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ČESKÝ LÉKAŘ

anii§slMlppske mezinárod-
ní výstavo v Umaže obdržel

t odboru pivním

ICnignlv lafcsUc

Cabinet Beer
ZLALOU MEDALTI

tskladi jeho eistuty a Jnho osví-Iclc-

a pusllBuJIcloh vlastnosti

Objednejte bedolíku od

Fred Kro Brewlng Co

1007 Jaolcson t

Z ČESKÝCH VLASTI

Chtil otrávili snachu Ve Vrati-
slaví porota odsoudila vdovu Knor-sov- u

na 10 let do káznice Po-slal- ať

tato 14 února snaše svojí
jež žije od muže svého odloučena
dort utrýchem otrávený Snacha

jakož i jiné dvě osoby jež dort
pojedly byly po dlouho dobu
těžce ochuravše v nebezpečí ži-

vota

Sesouvání se půdy Neutěšeni
pohroma stihla obec keblickou ne-

daleko Litoměřic Stráň bez-

prostředně za obcí k jihovýchodu
se táhnoucí počíná se sesouvati
Několik korců polí většinou ose-

tých proměněno v hluboké strže a
smutné zraky občanů pohlížejí s

obavou na pokračování zhoubné-

ho díla přírody Stromy vyvrá-

ceny jsou z kořenů a balvany hlí-

ny stojí nakupeny jako mohutné

tesy skalní Smutné toto divadlo
::x _xii:t j _ a

ptriMlai Informace od zpravodaje "Pek Záp"

Nový obecni fád pro VldoB — Demonstrace

proti uhelným barontm ve Vídni — Sta
rosta pražský Srb u císaře — SDatek kor

prlnooiny Štěpánky — Moravský arci-

biskup proti íeské besedě v Olomouci —

Bním král Českého — Německé státní

právo — Politický ruch — Konec uhel
nýoh stávek — Bouřlivé achané dělnloké
— Pohoda

V Praze 38 března 1900

Nový obecní řád pro Vídeň jest
císařem schválen Pro nás nemá

předloha ta zvláštní důležitostí
ale zaznamenáváme ji přece z dvo-

jího důvodu Proti předloze byl
veliký odpor ve sněmu i v zastu-

pitelstvu mžsta Vídně Spor
který často Sel až na Skandály
Liberálové předloze odporovali
protože se jí upevnila ve Vídni
vláda antisemitů a boj o tuto

předlohu bude ještě míti dozvuky
Než přes to předloha došla po-

tvrzení Co českých snesení do
dnes neschváleno a vráceno ač

odporu proti nim nebylo! A

druhá okolnost: nový volební řád

vídeňský vylučuje z volebního

práva nadobro tisíce voličů ale

zvláště Čechů Je sestaven v

tomto ohledu mistrně a proto do-

šel i tak rychle uzákonění as '

Demonstrace proti uhelným baro-

nům ve Vídni jsou na denním po-

řádku Zejména dva hlavní hr
Larisch a Guttmann mají zde pa-

láce a dělnictvo a chudina pánům
za ukradené z kapes miliony dělá
často kočičinu Tu i tam vezme
za své i mnobá tabulka v okně
Leč pozdě pozdě jdete VídeBáci
na pytláka Tomu měli jste na-

práskat když kradl ale nyní
když má peníze v kapse a sedí v

suchu těžko ho honit

nejsich V čele besedy a odborů

její od založení stáli totiž kněží 1

ti dodnes řídili její úspěšné půso
bení Nuže pan arcibiskup za

kázal jim býtí vůbec i členy bese-

dy a tím postavil še na roven
oněm vojenským německo-naci-onální- m

velitelům kteří zapově-
děli českému důstojnictvu i vstup
do českých hostinců Ejhle
totoť ale nařídil arcipastýř kněž-

ský! Jaký duch lásky a po-

kory z jeho nařízení plyne!
Snm král českého se sešel v

pondělí 26 března Začal slav
nostním vzýváním sv ducha a
měl dosud pouze jedinou formální
schůzi v pondělí Schůzi fádní
bez významu Ani jedinkým ná-

