Pravice Jejl velikost činnost a — pevnost —

tvao jo prou ummi — nanuustK naruuu—
Btaré pronásledováni začíná — Bouře pro-
ti zruienl jazykových nařízeni — Povin-
nost českých poslanci — Povinnost po-

slanci a lidu — Volby v Praze a kluby
občanské — Smis

V Praze 18 října 1899

Pravice jejl velikost činnost a

pevnost Kdyby pravice rozuměla

svému posláni byla by nerozbor-n- a

Sněmovna poslanců čítá totiž

425 poslanců a z těch k pravici
se hlásí 258 k opposici peuze —

187 tož o slušnou cifru 51 méně

Jak praveno tedy kdyby v pra-

vici byla vůle a porozumění) těch

50 hlasů většiny by přetrumflo
celou změnu vlády všecko zruše-

ní jazykových nařízení a podrazi-

lo by nohy i těm stále nám nepře-

jícím kruhům Ale běda Na

pravici nelze spoléhali Činnost

její jest různorodá 27 něme-

ckých katolíků v pravici kolísá a

může dnem změniti poměr stran

že by většina měla jen 211 —

menšina pak 214 Menšina

stala by se většinou Aodflanko-ván- í

této klerikální strany lze

čekati neboť nátlak na ni ode

dvora je velký a rovněž i na Po-

láky Můžeme vám jako spo-

lehlivou zprávu dáti co se tu tají
že pracuje se v nejvyšších kruzích

o to aby Češi byli osamoceni

Proto Clary konferoval s Čechy

jen mimochodem a na půl úst —

s Němci jednal zevrubně a pod
zárukou Nemá tedy pravice i

při nejlepší vůli na růžích ustlá-

no My v pevnost její neklademe

víry a naděje a jsme přesvědčeni
0 její brzkém shroucení jestli
Češi budou pevně stát v opposici
1 po případě v obstrukci

Kdo je s námi kdo proti námf

Jak vidno s námi pevně — nikdo

Lee-Glass-Andre- esen Hardware Co
— prodávají ve velkém :—

Tlačené vyrážené a lakované plechové náčiní—Cínovaný plech
železný plech a kovové íbořt—Ostnatý drát hřebíky nožířské
zboží bicykly střelné zbraně náboje a aportovaké íboíí

l2l9-'22- 3 Harney Ulice - - - - OMAHA NEBRA8KA

South Omaha Brewing Co

S JETTEB aa&ajltel

výtečné pivo obyčejné jakož i zvláštní druh "Pale Export"

Telefon v South Umaže 8

METZUV ®

vyrábí vyhlášený a po celém Maflfiy
tápadé za nejlepáí uznaný ITIvIÍjUY

PIVOVAR
lAÝálf 0bje(návkám věnuje se

lVAAlVezvlá&tní pozornost

Omaha Brewing Ass'n Pivovar

vyrábí celém západu rozesýlá výtečný ležák

FRANK E BLISS prooavač (JOB BLI8S prod ovci a gen mni
K O BMS8 prodávat hově dobytka 1 3 H BLI8S prodavač dob vepř

Kterýkoliv i nteb pracuje v zájmu svých iákazn!k6

komisionář se živým dobytkem
2JO New Exchange Building South Omaha Nebraska

Vlemožná peče věnuje se vlem sásylkám i I Franc Welmann vleobecnS ▼ Colfax Oo

taýlatalQm přizeB Vae Jest uotlvé iádáns známý co řádný a svědomitý maž i ochotou
Triai ceny na požádáni mmbbT' I obslouží krajany v Ml české

jako máku a — četně navštíve

ných Než o tom příště po vý-

sledku voleb

Smis Dr Herold nemocen je
růží v noze To právě v době
tak vážné kdy jde o hlas

Američtí Čechové od rodáků —

opuštěni? O nikoli Sic při-

znáváme: naše vedoucí kruhy a

listy nemají porozumění dokona-

lého pro vaše zájmy a city ale

nemají k nim anripathie — tím
méně dnes kdy po svržení se své
bohorovné neomylnosti dostali ve
Vídni i doma tak pernou lekci

Lid náš ale lne k vám věrně čte
o vás rád slyší — ' vítá vás těší
se z vás Bohdá upraví se ko-

nečně cesty k našemu dokonalému

spojení brzo a vaše věrnost již
vlasti své vzdor dočasnému ústrku
vděčíte zvítězí na celé čáře!

