
Pokrok Západu 3
Ir B H0L07TGHINEB Snřm krdlovstvé Českého se ko

nečnč probudil ze sladoufiké dří-

moty Vyburcoval jej novopeče- -ČESKÝ LÉKAŘ

OFPtOK na rohu 15 a llowiird ul Hlieoly--
i

Ulock íia dvoří 210 Tutefou 1418

nec rektor něm university dr

'muiliilpnkj mezlnárod-u- f
vitavfi t Oinaxe obdržel

▼ odboru pivním

Cabinot Boor
ZLALOU MEDALII

(éklsdé Jttho čistoty a Jeho oavě-Icíc-

posilňujících vlastnosti

Objednejte bedničku od

Fred Kroí Brewinf Co

looy Jaekion Ht

v pisárnl k naletěni od 10 dn 12 hodin rino
Holzinger
Tento rektor zapomněl že ne

mluví na komersu buršáckém ný

oa i uo ooooivdna a od T do 8 vptut
Telefon roaldouo 11174

a zdráv Neučinil podnes pranic
positivního a odebral se na veli-

konoční ferie Co udělá potom
za 14 dní — toť hádanka Počká-
me zatím

Posl Ed Grgr a mladočeski ve-

dení Posl Grégr jak jsme v Čas

oznámili zabušil na Mělníce do
zad MladoČechům Psali jsme o

tom a řekli jsme ihned že nelze
nám s jeho konáním pluČ souhla-sit- i

Dnes účinky se jeví Posl
Štole a hlavně Kramář a Kaizl
stěžovali si na jednání Grégrovo u

roda pomáhala mohlo by konečně
slunce zase všechno obrátiti k

lepšímu však někde úplně jinde
do polovice jsou ztraceny ozimy
Ty aby Šmahem se zaoraly a při-jde- -li

sebe lepší pohoda už jim
nepomůže: Řekne se: za nynější
povětrnost přece vláda nemůže
Ovšem ale může za špatný stav
v jakém nalézají se naše řeky
Nazýváme se neustále bohatou
zemí bohatou říší však kdyby to
pravda byla pak by teprve nebylo
lze odpustiti vládě hříchy jichž se
na zemědělstvu zanedbáváním

H Giflori MD Geo Bicknclí MD

NOVINKY Z ČECH

?& rodní Informace od rprnvodaje "Pok Zip'

(Císař rakouský do Berlina — Nové smlřovač-k- y
a plány vládni - Bnřm král íeskélio

Posl Uréar a mladoCeské vedeni Dozvu-

ky uhelné ufféry Živelní kaUMtrufa v

£ei'hách: vinice delti povodní sesouvá-
ní ptjy)

V Praze n dubna 1900
Císař rakouský do Berlina přibu-

de už 4 kvčtna Zpráva tato
znenadání rozrušila politickou
hladinu Hádá se konbinuje proč
a dle různých stanovisk se také
přiČfny vykládají Listy vládní

aďarviásml lélcaitl

brž na sněmu království českého

jal se protestovat ku všeobecnému
úžasu proti interpelaci poslance
Březovského ohledně opilých burZRAKU SLUCHUTsxíroa 420

Karlmob Hlock rob 15 a DniiKlua nl
Omaha Nnbraska

(ItSlmí '

Ůlslo telefonu 7

ADHESÁŘ O D KIPLINGER

čáků kteří potloukajíce se po uli-

cích pražských tropí neplechy a

vzbuzují pohoršení
I činil to způsobem tak opo-

vážlivým tak drzým jako to do-

vede jen tupivý nafouklý repre
sentant německé vědy Prohlásil

výboru mladočeské strany která
ČESKÝCH SPOLKU delegovala k vyrovnání a vyšetření

rob 13 a Famam
DofltníkáMt a taMnícKf obcliotl zapírají vůbec Že by měla cesta

císařova účel politický listy jiné
celé věci čestný soud jemuž musí
se dr Grégr zodpovídati Je-- li to