vrhem hned v první schůzi nebyla
dokumentována česká nespokoje-
nost jak jsme čekali Či to teprv
př'jde? Bezpochyby zas až na
konci sněmování až nebude času
— k odpovědi Starý to šlendri-
án Němci do sněmu přišli
Jejich vystupování je zcela urči-

tější našich Na těchto jako by
ležela nepovědomá tíha a tisíc
zámků!
Nlmecki státní právo reklamoval

při skládání poslaneckého slibu

posl Iro druhdy cukrář v Chebu
a dříve ještě asi syn starého če-

ského Jíry Týž poslanec má
totiž fixní ideu o samostatnosti
Chebska a této stále vzpomíná při
každé příležitosti O českém
státním právu nikdo za to neduti
A to není fikce to je—faktum!

Politický ruch Vysoko vzbou-

řily se zas jednou u nás vlny ve-

řejného mínění Klube se ne-

spokojenost s výsledky politiky
mladočeské živená listy radikál-

ními klerikálními staročeskými i

sociálními Podnět k propuknutí

nevole daly hlavně dvě příčiny
Obeslání vídeňských konferencí a

zanechání české obstrukce při
branné předloze na říšské radě
Naše stanovisko v obou těchto
záležitostech je známo O konfe-

rencích vídeňských nebyli jsme
radikálního náhledu: konferencí
vůbec neobesýlat neboť výslech
nouti nezávazně nepřítele ba při
nutit ho k určitému o sporných
věcech doznání je vždy důležito
Leč čekali jsme v konferencích
mimo přiznání barvy se strany
Němců a vlády též i určité vystou
pení české vystoupení energické
které by nezanechalo pochybností
o tom co Ceši chtí a od Čeho ne

upustí Však bohužel k tomu

projevu nedošlo Sic v rukavi
čkách a na nejitto tu a tam oro

A

hlásil ten onea poslanec český to

i ono ale tato nerozhodnost zavi
nila že Němci se ve svých poža
davcfch utvrdili a vláda že se k

nám zahradila ba vystoupila i ač

nenapravila v čem bylo Čechům
křivděno s novou křivdou trhání
a dělení naší jednodílné vlasti! —
Toť výsledek konferencí a jedna
příčina oouře Druhou je chabost
v obstrukci I o tom jsme psali
a zde jsme chabost tu co chybu
odsoudili A rovněž tak činí u
nás statisíce jiných Vedoucí

kruhy mladočeské pospíšily ohně
hasit Vůdce dr Engel zajel ho-

nem do Říčan promluvit řeč dr
Herold zase mluvil obhájení v

Praze Ale touž dobou vystřelil
radikál dr Ed Grégr mladoče-ský- m

šikům v zad na Mělníce

Nebylo to Šťastné vystoupení to

pravíme předem ale v řeči Gré-gro- vě

bylo mnoho pravdy Kdy-

by byl dr Grégr ostal na konsta-
tování této byla by bývala řeč

jeho vzbudila sensaci Než pře
střelením oslabil Grégr účinek

na Mělníce poslanec Stole ne
moha se v Grégrově schůzi dostat
ke slovu potřel náhledy pryého
konstatoval co už i my jednou
dávno poznamenali Že dr Grégr
vypálí vždy bez míření a potom
kde chybeno opravuje Grégro
va řeč proti Mladočechům a obhá

jenf těchže zase posl Štolcera
Heroldem a Englem vzbudily
Cechách rozruch Nyní bude
schůzí plno Polemik novinář

ských už je Ty ani schůze a různé
konference nás nevytrhnou Ale

aejvyšší čas by už byl k větší roz

noaaosti v ceske politice I o se
dnes cítí všeobecně že to takhle
už dál nepůjde Jdeme vpřed
ryze rakušansky ale nic česky
A protože za ty všecky ústupky
naše jsme utržili jen sklamání

