
Pokrok ZApadu
které skončí delegační hostinou lament vídeflský — Na to proni- -NOVINKY Z ČECHDr E HOLOYTGHINfiB Prfiplav středoamerickyuu ti vciu —

jsou teinice a navou kritikou odsoudil program
po těch parlament S obstrukci! atrany realistické strany to vlád--

Okresní volby ve Vidni orává za- - n mladorakouské která jenom

ČESKY LÉKAŘ

OFFÍOK na rohu Ift a Iloward ul Bheely's
Block Cis dveří 210 Telefon 14118

V plsárni k naletěni od 10 do 12 hodin ráno
Od I do 4 odpoledne a od T do 8 veřer

Telefon residence 1074

Původní Informace od spravodaje "Pok lip'
Hltuace politická: Ve Vldnt a v Prase Volky

ve Vidní Cechová Bfiatek arcivévody
Kraut Ferd ďEste — Politický ruch
Nová volba poslance Z radnice pratská
Boj o Národní divadlo Bmís

čaly Boj tu býval ostrý Šlo na tayěním se na výši kritika dikto- -

miMÍMtppik6 mezlnárod-- u(

vyitae v Omaze obdržel
v odboru pivním

Cabinet Beer
ZLALOU MEDALII

ták Isdě Jeho Čistoty a Jho osv
tclch a poaliflujiclch rliutnugtl
Objednejte bednlCku od

Fred Km Brewln Co

1007 Jackion Mt

hlas Však nyní rozhodnuto ji- -
van cnce zrádné a záhubné pro

nak Až dosud Čechové vídeRští nas lld vety politické a sama do

přidávali se k té neb oné straně a sud Jen podezřívala bořila ničilaH Gíflori MD Gco BictDCli HD

zkuionl lélcatl
ZRAKU -- SLUCHU

tak pomáhali k vítězství brzo an a Jen negací vynikala — Na koV Praze 33 května 1900
tisemitům brzo liberálflm Leč nec vyzval řečník obecenstvo kuTlLiroN 420 Situace politická u nás i ve Vídni

Senát Spoj Států odepřel vzítí
v úvahu záležitost zbudování prů-

plavu přes lsthmus již sněm zá-

stupců s takovou rychlostí přijal
Toto odložení záležitosti oné se
zakládá hlavně na předběžném vy-

slechnutí komise ku prozkoumání
této stavby ustanovené Komise
ona sice nepodala zprávu úplnou
poněvač zkoumání její jest posud
nedokonalé avšak nabyla aspoň
různými informacemi tolik pouče-
ní že prohlásila přijetí předlohy
kongresní za účelem tím předčas-
né

Co se týče ceny jakou by vyža

Karbaob Blnck rob lis a Douglas ul
Omaha Nebraska je směsice všelikých kombinací letos když obě strany ať ta Či všeobecné práci politické a náro

ona dokázaly tak zjevně svou ne- - dohospodářské ukázal jak spol
návist k Čechům teď přestává ty národní hynou netečností sa

dtaam m Člilo telefonu 739 více i méně pravdě podobných

AbtfESÁŘ které ale vesměs podivuhodná(?)
to shoda vrcholí najednou ve vše Ať si strany bojují mezi mícn výborů uvedl příklady jak

by při finančním spolčování bylosnaze učiniti parlament dělnýmČESKÝCH SPOLKU
zdolati českou obstrukci za kažr Robinsonově lékárně

a 13 a Pacific ulici

sebou ať se rvou jak chtí tento-
kráte Čechové v boji ostanou
stranou aneb odevzdají prázdné
lístky a tak dojde jak se všeobec-
ně očekává k řadě užších voleb

dou cenu Tolik lze bezpečně ze

možno mnohých hmotných pro-

spěchů vyzískati zakupováním
prodejných pozemků v německém
území a m j — Schůzí iinveh

