
PfoKROK Západu
Y kalnýcb vodách

ř
Novinky i Čecb pro Tok Káp' sebral Nemo

Br E HOLO VTCHINER

ČESKÝ LÉKAŘ j

OFFICE na rohu lt a lloward ul Hheely'2
Ulock tis dveří 210 Telefon 1438

V plsárnl k naloiení od 10 do 12 hodin ráno
od 2 do 4 odpoledne a od 7 do 8 večer

Telefon residence 1074

Aamisilsslppiké mezinárod-
ní vitafi v Otnaze obdržel '

▼ odboru pivním

Cabinot Beor
ZLALOU MEDALII

(áklKdA jeho čistoty a Jeho osví
icicta a uosllBuJiclcb vlastnosti

Objednejte bedničku od

Fred Kru? Brewing Co

1007 Jaokion Ht

V tttki domácnosti ale budiž

nejtrpčeji tu vzpomenuto není též

bez — bahna V době kdy by-

chom pro zápasy s vládou potře-
bovali osvěžujícího pramene zdra-

vého života národního v době

kdy jako soli potřebujeme jasna

tápeme v těžkých bařeništích po-

litického i společenského života

Kdys proneseno okřídlené slovo:

"Hleďme se obohatit a vliv náš

poroste!" A hle slovo skutkem
učiněno Ale žel že doznati mu-

síme jak mnozí z našich lidí po-

chopili povinnost situovati se

ší že ve spor zapleten i bývalý
starosta pražský dr Podlipný
tož vesměs mužové vůdčí! Jaký
jásot z toho mezi našimi odpůrci!
Tím hlasnější že takých přípa-

dů mnoho
Vidíme rozklad v naší společ-

nosti vidíme že nejeden čestný
muž jenž není ochoten dáti svou
čest za terč osobního útočení buď

vymizí z řad pracovníků pro zá-

jmy veřejné nebo mezi ně ani

nevstoupí Jen ti jimž je všech-

no již jedno opanovali pole Což
ale u nás veřejný život musí býti
zkalen tou měrou aby na něj dalo
se applikovati přísloví že kalí se

proto aby byl v těch vodách kal-

ných výdatný lov' pro osobní zá-

jmy a choutky? To by byly
důsledky! Povinností

všech upřímných Čechů ba všech

počestných lidí dobré vůle jest

aby vzchopili se ku práci na ozdra-

vění našich poměrů veřejných
Až potud a ne dále! S cesty
buďtež odklizeni kdož této dobré
věci jsou na závadu Udusme

slepou vášeň a zarputilou osobní

nevraživost v zárodku Pěstujme
jiné směry v životě veřejném

Respektujme osobní čest ale bo-

jujme vždy za věc nikoliv za oso-

by Jen takto bude možno dosíci

zlepšení trapných poměrů Toho

zlepšení pak si z duše přejeme
Ozdravěním vlastního těla české-

ho vzpruží se jeho síla k zápasu a

palma vítězná borce zdatné ne-

mine Tož junáci z kalných
vod k zřídlům volnosti a pravdy!

jako krupobití A slova ta ste-

sky na nespravedlnoit rakouských
vlád k Čechům letí a zakotví se
všude kde smysl pro pravdu a

právo nevyhynul Ať vyčítá se

nám gravitace k Moskvě! Proč
ne odpovězme dáváme na trumf

berlínský trumf ruský Jinak ne-

lze nechceme-l- i nadobro zmizet!

Vnitřní politika rakouská není

vnější čistější Žijeme tu ve zna-

mení obstrukce Co je obstrukce?

Je to revoluce menšiny proti vět-

šině A kterak se tato revoluce u

nás ujala? Všimněme si našeho
konstitučního Rakouska Postu-

puje ono konstitučně ve smyslu a

dle vůle majority svého obyvatel-
stva? V oboru politiky zahranič-

ně jsme opak dokázali a v oboru

politiky vnitřní děje se rovněž
tak Řízení tohoto státu i jeho
politika založena jest právě tak

jako obstrukce na pravém opaku
principu ústavního Stát tento

opíráť se dnes v době ústavní

ptávě tak jako v době absolutní
o menšinu a nikoli o většinu oby-

vatelstva Stát tento a jeho sprá-

va měla od okamžiku kdy vznikla

myšlénka proměniti Rakousko ve

stát konstituční trvalou vůli opí-ra- ti

se o Němce v celé monarchii
o Němce jichž bylo tehdy v této
monarchii deset milionů proti 26