protože pranic z toho čím nám

bylo ublíženo nebylo napraveno
naopak z mnohého co jsme měli

bylo nám i vzato tak že jdeme
ne ku předu' ale zpět proto mu
síme obrátit A to už letos na
sněmu Uvidíme ozve-l- i se tu
české státní právo chtění českých
peněz a osvobození lidu Vláda

přijde s vládními předlohami
Budou-l- i povoleny bez záruky
uvedeného — běda poslancům
Zlá pro ně dnes doba — ale čá
stečně většinou dobv té zasloužili
— Sněm král Českého potrvá asi
do 5 května Není to mnoho
času ale ruch může býti veliký
Počkáme trochu

Konec uhelné stávky v Čechách

je — zlý Horníci v bídě a bez

naděje musili nastoupit práci ba
mnozí z nich byli i z práce propu
štěni Lid se letos ani za drahý
peníz kterým se zadlužil neohřál
Veškeré výrobky jsou dražší Jak
jsme psali miliony zlatých nadě
láno stávkou škody A dnes ti
kdo stávku vyvolali nutí lid opět
do — práce Byli biti mnohde
Hledí si pošramocenou autoritu

spravit ale — marně- - Lid se
zle zlobí K tomu celá ta
chasa internacionální pracuje do
rukou gerrranisace Na důkaz

Žid dr Kulka dostal od dra

Karpelesa který byl v Ostravě
bit několik set aby obhájil vinné

socialisty ač čeští advokáti chtěli

jich hájit zdarma! — Ejhle co

my psali radíce vám k opatrnosti
v posuzování naší tak zvané "de
mokracie"

Bouřlivé schůze džlnické Vzdor
vší bídě u nás živo Tisíce neza

městnaných proudí ulicemi Hlad
nouze o uhlí Ale proto schůzí

plno a 1 průvody demonstrativní

Nejvíce v neděli- - Poslední neděl
žilv Vinohradv a Žižkov Národa
aeinictvo zde protestovalo proti
vedení internacionálnímu Za to
internacionálové jim chtěli schůze
rozbit a když se jim to na Vino
hradech nepodařilo táhli na Žiž-

kov a rozbili "Bezovku'' kde
dělnictvo právě rokovalo Jsou
to věru ušlechtilý lid ti naši
"socani"!- -

Pohoda — vlastně nepohoda
hrozná Stále déšť sníh i mrazí

ky větry bouře Kde to žije
nte? V politice větrno v národ
ním životě chladno až mrazivo v

hmotných poměrech — bláto
O krásná ty perlo zemí rakou-

ských jak nepřát si býti živu s

tebou a v tobě! Pozdrav! — ica

Nejlepší lék proti revmatismn
Rychlá odpomoc od bolesti

Všichni kdož užívají Cbamberlairťs
Pain Balm proti revmatismu překva-

peni jsou nad rychlou úlevou jež se
dostaví Když o tom mluvil p D N
Sinks z Troy O pravil: "Před časem
měl jsem prudký nával revmatismu v

ruce a rameni Zkoušel jsem mnohé

léky a úlevy nalezaul jsem teprvé po

použití Cbamberlaio'8 Pain Balsam

kterýž mi ňjSíral lékárníky Gso T
Paraons & Co odporačen byl Odporu-čova- li

jej tou měrou že láhev jsem si

koupil a zthy zbaven jsem bul vii bolesti
Od té doby odporučil jsem linimentten
mnohým přátelům kteří shodují se se
mnou v tom že jest tím nejlepším lé
kem proti svalovému revmatismu v

trhu" Na prodej u všech lékárníků

TRPÍTE HLUCHOTOU?
Haldý druh Ipatného sluchu lze nyní rv

leíltl: nouze hluchoněmí neWiii ir wlám
Nová a lednoduchá mathndn HhiiVnlnstunA
Okamžité #dělt vál §U my vvětříme a do--

ruiui ts eua rms Ul K II

DIR DALTOlťS AORAL CLINIC

69€ LaSatt Att Chicago 1U

Kukuřice na semeno
jei se vyplatí za byěejacm cena

farmářské $100 bnšl
Neopomeňte zaslat 6c v kolkách na S

vzorky kukuřice která obdržela xlatou
medaili v Omažské výstavě a 30 stráň
kuvou knížku "Hints on Orn Groving-Iows- ká

hospodářská kolej vypěstovala
po akru 95 buslo a s každých 70 1b klas
vydrolila 62 buSlft srna Mnorí farmáii
JeStc předstihli tuto obdivuhodnou skli
seD Adresujte: dth4m