Úřadnt hodiny: všech listů našich vídenských iOMAHA
Rád Palacký ř 1 ZCBJ

Telefon 1780

Mluví te česky
Od II do 12 dnpol a od
4 do 8 a od 7 do 8 večer dovalo dokončení orůolavu na- -

Všekteré snad poučí obě Čechožroutské Podobných u nás nyní plno
pešťských dnes konstatovati A

současně listy jiné vystupují ae

zprávami že Mladočeši usilují o

Odbývá svá pravidelní scb&se kaídou Čtvrtou
aeděll v měsíci o 2 h odp v slnl p Klepetkyna IS a Wllliam nl Předa Jao Rosický laj
J V Mrilek 1V57 Ho 1 8t Met V A Boubra--

A

namského nebo zbudování nicara-guaiskéh- o

nemohla komise podat
strany ve Vídni Že tam Čechové znI 8lIně Proti VídniDr C Rosewater
jsou a přes jejich deptání a zná- -aa 111 wiiuamsulpokl Kr Macb

Těl Jed Sokol t Omaha
Volba temského poslance Úmr-

tím dra Podlipského uprázdnil
se mandát za městskou skuninu

ČESKÝ LÉKAŘ
nové jednání pro smírnou dohodu
na prospěch dělnosti říšské rady
iiní list v nalr íalrn "RMÍrtiaurcViv''

sil&ování že tam ostanou že po-

rostou a že časem také pánům
odbývá své pravidelná schftzn ksidf 2 a 4

dosud zprávu určitou jen tolik
seznala že provedení obou těchto
staveb jest možné Plukovník
Ernest se vyslovil že ač vDočtv

Čtvrtek v měsíci veCeř ve tvé místnosti 2223

dovedou jich lásku k všemu (če
1 J I i "
píší již o nastávající vládě nřme

Bo IHth St ťredi Váolsv Burei tajemník
Jao Jnnik 60Í--M1 so l'Jth Bt bfetnik Karel Úřadovna: 222 'Bee Building"Rtíoiíka 4U Ho litin St Pokladník Ant skému patřičně oplatiti

w Ji J
odhady výdajů na obě stavbyKment i47 o ísm Btr

Todp Sokol Tyrš £ 1

Rychnov nad Kněžnou O man-

dát uchází se řada kandidátů
Dle všeho bude zvolen živnostník
a to Kratochvil zámečník na Žiž-

kově známý živnostenský agitá

Úřadnf hodiny
Od 11 do 12 dopol
Od 2 do li l

(til f odp

o absolutismu a opět
jiné hrozí rozpuštěním říšské ra-

dy novými volbami a novou situ
Sňatek arcivévody Frant Ferd nejsou dosud úplné přece se mu

odbývá svá schftse dvakrát měsíčné kaídou V neděli od 10 do U dopol zdá že dostavění průplavu pa- -1 neděli a a pondt-l- i v měsíci v slnl Metiově
Oeloroínl sch&ise odbývá ne I neděli v říjnu ací za nového jednacího řádu na

dEste Otázka uzavření sňatku
následníka rakouského trůnu arci-

vévody Františka Ferdinanda s

namsého by přišlo laciněii než
Tel T úřadovně 507-- Tel t bytu 1217 tor a řečník Volba jeho však jepoiietm scbaze i neriAil v dubnu a čtvrtletní

V lednu a sronu Předseda Fr BvoJtek mi říšské radě jímž se znemožní
topredNeda JosNetepInský taj John Chlebo- -

podmíněna tím že musí vstoupitiran vwt juni íftts ji ocetnik Joser Knapar Bydlí—číslo 2417 JonesuHce
obstrukce atd atd Tolik zazna-

menáváme dle novin A nyní
Pokladník V V Kunci 1318 Ho14% Jli I ul do svobodomyslné organisace

hraběnkou Žofií Chotkovou co
nevidět bude rozluštěna V Pešti
konaly se poslední doby opětovné