Pohoda Skvostný podzim!
Slunečno jen v noci mrazíky ale

jasno měsíčno Pozdrav!
—ica

STATE Ol? OHIO City of Toledo I

Lucas County
ss

Fr J Chenev odDřlsáhnul že 'lest starším
členem nrmy ? 3 Obeney Oo provoiujlcí
obchod v městě Toledo okresu a města uve-
deného a ie zmíněná firma výplat! obnos Jed-
noho sta dolarn v Jednom a každém případe
v nems katarrn neoyi oy vyiecen uzlranim
Hall'8 Oatarrh Oure

1KANK J CHENE I
Odpřlgahnuto a podepsáno v mé přítomností

dnes dne 18 prosince MHO

A W GLEASON
BeaT j notář

Hall's Oatarrh Oure test užíván vnitřně a
účinkuje přímo na krev a slezl ny Poilete si
pro dosvědčeni zdarma

F J OHENEr a OO Toledo O

Prodává se u lékárnikt za 75c

Hall'8 Family Pilulky Jeou nejlepii

Domov a samostatnost
každý zajistili sl maže zakoupením pozemka

V OKRESU POLK MlSSOUBI

v srdci proslulého ovocného zelinářského a
dobytkářského kraje Podnebí mírné a zdravé
zima krátká voda pramenit v nadbytku a
čistá Jak křléťal hojnost prameni a potoků
rozemsy jsou: prérie lesnaie i viniie uena
nevzdělaných od Í3 vzdělaných od 10 výše
Neúrod a věc! neznámou daři se tu nejen ovo
ce a zelenina nýbrž 1 obilí a traviny všeho
druhu Okres nemá žádných dluhu a proto
dané jsou nízké ČeSti osadníci Jsou zvláSte
vítáni Poloviční Jízdné po dráze dvakráte
měsíčné VeBkeré ood rob nosil a dodIst na Do
žádání sdělí a zašle:

ADAMS McKINNEY & LEATITT
BoLIVAB POLK OO Mo

Plité česky a udělte že četli Jste oznámku
tuto v Pokroku Západu tSm3

Č2asopi& zdarma!
THE WESTERN TBAIL

Jest okrášlen pěknými pohledy na nové kra
jiny kterez se nyní osazuji poaei

Rock Island dráhy
V 0KLAH0MA A KANSAS jakož i

V INDIÁNSKÉ TERRIT0RII

Poilete st proB Obdržíte jej zdarma vyplace
ny pos'ou Aaresujte:

JOHN SEBA3TIAN G P A
Chicago 111

NAVŠTÍVÍTE 0MAHU?

Jeft-l- i ano nezapomeBte se zhsUtIU ve skvost
oé zařízeném hostinci a hotelu

T OTVrHOKLA
v Číxle 1232 jižní 1S nlice

Mimo výtečné lihoviny a doutníky obdržíte tn
veikere pohodlí jako v každém bolelo prvá tří
dy Jídla připravována jsou dle zptsobu čtfkého
I amerického Hortam s venkova věnuje se
zvláltni pozornost a podobného pohodl! jako
n Johna" nenajdou nikde

PSACÍ - STROJE
Jsou nyní nezbytnou potřebou v každém

pochode a možno Mel že v každém zaměstná-t-

kde ae více nie Při kounl osaclbo stroje
dlužno přihlíželi hlavní k Jednoduchosti a

zřízeni neboť to zaruču e trvanll-v- i

t V tftehťi ohledech aniž jnkýchkullvěk
Inýrb jest nepředstlžltlným

1'lite al o popleň katalog na

United Tyuewriter & Supplies Co

XT-w- r TrewJe City a Omaha VSmtx

V závodu Pokroku Ziiiadu používáme Densmore paci (troje Jli po kolik rok

saplnýni uupokojenlm a niožeme Je svědomití odporoučetl

TTTTflE V DIAMANTOVÉM MĚSTĚ KIMBERLET

V okolí Kimberley e Ibou nelvStší diamantová pole na světe neboť dosud naSlo se

' nevděku na něm spáchaného
' Národ český při své veškeré
'mírumilovnosti a smířlivosti ne-

může bez důsledku snášeti tako-

vého urážlivého pokoření

My přijímáme boj nám své-- (

mocně vnucený my voláme celý

český národ k úsilovnému odpo-

ru Celý český národ musí pro- -

v ruz-vu- j uoimnm uuuuuiu mmucucj
Rhodes jehož Boerové strašně nenávidí a

Jeho hlavu vypsána velká odměna

vésti na půdě zákona prostředky

jeho mravním snahám odpovídá

jícími důkaz že čest národa če

ského není méně cenná než čest

národů jiných a že nikdo nemá

práva svévolně se jí dotýkati
V době takové český národ po

zvednouti musí důrazně hlasu

svého na obranu své cti a svého

iazvka V době takové veškeré

zákonné representace našeho ná

roda musí projevili nezlomnou

vůli nestrpěti tento nový útok

všichni příslušníci národa bez

rozdílu musí postaviti se v řady

bojovníků v tomto zápase!
Není naším úkolem dokazovat!

