
SPokrok ZApadu
ako dáma řádu hvězdového u

NOVINKY Z ČECH právním vyrovnáním mezi dyna-

stií a národem českým zabezpeDr B HOLOVTCHINER rodiny Dle těchto však dítky z

manželství morganatického z po-

sloupností jsou vyloučeny Pří-

saha kterou složí arcikníže Fran-

tišek Ferdinand zabezpečí tedy

nynějšímu právnímu stavu v císař-

ské rodině trvání a předejde kaž

iiniiiltitpk4 mezlnárod-- ul

výstavo v Omaxe obdrlul
v ud horu pivním

lofeéUc

Cabinot Becr
ZLALOU MEDALII

til Indi Jeho CUloty a Jeho osví-telet- i

a posllflujlulcb Vlastnosti

Objednejte bednltku od

Fred Kroř Brewlnf Co

1007 Jickaon Mt

Pt vodní Informace od iprnvodaja "Puk Káp'

Nioaekutl — Kombinace — RBatek arci- -

knlCxie Frantiika Kordlnaniia aiiiie —

Tibor lidu v Mnichove HrudUU — Louče-

ni v Národním divadle — Droboty

V Praze 26 června 1900

Nlco se kuti Císař odjed v

sobotu 30 června do Islu a tam

nepřihodi li se nic zvláštního po-

bude přes červenec a srpen Než

ale odjede chce mít i zaručen klid

proto nařídil aby ministerstvo
na určito se usneslo a rozhodlo

podnikne-l- i k rozřešení krise ra-

kouské nčco ještě za íerií či od- -

oží li vůbec veškerou akci až k

září Proto bylo u dvora čilo

Ač tvrdilo se na venek že nyní
nestane se nic přece jen šuškalo

t tv r

se za kulisami veimi pnne ve
středu konala se ministerská rada

ač dva členové ministerstva dlí v

Paříži a porada ta trvala plné tři

hodiuyl Hned ve Čtvrtek ode

bral se chefministr Koerber k

císaři kdež referoval o situaci ka-

binetu V neděli pak v 1 hodinu

odpoledne (což nikdy nebývá) byl
náhle k císaři povolán český mi-

nistr krajan který přes hodinu

referoval o situaci v českém náro-

dě a aby celek byl hezčí a plnější
náhodou meškal ve Vídni i zem

ský maršálek král Českého kníže

Lobkovic a ten v audienci přijat
byl císařem v pondělí Jak
vidět tedy činnosti až příliš A

tajte si to páni tajte co kutíte
To šuškání tajené jednak nás uji
šťuje že česká muzika trefila do

noty a podruhé nás varuje aby
chom byli opatrní jde patrné o

důležitá rozhodnuti & my se tedy
na ně připravíme s novou kapelou

pro případ!
Kombinaci o tom co bude jest

plno Ohřívá se oktroyování ja
zvkového zákona a nového řádu

dvoru arcivévodkyně Isabely cho- -

i arcivévody Bedřicha V paláci
arcivévodském seznámila se ar

civévodou Františkem Ferdinan-

dem O pevném úmyslu tohoto

pojati ji za manželku mluvilo se

iž dávno Ve dvorních kruzích

vypravuje se aoKonce ze arcivé-

voda učinil slib že si ji vezme a

to prý právě rozhodlo u příbuz-

ných pro svolení ku sfiatku Arci-

vévodu Františka Ferdinanda víže
— tak ' se ujišťuje — také pocit
hluboké vděčnosti ke hraběnce

Chotkové jejíž vlivem prý jedině
se stalo že za těžké své nemoci

řídil se předpisy svých lékařů a

rad jejich svědomitě poslechl

Námitky o nestejnosti rodu byly

odstraněny svolujícím slovem cí

sařovým který naléhal pouze na

to by státoprávní otázky z ženit

by vyplývající co nejdříve byly

rozřešeny Již před rokem opu
stila hraběnka Chotková palác

arcivovédy Bedřicha a meškala

od té doby u svých příbuzných v

Drážďanech nebo ve Velkém

Březně v Čechách Jen občas

vídala se s nastávajícím svým že

nichem a to ve společnosti u spřá-

telených šlechtických rodin které

arcivévoda navštěvoval

Novomanželé po své svatbě

bydleti budou ve vídefiském Bel-

vederu

Tábor lidu v Mnichovi Hradiíti
Tábor opravdový jako bývaly —

a tábor jubilejní na paměť tábora
roku 1869 tamtéž pořádaného

A proč?
Vůči nezřízené arroganci něme

ckých poslanců s jakouž odmítají
naši nabídku poctivé naprosté
rovnoprávnosti pro oba národy v

celé oblasti zemí koruny české

jakouž požaduji tu nadvládu své

menšiny a nadpráví svého jazyka

spůsobem tím aby jim byio zří

zeno německé uzavřené území 1

něhož by jazyk český a úřadník

český byl jako cizí psanec vyho
stěn a vyloučen za to však aby
němčina byla uzákoněna jako pro
středkovací jazyk veškerých c k