1S Btr výbor najetku Jo Němec Joa Vo
dle autentických zpráv sestavíme Z pražské radnice Už to zasepálka a Ant Vaiák praporecntk J ftarhakl

jde po starocopařsku Úštěpekkonference mezi srtčastněnými
bez vlastních úsudků figury s

nimiž se hraje na šachovnici

aosorce rr vojtecn naceium a vasas

Jan Hus Lože i 5 Ryt Pythla
odbývá scbfize kaídou ptvm a třetí středu mladočeský vedený drem Fričerrstátními činiteli aby formálně

Chas Kaufitian
n pojišťující jednatel

a veřejný notář °
Zstuiuju 'cJlcpSI pojisríijfcl snnleCnostl
iPKlavi h klinulo rriRltiiek ncmivliií wriiliri

měsíci v Sokolské Hinl na 13 ulici Ve plně je už v proudech Srbových astanovili rozhodnutí a jeho uve
licí kancléř Louis Berka VM N Y Life Oldfr
Btráloe archivu a peietl F Jelen lf a Center
8trá2ce flnanof Vác Přibyl 608 80 li! St Po

řejnění Ze by arcikníže od svého PraP°r opposice třímá dnes pouze
úmyslu odstoupil považuje se při sedmadvacítka s drem Podlipným

Zdolání obstrukce jest hlavní cíl

Jak je možný? Dle včerejšího
usnesení české delegace bude upu-
štěno od obstrukce jen po odčině-
ní urážky českého národa která
se stala zrušením jazykových vý

li'ojuvuí lú'ky z Evropy a do tvropy utd
kladnik Jao Bvaílna laMJit 13 ul

Bohemia Lože č 314 AOCW v cele Ondv konali se volha ňnhloubce jeho náklonnosti a pev- rarizo na nemovitý majetek

celé zbudováni průplavu nicara-guaiskéh- o

Američtí inŽinýři se

shodují v náhledech že plány ýrfl

francouzských rozluštily do-

konale otázku průkopu u Culebra

jakož i odpad vody pohorské a
svedení řeky Chagres Kdežto se
stále tvrdilo v časopisech ameri-

ckých že průplav panamský jest
nemožný provedení seznala ny-

nější komise že projekt ten nejen
že jest možný nýbrž že bude státi
méně peněz jeho dohotovení než

provedení projektu nicaraguaiské-h- o

Je zde též otázka přístavů a o té
se admirál Walker vyslovil že je
snadnější zřízení přístavu v Colonu
na Panamě než v Greytownu u Ni-

caragua kdežto v zálivu panam- -

odbfvá sve Dravldelné schAze v Národní ifn ředitelství městské spořitelny
Staro postarali se o své věrné a

kaídou a 4 středu veíer F W Randbauer
nosti jeho charakteru za vylouče-
né Ostatně není žádných obav

OFFICE: Eu 6 H T Lite BílinM p Vác J Pakeá Kán 1618 WI1 am Btr
J V Vacek oíetn k 2210 So 14 Bu „ (J Hotte--

když došlo na členy přislušícínosů a nejnověji opět předložením
nepřijatelného Koerberova zákona

water spol lékař tíee Bulldlng

Tábor CoInmbuH ě 69 WOW straně svobodomyslné nechaliC H KUBÁTodbývá schAze kařdé 1 a S úterf v uiěslcl v

že by mohly nastati státoprávní
obtíže co do nástupnictví trůnu
Všecky otázky byly náležitě uvá-

ženy a upraveny O nástupnictví
arciknížete hned od prvopočátku

ainlD Joa KleDetkv na
jazykového Odvolá Koerber zru-

šení ono? Nemůže neboť tím
dnem místo české má v týle ně-

meckou obstrukci A Drovede

Vel konsul Jau Náměstek mtstokonsul Vác
Illaiek pokladnk Chas Kunci klerk F J
Fltle 211 NM st Bo Ouiaba prftvodcí Joa

j uoiejs vnitrní strážce josepu urejct) ven'
nebylo sporu poněvadž není zá- -Plsárna: Barker Block roh { auovni strážce joser vaneš