milionům Neněmcú Později vy-

pustila ovšem asi 13 milionů oby-

vatelů mezi nimi 2 miliony uher-

ských Němců ze svého počtu aby
tím účinněji opírati se mohla a

vládnouti ve smyslu — zase jen
německé menšiny a sice osmi mi-

lionů proti patnácti milionům A

v této snaze vtisknouti tomuto
státu ráz německý pokračuje
poněvadž pošetilí jeho ředitelové

převzali do inventáře konstituční- -

V Praze 31 kvžtna 1900

Žijeme ten svůj český Život v

kalných proudech Až úzko při

přemýšlení o tom Naše národní
existence v politických sférách

zahraničních zúmysla kryje se ka-

lem a bahnem zapomenutí aby
snad zmizela neb aspoň ztutlala
se na minimum jež by rozpína-
vosti německé nepřekáželo naše

práva ve vniterní politice rakou-

ské se deptají ač finančně jsme
při tom v pravém slova smyslu
vyssáváni na prospěch těch kdož
nás o práva olupují a — bohužel
i v domácnosti vlastní české
sami svojí vinou ploveme v bahnu

a kalu nejdivnějších a také i

zjevů a zápasů že

stěží a s námahou jen zvolna dere-

me se ku předu
Zahraniční rakouská politika ode

dávna byla zrcadlem jehož lesk-

lou a jasnou plochou bylo čisté
němectví kdežto smýšlení a cítění

obrovské většiny slovanské bylo
plochou zakalenou Ony poklony
zářící kultuře německé všech ra-

kouských diplomati ono gravito-ván- í

k Berlínu a naopak zas po-

věstný diktát říše německé nad

rakouskou jsou dnes už vžitou

pravdou Tak vžitou že když
nyní čeští delegáti v delegacích
brojí proti tomu aby Rakousko
co svazek zemí dobrovolně v je-

den celek spojených zemí různo-

rodých a různojazyčných v politi-
ce zahraniční také této ráznosti
vniterní dbalo a šetřilo že tito

delegáti za svůj správný a povaze
Rakouska přirozený nárok jsou
pokládáni za zemězrádce a jsou

TKLKroM 420

ADKESÁŘ

ČESKÝCH SPOLKŮ

OMAHA
Rád ralaeký i 1 ZCBJ

Odbývá své pravidelné schAzn kaídou čtvrtou
neděli T mealc1 o 1 h min T utni u Klouetky
na 18 Wllllnm ul Předa Jan Konický taj
J V Mxnk lů7 Ho ti Ht ocet V A 80uhřá
tí a 1817 Williams ulpoKl rr Mácu

TM Jed Sokol v Omaha
odhévá své nrnvldelné scháze každý 2 a 4

ttvrtok v mísinl veínr ve své místnosti 2222

80 lath Bt Hředs Václav Ituri t tajemník
Jan Janálc —Ml w th St ííetnik Karel
fiténlíka 4IU Ho lim Ht ťokladník Ant
Kroeut 1247 Ho lSth Htr

Podp Sokol TjrS { 1

odbývá
a

své schftio dvakrát
v

měsíčně
_ -

kaidou
X

ineueji a 4 ponuku v uicau-- i t aim npwwig
vmiorocni scijueh ounyva w í nuuuu i'j"tDÓlletnl Kbftxe I neděli v dubnu a řtvrtletni
v lmlnu 11 ariinn Fr Hvoltck ml
gtupredseda JosNelepInský taj John ('hlebo--

rU 1240 Jir111 lni JI- nremu jhikji rnpl)r
1420 Jlí 13 ul Pokladník V V Konci 1M o
13 Str výbor majetku Job Němec Job a

a Ant VsUak: nniporoíník J fiorhakl
5 n_ irixk xl:i A V1Auosorcerr jujwjuu n

Jan Hus Lože c 5 Kyt 1'ythla
odbývá ach lze kamion první a třetí středu v
měsíci v Hokolaké Síni na 13 ulici Ve
licí kancléř Louis Herka :i N V Liře Blila
Stráice archivu a pefctl F Jelen 15 a Center
Btrášce ňnancl Váo ťfinyi vrt o la si o

kladník Jao Bvaílna lasa JI? 13 ul

Bohemia Lože ě 814 AOUW

ndhvvá ava nravldolné schQZA v Národní lín
kaidouS a 4 středu večer P W Hnndhauer
M P Vác J 1'iikeé Kán 1518 W Ulam Stí
J V Vacek ocetn k 2310 Ho 14 8ti O Bose- -
water spot lekal íiee uuildin

