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iPOKROK ZÁPADU

NOVINKY Z ČECH žně bůh ví Řípy nepatrné snadDr E HOLOYTCHINER

ČESKÝ LÉKAŘ

soudu všeobecného začne se tam
kde se skončilo: s klepáním parla-
mentu bez práce a — za obstruk-

ce Toť budoucnost nejbližší Na
další se v Rakousku v říši mož

muilslppiké merlnitrod-u- (
výstavě v Omaze obdržel
r odboru piTnfm

Cabinet Beer
ZLALOU MEDALII

ták lndt jeho čistoty a Jeho ov
Icíeb a posilňujících vlastnosti

Objednejte bedničku od

Fred Kror Brewlne Co

1007 Jaekton Mt

jsou metami následujícími Každá
naivnost a dětinská upřílišněnost
v této přičině se u nás jevící budí

bludy a zmatky a věc naši jen po-

škozuje K dosažení cíle nám
však nutno všeho toho co tvoří

podmínky žádoucí disciplinovano-6ti- :

vzájemná důvěra snášelivost

sebezapření ryzí nezištnost Leč
i tak cíle svého nedosáhnem ihned
Předem chystejme sena těžké kri-

tické doby Netřeba chýliti proto
hlav nebo boj beznadějným ni-

kterak není Útěchu čerpejme jed-

nak z evropského významu české

otázky jejž již před 40 léty správ-
ně vystihl Sladkovský řka: neza-chrání- -li

se Rakousko zachrání se

Evropa! Útěchu tu čerpejme však
i z nevolnosti české síly která v

dějinách již tolikrát skvěle se
osvědčila Pramenem síly jest
právo a pravda Předkové naši

tentopramen slovy vyjadřovali po-

vzbuzujícími síly velebného cho-

rálu: "Kdož jste boží bojovnícil''
Přés paskvil jehož se kdys slova
stala obětí symbol v nich obsaže-

ný mocně vzrušiti musí každé če-

ské srdce nabádaje i sebekázni
vůči sobě a k sebeobětování v zájmu

celku Tyto-l- i zásady zůsta-

nou vzpružinami ducha našeho i

pivodní Inforsaaoe od ipravodaj HPok Záp'

Česká otáxka v rakouském rámci — Oč jde
dnes v Rakousku vůbec? — Jak cíl maji
Čechové? — A co se stane? — Národní ra
da — Ministr Kezek v Prase — Tábor li-

du v Mnich Hradišti - Droboty! Novy

justiční palác v Praze Nová porotnl síB

Matiční slavnosti Jelti o Národním di-

vadle Pohoda „

V Praze 20 června

Česká otázka v rakouském rámci
toť dnes oříšek na jehož

pohlíží zvědavě celý po-

litický svět K našemu zcela správ-
nému reíerátu v minulém čísle

"Pokroku Západu" s parlamentní
bouři a o její bezprostředních ná-

sledcích sluší nyní chladně ale i

bezohledně uvažovali ' o situaci
celkové jak stalo se na 6chůzích

minulé neděle konaných v Nym-

burce v Přerově a v N Pace kde
čelní poslanci různých stran Fořt

(klonící se k radikálům) Žáček

(staročech bývalý) a Kramář (svo-

bodomyslný býv realista) O situ-

aci uvažovali Celkem všichni tito

poslanci shodují se naprosto o zá-

sadních ba i vedlejších otázkách
a skoro unisono zní jejich politi-
cké krédo

Ol jde dnes v Rakousku? — Ny-

nější ústavní poměry jsou neudr-

žitelný formule centralistické pro-sincov-

jest nemožnou a dalšího
života neschopnou a události samy
pracují už na vyhránění forem no-

vých Co nejdřív určitě střetnou
se k poslednímu zápasu v Rakou-

sku dva velké politické principy:
hegemonie německá v centraliso-váné- m

a z Berlína ovládaném Ra-

kousku a přetvoření Rakouska ve

velké Švýcarsko to jest ve svazek

rovnoprávných a politicky uspo- -

iEi
"iL::'rviit' 1 j 1 1 ti: s

isasWS4áVsVíMt' V4ijl mwsV -

nyní vyrazí Pozdrav!