J B Arastrong
Pleasant Valley Sced Cora Fara

Steaaidoai lowa

OFFICK na rohu lib a Howard ul Hheely'1
Block íls d veřl í10 Telefon 1430

V plsarnl k naleienl od 10 do l hodin ráno
od I do 4 odmilcdna a od T do 8 veěer

Telefon residence 1674

H Gilori ID 660 BictDEll MD

adroitml léleautl

ZBAKU SLUCHU
Karbaob Block roh lit a Dougla al

Omaba Nebraaka
dU3m( 'W"~'Člslo telefonu 789

O D KIPLINGER
rola 13 a Favzsiavxxx

DontnikuhkY a tabáčBicty obchod

Botesýláme Amerlcaa Favorite TOM MOOBI
a HENUr GBOHGB dobré 6c doutníky

Chas Kaufmati
ft pojišťující jednatel fta veřejný notář

Zaxtuouje ejlepll pojlífujtcl ipolefnostt
prodává a kupuje malinek nemovitý vydává
Neplavní iisiiy 1 Evropy a do Evropy aUi

ti'řuw nerize na nemovitý majetek

Písaraa SeTzáproli 13aHanl

C H KUBÁT
ztnScnHesty uMl

PisArna: Barker Block roh i$
Farnatn Číslo pokoje 2&

eaký prťivnílt

to r čísli Síi 1 7 lift Blit ká

Kdokoliv potřebuje právnické pomoci ihle
dávpann Berkovi právníka zkuleného kter
dlouholetou zkušenosti svojí mhle krajanům
nalim kdykoliv správné posloužili 83-- tf

Jediný českýo
Q

závod olovnický strojnický
a zámečnický v Omaze

vlastní

Leo Barooh
SOS So 13 tli Street

Telelon 1667

Zavádění vody plynu a kanalisace pro-
vádí se levně a dobré M3tf

Státní jednatelství pro Jediné osvědče-

né tlevelandské pivní pumpy

i
Dr ČEPELKA

v Čechách promovaný
i zkuíený

V ČESKÉ

ORDINUJE

LÉKÁRNĚ }
F NEDĚLY & SYNA

V CRETE MEBRASKA

Veěkeré předpisy lékařské vyho-
tovuji se v této lékárně s právně a
yěi#mi4 2 cejíatíích & ££jlcp
řícb íéíebňich prostředku gr-t- f

Osobně řízené výlety cestujících do

KALIFORNIE po velké

Rock Island Routě
Scénická dráha vyjíidl z Omahy každý pá

len pres uoioraoo Hprings a suit juaae ao Ka
lifornie a na racincke pourezi
Jižní dráha vvližrli z Oinahv každou středil

přes Fort Worth a El ťaso do Los A ngeles a
naň r rancisco
Tvto turisuké vozv Jsou neinovělilho vzoru

a nřlDoJeny Jsou k rvchlým osobním vlak&m a
oDiibenost jejlen jest Odkazem ze naDiai jea
to nejicpsi
Lístkv nellevnélK Jsou DouJílt-ln- v v těchto

oblíbených Pullmanových turlst ozecb
O dalií ZDrávv o těchto vlacích a výhodách

Jet cestující požívají pláte
SEBASTIAN 6PA ChlcairoBl

Předplácejte na Knihovnu Ame
rickou pouze #ioo ročně

S i vozy

DO TEXAS

i f W lilii P 1 VTOV

1 „

Fajpieror j BoiTetora spaci tozt a rolie

ponoriore rozy na m Tiatícn

NejlepSÍ dráha do vJech míst

Kaasas Indiánském áiemL Texasa
Mexika a aa Pacifickém pobřeží

Jde přímo do

£alias Pt Vůrth Eiiktoroy

Sclton Taylor ffalaesville

iockhart Eenrietta Sastfarcos

li Orange Desics Alrarado

ÍQ0ST03 GéLVESTOH lOTř

'