Tábor Hebraska ě 4771 MWA Farnam Číslo pokoje 28
odbfvá své pravidelná scbftte kaZdon prvou a
třetí středu v měsíci v osm hodin večer
vsinl Dana Jana Hrocba Konaul K Btnrkov ském na straně Tichého oceánuIMS I©£igl

íeský právník
nebude ani přístavu třeba Člen

eký 1U3 Dominion Bt návodCI MIke Votava
bankéř Joa Vonálka 3 a Wllliam ulice klerk
JF PHbyiSHÍHlokoryt prtvodCi Fr Vele- -

chovskf: vnitřní strái Karel étrdlant: ven
ftiru t ií! m 1 7 Life BUí„ Ciúkovo! strái John Strnad výbor majetku

komise Morison naznačil zřízení

přístavu v Graytownu zvláště ob-

tížným a postavení hráze přes San

velikomyslně své spojence Fričov-sk- é

v bryndě Volba nemohla se

provést proto a dojde k volbě
užší Ejhle vděk!

Boj o Národní divadlo obnoven
Staročeši nechtí povoliti Podali
proti definitivnímu ustanovení no-

vého družstva memorandum v
němž hlavně žádají aby nové
družstvo odkoupilo jejich starý
fundus instruktus za maličkost

300000 K ač družstvo nové tvrdí
že nemá cenu ani za desetinu! A
mimo to hází staré družstvo no-

vému pod nohy výtku že nemá
do začátku dosti peněz Zapo-
míná že jich samo nemělo a nemá
do dnes též Tedy boj obnoven

Smis Slavností u nás plno
XTJX1: __jif

nud Beran Jan unieooraa joser riaia

Tábor KebrasHká Lípa i 188 WOW Kdokoliv notřehule nrávnlnk nnmonl ahla
Juan jest neméně velikou překáždávpann Berkovi právníka skuleného kterýdlouholetou ikulenoati svoji mbie krsjanfimodbývá sch&M kaldý druhý a Čtvrtý Čtvrtek v

fnl Hrochovi Josef Šip předseda 1012 Homer kou podniku tomu Za nynějšíchumiiu anyaouv ssravne nosiousiu 33-- tf

Bt : Václav Dolejl místopředseda John Safar
pokladník K4 DtuU 8t A F Novák taj O D KIPLING-E-

pokroků v umění stavitelském ne-

lze o ničem říci že jest neprovedi-
telné jen když jest na to dosti pe

um tvmiam st rr boukup pravoaci

Sbor Tlagtislara i 29 JÓD xo3a 13 a Fstzziazrx
něz a časuDonustf a tafettlt obcliod

odbývá scbfize kaídou 1 neděli v měsíci v Ná-

rodní síni otyt hod odp PředHdkyně'Haiie
Michal 1808 Msnn ul vysloužilá předsedka Ze všeho vysvítá že jest třebaK Bartoš náměstka Mane itoaicxy tajemni' o a K ficentové a ANNA HELD lúo doutní čekati na úplné dohotovení zprávy
ce M Suchánek 112 Bo 13tb St„ úúetalce
Josefa MouCka lft a Williams ul pokladulce
Karolina Beránek 1" Williams ul do-- ky nepreaci zeaae Jiné v trhu

komise která dosud ještě se zabýjcucu to oeueu tone rrana v

plakátech a subskribenty se dvéřesoruyne Mane nunci

Sbor Boleulara i 60 JČD netrhnou Nej bližší a nejčelnějšíodbývá scbfize každou 2 neděli v měsloi v Ni I
slavnosti jsou: Matiční iubileiníroamsintov n oup rreaseaic Ant Macn 1207 Dona-la- s nllce