Nemo

OD NAŠICH DOPISOVATELŮ

ATKINSON Neb 27 červen-

ce 1900 Ct red Pok Západu!
Četla jsem ve Vašem ctěném listu
že Anton Kafke byl zabit v Sioux

City la v povoze nakladárny
masa Žádala bych ct redakci
zdaž by mi mohla sděliti neb vy-naj-

iti

jestli to byl můj muž nebo

podle jména by to mohl býti on

jeli to týž co dělal v Atkinson

pivovaře Před pěti roky odtud
odešel hledati práci a více se ne-

vrátil ani mne dopisem nezpravil
kde se nalézá ač mne ujistil že

dá o sobě hned vědomost jak se

někde usadí Podle jména by to
mohl býti on neb můj muž jme-

nuje se Ant Kafka Proto bych
ct redakci žádala kdyby mi mo-

hla oznámiti byl-l- i to on či ně-

kdo jiný Můj muž mne tu zane-

chal ve smutných poměrech se

dvěma dítkami jedno dva roky a

druhé 6 měsíců staré a tu bych
ráda věděla jeli živ či mrtev
Mohla bych jej ztotožniti dle oso-

by a myslím že ho i pan Sinkule
zná S úctou Kateřina Kafka

Pozn red My o té věci nevíme
a nemůžeme věděti nic více nežli
co jsme podali dle zpráv" telegra-

fických Jestli snad některý z na-

šich Čtenářů v Sioux City ví o tom
něco bližšího dojista že zavděčí
se opuštěné manželce když zprá-
vu jí podá

— Nemáte-l- i chuť k jídlu motá-l-i
se vám hlava trpíte-l- i závratí

neb nezáživností užívejte Severo-v- u

Žaludeční Hořkou a uchraňte
se mnohých nemocí Odporučuje
se zvlášť starým a slabým oso-

bám Cena 50c a jtioo

ADRESÁŘ SPOLKŮ

Česko-Slo- y Dělnické Podpor Jednoty
pro severozápadní státy:

Minnesota Iowa Wisconsin Nebra-sk- a

a obě Dakoty

Hlavní Jednota r Montiromery Miun

odbývá své sebizn každou 4 sobotu v měsíci v
síni Ant Vá5y o 8 h večer Velkopředseda
J Nestával Velkotajetnník Jakub Vondra
PO Box 21 Montgomery Minn Velkoúčetník
Jos E Sokol Velkopokladnik J Maruška

Č I v Montgomery Mlnn

odbývá své schůze každou čtvrtou neděli v
měsíci Předseda Fr K Staněk Tajemník
Fr Mixa Účetnik Jos E Sokol Pokladník
Tomáí Havel -

Č II Mladočech t Le Suenr Center

Minnesota:
odbývá své schůze každou 2 nedéll v měsíci
sínilOOF Předseda Jakub Kreník tajemník
Fr Bárta LeSueur Center Minn účet J Bl-c- ek

pokladník Váo Xírata 3

t III v St Pani Minn

odbývá své schůze každou 3 středu v měsíci
Frank Skok tajemník F J

účetník Frant Bělka 571
W 7th Bt bt Paul Minn

Karel Havlíček Borovský ž IV v

Minneapelis Minn
odbývá gvé schůze každou 1 nedčll V mésícl v
síni č 231 corner of Washington & Oedar ave
So Předseda Petr Straka 615 23 Av S tajJoef Straka 60 mil 8tr S„ pokl Emil

účetník Adolf Roubltzek 1317 Wasia
Ave 8

Č V v Nore Praze Mina
odbývá své schůze každou 4 neděli v měsíci
Předseda Volta Chalupský taj F J Novot-
ný účetník Václav Posel pokladník Jakub
Svoboda New Prarue Minn

Komenský č VI v Hayward
Minnesota

odbývá své sehdz 1 neděli v měsíci Předs
Fr gistekdozorce Ant Čech taj Vojt Pacov
ský Box 88 Olenvllle Minn účetník JogSva
to! poklad Jos Nerad Oakland Minn