TiLiron 430

AbKESÁŘ

ČESKÝCH SPOLKŮ

OMAHA
Rád Palacký i 1 ZCBJ

odbfvá tvá pravidelná ach&M kafdou ítvrtou
neděli r mísící o 2 h odp v ilol j Klepetlcy
aa lí a Wllllam ol PhxUJan Boslcfcf J

V Mslek iwn Ho 1 Bt oíet V A Bouhra-d- a
1S17 WllUama ulpokl Fr Mach

Těl Jed Sokol t Omaká
odbjvá iv pravidelné sob&ze kald? druhf
Čtvrtek v měsíci veíer ve v mistoostl 22W
Bo 13th Bt Předa Václav Buri tajemník
Jan Janák 500-- 611 ao Vtth Bt Metni Karel
lUnlíka 4W 80 I3th Bt Pokladník Ant
Kment 1847 Bo ltth Btr

Podp Sokol Tyrš ě 1

odbfvá lva acbtze dvakrát měiiCne kaidou
1 neděli a 3 pondůli v měsíci v alnl Metzově
Celoroční acb&ae odbývá e 1 neděli v rijnu
pálletnl scboze 1 neděli v dubnu a etvrtletnl
v lednu a urnnn Předseda Fr Bvoltek mí

stopředseda JosNeJepinský taj John Chlebo- -

raa 1x40 lízni inia ui ncmni juwi nrar
1430 JI 13 ul Pokladník V P Kunci 1316 80
II Btr výbor majetku Jo Němec Joa Vo

pálka a Ant Valáte praporeCnlk J Šerhakl
doiorce Fr Vojtěch náčelník A Valák

Jan Hus Lože i 6 Kyt Pytli la
edbf rá schize kaidou první a třetí středu v
měsíci v Národní siní na 18 a Wllllam ul Ve-

licí kancléř Louis Burku 934 N Y Life Bldfr
Btrálee archivu a peřetl F Jelen 15 a Center
fltriice flnanoi Váo Přibyl UM 80 12 Bt Po-

kladník Jao Svačina im Jli 13 ul

Bohemia Lože í 314 AOCW

odbývá ava pravidelné scb&ze v Národní ifn
každou 2 a 4 středu veřer r" WBandbauer
M P Vic J Pakeí Zip 1518 Wllllam Btr
J V Vacek ncetn k 2210 So 14 Btr Bose-wat- er

ipol lékař ~eii ttw Bulldlng

Tábor Columbns ě 69 WOW

odbývá schAze kaidé 1 a 3 liter v měafcl v
alnl p Joa Klepetky na 23 a Wllllam ulici
Velkonsul Jati Náměstek mlstokonsul V 4c
Blaiek pokladn k Chas Kunci klerk F J
Fltle 211 N22 st 80 Omaha provodil Jos
J DoleJI vnitřní strážce Joaepb Krejčí 1 ven-

kovní stráice Josef Vaněk

Tábor Nebraska ř 4771 MYTA

--odbfvá svá pravidelné schnze kaídoa prvou a
třetí etředu v měsíci v osm hodin večer
v slnl pana Jana Hrocha Konsul K Smrkov-sk- i

1 13 Dominion 8t návodě! Josef Fiala
bankéř Jos Vnpálka3 a Wllliam ulice klerk
J F Přibyl 810 Hickory průvodci Fr Vele- -

chovsky vnitřní stráž Josef Hrubý: ven-

kovní strái John Htrnad: výbor majetku
Bud Beran Jan Ohleborád Josef Fiala

Tábor Xebr ašská Lípa ě 183 WOW

odbývá schoze Vtílůf druhý a Čtvrtý Čtvrtek v

lni Hrochově Josef Šíp předseda 1012 Homer
fit Václav DoleJI místopředseda John Šafař
pokladník 9M DousrlasSt A F Novák taj
1310 Wllllam St Fr Soukup provoděí