Botesfláme Amerlcas Favorite TOM MX)BB
OMAHA

Rád Palacký Č 1 ZCBJ prospěšno teď jest otázka Listya HKNUIT UKUKUKdobréAc doutníky
mladočeské spor tajíodbývi své pravidelné arhnie každou čtvrtou

oeděll t mísící o 2 b odp t síni p Klepetky
na I3a WIIHam ul Předa Jan Rosický laj
J V Misek 1W57 Ho la Ht Met V A Bonbra- - Dozvuky uhelné afféry Poslední

totiž českou universitu za pouhý
překlad university německé ďo če-

štiny Výklady tohoto íámosního

pána rázem zvrátily náladu dost
klidnou v pravý opak a staly se

osudnou iuUuuukcí k další debatě
Zvedl se posl dr Herold po

dlouhém mlčení jež mu bylo ulo-

ženo nemocí A dr Herold vzal

a iai7 wuilamnul polil Fr Mach

Tři Jed Sokol t Omaha
odbfvi své pravidelné miUímá kaMý 2 a 4

v Robinsonové Iékárné
na 3 a Paeíftc ullcL

jeho zájmů hrubě dopouští Po-

ukazuje rolníka na zem Z čeho
ale má ubohá země brát když
všechny zdroje smete stát do své
bezedné pokladny? Ostatně je to
nebezpečná fráse mluviti neustále
o domnělém bohatství naší země
Není to pravda Čechy nejsou ani

půdou svojí ani průmyslem zemí

prvního řádu jsou bohatý jen pílí
a přičinlivostí obyvatelstva Jak
ale odměňuje lid ten za všechny
oběti vláda? Není pochybnosti
že z důvodů vysoce politických
říšská rada uvalí ještě větší břeme-
na berní na bedra poplatnictva

stávkáři na Kladně v ponděí se

vrátili do práce S jakým výsled-
kem o tom jsme psali Leč nyní
má věc dohry další Uvádíme tu

čtvrtek t melut vefer ve tvé místnosti 2223
Telefon 1780Ho HUb Ht Předs Václav Bureš tajemník

Jan Janák KOO-- 611 so VMi Ht ifetnlk Karel
Úřadnt hodiny:

Od II do 12 dopol a od
4 do a od 7 do 8 večerfltěnlčka 4IH Ho iitn Ht Pokladník Ant Mluví se íesky slova umírněného dr Englakterý

ve své nestrannosti líčí dozvukv
Kment IS47 Ho Kth Htr

Fodp Sokol TyrS é 1

pak cestě této přisuzují obrovský
a dalekosáhlý význam Dle nej-lepSí-

informací sdělujeme Že

střed pojímaní jest pravý Vý-

znamu světodějného cesta míti ne-

bude neboť pcmčry mirrorakou-sk- é

tou dobou neukazují k převra-
tům Ale politickou ta cesta vzdor

popírání listQ vládních je a proto
jede s císařem ministr zahranič-
ních záležitostí hr Goluchowski
Oč půjde toť snadno uhodnouti
Není li časovou žádná otázka po-

litiky vnější tož jsou na řadě

otázky vnitřní a nechybíme ozna-číme-- li

jako hlavní smír českoně-meck- ý

Jde o to až pokud lze se

pustiti v ústupcích té či oné stra-
ně aniž by to překáželo neb nelí-

bilo se protektoru našich Němců

odbývá své schůze dvakrát mísicné každou
l nedell aa pondvll v mesicl v ainl Metrové

í l - I 111 Li

Chas Kaufman
pojišťující jednatel --u a veřejný notář °Dtlletni schůze 1 nedíll v dubnu a Čtvrtletní

tyto spolehlivě takto:
Klub poslanců českých v této

věci vykonal plně svoji povinnost
a jeho členům — dru Slámovi a

dru Fořtovi — přisluší zásluha

v Mnu a srpnu Předseda Fr Bvojtek ml- -

Btoproosena losNejepinsky taj jonn iuieuo

si ve svém úvodu na mušku pře-
devším výtečníka Holzingra jejž
za bouřlivých salv pochvaly tako-

vým způsobem zcuchal Že ubohý
rektor prchl z pravice kde mu

nebylo nijak volno z jedné lavice
lezl do druhé živě rukama mával
a neustálé svých kompatriotů po
něčem se vyptával „

Dr Herold

raa 1U40 jizm íftta ul oeetnik joser Kašpar
1430 JIŽ 13 ul Pokladník V F Kunci mí Ho

priMlaváii kupuje malinek nemovitý vydává

že ale jakmile spustošená role

opět uschnou na úpravu našich
řek a vydatnou oodDůrnou aWri

li Htr výbor majetku Jua Němec Joa Vo- -
že hornictvo naprosté nepodlehlopilkaaAnt Vaák praporeenlk J Herhakl