Karel Veliký ě VII y Nové Třeboni
Minnesota

odbývá své schůze každou 4 nedéll vměsfd
Předseda Jan Klein pokladník Jan M Klein
účetník Jan Noska tajemník Jan Jindra
Kilkeney LeSueur Co Miun

Č VIII Rovnost Owatoana Miaa

odbývá své schnce kaldou 1 neděli v měsíci v
síni C 8 P 8 Předseda Frant Horái tajem-
ník Jos F Martinek účetník Kaiwl KBf-hof-

poklad Alois Sýkora Owatonna Minn

Spolek ě IX v Pine City Minnesota

odbývá své schtze každou drubou íeděll v
měsíci Předseda Jan Stochl míntopřMltwvla
Tomáí Bžiitajem Jos Bartoibox 32 Beroun
účetník Jan Hejda Pine Ulty Mlnn noklad
Jan Šambavr Pine City Mlnn

6 X Čechesloran v Oliria Minn
Předseda Karel Kobn miatonhvH" JS

Petříčka tajemník rrant Stlndí účetník B
Koček pokladník Václav O PloyharU

Čechle ě XL v 8 Omaha Seb
Odbfvá fchtae kafdf drahf ětrrtk mí{

ci o osm hodin večer v síni J Koutskýh Před
seda Vác Snajdr tajemník Adolf Zezulák na
a O nU účetník Jan Hajný pokl J Vocasek

Čísle XII Chrudim v Raelae Wls

odbývá své schtse každou třetí soboto v mi-
sicl v I hodin večer Předseda Jos Dufek 101

nagerernt laj jo gieniiK isuz MUwauke
St účetník J L Bys 10DB Hlgh St

Čísla XIII Český Lev v Seaforth Red- -

wood Co Minn

odbývá schtse každou druhou nedtU v měsiot
Předseda Fr Slstek tajemník Jan Posekaný
pokladník Vác Ptetola Belvlew Bedwool
Co Minnesota účetník F Sefl Beaforth Red- -
vwg uo sainn

Čísla XIV Ladluír lláeeí
v Haas Wls

odbývá scb&ze kaldou drahou neději v mtaSct
Předseda Frant Kotlík tajemník Vác Kin
četník Jo Mendlík Hauieo Wi poklad

Jan Has ě XV Hepklas Mina

odbývá své schlso každou druhou sobotu v
mésicl Předa Václav Tyra taj Joa Hromád-
ko HopktD Miaa

Kekraska t XVI v Omaká Sek
odbývá své schla kaidé I a a úlový v ssesM
v síni p 1 W Hroch Před Ota Mareš
atfslopřed Josef Flek taj Fraak onka%
UM so tttk Pt CMt A fiaiUčka ISSSsoU
at boU V Mjslivsw

OFFICK na rohu 15 a Howard ul Sheely'
HiockeiB uvufiaio Teleroniwo

V nisárné k nalezeni od 10 do 12 hodin ráno
od S do 4 odpolťdns a od 7 do 8 večer

leieron residence ioyi

H Gilord MD Geo Biciieli MD

aslcašeml lélcatíl

ZRAKU SLUCHU
Karbaoh Ulock roh 15 a Douglas nl

Otnalm Neoraska
dt33m ss"—-clslo telefonu 789

t Robinsonově lékárně
oa 13 a Pacific ulici

Úřadnl hodiny Telefon 1780

Od II do 12dpol a od
4 do í a od 7 do 8 večer Mluví m desky

Dr C Itosewater
ČESKÝ LÉKAŘ

Úřadovna: 222 "Bee Building"
'

Od 11 do 12 dopol
Úfadni hodiny rwď?5 1

Od 6:30 do f oap--

Dedt-- od 10 do 12 dopol

TeL r úřodoTně 50-- Tel t bytn 1217

Bydlí—Číslo 2417 Jones ulice

C H KUBÁT

Plsárna: Barker Block roh a

Farnam Clslo pokoje 28

Aeský právnlk
'isirna t t:ú 521 1 1 Life Bliř„ OmaL

Kdokoliv potřebuje právnické pomoci shle
dá v pana Berkovi právníka zkušeného kterj
dlouholetou zkušenosti svojí mftže krajanům
nslim kdykoliv správné posloužili 83-- tf