Sbor Vlastislava ě 29 JÍD
' odbývá schůze každou 1 neděli v měsíci v Ná- -
rodní síni o !Í4 hod odp ťře&wdkyne Mane
Michal 1808 Mason ul vysloužilá předsedka
K BartoH náměttka Marie UoHlcký tajemni-
ce M Buchánek 1124 Ho 13th 8t úíntnlce
Josefa Moncka IV a Williams ul pokladnice
Karolina Beránek 16 a Williams ul do--
aorkyuě Marie Kunci

Sbor Boleslava Č 0 JČD

odbývá schfize kaidou 2 neděli v měsíci v NA

rodní siní o 3 hodp Předsedka Ant Mach
1281 II 15 ulice tajemnice Vinci Čermák
1247 jíž 14 ul úíetnloe Marie Příborská 1UI1

lis 12 ul pokladnice Karolina Klblar 18
Jli 13 ul

Sbor Hvězda Nové Doby ě 86 JÍ D
CÍIDjVS 5VE SC!2"ZC nS2SuH-uvt- iil ttvmui v v
i hod odu v síni Meijsově Předsedkvně M

Fngelthafnr tul VUhelmina Bartoiová VM
Bo 13lh 8t úěctnlce Em Chleborád 1418

Poppleton ave

Sbor Martha (Jrore é 10
odbývá své pravidelné ach tíze vidy 4 neděli
v měsíci v Marod nl slnl Předsedkyní Mary
Boukal mtMtopřt-dxedkyn- ě Anna KreJCl
ta)emnice Hosie David I2fň 80 IfiHt poklad-
nice Josle Janeček průvodkyně Fannie Peiek
a Fannie Opočenský lékař Dr L Svoboda

Sbor Čechle I) oř H č 161 AOUW

odbývá pravidelné schoie kaidý i a 4 Čtvrtek
v měsíci ve dvě hod odpoledne v místnosti
pana J Havlíčka v Národní síni Předsedka
Anna Blunlěko tajem Josle Vacek 2212

Jltni 14 ul áěetnlce A Bvojtek So 26 bt
Fukladnice Anna Havlíček ivai Jli 14 ul

epolk lékař O Uoscwalor 222 Bee Bldg

Sbor Lilie i 9 Kruhu Dřerařek
odbývá své pravidelné acb&se vidy v itvrtou
neděli v měsíci v místnosti p J Hrocha Před-

sedkyni Marie Jirák 1245 JUnl 16 nl místo-

předsedkyně Fannie Krajíček tajemnice M

Samec V2 Jliní 13 ul pokladnice Julie
Boukup 2218 Jltni 12 ul průvodkyně Antonie
Tříska V K Marie Mařík vnitřní strái Anna
Dvořák venkovní strái Katle Sluníčko výbor
majetku Marie Doleji Marie Pechácovi B
Stover

Podp sbor Sokolek Tyrš í 1

odbývá své scbfize jednou měsíčně a alce
kaidou druhou neděli v síni Metwivň Ceio:
rotní scb&ze odbývá se v říjnu pfilletnt v du
bnu a čtvrtletní v lednu asronu Předšed k v
ee rractisua noutaxy mssuipreoaeaicyne Ma-

rie Becán tajemulce Stasie Benák 108 18th t
N Bta 80 Omaha aěetntce Marie Bílek 38 a
Charles Bl Omaha pokladnice Boi Bukácek