V euiuvui n'ky z tvropy a Uo hvropy utd

iwpizo na nemovitý majetek porážceaosorce rr vojtecn nacuiniK a řasnu

Jan Has Lože c 5 Rjt Pjthla Leč stávka ukončena nikdo všaPtsarna Mproli aaDooilasnl
odbývi schůze každou první a třet! středu v

ještě neshledal že by ceny uhlířekl tomuto drzému muži kdoměsíci v narnani mni na i a wiinam ul ve-
licí kancléř Louk Berka (W4 N Y Life Bíd
Btrážce archivu a pečeti F Jelen 15 a Center byly klesly Následkem úsilovnéuniversitu pražskou založil a po ho tlaitu veřejného mínění svolánZ Afriky zpětBtráce flnanol Váo Přibyl m So 12 Ht

Jao Svačina MH JI 13 ul

Bohemia Lože i 814 AOUW
vládou záse tak zv anketa ale nic

a jde i o drobnější otázky vývozu
uhlí na příklad kde jsou Němci
Dle dnešní nálady v národě če

není smutnějšího než její výsleodbfvá ave nravldelné schfize v Národní a!n
Každý který inné praí- - dek Na poradě té dělali soběkaždou 2 a 4 středu veier P W Bandbauer

M P Vac J Pakeá Zip 1518 WIMlaui Htr
J V Vacek ncetn k 2210 Ho 14 8ti O Kose-- páni jenom vzájemné komplimen

jakém ji založil vzoru dr Herold

jenž nalezl pro afíéru slova
nazvav ji hloupostí

odbyl universitního ignoranta jenž
dopustil se brutalnosti prohlásit!
vysoké učení české za universitu
německou s vyučovacím jazykem
Českým vůbec způsobem tako-

vým že podruhé asi si rozmyslí

ském nesmějí poslanci povoliti
Vídni ani písireny dokud nebude
odvoláno zrušení jaz výnosů A
tak stojíme před novým bojem cí

water spol lékař t!i ttee Bulldlng

Tábor Colambna l 60 WOW ty které vyzněly ve výslednici pro

ci Jako malování barvení
papírování atd zadá ob-

drží fotografii svého domu
zdarma S úctou

nás na nejvýš "potěšitelnouodbývá schfize kaldé 1 J oterý v mealcl v
ainl p Joa Klepetky na : a Willlain ullol zdražení všech uhelných výrobkůVel konaul Jan Náměstek míBtokonsul Vác sař musí znovu 6tanoviti kvótu na

dalších 6 měsíců § 14 musí dále
Blažek pokladn k Uhas Kunci klerk F J
Fltle 211 NiH at 8o Uiuaha provodCl Joa sjfíarel gbefan

Toť nejlepším důkazem jak oprav
dově se to s potřebami lidu míní
Páni majitelé dolů budou teď vy

j iioiejs vnitrní strážce joaepn nrejcii venkovnl strážce Josef Vaněk

Tábor Nebraska i 4771 MWA OMAHA NEBR dělávati ještě více než doposudodbfvi avé pravidelné acbftte každou prvou a
třetí středu v mísící v osm hodin veíer O to se však přičiníme aby ve
valní Dana Jana Hrocba Konaul K Hmrkov M' M' M schůzi sněmu náležitě bylo pouký V li Dominion 8t nivodíi Mlke Votava
oankéř Joa Vopálka 3 a Wllliam ulice klerk kázáno jaká komedie se tu hraj

poškozených rolníků nikdo z po-

volaných činitelů si ani nevzpo-
mene Trudný to stav špatné
rolnické jaro — A v Praze není
lépe

Na květnou neděli dostalo se
Praze smutného překvapení Již
v časných hodinách ranních po-

bouřeno bylo obyvatelstvo v po-

břežních částech města zprávami o
hrozivém stoupání vody ve Vltavě
a o nastávajícím velikém nebezpe-
čí povodně V noci před tím došly
do Prahy znepokojivé telegrafické
zprávy a proto učiněna ve spěchu
všemožná bezpečnostní opatření
Časně z rána oznamovaly výstřely
z děly bastionuna letenském a z

vyšehradské citadely že nebezpečí
bezprostřední nastává a že třeba
činiti přípravy i pro případy nej-hor- ší