úřadů veškeré správy státní t

celé Cislajtanii a tudíž jazyk ně

mecký i v nejryzejšícb krajích
našich měl v úřadech a životě ve

řejném plné právo větší než jazyk
náš český vůči tomuto německé

mu DODÍrání jazyku českému dů

stojnosti a platnosti jazyka zem

ského ve vlastech českých a vůči

tomuto úsilí o privilegování a vy

vršení iazvka německého nade

všechny jazyky slovanské ?apr(j
testovalo na obrovském táboru

jakého kromě Čech v Rakousku

íikdy nevídáno 60009 lidu jed-

nomyslná přijatou1 řesoíucí v níž

prohlašuje lid český shromážděný
dne 24 června 1900 na hoře

Mužský důrazně takto:

1 že snaha aby většina byla

podřízena menšině příčí se právu
přirozenému i politickému

2 že právo přirozené i politi-
cké staví v popředí věťšinu a tou

jest v zemích koruny české národ

český jazyka slovanského

3 že tudíž jazyk český má

mnohem více práva na to aby
platil za jazyk státní v zemích

koruny české nežli jazyk něme

cký
4 že k torsu to požadavku má

národ český i právo historické

jelikož utvořil nejen stát český a

stát rakouský ale pomohl dyna-

stii habsburské i k velmocenské-

mu postavení jejímu a že tuto dy-

nastii mnohokráte proti Němcům

hájil a uhájil poněvadž dále
sněm český v roku 161 5 prohlásil
jazyk český za jediný jazyk státní
a úřadní a povýšení němčiny na

stejné právo%s jazykem českým
stalo se samovolně v obnoveném
zřízení zemském r 1627

5 že vyvyšování němčiny nad
češtinu v úřadech jest porušením
i tohoto obnoveného zřízení zem-

ského í pozdějších zákonů rovno

právnostních zejména kabinetní-h- o

listu ze dne 8 dubna 1848 a

§19 státního základního zákona

re dne 21 prosince 1867 a že

jestliže německá menšina nehledí
ani k těmto zákonům a klade po-

žadavek primátu pro jazyk něme-

cký jest lid český mnohem více

oprávněn klástí týž požadavek
pro jazyk český jakožto jazyk
většiny a původní jazyk zemský

6 že i v Dolních Rakousích
má česká národnost zabezpečenou
rovnoprávnost s národností ně-

meckou § 19 zákona ze dne 21

prosince 1867 že však vláda ne-

činí nic aby ji v tomto právu
hájila a přihlíží nevinně ku proná-
sledování dolnorakoutkých Čechů
se strany Němcův

7 že snaha aby v zemích ko-

runy České vládli Němci jest ne-

bezpečná nejen národu českému
ale i říši a dynastii a že jen 6táto
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Úřadovna: 222 "Bee Buildíng"
Od II do 12 dopol

Úřadní hodiny: Od 2 do 5 l

OdVfcidoíf oap
V nedřll od 10 do U dopol

Tel r úřadovnž Ó0-- Tcl T bytu 1217

Bydlí—Čislo 2417 lones ulice

Chas Kaufman
pojišťující jednatel
a veřejný notář w

nl1nSt nfl{(47nt BnAlAHnAlH

r mí Wi'uji! piHe!ik neulevily vydává
tyl-vt- ii lib'ky z Evropy a do tvropy uUl
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C H KUBÁT
ziflSenf česlí práTniL

Plsárna Barker Block roh 15- -

Farnam Číslo pokoje sS

O D KIPLINGrER
zoii 13 a Pamam

DontniiáfsKí a oticlioi

O D K 5centoví a ANNA HRLD 100 doutaí
ky nepředCI fádní Jiní v trhu

Omala Stove lepil Ms
1207 DoBRlas allee

maji na skladě vSechny druhy
správek ku kamnům vařícím ply-

novým i gasolinovým nechť jsou
jakéhokoliv jména neb výroby

NTA1VÝ ZNÁMÝ

FRANK LANGPAUL
spolehlivý a dovedný

barvíř &klcnáivr
r- a papírovaé pokojů

uDozorBuie své příznivce a známé že

přijfmá zakázky oa práci Jakoukoliv své

píře p Pclanta Má hojny výb6r papíru
na aiAny ieny co nejEciracjs: a praca
nelcpSí
V přlzcS krajanS se porouří