Tábor Columbus ž 69 WOW

odbývá acbnxe kaídá 1 a 3 úter v mísíc! v
lnl p Joi Hiepxiity na w a iuiam umci
Vel konaul Jan Nátníntek mlatokonaul Vác
HIbíiIí: nnkladn k Chaa Kunci: klerk F J
ViiU 211 N iB at So Omaha: BrftvodCÍ Joa
J Uolejí vnitřní atráíce Josepb KreJiii ven
kovní atrazce joaer vanea

Tábor Sebranka i 4771 MWA

ndhvvá ave nravldelni acháze kaidoa Drvon a
třeti středu v mřaicl v om hodin večer
v atnl nana Jana Hrocha Konaul K Hmrkov
k 1113 Dominion 8t: návodčí Mlke Votava
bankéř Jos Vouálka 3 a Wllliatn ulice klerk
JF Přlbyi 810 Ulckoryi průvodčí řr Vele- -

hnvakv: vnitřní stráž Karel Hkrdlant: ven1

kovnl stráž John Strnad: výbor majetku
Bud Beran Jan umeooraa josor riaia

Tábor Sebiasská Lípa č 183 WOW

odbývá schfize kaídý druhy a etvrty čtvrtek v

lni Hrochovi Josef dtp předseda 1012 Horuer

Ht Vtplav Dolnlí miatoDředseda John Safar
pokladník 924 Doulaa 8t A F Novák taj

Sbor Ylaotlglara l 29 JČD

nrihfvá achbie kaidou 1 neděli v m&sicl t Ná
rodní slnl o3'4 hod odp Předsedkyní Marie
Michal 1808 ul vysloužilá předsedka
K Bartol náměstka Marie Rosicky tajemni-
ce M Suchánek 1124 Bo 18th Bt účetnlce
Josefa Moučka 11 a Williams ul pokladnice
Karolina Beránek 16 a Williams ul do~

sorkyně Marie Kunci

Sbor BoIeHlara l (50 JÍD
odbývá scbfixe každou 2 neděli v měsiel v Ná

rodnisiniox n oap rreaaeuaa ali iku
4231 liž 15 ulice tajomnloe Vinci Čermák
1MTIIÍI4 ni ňčetnlce Marie Příborská 1311

již 12 ul pokladnice Karolina FlbUar 18
jiz id ui

Sbor Hrezda Soré Doby i 86 JČD

odbývá svá schAse každou i neděli v městci ve

í hod odp v siní Metsově Předsedkyní M

Peika pokladn! Marie Zikmund l20col2tb
8t ačetnf Marie Krčál U:i Ho 13th Ht tajem-
nice Vilu Bartol 1ÍM So 13tb St

Slr Marika (iroe 2 10 !

odbývá tvá pravidelná achaie vždy 4 nedíll
v minír1 v Národní síni PřMtamlkyni Mary
Houkal místopředsedkyní Anna Krejčí
tajemnice Hosle David 1253 8o 16 Ht poklad-
nice Josle Janeček pravodkyní Fannie Peíek
a Fannie Opočenský lékař Dr L Hvoboda

Sbor Lilie i 9 Kruhu Dřeiařck
odbývá aví pravidelné scbftze vžily čtvrton
neděli v měsíci v místnosti p J Hrocha Před-

sedkyní Marie Pecbačas a Cuss ul místo-

předsedkyně Fannie Krajíček tajemnice M

Samec 1296 Jlžnl 13 ul pokladnice Marie
Marei S a W lil lam ul průvodkyně Antonie
Tříska V K Anna Hova vnitřní stráž Anna
Dvořák venkovní stráž Katle Sluníčko výbor
aiajetku Kmma Majatrlck Emma Mrkvička a
Marie Mařik

Todp Htvor Sokolck Tyrš cl
odbývá své achftře jednou měsíční a sloe
každou druhou neděli r sin! Metxovi Ceio:
roční scb&ze odbývá se v řijnu pfilletn! v du-

bna a čtvrtletní v lednu a srpnu Předsedky-
ní Františka Koutký místopředsedkyně Ma-

rie Bečán tajemnice Btasle Benák 108 lth
N Su So Omaha áčetnlce Marie Blluk 36 a
Charit Ht Omnii pokladnic" Bož Buksček