Voda ve Vltavě stoupla
značnou měrou v sobotu ale přes
noc nezdálo se býti nebezpečí po-
vodně veliké Leč neustálý déšť
který trval přes celou noc a celé
dopoledne rozmočil spousty sněhu
ve vyšších polohách se malézající
a poskytl vydatný příspěvek poto-
kům potůčkům a říčkám horským
které se rozvodaily do nebývalé
míry O půl 9 hodině ranní ly

na Vyšehradě pwní poplaš-
né signály a hned na to sešly se
povodní komise a rozešly se na
vykázaná místa Obyvatelstvu v

li rTlbyl 81U uickory provoafi ťr Vele
e'iovskf: vnitřní atrái Karel řiurdlant: ven' s dělnictvem a neidůležitěišími
aovnl atrii John Strnad výbor majetku

zájmy všeho obyvatelstva tohoto
státu A jen jednoho se obávám

Uaa Beran Jan uniouorao joaer riala

Tábor Sebtamká Lípa l 183 WOW

odbfvi achftze kaidf druhý a Čtvrtý čtvrtek v

v Cechách promovaný
i liuíený

té hrozné omezenosti a neprozíra
lni Hrochova Josef áíp předseda 1012 Houier vosti jistých pánů ve vládě tohoto
Bt : Viclav IMIelS mistonfedseila John eafar státu Dnes jde o více než
pokladník 024 I)oulas St A K Novák taj
1310 WilUam St Fr Boukup prlrodíí zdražení uhlí neb o útisk ubohého

horníka: dnes jde o určitý plán na
zničení našeho průmyslu o plán

ORDINUJE

v České lékáknb

F NEDĚLY & SYNA
který pochází odjinud od vlivů

zahraničních!

V CRETE NEBRASKA Hospodářsky poškodíti tento
stát — toť prvním cílem toliotob m i f xa

VeJkeré předpisy lékařské vyho fc-- O JI 1 --zťsv
plánu: ostátní pak již půjde snadtovuji se v teto lenarne s pravne i

svědomité z neJčlHtilch a ntjleu
něji nebude to tak křičeti jakolích léCebnich prostřed kfi gr-t- f

Sbor YlastMava c 29 JČD

odbývi srhfte kaidou I neděli v méiicl v Ná-

rodní slnl o Vil hod odp Pfed"dkyně Mile
Hicbal 1808 Maann ul vysloužilá předseettea
K Bartoi námaMtka Marie Koalcký tajemni-
ce M Huchánck 1124 Ho I3th fit Atotnlce
Josefa Mouíka 15 Williams ul pokladnice
Karolina Keránek 18 a Wllllama ul

Mane Kunci

Sbor Boleslava c GO JÍ D
odbývi achftxe kafdnu ! nedAll v mfeiícl v Ni
rodní ainloS b odp ťředaedka Ant Mach
1231 Jlí 15 ulice tajemnice Vinci Čermák
17 Jit 14 ul oietnlce Marie Příborská 1211

JI 12 nl pokladnice Karolina ťiblgar 12U8

)li 13 ul

Sbor Hrézda Xoré Doby i 86 JČD

í hod odp v ainl Metiovi Předsedkyni M

Rofrolthafer taj Vtlbetmlna Hartolovi 1234

Ho ttlh Ht UCetntee Em Chleuorid 14H

Poppluton ave

Sbor Hartha (Irové l 10
odbývi tvé pravidelné ach&ze vMy4 nedCIl
v mealcl v Národní ainl Předsedkyni Maryn ' tt _f r i zr

rozmnožení vojska hrozby poli
cejním násilím nebo válkos

pozdě pozdě shledají oni krátko- - K ~ J 1 Ivz iv x srlg 1 1 1: jOsobně řízená t íletr cn tu lících wuvuuu luuuuacnim aana byla vý-
straha a iidé napomenuti aby byii
připraveni na stěhování O půl

až to dotáhli s tímto rakouským
KALIFORNIE po velké

Rook Island Routě státem Jsme ve své existenci
hod odpolední zavznělo druhéodkázábi na tents) stát a chceme

by byl mocným a moh! nás chrá poplašné znamení že voda stoupáSeénlckl driha vyjíždí z Omahy každý
přes Colorado Pprlnits a Salt Lake do Ka-

lifornie a na Pacifické pobřeii
Jlíuí diáiia vviitni i Omahv každou středu

nae začali se stěhovati NaČTVERO MÍČOVÝCH HRÁČŮ niti Ale nevidíme-- h co se vše
talemnlce Husle David 1253 So 1Hl tMklaď chno právě na úkor ano na záhuObrázek niíŽ představuje podobizny řtyr nellepSloh členu Národní Ligy mičaříl