1231 111 1& nllce tatemnloe Vinci Čermák
1247 lil 14 ul ňěetnloe Marie Příborská 1211

JI2 12 ul pokladnice Karolina Flblgar 1208

(15 června a sokolská v den 22
července
— Úmrtí Matka ministra kra

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

pícím nechť jsou jakéhokoliv

J1Z 10 ui

Sbor HrSzda Soré Doby l 86 JČD
jana dra Rezka zemřela v Jindřiodbývá svá sch&se kaídou t neděli v měsíci ve

a i s_ 1 1 7 i t i a: í r jména neb výroby chové Hradci 19 května'
ncjQ oup ▼ siní mvMvv rrauswiKjDV m

Pilf% pokladn) Marta Zikmund IKW)8ol2th — Horníci koupili uhelný důl

vá vyměřováním a odhadováním

stavby nicaraguaiského průplavu
na místě samém Tu pak očekává
se že odhad této komise bude je-

ště vyšší než posledně podaný
Walkerův Jisto jest že hráz
u San Juanu bude státi daleko více
než se dříve odhadovalo Základy
pro hráz tu budou muset býti po-

loženy do hlouby ioo stop pod
hladinu vodní na pevné skály a

práce ta se bude muset prováděti
stlačeným vzduchem Hráz ta
bude muset býti 120 stop silná a

1500 stop dlouhá a tu si lze snad-
no představiti že bude státi ohro-
mné peníze
Z těchto malých ukázek zprávy

Bt ocetni mane Krrai ui do iitn Bt tajem
nice Vilb Bartol Wt Bo 13tb 8u

Sbor Martha Grore i 10
u Kladna a to týž v němž praco

JEDNA Z PEVNŮSTEK U JOHANNESBUKGU
odbývá tvá pravidelná schli ze vždy 4 neděli

vah a teď stávkovali za 15000
zl Začnou tedy pracovat na

Postarejte se
o biidouonost
svcli rodin

Johapoesbiirg hlavní příčina sporu nynejSIho mezi Brity a Boery jest mnohemmXiMm y — T —: „ ui t x t 1 1

v měsíci v Národní smi ťreasedkyné Mař
Boukal mistonředsedkvně Anna Krelíl

svémtaíeiiiuice Búile David 1&£ So !S St poklaď- -
TciBiui uicBicui nc£ 1 rciuiio uiavoi uicbio oiuoairicKB repuojiKy a jesl lase
nejvitíím obchodním střediskem tá části zemí Obrázek náš ukazuje jakého
druhu opevnění byla tu od Boerft zařízena Takovéto pevnftgtky Jsou zařízen v — Ostatky Havlíčkovy budou

na Olšanech přeneseny v Baráko
přistoupen
k roavětvenému ta ybcuu uuiezuyuu uiisiecu aoiem města

va crkiiaAuťu
svůj zákon? Neprovede Neboť ssVu uvuiacuo — Pohoda konečně dobrá UŽ10MAN Si fřúELD proti němu zabouří plnou silou j oy vyiucovaio z nástupnictví máme teplo! Pozdrav! Nerno

jeni vyplácl pojistné

pr&vně a rychle
komise pro kanál istmický se dá
souditi Že otázka stavby jeho není

česká obstrukce vždyť i levice
nechce ten zákon opravdově —

Nuže jak vidno přes namáhání

pravice sejde se říšská rada která

Jeho žirot zachráněn

ChamberlaMs Cohe Cholera and DiarrJEDNÁNÍ V ŘEČI ČESKÉ

nice josie Janeček pro roa kyne raňme reteu
a Fannie Opočenský lékař Dr L Svoboda