Ellíka rřemjHloTna c 77 Z(BJ
Schftie třetí neděli v měsíci v síni Jos

pětky Antonie Kment předsedkyně Josefa

Steiiier taj I40B Bo 4tb Bt Hanna Šebek'
nietnlce 14U7 So 4tb Bt

Tábor MyrU 22 R Ji A

odbývá scbnzl první neděli r měsíci v soko- l-
ké síni 'ředaedka Marie Bon kal tajemnice
i rr—ií i 2 s ta c iíiIím
Josefa Valenta výbor majetku Kateřina Ve--
lrrbovi?ir Fmtit Welt Anna Scmík ípol
lékař Dr L Svoboda

Tel Jed Sokol t So Omaha

xoývásvé pravidelné schftse Jednou měsíční
sice každé lni pondělí v měsiel v místnosti

Jana Koulskýtio na rohu 20 a Q Starosta
Bedř Dlenstbler tajemník rr Ben w latb

N Bt áčetnik Vác Vrabec intta a 8 St

pokladník František Hájek mesi niuuL
Praha Loie ě 828 AOUW

odbývá své pravidelné schíie Lat středu
t měsíci v síni p Kontokýhq na 20 a Q ulici
Fr Wellch Mistr Práce F J Fltle taí 211 N

Jos Váchal nčatník 20 a P ulice Poklad
Bedř Dlenstbler 2a a O uU

Řád Palmofé Dřero í 7

Kruh převařek v Bo Omase odbývá acbtse
vé každé poslední pondělí v měsíci v místno-
sti Br KouUkých Marie Vomáčka Důstojná
ručnice Katle Vomáčka místopředaedkařatie Vocánek SUT Bo 23 Str tajemnice

Frantllka Ptvotika bankérka Anna Vlach

věétkyaé Barbora Kaček nrtvodčl Klen
Ebel vnitřní strii Terezie Vocásek venko-
vní atrii

HGi&orflMD Geo Bictncli MD

ZRAKU SLUCHU
Karbaoh Hlock roh IR a Douglas ol„

Omaha Nebranka
dtS3mt mi číslo tolofonu 739

t Robinsonově lékárně
na 13 a Pacific ulki

Uřadni bodlny: Telefon 1780

Od 11 do lZdopol a od
4 do 6 a od 7 do 8 večer Mluv! se ítsky

Dr C Rosewator
ČESKÝ LÉKAŘ

Úřadovna: 222 "Bee Bnllding"
Od 11 do 12 dopol

Cřudní hodiny: Od 2 do 5 I

Odft::Wdo6f
oap--

neděli od 10 do 12 dopol

Tel t úřadovng 507-- Tel t bytu 1217

Bydlí—Číslo 2417 Jones ulice

C H KUBÁT
ztnScnÝ česty pržTiiílí

Plsdřna: Barker Block roh ij a

Farnam Číslo pokoje 28

ieaký pravnik
Pisirna t čísle 53i N 7 Life Blig 8&ah

Kdokoliv potřebuje právnické pomoci shle
dá v pana Berkovi právníka zkušeného kterf
dlouholetou zkuíenosti svoji může krajanům
na Jím kdykoliv správní posloužili 33-- tf

Chas Kaufman
POJ'št'ující jednatelO Qa veřejný notář

Zastuoujt eJIepJÍ poJISřnJlcl společnosti
prodává a kupuje majetek nemovití vydáváKiun: r'M i l

„„ nwmzo na nemovitý majetek

OFFICE: RoQm 6 N Y Life Bnilding

O D KIPLINGER
xoTa 13 a Farnam

Dontnliářsty a laMčnicif olcbod

O D KIScentovéa ANNA HBLD lOo doutní-

ky nepředči žádné jiné v trbu

1207 Donglas nllce

maji na skladě všechny druhy

správek ku kamnům vařícím ply-

novým i gasolinovým nechť jsou
jakéhokoliv jména neb výroby

NAVŠTÍVÍTE OMAHU?