Eliška Přemyslovna 77 ZČBJ
Schtja tířt! brněli v uimúui v síni Sum nie- -

pětky Antonie Kment předsedkyni Josefa

teier taj 1409 Bo 4th Bt Hanna Šebek'
ttetnlce 1407 So 4tb Bt

Tábor HyrU íía 922 R X A

odbývá ech&zt první neděli r měsíci v sokol
ské slnl ředsedka Marie Boukal tajemnice
Marie urosnea mm la Bt pokladnice
Josefa Valenta výbor majetku Kateřina Ve--
lecbovský řrant Peiek Anna Bemík ipol
lékař Ur L Svoboda

SOT7TH OjVXAXX

Těl Jed Sokol t So Omaha
Koývá své pravidelné achlae Jednou mMtni
a alce každé lni pondělí v měsld v místnosti
Jana Koutakýho na mhu SU a Q Starosta
Bedř Dlenoiblrta)emnfk Fr Benák l IHth

N Bt oěetnik Vác Vrabec IMb aSHt
pokladník Krantiáek Hájek SO mezi N a O uL

Praha Loie l 828 AOUW

odbývá avé pravidelné arhftze Lat středa
v měsíci v slnl p Koutakýho na 80 aQollclrr wellrn Mistr frfc-- e F J Fltle talSII N

P ulice Pokladmm m rm m i „ i nu mv a
Bedř Dlenstbler 10 a O ul

fiád PalmoTé Dřen i 7

Kruh Dřevarek v Bo Omaze odbývá acbtze
evé každé poslední pondělí v měnící v místno-
sti Br Koutskýca Marie Vomáěka D&stnlná
pornínk--e Kalie Vomaěka míatopředaedka
KaUe VocáMk W Bo 23 Btr tajemnliw
nntllka PlvoBka bankérka Anna Vlach

věstkyné Barbora Kaček přivodil Klen
Ebe" oltřnl strái Terezie Vocásek venko-
vní strii

Mi StOTB Bepair Mi
1207 Beiflu allee

mají na skladě vSechny druhy
právek ku kamnům vařícím i to-

pícím nechť jsou jakéhokoliv
jména neb výroby

KHÁL ITALSKÝ KUM BERT
Politická krise vznášející se po delší dobu nad Itálií pře&la nyní ve stav hrozivý

Nespokojenost sahající až ku vzpouře vzrftstá po celé zemi Socialisté obje-
vili svoji stoupající moc ve snému tak že král Humbert s celou stranou
monarchickou jest velice znepokojen

děje že bude ukončeno neboť
mohutná plocha hlíny tlačí se stá
le dál Vlastníci zničených po-

zemků jsou většinou lidé nema-

jetní

Třetí záplava Ještě neopadla
voda ze záplavy lednové a prvních
dnů březnových kdy již opět po-

číná Labe červenou vodou horskou
se naplnovati a louky kolem Po-lab- ce

podél celé řeky od Libice až
k Nymburku zalévati Od 26

ledna jsou nízké části poříčí pod
vodou Po minulé povodni za
mrazů dosti tuhých zamrzla celá

plocha vodní v mohutné jezero
ledem pokryté V lesích od Oseč-k- a

učiněny ledem opadávající vo

dou klesajícím veliké škodv na
stromech— V Kolíně Labe táním

velikých vrstev sněhových na
Krkonoších a v Orlických horách

opět vystupuje ze břehů a zvýšuje
jen dosavádní povodeS permanent
ní Při minulé březnové povodni
t r ve velkých záhybech jež
tvoří Labe nad Kolínem strženy
veliké parcely polí proudem vod-

ním — Doubravka i Klejnarka
dešti a táním sněhu na Železných
horách a v pahorkatině českomo
ravské se rozvodnily Labe vy-

stupuje opět do výše a zaplavuje
obce kolem řek jež jsou letos pra-

vými trpiteli svízelů s dvoumě-

síční záplavou spojených — De-

štěm a chumelenicí sněhovou jež
po celý den 23 března panovala
vzedmula se i Cidlina a vyplnila
mohutný rybník žehuňský