Chas Kaufman
pojišťující Jednatel

O notár Qa veřejný
Zatii"uj 'fJIcpJÍ poJISfnjicl společnosti
in(lHvá n kuftuje mai(iek netu"vitý vydává
y epiuvui itsrH z avrupy a uu Evrupy aui

-- 4""' wizo na nemovitý majntek

OFFICE: Room 6 N Y Life BnilfliDg

O D KIPLINO-E-
xola 13 a aMiaraa

DoDMlíuMt a taMW oíc&oá

O D KBcentovéa ANNA HKLD 10o doutní-

ky nepředči žixlaé jiné v trhu

1207 Douirlas ulice

maji na skladě všechny druhy

správek ku kamnům vařícím ply-

novým i gasolinovým nechť jsou

jakéhokoliv jména neb výroby

STARÝ

FRANK LANG-PAU- L

" spolehlivý a dovedný

barvíř RklonňřT
a papírovač pokojů

upozorSujc své příznivce a zuúiué žu

přijímá íakářky na práci jakoukoliv evé
ho oboru ve svém obchodC vedle klem-

píře p Pelanta Má hojnf výbřr papíru
na steny Ceny co nejmírntjSl a práce
nejlepíl
V přízeB kra]an5 se porouCÍ -

FRANK LANGPA UL
13 ulice Iflfže Wlillam

Jediný óeskývrj

0 závod olovnický strojnický
a zámečnický v Omaze

vlastni

Leo Barooli
S03 Ek 13th Btreet

- - ~ " ťi Telefon IK7

Zavádčnl vod v plvnn a kanalisaee pro-
vádí se levné a dobře 43tř

Státní JednateMrí pro Jedině osré4če

eé Cleurfanslské vivnt pumpy

i Dr ČEPELKA

V Čechách promovaný

isiuíeaý

O OKDINUJB

T ÍEBK tiKlBNi

F NEDĚLY & SYNA

V CkETE NEItASsU

Veikeré předpisy lékařské vyho-tnv-nll

aa v této lékárně s Drávné a
J svidomltA a aelčistSích a at'lee
V lick léčebních prostředké gr-t- i

Jt TY TV TV

Ocftotnlkům a milovníkům
divadla

V knihkupectví Pok Zip jsou k do

stání všechny divadelní spisy jI vy

ily tiskem v Cechách a nejaoa rozebii
ny Úplný seznam vKech spisu rasi
se vLem na požádání tdirma V aexn-m-

jaon nvdnr všechny knay dU

svých násva a při kaidéa je a vedeno
Mik kns Jo kolik jednáni a kolik oso

vyiadaje PUte o seinam pod adr
sow PoKre upa

ných nemožností souditi — nedá!

Naprosto nel!

Národní rada se konečně v ne

děli odpoledne (17 června) sešla
v místnostech klubu národní stra-

ny svobodomyslné Sešli se zá-

stupci všech českých národních a

státoprávních stran lidových In-

ternacionální sociální demokracie

9 internacionální stoupenci Masa

rykovy strany lidové byli z po
zvání vyjatí protože program jich
svou tendencí beznárodní leží mi-

mo program rady národní a po
zváni nebyli též historičtí šlechtici

protože nejsou stranou lidovou
Schůzi předsedal dr Engel a ob-

covali jí 54 zástupci všech ostat-

ních českých stran z Čech Mora-

vy a Slezska omluveno bylo osm

osob V čilé debatě vytčen nejprv
účel rady Stanoveno že národní
rada nemá býti tribunálem stojí-

cím nad stranami jenž by rozsu-

zoval o činnosti stran ale že má

to býti sbor samostatných stran
které volným rozhodnutím spojují
se k společné práci ve společných
národních otázkách Bude tedy
činnost národní rady určována od

případu ke případu V druhé řadě

jednáno o jazykových nařízeních

Koerberových a o české obstrukci

Tato schválena oktrojírka Koer

berových výnosů pak prohlášena

jednomyslně porušením zemských
zákonů á poselstvu českému ulo-

ženo všemožně ji zameziti O sčí

tání lidu rozhodnuto v tom srny
slu že nutno agitovati a pracovati
"nahoře" i "dole" t j ve sbo