jakými byli ti rádcové kteří radili
k tomuto kroku namířenému pro-

ti českému lidu není naším úko-

lem zkoumati jak těžko bude po
těchto událostech mluviti o váž

nosti a důvéfe ku státní autoritě a

moci státní úkolem naším jest s

bude dokázati celému politické
mu' světu přátelům i odpůrcům
že národ český při svých právech

nezadatelných a nezadaných trvá

že žádná síla a moc lidská není

to aby jej od práva a spravedlno-
sti odvrátila a že Český národ i

po tomto sklamání má dosti od

vahy 'a dosti síly aby věci české

dopomohl k vítězství

Není nás však tajno že veliký

zápas mezi ideou spravedlnosti 1

nadprávím mezi myšlénkou rov

nosti a nadvládou vyžadovati bude

plného napjetí sil a veliké oběta
vosti našeho lidu

Mocní a četní jsou nepřátelé a

odpůrci naši Avšak idea práva
a spravedlnosti nalezne i svých

přátel a spojenců Ruka v ruce

těmito zástupci národů rakou

ských kteří rovné právo a své

žel v duši vkrádá se mimoděk při

jeho čtení myšlénka: "Proč dřív

už s lidem bez rozdílu stran a

stavu nebylo "otevřeně jednáno?
Proč nebyl v čas na potaz brán?''
Leč faktum zde Jsme zase od

kopnuti jako člověk dobrák jenž
v poctivé vůli pracovati a pomoci
vytáhl ze stroje stojícího kámen'

chodu jeho překážející a jemuž

stroj uvolněný za vděk pochrou-ma- l

údy odhodiv jej od sebe

Staré" pronásledováni začíná v

Rakousku na novo Co české co

slovanské se potírá Konfiskuje
se schůze se zakazují a rozpou
štějí Kde pak schůze nebo

shromáždění lidu tam hejno poli-

cajtů špiclů Ejhle stát osvě-

tový ve 20 století'

Bouře Proti zruíeni jazykových
nařízeni v Čechách začínají Byly

Plzni v Jaroměři v Hoře a

skoro všude Vyvěšují se smu-

teční prapory pořádají se poulič-

ní průvody V Praze a předmě-

stích byly bouře obrovské Zde

soustředěno vojsko a policie také

Bouře vznikly v nejchytlavější
části lidové — v mládeži a jak

obyčejně přidali se k ní i živlové

nepovolaní Přes to bouře

vyzněly mocně a měly by býti

výstrahou neboť z malinkých
demonstrací vyvinuly se v době

Metternichově přes noc bouře

které vynutily obraty a které by-

rokracii rozdrtily Dnes ne-

ní situace méně chytlavou a stačí

věru jen jiskra a plamen dávno

tutlaný vyšlehne září a žárem ne-

tušeným -17 září bylo v Praze

živo Lidu všude jako much S

počátku
'
procházeli se lidé zcela

klidně jako na promenádě K

šesté hodině počali se scházeti

studenti nároJně-sociál- ní dělníci

nedospělí výrostci kteří srazili se

v jeden zástup a za zpěvu písní
táhli Václavským náměstím k mu

seu V okně prvního poschodí
Choděrow restaurace objevil se

vůdce národního dělnictva pan
Václav Klofáč který vyložil zá

stupům že nejedná se o demon

straci proti zrušení jazykových
nařízení ale proti celému systé
mu vládnímu Boj ten nebude

čeliti jen proti vládě ale také

proti domácím chameleónům

Řečník potom nabádal ku klidu a

konec provolal slávu státnímu

právu a české demokracii Zástup
v neutuchujícfm jásotu přijal tuto
řeč a bouřlivě žádal aby také pro
mluvil poslanec dr Baxa jenž
rovněž napomínal ku klidu Před

německými firmami a před domem

německého kasina uspořádána

ohlušující kočičina při níž ostrý
piškot píšťalek rozléhal se daleko

Široko Policejní stráž po té za

tarasila davu zpáteční cestu 1

proto se lid obrátil kolem Prašné

brány do Celetné ulice Všecky

krámy byly zavřeny

Povinnost Poslanci a lidu Zlé

doby stihly Cechy Ne zcela bez

viny vedoucích politiků a lidu

Proto nyní svatou povinností
obou jest napravit v čem chybě
no Poslanci musí vytrvale konat

své povinnosti musí stále dlíti ve

'
Trápí-- H Vás &cpa máte--u Mají-1- 1 détl Vaše zácpo

žlrtou plet kola pod očima sláb-- nebo chcete-l- i sami jemného léku

nete-l-i příjemné choti berte

Severňv Životní Balsám Severfiv Laxoton
Váa ozdraví dodá Vám nové li-- Účinek pravidelný" jako hodiny