'

FRANK LANGPAUL
'"' ' ": 13 ulice Wiíe Wllliam

Kdo potřebujíc
dobrého baaistu k orche-

stru ua strunovou tmsu
neb obstarání krásné

hudby na harmoniku
neb školu pro harmonl
ku aneb chce 11 někdo

míli dobře spravené bar
tnoniky a veškeré jiné
hudební nástroje nechť
ne přihlásí aneb ať vše

přinese nebo poíle k

JOHN PLUH ÁČEK

1436 So IJA Slrtet
Omaha Neb

%i --U ±ý IJ¥ Vir AJU '

v!

Dr ČEPELKA

v Cechách promovaný -

tkuíený

ORDINUJE

V ČESKB LÍKAKN4

F NEDĚLY & SYNA

V METE HEBBASKA

J Velkerí předpisy Mkařskí vyno- -
1 tovnjl se v tito líkární právní a
J svídomltí s neJClstíicb a niepV fícb líeebnlcb prostřed kl gr-t- f

jfÝ jfV tf 7 ''-j- f ]

Dr Karel H Brouer

„ČESKÝ LÉKAŘ

Má zvliitaí zkoseiost v léíení

Žeaskýcli oiních nioick a
krinlch 1 rnbojičství

ÚŘADOVNA NA SEVER STRANĚ NAMtSTf

DAVID Cmr NEBR

Jede na cavoláni do viecb okolních místeeek
Zavolejte Jej v pádu potřeby ulefonloky neb

telefraacky
Vt ětřtd o t mtUUtdpoL trdinvfg t Brni

čujícím tomuto samobytnost ná

rodní svéprávnost 6tátní a svo-

bodu politickou jest skálopevně

zabezpečena i existence říše a

dynastie
8 že tudíž ze všech těchto dů

vodů věcných jeví se Koerbrovy

předlohy být pro národ český ne-

přijatelnými! —

Vláda vídeňská dle všeho byla

svými orgány záhy zpravena o

neobyčejném významu a velkole-

posti chystaného toho tábora lidu

našeho na Mužském a bála se ho:

neboť do poslední chvíle váhala

má li jej povolit či zakázat a po-

sléze když povolila vyslala k

němu neméně než 12 c k politi-

ckých úřadníků na dozor a nemé-

ně než 60 pravíme: šedesát čet- -

níků sehnaných z uzavřeného

německého území až prý i z

Chebska!

Bývá takové četné štaffáže bo

dáků také při shromážděních lidu

německého? Však my Cechové

sme jí již zvyklí proto nedal se

jí ani ten obrovský zástup 60000
lidu našeho na Mužském rozčilit

tak jako se nedal bouří a lijákem
rozehnat

Jinak tábor měl nadšený prů
běh Z Prahy z celých Cech

ale nejvíce z Pojizeří bylo tu lidu

všech vrstev všech odstínů poli-

tických všeho stáří Řeči pro-

nesené nelze uváděti stačí jistě

předu uvedený celkový obsah

Ale dva úryvky přece musíme ci-

tovat Starý statkář Duerich

který v roku 1869 byl místopřed-

sedou táboru volal pohnutě a lid

odpovídal jak následuje:
Před 30 lety mluvil zde řeč

ník o zrádcovství národa a sám

pak byl z něho usvědčen (Hlasy:
Sabina! Hanba mu!)

Co vidíme dnes? Pozorujeme
zradu na celém národě a jeho po
litickém principu (Hlasy: Masa-

ryk! Hanba! Hanba! Hlučné pro-

jevy)
Dnes jsou mezi námi lidé kteří

učí aby láska k jazyku odměřo-

vala se dle jednotlivých tříd

(Hanba!) Smutné jest to a aaší

povinností jest abychom každý
na svém místě proti tomu bojo-

vali dle svých sil (Hlučný sou-

hlas) Jest to nemoc a choroba

o jejíž uzdravení musíme pečovati
a doufejme že se to zdaří Snad

se lidem těm dostane vděku od

ciziny jako stalo se ztracenému

synu snad dovolí jim cizina aby
sbírali drobty padající se stojů a

jedli z koryta s domácítri zvířaty

(Výborně!)"
A předsedat táboru letošního dr

Šebor tábor končil nepokrytým
apelem na vládu:

"Áppeluji na přítomné zástup-
ce vlády aby použili spravedlno-
sti a nestrannosti a referovali
nahoru správnýai spůsobem (Vý-

borně!) že lid český jest s dneš-

ním stavem nespokojen (Bouřlivý
souhlas a potlesk) že nespokoje-
nost tato chýlí se již téměř k to-

mu aby z kalichu trpělivosti pře-kypě- la

(Demonstrativní souhlas
a potlesk na celém prostranství
Různé výkřiky)
Appeluji na zástupce vlády aby

stav českého národa vylíčili správ-
ně neboť musíme za to míti že

nahoře jeho pravý stav znám

není (Souhlas)
Slyšeli jste řeči zástupců všech

stran státoprávních které vyzněly
ve svornost a odhodlanost a tuto
svornost a odhodlanost až roze-

jdete se po naší vlasti hlásejte
dále (Hlasy! Budeme!) neboť

tak dospějeme ku kýženým spra-

vedlivým požadavkům našeho- - ná-

roda a k míru pokoji a blahu
našeho království českého (Vý- -'

borně!)" -
Najdou tato slova ozvěny na-

hoře ve Vídni i dole v lidu? Dej
bůh voláme ze srdce!
Louřenl v Národním divadle na-

stale Od 1 července totiž na-

stoupí nová správa Ředitel
Šubrt rozloučil se listem Se Šu-brte-

m

odejde kapelník Čech jejž
nahradí skladatel Kovařovič za

kapelníka třetího bude angažován
asi Alb Weiss za tenora Flor-janské-

nastoupí Burián s chotí
Též pí Benoniová Berger atd
vše se loučí Loučení loučení

Jen ať jde k duhu!

Droboty Tak matiční slavno-nos- ti

se zkazily Musíme to té
Matičce jinak nahradit
Pohoda stále nevalná Ale dle

zpráv z venkovaač yše opožděno
úroda nebude špatná Jen ať ji
ještě nic nepokazí
Pozdrav! Nemo

— Průjem letní nemoc dětí i

dospělých koliku křeče trvale
odstraní Severův lék proti choleře
a průjmu Úspěch rozhodný při
včasném užívání Cena 35 a 50c

dou nejistotu v budoucnosti V

okamžiku kdy arcikníže slavnou

přísahou vzdá se pro nastávající

svoji choť a po případě pro své

budoucí dítky nároků na posloup-

nost stane e arcikníže Otto

nejrtarší bratr arciknížete Franti-

ška Ferdinanda budoucím ná-

sledníkem trůnu Přísahu složí

arcikníže ve čtvrtek 28 června

Přísaha arciknížete Františka Fer-

dinanda ďEste nebude obsahovati

sřeknutí se trůnu pro jeho osobu

nýbrž jen pro jeho děti 7 morga"-natickéh- o

sSatku s hraběnkou Žo-

fií Chotkovou a pro jeho manžel-

ku Dosedne-l- i arcikníže na trůn

manželka jeho nebude mlti priva
a titul císařovny také synové z

morganatického manželství nebu

dou míti název arciknížat Svým

sňatkem s arciknížetem Franti-

škem Ferdinandem ďEste nezmění

hraběnka Chotkoyá ani své posta
vení ani svůj titul a zejména ne

stane se arcikněžnou nenabude

vůbec Žádných práv jakáž mají
členové císařské řediny For
mální souhlas k tomuto sňatku dá

císař ihned jakmile arcikníže slo-

ží přísahu Sňatek má se konati

1 července a sice v neděli na pů
dě české totiž v Zákupech kdež

sňatku tamní farář ve vší tichosti

oožehná Nevlastní matka arci- -

knížete arcikněžna Marie Terezie

mešká již v Zákupech Hraběnka

Chotková obdrží také titul kněžny
ze Zákup A teď něco o snou-

bencích bude to jistě i vás zají
mati Arcikníže František Fer
dinand narodil se 18 prosince r