Selský baron posl Heřm Janda
navrhl v zemědělské radě aby tato

als na unsta memo
randum proti zavedení osmihodin-n- é

doby pracovní — v dolech

protože prý by to mělo zlé ná

sledky pro— zemědělství! A druzí
členové šli za selským baronem a
návrh byl přijat Jsou v národě
českém lidé kteří nic jiného ne-

dělají nežli svým jednáním vrhají
na jeho jméno hanu a kteří odpu
zují široký lid od myšlenky národ
ní a přece požívají v národě jmé
na belský baron budohostický
aspiruje již ode dávna státi se
vůdcem této škodlivé a nebezpečné
sorty "vlastenců"

Účinek mladočeské interpelace —

Posl Sláma podal v říšské radě

interpelaci pro konfiskaci jistého
Článku v "Obraně lidu" orgánu
strany nár sociální tištěného v

Rychnově Interpelací tou byl
ministr spravedlnosti na Článek
ten upozorněn a následek toho

byl že nejen redaktor listu pan
Hruška nýbrž i jeho tiskař pan
Ralhouský byli—zatčeni pro zlo
čin velezrádyl Jak se asi nyní p
Sláma a soudruzi ujmou zatče-

ných-
"

Dosvědčení z Anglie

Považuji Chamberlain'8 Coueh Re
medy za nejlepší na světě proti zápalu
průdušek" píše p Wm Savory %

Warringtoo Anglie "Zachránil život
mé manželky kteráž trpěla zápalem
průdušek po iest roků při čemž větši-
nu času k lůžku poutána bvla Nvnf
est téměř zdráva" Jest to velkým
potěšením pro vyrabitele Cbamber-lain'- s

Cough Re medy když mohou
podobné dosvědčení uveřejnit! TJka--

zujef jak mnoho dobrého vykonáno
bolestí a utrpeuf uleveno a život za
chráněn zdraví a štěstí lékem tímto
Na prodej u všech lékárníků

Z Afriky zpět
Každý který mné prá-

ci jakomalování baroni
papírování atd zadá ob-

drží fotografii svého doma
zdarma S úctou

$arel gtefan

Starosta pražský Srb u císaře
Pan dr Srb zajel si ondy do Víd
ně Mel proč Třiačtvřicetihla- -

sový potvrzený primátor musel
se přece poděkovati p Koerbrovi
že jeho potvrzení neodmítl Císař

přijal pana doktora ve všeobec-

ných audiencích a přijav též i jeho
díky hovořil s ním o pražských
věcech při čemž zcela právem a
otevřeně zejména vyslovil podiv
svůj nad tím že otálí se s usku-
tečněním Velké Prahy ač přece
rozřešením této otázky rozlousk-no- u

se rázem i tou dobou nejtěžší
oříšky pražské totiž otázka zave-

dení zdravé pitné vody' otázka
kanalisační aásaaační atd
Pan dr Srb opatrně se přímé od-

povědi vyhnul Ač mu císař vý-

slovně řekl: "Přece hranic mezí
Prahou a předměstími žádných
není" neřekl poctivě co říci
měl Točil se a přec odpověď
byla snadná a sám císař jistě oče
kával že mu bude upřímně odpo
véděno: "Vaše Veličenství hra-

nic sic není ale my třiačtyřiceti- -
blasoví Staročeši jsme tu hranici
udělali my to nechceme ne pro
to že by se Velkou Prahou rozře

šily otázky o nichž mluveno ale

proto že by se ty naše hlasy
scvrkly na málo a my musíme být
ve většině v

Sňatek kor princetny Štěpánky
je konečně odbyt byl potichu
vykonán na Miramare a dnes jeví
se už jen v následcích Dvůr ra-

kouský zbavil princeznu všech
titulů přísluŠících jí co Členu
císařské rodiny a současně roz-

pustil její komonstvo dvůr belgi-
cký zbavil ji i titulu "královská
Výsosti' a tak dnes bývalá ko-

runní princezna Štěpánka je pou-
hou hraběnkou Loayayovou
Moravský arcibiskup Kohn proti

české besedě v Olomouci vvstou- -
OMAHA NEBR- -