Hawley bude fičinkovati letoa po prvé v New Yorku Young Griffith a Kennenice Joale Janeček prftvodkyni Fannie Peiek
mnohých místech došlo k výjevům
nanejvýš trapným a dojemným
Do zatopených míst voženy bvlv

bu tohoto státu děje a před čímž
uy paa uuuou roiiicieni ku družstvům v Ol louisu UtilCHgu a Brooklynu

a rannie upocenaaj icaar ir u Bvoooua

Sbor Čechle Dflli 161 AOTW lidé povolaní by chránili zájmy

Sřns Franclsco
Fort Worth a El Faao do Los A ngeles a

Tvto turistské vory Jsou noJnnyiJSÍho vzoru
a připojeny Jsou k rychlým osobním vlakům a
oblíbenost Jejich Jest důkazem le nauUÍ Jer
to nejkpí
Lístky nejlevněji! Jsou pouZStelnr v těchto

oblíbených Pullmanových ťjrlst ozecb
O dalii zprávy o téchto vlacích a výhodách

Jelceatujíoí po2ívn( pllte natffisí"
AUN SEUASTUS UPI €blcDl

tohoto státu nedovedou otevřítisvěřiti svou skrovničkou duševníodbývá pravkdelni acbllie kaidý 2 a 4 Čtvrtek
v Diéaicl ve dva hod odpoledne ▼ místnosti
Dana J Havllrka v Národní aíul Předšed k a

lodičky a pontony a tam kde
voda vstoupala jen do ústf Ulic a

překážela vchodu do jednotlivých
hřivničku rozpoutaným vodám par

oči a jako slepí řítí se jfeště dál do

zející propasti kterou vidíme se
Anna HlunlCko tajem Joule Vacek 2HI2

llinl 14 ul óčetnlce A HvoJtek Ho 25 Ht lamentní diskusse
Pukiadnicé Aúiift Havlíček 1231 j!2 14 lil

DalM řeč dra Herolda promlupolk lékař C Uoacamler 222 Bee Bldg

Sbor Lilie £ 9 Kruhu Dřevařek

donjů dodány byly novž konstru-
ované lávky Pře3 to že pršelo
neustále byla místa kol Vltavy a
ulice k vodě směřující oživena ne- -

vená s velkou vervou věnována

rozevírati do budoucnosti: tu věru
ztrácí člqvčk všecku důvěru tu

nezbývá mu než zcela otevřeně a
bezohledně ukázati na tyto zející

odbfvi své pravidelné acháte 'Ur v Čtvrtou

říditi osudy Rakouska Tak to
dále ovšem nejde Zde se musí
až příliš prospěšně dosud angažo-
váni Však hlavně schůze obou
mocnářů bude souviset! a příštím
utvářením se vniterních rakou-

ských poměrů Vidí se že jde to
s kopce že nutno uiiniti radikální
řez a proto nutno seznat náladu v

sousedství Tolik tvrdíme my
Uvidíme komu dá skutečnost za

flrjlll V Hiíčl ? Iliíaluřší4 b J ntwhm Fřvl- - byla situaci jak zejména se utvá
ři!a následkem tak zvaných smi

Jediný 6eskýr
q závod olOYnlcký strojnický

i zámečnický v Omaze

rlaatnl

edkyne Marie Pecnar 33 a Caaa ul místo _ : ' y Y v vy
předaMKyně rannie urajicoa tajemnice M

ileul 13 ul
uuycejne ceine rNejvetSI nával
byl na mostech a na nábřežích

moc 12fift pokladnice Marie řovacích konferencí S velikým rány a na nepoměrnou onu ne

schopnost která ohrožuje násMarei & a WII [lam u průvodkyni Antonie
důrazem a s rozhodností kteráTříska V K Anna Sova vnitřní atrii Anoa

veškeré ostatní národy rukouskéDvořák venkovní atrii Katle Bluntfko výbor vylučuje jakoukoli jinou eventualiLeo Baroohmajetku BmmaMaJstrick Kmín a Mrkvička a

Tam kupila se hlava na hlavě
Voda od tána stoupala znenáhla
stále víc a více A stoupla různě:
V Praze na 3 m nad normálem v

Slova tato vyzněla na veřejnéMarie Marik

Podp abor Sokolck TyrS l 1

tu prohlásil dr Herold Že účast-

nící konferencí mají dost již nedů schůzi v Kouřimi i ve sněmu MySOS So 13tli Street
Telefon 1M7

pravdu
Novi smiřovalky Týž den který

mSaíinř a alce
je podepisujeme Líčí výmluvněodbývi svi scbftse dnou
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