rech a v úřadech kompetentních i

v lidu aby dělo se správně Pří

pravý učiněny Zvoleny dále od-

bory mezi nimiž důležitý jemuž
uloženo vypracovati návrh na zří
zení korrespondenční české kance

láfe ústavu to pfeduležitého o

němž Pokrok Západu jeho redak

tor i celá česko-americ- společ
nost tolik pracovala Půjde to teď?
— Národní rada rozešla se po
čtyřhodinné nadšené' debatě ku

práci Kéž chuť nepomine a prá
ce se dostaví

Ministr Rezek v Praze — Pobyl
tu dva dny jen a jak přirozeno
hleděl nabyti zpráv 6 situaci v ná-

rodě a proto rozmlouval s poslan-
ci mnohými kteří v Praze meška

jí Různé listy různých frakcí z

toho nadčlaly kachen že přijel
pohrozit úřední němčinou že po
slanci mu navzájem vytýkali jeho
slabost v minislerské radě atd

Ale láry fáry nestalo se z

toho nic Jeho excelence přijela
popovídala si seznala že pro vlá-

du roste v Čechách jen šťovík a

pepř a tak odjela Jiné neště-

stí se nestalo

Tábor lidu koná se v neděli 24
června v Mnichově Hradišti na
Mužském Účast lidu bude obrov- -

ská řečníci všech stran Neopo-
meneme o jeho výsledku podati
zpráv

Droboty: — Justiční palác bude
zbudován v Praze na Poříčí na
místě volných prostor finančního
ředitelství směrem k Hybernské
ulici Pozemky soukromé jsou už

odkoupeny Bude to první stavba
k níž se vláda v Praze rozhoupne

Porotnl stu nová bude druhou
Konečně došlo i zde na nápravu a
mučírna porotní (pro soudce do-

ktory i zločince a obecenstvo) bu
de zrušena a nahrazena místností

prostrannou moderní Ale — je-It- ě

Se nestavil
"

Matifnt slavnosti v Praze skla- -

malý Hrozné počasí přepršky
j stihaly A tak bohužel nelze
nám o nich podati zpráv utěšeních
leda žádost: "Kdo Čech o hleď

pomoci Matice spoléhala na své

jubilejaí slavnosti má mnoho vý
loh mnoho nutného nákladu tož
kdo můžeš popil a přispěj" — O
matičních slavnostech arranŽovati
chtěl poslanec Sehnal námi minu-

la oznámenou a popsanou výstavu
óbstrukčních inštrumentů Ale

policie to zakázala Stydí se
as ze vládu múze porazit šesti-zlato- vý

buben? —

Jeltl ě Národním divadle —Jen
maličko Snad přece dojde k do-

hodě nového družstva se starým o

fundu instruktu AspoB pilně se

vyjednává Lépe konečně tak pro
ušetření ostudy kterou některé li-

sty hlavni "Hlas Národa" pro
nepovolnost staročeských beranů

trpí — ústav tak ryze národní a

povýšený

Pohod letní Ale nřeorikv £a

sté náhlé ochlazeni větry Žádný
tedy ustálený čas Senoseč v d!
nénr proudu Kdy dojde ala na

TcLiroH 420

AbKESÁŘ

ČESKÝCH SPOLKŮ

OMAHA
Rád Palacký i 1 ZCBJ

odbývá své pravidelné scbúze každou čtvrtou
neděli v mfslcl o 2 b olp v stul p Klmietky
oa 18 Wllltam ul Předs Jan Rosický taj

j Y stascK isot so ai uwjt v n
da 1317 Williams ul pokl Fr Mach

Tl Jed Sokol t Omaha
odbývá avé pravidelní sohfiza každý 2 a 4

Čtvrtek T mMul večer vo tvé místnosti 2218

Bo tath St Předl Václav Hun) tajemník
Jan Janák 80Í-A- 11 so 12th Bt účetník Karel
Stěnička 418 Bo latn Ht Pokladník Ant
Kment 1247 Bo 15tb Str