1863 ve Štýrském Hradci Jest

prvorozeným synem arcivévody
Karla Ludvíka a Marie Annunci-at- y

dcery Ferdinanda II Sicil-

ského Matka jeho byla druhou
manželkeu arcivévody Karla Lud-

víka od r 1862 Při křtu byl
arcivévodovi Františku Ferdinan-

dovi kmotrem dědeček jeho arci-

vévoda František Kaei otec ra-

kouského vladaře V rodině jej

nazývali arcivévodou Františkem

kdežto oficielním jménem zvali

jej Františkem Ferdinandem V

útlém mládí jako 8ietý hoch byl
zbaven své atalky jež po krátké
nemoci skonala zanechavši ještě

arcivévody Ottu Ferdinanda Kar-

la a arcivévodkyni Markétu Žofii

V letě roku 1873 pojal otec jeho
arcivévoda Karel Ludvík za choť
i81etou princeznu Marii Terezii z

Braganzy dceru Doma Miguela

portugalského Mladistvá máce-ch- a

přilnula k nevlastním dítkám
se stejně vřelou láskou jako ku

svým vlastním: arcivévodkyním
Marii Annunciatě a Alžbětě Amá-

lii Mladistvému arcivévodovi

poskytnuta pečlivá výchova jak v

duchu vojenském tak v duchu

občanském Roka 1876 sloužil
arcivévoda jako poručík u 32 pě-

šího pluku pak u pluku dragoun-skéh- o

Roku 1897 jmenován

byl velitelem brigády v Budějo-
vicích

Hraběnka Žofie Chotková ne-

věsta arcivévody má vysokou
štíhlou postavu Narodila se 1

března 1868 ve Štuttgartu jako
čtvrtá dcera říšského hraběte Bo-

huslava Chotka bývalého místo-držitel- e

v Čechách za doby
(1871) a jeho choti

Vilémíny rozené hraběnky Kin-sk- é

ze Vcbynic a Tetova Čítá

tedy 32 roky Byla několik let

TaLirou 420

ADHESAŘ

ČESKÝCH SPOLKŮ

OMAHA
Kád Palacký í 1 ZCBJ

Odb vá sve pravidelné tcbbio hnidou ítvrtou
oedřll v mínící o2 b odp vslnl p
oa 13 a Wllliam ul Hředs Jan Kualcký taj
J V Mtili l57 8o 18 Ht Met V A Souhra-- d

1317 Williams ulpnki Fr Macn

Těl Jed Sokol r Omaha
tAh4á tri nnvhlftlná tUihfiZf! kHŽdf 2 ft 4

twi-t- v niA-i- vf£fr v tvé mÍHtnoStl Šiď
u mi u U UUila Visilatr IIiii-m- I iMllimnf k

Jan Janák Mv—511 no Ht tNVtník Kurvl
a i U fllt_lll A n

NMnirufl 4IV lom ni rimi"mi '

Kment 1247 Ho 15th Btr

Podn Sokol Trrš ř 1

odbývá svá achAie dvakrát mesiCní kaídou
lnedíll a 3 pondělí v míslei v síni Metroví
OekiroCnisobfiJse odbývá se I iicdřll v říjnu
pftlletní scháíe 1 nedíll v dubnu a Čtvrtletní

stopředseda JoNelcplnký taj John chlebil- -

raa ixm iisni mu ji "' y 'irrr1i n il ( Pkliln k V F Kunci i:USo
aim'„6hm _iitkii lim Němec Jo Vo

e4SVaUkj praporetnlk J (Wbakl
autorce r r vojvecu uwiui --—

Jan Hus Loie Í 5 Bjt Pythla
odbývá schíie katdnu první a třotl střodii t
mésici T Sokolská 8lnl na 13 ulici V

n_£ t ik 11- - uuLru Q'U N V rlfM Rldir
licí kiui:ib ií"m" ' ' " '
Btrářce archivu a poíotl V Jelen 15 a ltru nnanni van rriovi mw ríu m di ru
kladufk Jao Svalina 1 Jli 13 ul

Bataemia Loie l 814 AOUW

lolnj( hfir v Nárndnf lín
kaldou í a 4 itředu veíer P W llandbauer
M P V4! J Pake 'Mp WILlIam Htr

J V Vacek tn klBIOSo 14 Btt0 Hofto- -

water spol lékaf m rit Bulldlng

Tábor ColumbaR i 09 WOW

iMá shftvA Vd 1 aS úter v mfia'nl v
1- - Klnnetkv na 3aWllllam unci

vrl konaní lunNlmlfltjik niltttuonnul v&c

Mlaíek pfkladn k C!ha Kancls klerk K J
TfltlK 211 NU at 8o Omaha pr&vodSiJos
J Dolell: vnitřní atráíce Joaepb nrejci ven