Jet-1- ! ano nezapomeBle se sastavlti ve skvos
n5 zaKzecém hůtlnci a bolela

~

3 OTVDlAČJIíLA
T íísle 1282 Jižní 18 nllce

Mimo výtnčué lihoviny a dontníky obdržíte

relkeré pohodlí jako v každém hotelu prvé tH

dy Jídla připravována json ip&eoon éskébo
I amerického Hoetům a venkova věnuje se

zvláátnt pozornost a podobného pohodil Jak
"n Johna" nenajdon nikde

Jediný českýr
0 závod olovnický strojnický

a zámeínlcký v Omaze

vlastni

Leo Séirooli
S03 So 13th Street

Telelon 1567

Zaváděni vody plyna a kanalisace pro
vádí e levně a dobfe 43tf

Stitaí Jedhňtelňtvi pr jedině osvéděe
íiá CUvtlandakA plvnj pumpy

THERB NBVBR WAS BTJT ONI

ELDREDGE
It waa placed at the Bigbest Standard
yeara ago and it ia right there yet

ROT H0W CHEAP BCT HOW GO0D

ROT H0W TRA5HT BOT B0W RELIASU

THE OLD KEUABLE ELDMED0B

The Wheel that haa for yeara held tha
Endnrance Records of the World

The Wheel that Rnna Easicr than any
other

The Wheel that ia alwaya
aad Ahead with Improvementa

A WHEEL TO BE PROUD OP

Eldudcx Ridhrs abx Rsspkctkd
BtDUDC RlDRU Gkt SanSfACTlIM

otr araLOuc
ANO SCC %VMV

Sewlii? Ibcbise Co

BBLVIDCRC IU

finančně Tak jako by bylo vše

dovoleno jako by každý prostře-
dek byl dobrým sehnati peníze
Ohledy slušnosti ba i příkazy
mravní z nejedné strany veřejně

působících lidí se lehkovážně po-

nechává stranou když o to jde

vykořistit situaci Ba tak daleko

již se postoupilo v některých kru-

zích u nás ve snažení "finančně

zmohutněti' že takové situace se

dělají u nás uměle

Nechceme specialisovati ani či-ni- ti

narážky nejde nám také o to

podceňovati snad jednotlivce ný-

brž poukázati ku společenské cho-

robě která počíná se jeviti u nás

spůsobem povážlivým a tím také

počíná ohrožovati mravnost ne

tak individuální nýbrž veřejnou

Nejhorší jest ovšem to když koři-

stí jednotlivec v osobní prospěch
z důvěry kterou byl vynesen z

řady ostatních do postavení vyni-

kajícího v němž pracovati má na

prospěch všech kde ale bohužel

tak často pracuje výhradně ve

prospěch svůj
Jakkoli uznáváme — což ostat-

ně přirozeno — že národ zámožný
v boji za existenci svou jiný může

vyvinouti vzdor než národ chudý

jakkoli víme že k útoku který v

boji také často nutným v prvé
řadě zapotřebí je peněz jinými

slovy lidí zámožných jakkoliv
uznáváme že v zápasu mnohem

více vydá muž neodvislý než od-

kázaný hmotnou existencí svou

na jiného ať si jest to již stát

instituce a osoba jiná — přece

vzbuzuje v nás hmotné sesílení

jednotlivců namnoze ne pocit

uspokojení nýbrž — závist z níž

pak vzniká nepřátelství Z čehož

jinde se těší to mnoha našim

lidem působí zármutek a co jinde

pokládáno za štěstí to u nás vy-

volává zlost Ještě šťastným kdo

hmotně zmůže se jako Člověk žijí-

cí v ústraní Běda mu ale půso-bí-- li

veřejně Bez důvodů a aniž

by měla naprosto na to důkazu

pronásleduje takového nešťastníka

bez ustání smečka utrhačů kteří

nepřestávají mu vyčítati že zbo-

hatl z mozolů lidu že obohatil se

na účet národa že snažení jeho je
nečestné poněvaž zištné A ti

kteří veřejně mu nenadávají krčí

nosy pohrdlivě a ironicky se

chechtají mluví-l- i kdo o poctivo-
sti nebohých a jedovatými po-

známkami ohrožují dobrou pověsť
svých obětí na distanci
Divme se pak že u nás zámož-

nější lidé tak velice se veřejné

práce straní Všude jinde jest
zvykem do veřejného života te-

prve vstoupiti když dobyl si člo-

věk finančně jisté volnosti ve svém

jednání u nás neučiní tak téměř
nikdo a můžeme-l- i mu to právem
vytýkati? Nikoli Kdo by se dal

za poctivou snahu ke všemu ještě
ostouzet?!