Sbor Lilie i 9 Krabu Dřei řek
ttdbfvá svá pravidelná scbfise vídr v Čtvrtou
eděll v měsíci v místnosti p J Hrocha Před-

sedkyně Marie Pecha' 83 a Cass ul místo

předsedkyně Fannie Krajíček tajemnice M
samec uto Jiínl 13 ul pokladnice Marie
Marel 5 a Wllliam ul průvodkyně Antonie
THska V K Anna Sova vnitřní strái Anna
Dvořák venkovní strái Katte Sluolfko výbor
majetku Rmma Malsttick Emma Mrkviika a
Marie Marik

Podp sbor Sokolek Tyri l 1

odbývá své scbfise jednou měslCně a sloe
kaidou druhou neděli v slnl Metzově Ceio:
rocni scbfise odbývá se v HJnu pfilletnl v du-

bnu a Čtvrtletní v lednu a srpnu předsedky-
ně Frantilka KouUký místopředsedkyně Ma-

rie BeCán tajemnice Btasle Benák 108 IHth A
N Bt Bo Omaba ocetnice Marie Bílek 86 a
Charles 8t Omaha pokladnice Bot Bukátek

Eliška Přemyslovna ť 77 ZČBJ
8chfite třetí neděli v měsíci v slnl Jos y

Antonie Kment předsedkyně Josefa

daleko ještě rozřešena pro vládu

Spoj Států Který z projektů na-

vrhovaných byl by pro nás laci-

nější a výhodnější nedá se ještě

Hledají ae jednatelé
pro vítěznou českou obstrukci

byla odložena do 6 června po

hoea Remedy

"Jsem Jist že Cbamberlain'8 Colie
Cholera and Diarrhoea Remedy jednou
zachránil mi život" praví A E Lafa-lett- e

z Grejrory Landine Clark Co

k saiofoni nových tábora Výhodná pod

BlGiy VJ U4BVIC1 SUitlCK

nerovný Rovněž jisto jest že

by dítky z manželství toho po-

cházející neměly nároků na po-

sloupnost Choť nástupcova do-

stala by vyšší nějaký titul nebo
hodnost rovněž i její potomkové
oproti tomu jest však věcí úplně
jistou že by pro případ úmrtí
arciknížete Františka Ferdinanda
druhý jeho bratr arcikníže Otto a

po něm nejstarší jeho syn arci- -

etnicích znovu a to ve znamenímínky
určitostí tvrditi a jest tu ještěobstrukce Hlavního cíle se tedvPoplité o podrobnosti Česky neb anglloky

třetí návrh který se počíná taktéžnedocílí Zlomí snad potom ob
i Trcnmno velitele

í C ROOT
811 Sbeely Block OMAHA NEB

strukci parlament? O tom sluší

Mo "Byl jsem na tom tak špatně že
lékaři naděje se vzdali Edyž jsem
byl na tom již nejhůře jeden z mých
sousedů přinesl láhev Cbamberlaln'a
flnlÍA rtfinlam on lllailAA "D 1 —

do popředí tlačiti Někteří inži-ný- ři

vyslovili náhled že možno

přes Atrato zbudovali průplav
který by byl jeŠte lepší a lacinější

pochybovati Pravice se k zlome-

ní celá neodhodlá a levice teprv
ne a to z důvadu minule uvede

Steieer taj 1409 Bo 4tb Bt Hanna Bobek

Or Karel H Brouor kníže Karel dědili nástupnictví vzal jsem ho a dostalo se mi okamžité
nebo trůn O nějaké neshodě v úlevy Záhy jsem vstal a chodil To

než oba dřívější

acetulce 1W7 ho na Bt

Tábor Myrta 11: 922 R X A

odbfvá schtsl orvni neděli v měsíci v sokol ČESKÝ LÉKAŘ
ného z důvodu že chce míti ob-

strukci sama pro případ v záloze
Nuže když to nepůjde parlament

té příčině nebo co do různých zá- - bylo před devíti roky a dosud jsem při
konných ustanovení v Rakousku Plném zdraví Od té doby lék onen