Podo Sokol Trš ě 1

odbývá své schůze dvakrát měsíčné kaldou
lneacll a ponucn v měsíci v siní mj™
Celoroční sebůze odbývá se I neděli v říjnu
pulletnl seboze 1 neděli v dubna a čtvrtletní

BtíiphHlscda JosNelopírmký taj John Cblebo

1400 Jlft 13 ul Pokladník V F Kunci 131 tjo
i a 4hn wulul Lrn ínm NftmHP JOfl VO- -

pálka a Ant VaBák praporejník J fterhakl

Jan Hus Lože ě 6 Ryt Pjthla
odhý vi schůze každou první a třetí středu v
měsíci v Sokolské Bíol na 13 ulici Ve-

licí kancléř Louis Berka N Y Life Bíd
Strážce arcblvu a pečeti F Jelen 15 a Center
Strážce financi Váo 1'Mbyl 809 do 18 Bt

Jao Svačina ISO! již 13 ul

Bohemia Loře ě 814 AOTJW

odbfvá ave pravidelné schůze v Národní sin
každou í a 4 středu večer F W Bandhauer
M P Vác J Pakeá Zán 1518 Wlillam 8tr„
J V Tácek účetn k 2210 So 14 Str O Rose-wat- er

spol lékař SU Bee Bulldlng

Tábor Colombns ě 69 WOW

odbývá schůze každé 1 a 8 úterý v měsíci v
lni p Jos Klepetky na 13 a Wlillam ullol
Velkonsul Jan Náměstek: raístokonsul Vác
Blažek pokladek Chas Kunci jtlerk F i
Fitle 811 NW st 8o Omaha průvodčí Joa
J Poleji vnitřní strážce Joseph Krejčí ven-

kovní strážce Josef Vaněk

Tábor Nebraska ě 4771 MYTA

odbývá své pravidelné sebůse každou prvou a

v síni pana Jana Hrocha Konsul K Prnrkov

ky lilíí pominion oi nvjuci u
bankéř Joa Vopálka 3 a Wllliam ulice klerk
T I PMhvi ain HiUnrv : nr&vodči Fr Vele

chovsky: vnitřní atrái Karel fikrdlant ven
kovní atraa jonn sirnau juur uinjuiau
Kud Beran Jan Ohleboráu Josef Fiala

Tábor Nebi ašská Lípa i 183 WOW

ukK VM rtmVií a řtrrt ftvrtek v

tni Hrochově Josef Šíp předseda 1012 Homer

St: Václav DOleJš mtstopreaseaa joon oaiar
pokladník 924 Douirlas 8t A F Novák taj
1310 Wlillam St: Fr Soukup přivodil

Sbor Tlagtlslara i 29 JČD

odbývá schůze každou 1 nedéll v mísící v Ná-

rodní síni o %H hod odp Předsedkyní Marie
Michal 1808 Mason ul vysloužilá předsedka
a R„tni nínitus Marie HasiekT tajcnsnS-c- e

M" Suchánek 1124 8o I3th Bt úíetnlce
Josefa Monika 15 a Williams ul pokladnice
Karolina Beránek 18 a Williams ul

Marie KuncL j „
j

í

Sbor BolcHlara t 60 JCD

odbývá schulte každou 2 nedřll v aařslol v Ná

rodní síni o si hodp Předsedka Ant Mach

1221 Jlí 15 ulice tajoranloe Vinci Čermák
1247J1214 ul úSetnlce Marie Příborská 1211

ili 12 nK pokladnice Karolina '
VtMrm V

--

Jlí W ttl

Sbor Hvězda Jíoré Doby l 86 JČD

odbývá své aohftM každou i nd8U ▼ mísiol v

í h(Kl odp v síni Metiové Předsedkyni M

res:a pok ladní Marie Zikmund 19TOSol2th
St áítní Marie KrUl lli Ho 13th 8t tajem-
nice Vllb Bartol 12U4 So IHth St

Sbor Martha ro?e i 10
odbývá své pravidelné schůze vždy 4 nedill
v mfiíol v Národní síni Přodsedkyn Mary
Boukal mUuiiřoilgwilkyB Asna Krejčí
tajemnice Koale David 1253 8o I Si poklad-
nice Josle Janeček průvodkyň Fannie Pešek
a Fannie Opočenský lékař Ur L Svoboda