Yotníeíly 75ct 25 ct

Bolesti hlavy j &to Pmdká bolest' ▼ křeu ta--

tak prodké ie nemůžete ani pra- - často přijde z nenadání

'
C°TaU

Severovy Prášky
Severova Hojivá náplast'

'
Váa bolesti rychle a trvale

proti bolestem hlavy pomohou
'
vidy 25 ct 25 ct

PrÚjeitl j'í mnoho lidi oatnrtil ZÓtlět OČÍ nechí jest Jtpůao--

tfi£jS&r benčímkoli odstraní i

severďv Severova Zlatá Masť na oči J

'
Lék prOtl ChOleřC a průjmu nejleplí oční lék naarítí

I má rychlý a jiatjf fifinek 25 a 50c 25 ct

Boláky vředy hnisavé rány Svrab (praiivina čili chrást)
4

čerstvé i zastaralé řezy spáleniny tlmzi £oato jediným natřením
a opařeniny zhojí nejlépe i

severova Severovoa Mastí

Mast Barányatoláky proti imbi ryraleilti 4

2$cL Dobrá na lifcrje a vyrálky 50 ct

Červy poaobf détem mnoho SoUChotlUy zánft plkazá- -

obtíH duch počínají nast osením akaJDem

SeverfTČervc3tai severtv Balsáo pro ptíce
!

' vypadl červy stela aesflf a opraví -

► siiíTad sooiuva oříráJi ae bo vcaa Tyléčl kaidy
35 ct kateL ' 25 a 50 c

►

Severova Ráiová Masť Severova Poaááa ca vlasy
adrií pleť fistoo a jaaooo 25 ct činí je hebkými a lesklýnú 25ct

► Zvlištcí léky za $300 po&ete-l- i popis necoci

tam za milionu aouaru uiamamu
má nejvžtM zásluhu povžptný Cecil

Jak se praví Jest pres Knírem na

Poláci se snaží (56) Slovinci tuží

(34 poslanců) ale—nejlépe bude

když neodpuzujíce nikoho setr-

váme sami ale pevni neoblomní

Kdys radčno nám hledati v Rusi

pomoc Hledali jme ji A našli
_1 tlít

jsme ji unes rušíce usiy pisi

proti obratu v rakouské politice
ostře a vřele Leč — to je vŠ

Zakročení faktického není --a kdy-

by bylo dopadlo by jako zakro-

čení v Srbsku Rakousko v po-

slední chvíli uteče se k Německu

a k Anglii í k Turecku ba i k

bašibozukům — jen ne — k Slo

vanúm Z těch Žije a tyje—
ale pro ně rozumu a práva nemá

Manifest i národu čeští po-

slanci ' zemští důvěrníci vydali
ve smyslu svých usnesení jak

jsme minule ohlásili v předvečer
zrušení jazykových nařízení ma

nifest k českému lidu Na paměť
trvalou je povinností jej uveřejniti
doslova Zní:

"Lide český! Nynější próza
tím ni vláda odvolala jazyková
nařízení pro království české a

markrabství moravské aby vyho-

věla povelu německé obstrukce

Národu českému béře se tímto

rozhodnutím kus pracně vydoby-

tého práva a odkazuje se týž se

svými nároky národními na pode-

zřelou ochotu vídenského parla-
mentu kterýž k řádnému řešení

jazykových práv dle nynějších

poměru není ani způsobilým ani

oprávněným
Zrušení jazykových nařízení

znamená vítězství snah nesoucích

te k nadpráví a křivdě ono zna-

mená útočnou ránu zasazenou
národu českému ono znamená

palčivou urážku ve tvář jemu
vmetenou I

JL MAál!VDA
nejstaríl teský lékárník v Nebrasce

má Ukárnu v Prague Neb

Je vidy čerstvě zásoben všemi do-

mácími hojivými prostředky Byliny
květy kořínky kapky olejíiky iCá

vičky prášky mastě pro razné bolest
jako podlom [řellon] mast pro otravu
krve začínající v končetinách masti
pro kofiské boláky léky pro kofiskon
koliko různá makání pro lidi i pro do-

mácí zvířata to vše připravuji dle
dlouholetých osvědčených ikuieností
Prostředky skoro okamžitě účinkující
proti píchání v uiícb proti rýmě pro-
ti bolení tubů a Lolení hlavy mast
proti kuřím oklm ožívání pro játr
% ledviny Elexlr pro tměnn života a
ženských % kdo ví co jiných věcí
Tím tni ovšem zásoba léků vzrostla
tak ie moha vyplnit kaidý recept af
bo psal kterýkoliv doktor Dovolává

je se Vaší přísni doufám ie v čas
potřeby navštívíte vidy
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