Před okresním soudem v Praze
se 20 května ukončila trapaá
afféra z tohoto ovzduší Pro uráž-

ku na cti pohnáni byli k zodpo
vědnosti a odsouzeni dva občané

právníci muži celé veřejnosti zná-
mí dr Frič a dr Černohorský
kteří vyzbrojeni důvěrou svých

spoluobčanů' před časem zaujali
důležitá místa veřejná aby hájili
zájmy naší královské obce ba i

zájmy celého národa Pohříchu

spory osobní vzniknuvší mezi

stoupenci téže politické strany
před minulou volbou starosty měst

pražských živeny nesvědomitými
snaživci ovládly celou situaci
Marná byla snaha utlumiti je aby
veřejným zájmům zjednána byla
přednost i platnost před malicher

ným osobním škorpením Rostly
jako lavina vyskytly se v kruzích

soukromých přátelských ▼ dů-

věrných poradách a konečně i ve
schůzích veřejných Vážní muži

pozbývali rozvahy a neostýchali
se užiti veřejně jako zbraně i na-

řknutí které pro muže veřejní
působícího je nejvíce pokořujícím
a zahanbujícím
Obecní starší Storch (knihku

pec) nazván policejním špiclem
Žaloval původce nařknutí a ti od- -

souzeai: Ur Černohorský k po
kutě 150 zL dr Frič k pokutě
toc-- zl

Trapné divadlo trapnější Ie

je s kruhů poslaneckých trapněj

tr GENERÁL LORD KITCHENER
Anglie má dra válečné výtečníky o jejichž pfedcosli je USžko rozhodovati Gen

Eitchener jest u některých Angličanů považován za druhého po gen Robertso-v- i
jsou však zase mnozí Již považulť Sirdara za neilenMho voievfidce Kitch- -

enerovo umění k sestavování váleřWch plánů jakož i jeho velitelská moc

Ti kdož někdy stíženi byli bo-

lestmi v bocích ví jak bolestným
to jest a ti kteří St Jacob's Oel

proti tomu použili ví že jest nej-lepší- m

lékem proti tomu

Výlety pro hledající sobě

domovy
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-ritor- y

a do některých míst na jihu
a na jiho-výcho- O podrobností
pište neb hlaste se v úřadovně

společnosti jiho-východ- roh 14
a Douglas ul Omaha 70tí

J 0 Phlllippi T F Godfrey
A G P & P A PftT A

Předplácejte svým přátelům neb

známým do Čech Hospodáře' stoji
pouze $150 roénS

Dr ČEPELKA
v Cechách promovaný
i zkušený

ORDINUJE

V ČESKÉ LÉKÁRNĚ

F NEDĚLY & SYNA

V CRETE NEBRASKA

Veškeré předpisy lékařské vyho-
tovuji se v této lékárně s právné a
svědomitě i nejčlstňích a nejlep-říc- h

léčebních prostřed k& gr-t- f

r

um
tělo slabé orgány a slabot

g krev učiní

SEVERUV
--ras

tíRVECISTITEL
Siinými a zdravými o

Zvyšuje sílu a teplotu těla sílí 0
nervy vrací ehsS k jídla a poá-poru- je

Bažívání Cena $100

ialsam pro Plico
Jeetvědecké slouíenl léků pra
léčení a BÍlesí dýchadel při kafili
naatoiení zánětu průdušek atd

25 a 50 ct

1
are 1

ůn V 3 1

m
'ML

Tmíte hluchotou?
Kaldý aruh edoslýchivoit! neb Maskoty

aalira bovým vynálexna vVtédtL Ponte hlncho-aé-

nejsou vyléčitelní Batol uftoh ařestaa

Aaaitti Poplito vál pHpad Prozkoumáni a
nnimeai výakdka zdarma Kaldý bUb ss dwna

alfal fintami vylíciti Btr aMsTS Aaral

zdaru válečnému v jižní Africe

ho Rakouska spuchřelé haraburdí
z doby absolutismu a mezi tím

nejvčtší zlo neblahou tradici
tereziánsko-josefínsko- u o něme-

ckém Rakousku Co je to tedy
za stát jenž chce býti konstituč-ní- m

založeným na respektu vůle

většiny který ale většinu tu stra-

nou tlačí a menšině tiskne do ru-

ky žezlo vlády a z ní činí velitel-ku- ?