Sbor Liiie ě KrnhH DreTaf ek

odbývá své pravidelné tohlite vidy t čtvrtou
owlll v míel v místnosti p J Hrw-h- a pfert-sedky-

Marie Pecbač 33 a Cass ul
Fannie Krajíček tajemnice M

Samec 1266 Jižní 13 ul pokladnice Marie
Marel5 a Wlillam ul průvodkyní Antonie
Tříska V K Anna Sova vnitřní stráž Anna
Dvořák venkovní stráf Katit Sluníčko výbor
majetku BmmaMajstrick Emma Mrkvička a
Marie MaHk

Podp sbor Sokolek TyrS i í
odbývá své ach&ie jednou měsíčné a sice
kaldou druhou nnrtéll v síni MeteovS Ceo:
roční schůse odbývá se v říjnu pfilletn! v du-

bnu a čtvrtletní v lednu a srpnu Předsedky-n- é

Františka Koutsky místopředsedkyně Ma-

rie Bečán tajemnic Stasie Benik lun I8th 4
N Sta Ho Omaha účetnlca Marls Hílnk M a
Charles St Omaba pokladnice Bol Bukáček

Ellíka PřemysloTna í 77 ZČBJ
BcbSse třetí neděli v mčsíol v siní Jos Kle-ptk- y

Antonie Kment ptdwúkyn Josefa

Btciger taj 140S8o 4th BU Hanna Sobek'

očetnice 1407 So 4tb 8t
Tábor Mjrta Čís 922 R 5 A

odbyvi schftzl první nedéll T mčsicl ▼ sokol-

ské síni ►fedsedka Marie Bonkai tajemnice
Karle (Trbinek XOt S 18 St pokladnice
Josefa Valenta výbor majetku Kateřina

Frant Pelek Anna Šemík spol
iéka přl LgTofcsžž— -

Těl Jed Sokol v St Omaha
yvtv pravidelné schSze Sednou mtsíčnS

a alce kaidé lnt pondéli v mésiot v miatnoatl
Jana Routskyno na rohu SO a Q Starosta
Bertř Dlenstbfer tajemník Fr Benák 108 Ifttb
a N St etnik Vác Vrabec 18th a8 8t
pokladník František Hájek W meal N a O ul

Praha Loie S28 A0CW
' odbývá své pravidelné schna Lil středu
v mísící v síni p Koutskynq na SO a Q ulici
Fř Wellch Mistr Práce F i Fltle UÍ Sil ří
St Jo Váchal áčetnlk SO a P ulice Poklad
Bedř Dlenstbler SO a O uU

Rád PalmoT DřeTO ř 7

Kruh Dřevařek v So Otnass odbf vá acbtse
avé kaidé poslední pondělí v mélcl v místno-
sti Br Koutskycb Marie Vomáčka Dastolná
pprnčnlce Kalte Tomíčka mbtopredaedka
KaUe Vocisek S87 Bo Stř tajem nloe
Františka Pivoňka bankérka Anna Vlach
věštkyně Barbora Kaček prtvodčL Elen
EbeU vnitřní etril Teresle Vocasek venko-
vní strU

VfMj pro hledající sobi
domovy

V první a třetí úterý v květnu
Cerrnn červenci a srpna Missouri

Pacific dráha prodávat! bude líst-

ky ielezniEní na cestu tam i zptt
ca ceny velmi nízké do Kansas
Arkansas Oklahoma Indián Ter-ritor- y

a do některých míst na jihu
a na jibo-výcbo- O podrobnosti
pilte neb hlaste se v úřadovně

společnosti jihc-výcho- dní roh 14

a Douglas uL Omaha 70tí

j o niRim T P Colfrcjr

Aorp A r a

f~i" i
št

- II '

YVTLLIAM JKXNINGS BRYAN

dnes pak nechť boj trvá sebe
déle něchť jest sebekrutší na ko-

nec přec zlaté slunce vítězně roze-

stře paprsky na zvojených skrá
ních národa českého Nuž tedy
lide český! Střízlivou rozvahu a

vytrvalost!
Co se stane t — Tato otázka

dnes kruší celý politický svět

Bylo by klamem domnívati se že

vítězstvím z 8 června máme již
vše vyhráno Nikoli Význam dne
8 června leží v tom že den onen
stává se východištěm nových tu--