Ti kdož někdy stíženi byli bo-est-

v bocích ví jak bolestným

ké slnl řředsedka Marie Boukal tajemnice
Marie Urbánek 2024 8 18 Bt pokladnice
Josefa Valenta výbor majetku Kateřina Ve--

mam staie doma a vždy ho mltl budulerhovský Frant Patek Anna Bamik špul to jest a ti kteří St Tacob's Oel
ně vláda snad zavede svůj jazy-

kový zákon § 14 a rozpustí říš
a Uhrách není více řečí Úřední
vyhlášení o zasnoubení bude uve

LCKsr ur u Bvoooua Jest nejlepáím na světě Na prodej n
všech lékárníků proti tomu použili ví že jest nej-lepší- m

lékem proti tomuřejněno v úředním listu ve svato-
dušní pondělí a svatba bude ve

Má zvláštní zkušenost v léčení ne-

mocí ienskýck oínlcn ošnlcti

krčaícb a raabojlistvl
OftADOVNA NA SFVFR STRANÍ NAMtSTÍ

SAV1S ČSTV 3£SS
Jede na aavoláni do vlech okolních městeCek
Zavolejte jej v pádu potřeby telefonicky neb

telegraficky

skou radu! Asi to se ale nestane

Jazykový zákon jest kámen úrazu

p£S iitčrý S£ KwčfuěrúVa Vládat

sorn--H OMAHA
--„Til Jed Sokol t So Omaha Výlety pro hledající sobě

~"~t- domovy' icoývá svě pravidelná (chase Jednou mesICnl
nejspíš zabije a ona si rozmyslía sice každé lni pondělí v měsloi v místnosti

Jana KouUký ho na rohu 20 a Q Starosta svou smrt urychlovati Yozpuště-ní-

říšské rady nezíská se pak
V$ t&4u a t ntdíli odpoL ordinujě o Brn i

Bedř Ulentbler tajemník Kr Benák 108 IHth
N Bt aCetnfk Vác Vrabec 18tb aíBt

pokladník Frantliek Hajek 20 mest N a O ul

druhé" polovici měsíce- - června --

vyjednává se v Pešti o tom
jakého titulu a postavení u dvora
má míti hraběnka Chotkova Arci
kníže František Ferdinand řekl

tyto dny důvěrnému svému pří-
teli: "Nikdy nepomýšlel jsem na

Dr L II SIXTA

5eaisýr lékař
SCHUYLER NEBR

' Písárna v Hollmanově bločku
V druhém poschodí

Praha Lože l 828 10UW

V první a třetí úterý v květnu
červnu červenci a srpnu Missouri
Pacific dráha prodávati bude líst-

ky železniční na cestu tam i zpět
za ceny velmi nízké do Kansas
Arkansas Oklahoma Indián Ter--

vdbfvt svá pravidelná achftse Lat středa

iv měsíci v siní p houisktdo itwsu ulici
Pr Wellch Mistr Práce F J Fltle ta£ 211 N

B Joa Váchal áfetnik 20 a P uUceTPoklad
tajný sfiatek a byl jsem hned od
počátku odhodlán k tomuto kroku ritory a do některých míst na jihu

Bedř rMenstbier 20 a O ul

Rád PalatOTé Dřev i 7

Dr ČEPELKA

v Cechách promovaný

i tkuíený
OKrah Dřevařek v 80 Omaie odbfvá scbfise

vá kaidá poslední pondělí v Běsloi v místno-
sti Br Kouukých Marie Vomářka Dastojná

shodě a na Jh°-7chod- ě O podrobnostive a vědomí všech povolá- -

ných činitelů Mým dědicem jest
Plšte neb hlaste se v úřadovně

můj bratr Otto po případě jeho
8PoleCnost jiho-východ- ní roh 14

Karel a Dou8las ul- - Omaha 70tísyn jehož vroucně miluii a

poruColce Katie VomaCka mlstopředaedka
Katte Vocasek 2S7 80 23 Btr tajemnice

pranic naopak z volby nové vy-

jdou živlové rozhodnější konflikt
se přiostří a náraz přiblíží Co

tedy pro bůh nastane? Tak sou-

dí se dnes všude Listy nezasle-pen- é

a politikové nestranní dávají
jedinou radu: zavedení přísné
rovnoprávností Tu 'Pok Záp'
dával dávno Co si ze všeho vy-bé-