To není stát ústavní to jest
stát obstrukční A ti již stojí v
čele tohoto státu nesmějí se di-vi-

když proti Obstrukční vládě

vyhodí ten který z utlačených ná-

rodů trumf obstručního parlamen-
tu Povoliti ale většině nezná
menalo by ale jiného než uvol-ni- ti

centralistickou šněrovačku

kterou jest dnes tento ubohý stát

spjat a sice proto že germaniza-
ce jež se z Vídně fedruje s touže
horlivostí jako před desíti a pade-

sátí lety k svému mrzkému trvání

nezbytně má centralisace zapotře-
bí V tom ale vězí nemoc tohoto

státu Konstituční stát s trvalým
útiskem většiny na delší dobu je
nemožný Nějakou dobu dá se s

touto fikcí hospodařit ale konec
věcí — potopa A ta se pro Ra-

kousko blíží kvapným krokem
Chce-l- i býti zachráněno má nej-vyš- ší

čas vrátiti se ku svému dě-

jinnému povolání a konati opět
úkol pro' který bylo založeno
Snaha státi se státem národně

jednotným je marná je této říše
neštěstím jen ve shodě národů
mezí sebou a vůdčí myšlénkou
říše spočívá záruka jeho trvání a

štěstí Volní národové ve svém

vývoji a spojeni láskou k celku o

němž přesvědčeni jsou ie stejnou
o všecky má péči a ku všem lne

stejnou láskou mohou státi se

jediní spásou této říše — V kalu

a bahně sic někdy lze loviti ale

častěji lze se v něm — utopili

zajisté nemaio přispěly k nynějšímu

co nepřátelé říše a ministerstev i

s nejvyšŠích míst prohlašováni
Tak stalo se i v delegačním cerklu

30 května t r Čeští delegáti
brojili v letošních delegacích proti
neslovanské ba čistě nerakouské

politice Poláka br Goluchowské-h- o

hájili zájmy slovanské najmě
české a za to císař v hovoru sďel
Pacákem je pokáral Naský-

taje se tedy věru otázka co vlast-

ně ti Čechové mají dčlati?
se práva jsou v neprávu

tož patrně mají trpěti a dvojmo i

trojnásob platiti! Taká jest asi
vládnoucích kruhů logika Jaká
to převrácenost! Ale i při té není
štěstí národů hlavně Čechů v

Rakousku ani dost málo závidění
hodno I při tom ač dobráci
čeští platí aŽ se ohýbají namlou-

vá se jim sic že se proti nim
vládnouti nesmí ale kde jaký ík

a vyslanec vše zjevně pra-

cuje proti Čechům a Slovanům
Z Německa na doklad bez zakro-

čení v jediném měsíci bylo vypo-
vězeno 156 Čechů a Poláků v

Rusku vyslanec rakouský připiso-
val se úsilovně o pád zahraniční-

ho spolku slovanského v Srbsku

vyslanectví rakouské označuje li-

sty české co vlastizrádné a v

Bosně a Hercegovině okupační
paša Kallay chce slovanské oby-

vatelstvo houfem poněmčit- - A k
tomu všemu mi se mlčet V kalu
se dobře — topí Leč my Če-

chové utonout nechceme a proto
musíme i tu druhou plochu rakou-

ské politické zrcadliny vyleštit a
nesmíme se v práci té dáti ničím
odstrašit Letošní kampaS dele-gač- ní

v tom oboru dosti učinila
Nelibost aahoře to prozradila
Slovo t delegacích váží více ne!
desetihodinni feS ▼ parlamentu a

Českých slov obžalob to na pana
Goluchowskéiio a Kallaye padlo

OMbai Hatié výlety eestajících da

EALIFOBXIE p elk

Book Island Routě
Boénlcki dráha vyjíždí s Omahy každý pá-

čit přes Colorado SprlnRS a Salt Lak do Ka
fornte a na Pacifické pobřeží
Jlžnl dráha vyjíždi s Omaby každou středu

přes Fort WortJi a El Pasa do Los A ngeles a
ian rraaclsco
Tvto turlstak vosy jsou nejnovějllho vtom
připojeny jsou b rychlým osoba in vlákám a

oblíbenost jějioh jest dákasem ! nabízí ja
JsUjlevníJI! Janu pouIHelar v ttehta

Oblíben fch Pullmaoovýck tartat vosech
O dalli správy o těchto vlacich a výhodách
sl eastujiol potivsjl ptrte as X-- :
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