V- -

hých zápasů Uvažujmež v ja-

kých as směrech může se příští
vývoj pohybovat! Mluví se pře-

devším o nových pokusech smiřo-vacíc- h

Nevěříme v jejich zdar
Smíru s Němci nejvíce uškodili ti
kdož umožnili bezpříkladné ví-

tězství jejich obstrukčního teno-

ru Němcům by musil především
spadnouti vysoce naběhlý hřebí-ne- k

aby s nimi vůbec byla řeč

Toho však i z té příčiny nelze
očekávati poněvadž od řady let

děje se politický i národní postup
valné části rakouských Němců pod
kouzlem idey velkoněmecké jejíž
propaganda sama o sobě mocnou

vyvinuje sílu kdyby ani soustav-

ně jak se děje nebyla pěstována
Za takovéto psychologické nála-

dy v níž tone Němectvo jen po-

litická slepota může pomýšleti na
možnost nějakého pro nás přija-

telného smíření Ta cesta bude

proto neschůdna Hrozí se nám

tedy
' že ministerstvo hodí nám

Koerberovy jazykové osnovy pa-

ragrafem 14 na krk Osnovy ony
jsou těžkým attentátem na jazy-

ková práva národa českého Však
soudíme že nenajde se ministr

který by se k podobné ráně proti
nám odhodlal neboť tím by nepo-

škodil jen nás ale tím by na Ra-

kousku spáchal dílo Herostratovo
a sám sobě by podepsal politický
testament Třetí hrozba záleží v

oktroyování zákona stran jednací-
ho řádu sněmovního jímž by kaž-

dá příští obstrukce měla býti zma-
řena Jednací řád nelze žádným
způsobem tou měrou sešněrovati

aby silné menšině se zamezilo
mařiti pravidelnou činnost parla-
mentní Ostatně k oktrojfree nové-

ho řádu nesvolí Žádni strana vy-

jma vládní Poliky A řád musel

by aspoň" dodatečně být schválen
sněmovnou Nuže co bude? Dle

kojených národů Který směr na
konec zvítězí záleží od soubry
súčastněných činitelů domácích i

zahraničnýrh Etapami směru

prvého budou: státní němčina
odloučení - Haliče zdrcení české

opposice násilím celní unie s Ně-

meckem a na konec ústavní ní

státního svazku mezi

Rakouskem a říší německou čímž
VídeB stane se definitivně depen-
dencí Berlína Etapy cesty druhé

povedou krátkým absolutismem

seskupením se všech živlů které
na zachování a uzdravení soustátí
rakouského Životní mají zájem
revisí ústavy buď ve směrech ná

běhů roku 1848 Němci samými
(Muehlfeldem a Andrianem) Čině-

ných nebo dle vzoru Švýcarska
či říše německé jedním slovem

přetvoření Rakouska na základě
modernisované myšlénkf vyjá-

dřené v pragmatické sankci
x

Že

nejsou iiché tyto poslanecké názo-

ry o tom dnes píší německé listy
zejména "Deutsches Volksblatt"

který volá po federalismu sociál-ně-demo- kr

"Arbeiter ZeituDg"

který hlásá Že Němci bez Čechů

nikdy vlásti v Cislajtanii nebudou
a maďarský Budapester Hirlap
jenž spatřuje v Češích vzhledem
k rostoucímu příboji Němectva
zcela správně obdobu toho čím

Maďaři po staletí byli Evropě

proti Turkům a jenž zmiBuje se o

souvislosti české otázky a politi-

ckým stavem celé střední Evropy
dochází za všeobecného souhlasu
k přesvědčení že zápas náS není
a nebude beznadějný

Jaký ctimaji Cechové — Náš cíl

směřuje zatím k tomu aby národu
českému vedle parity jazykové do-

stalo se plné svézákonnosti a sa-

mosprávy a aby se rakouská ústa-

va poiaďavka tomate přiměřeně
plizpusokiU Další připadni cíle