ře

ale vláda? To dnes ví pan
Koerber sám

K celkovému tomuto přehledu
politickému sluší pouze dodati že

dnes po odročení říšské rady vrá-

tila se česká obstrukce vítězná

Františka Pl volíka banksrka Anna Vlach
vemsyas Baroora nacea prvvoaci riro }EbeU nlUol strái Teresie Vocásek venko jehož považuji již dnes za svého J 0 Phllllppl

A O F P A
T F Godfrey
PT A

vní strái
PureMalt

Vhiskey
ÚRODA MLUVÍ

OBDISCJE

V ČE8KÉ tĚKlBNft

F NEDĚLY & SYNA

V CtETE KEBIASKA

Velkerá předpisy Mkařská vyho-tnv-ujl

se v této lékárně s právně a
svědomitě t Bejctsttirk a ntjlrp
řich léCebnicb proetředka fr-t- f

dědice a nástupce"

Politický ruch náf dobře kritiso-va- l

dr Baza v Kolíně na schůzi
konané 20 května Uvádíme

zúmyslně jeho soud soud to radi-

kálů Dr Baxa v dlouhé řeči ví-

tal obstruktivní akci mladočeskou
a žádal si jen aby akce ta bvla

mm
Přijďte a prohlédněte sl orodn oblil tra-

vin xelenln ovoce v saklád!ci se Česká
osadě

v okresu Polk Missouri

DIST1LLED AND

DOTTLED AT THE

YiuovSprikgs
DistillerY
GUARANTEED

PURITY —
5TRENCTH ANP

F LAVOR

OMbaě Hxeaé výlety eettnjícíck do

KALIF0R51E po velké

Rook Island Roňte
goénlcki dráha vyj iMl s Omany kaldý pá-- ek

přes Colorado Bprlnt a Salt take do Es
fnrnle anaParlfli-k- á pobřeál
Jlini dráha vyjitdí sOmahy kaidoo středu

Fort Wortb a El Paso do Los Angelesřřes Franclaro
Tvto turlatská vosy Jsou aejnovIJHbo vaora

s připojeny jsou b rychlým osobním víská™ a
oblíbenost jejich jest dakaiem ie nabisl je
'"tíVtil

y Jje vn íJB )sna poatlelny v těchto
Oblíbených Pallmaoorýcb turlst oserhu
O další správy o těchto vladch a výhodách
ei cestující ooáivajt ptlte aa-ift-

lOSS 8£BA8TLiX GPI CUeaDl

nrni Ar XU jtUJiil prosto adravé podnebí árodná ptdaKw vw uuaiEUKu mvc- - aooretrnya dostatek dřiví a vody Posémký

doma zmařivši všecko dosavadní

jednání parlamentní vzdor všem

úskokům i proradě polské A

v této náladě není naděje na ústup
V Pešti zatím jednají jen delegač-
ní výbory Plenům sejde se 25
května a jii tam bude ozvěna
české obstrukce Po delegacích

vseooaruon od 1% do 10 mil rwi Hk „iré strana mladočeská hned na po
na--

Dioo měna oa i ao sa akr Bnliená Jírdné
£?ií?br-'- ': P'iíS' JkrP°enik sl přejeteobratem posty sdělí

BOLÍ VAR POLK 00 W88O0BJ

Port
čátku svého vystoupení ústy zvčč-něléhh- o

dra Julia Grégra si byla
stanovila: potřítí totiž úplni par- -_l___ Moultoa la K dostání v lékárnách hotelích a ve

víech tnámých obchodech