kovo! stráloe Joaef vánek

Tiknv WAkraaku X 4771 MWi

odbývá v pravidelní achlie kaldon prvou a
itwin niřnícl v osm hodin večer

v siní pana Jana Hrocha Koniul K Hmrkov
A n„ii„ a nivmlM Miku Votttva

bankéř Jo Vopálka 8 Wllliam ullca klerk
t v Př hvi hiu tiiLiKorrE DrnvouciTr t uw

kovnl atrií John Htrnad výbor majetku
Bud Beran Jan Cbleborad Joaer ťlala

Táhor Sebi ašská Lína ř 183 WOW

odbývá achaze kaídý druhý a Čtvrtý ítvrtek v

lni Hrochoví Joaef Slp pfwlieda 101Í Homer

Bf Vacla DoleJI mlswpfedmwa Jonn atar
pokladník 924 DouvlasSt: A P Novák taj
4310 Wllliam 8t Fr Soukup prttvoact

Sbor VlastldlaYa i 29 JČD

odbývá achfto kaidou 1 nedélt v meaicl v Ná-

rodní ainl oSH hod odp Ph)ddkyní Marie
i i I u u n I unuli41!á tirMluAflUft

mentu íow u r

K Bartol náměstka Marie Kol:ký tajemni-
-

čě K a iiž oú mm ol utwinice

Josefa Mouíka 15 a Wllllama ul pokladnice
Krolloa Beránek 16 a Wllllama ul do--

iprkyní Marie Kunol

SDor jsoiesiava c w jvi
odbývá acbftre kaidou i nedřll v mřalol Ná

rodní ainl o a b odp Přednedka Ant Mach

4291 114 15 ollco tajemnice Vinci Cerniá''
1847 51114 ul ůítnlce Marie Příborská MM

llí 12 ul pokladnioa Karolina Klblgar 18
Jlf 13 ul

Sbor Hrezda Soré Doby Í 86 JČD

odbývá aví acbbze kaidou 8 ndíll v míaiol ye
2 hidodu v síni Metwivě Předsedkyně M

Prfka pokladní Mrle Zikmund im Bo 12tb

#t óíetnl Marie Krřál 11 8o 13lh ht tajem-n- l

# Vllh Harto 15M So I3tb St--

Sbor Martfaa tíroye i 10

nrihtfvá ví nravldelná aohftie vidy 4 nedíll
eísí!:! v ÍTírsdni síni ĎumiJU ul II I Y

Boukal m!stopřednedkyn Anna KroJCí

tttlemnlce Kle liavld iSMBo lHHt poklad- -

nlcn Joule Jantífek provooKyne rannio rmw
a Kannlo Opoíenxký lékař Dr L Svoboda

" Sbor LIHs 6 9 Krubu Dřefařck
Ddtiývásvť pravidelná scbBie vždy v čtvrtou
owlřll v tnMcI v lulainnatl p J Hroi-h- a e

Marie Pei-b- i a CaiH ul mmto

přednedkyne Kannle KraJICok tajemnice M

Samec 12Í5 1U!nl la ul pokladnice Marie
Msrel ft a Wllllnm uUprtvodkyní Antonie
Třiika V K Anna Sova vnitřní atráiAnna
Dvořák venkovnlatrál Katle 81unl'ko výbor
mujetkn Rmma Majstrlck Emma Mrkvička a
Marie Marik

Podp bor Sokolek Tyrš l 1

odbývá sví acbfiie Jednou mífdíní a alce
kaítdou druhou neděli v siní Metroví Ceio:
roCnincbftíe odbývá e v HJnu pilletnl v du-

bnu a Čtvrtletní v lednu a arpnu Předsedky-
ní KrantISka KouUký misuipředaedkyn Ma-

rie Heíán tajemnice Btaale Benák JDU I8tb
N Bt 80 Omaha ňtetnlc Marie Bílek s a
Ubarlea Ht Omaha pokladnice Bol Bukácek

Eliška PřernyHlorna l 77 ZČBJ

Schiic tíctí sedSil v oí-l- ol v niiii Jun Kle-pet-

Antonie Kment před iedky ní Josefa

Uteieer tal 1400 Ho 4th Bt Haana Šebek'

íietnlce 14(17 Bo 4th St

Tábor Myrta Čís 922 R S A

odbývá acb5il první nedíll v mísící v ankol-I- kí

ainl ředaedka Marie Boukal tajemnice
Urle Urbánek 8024 8 18 St pokladnice
Franlllká Hrot neb mariál Pavla Hanielln
kancllřka Mary Burkurký vnitřní atrai
Barbufy veakovui atrit Mary Pěchota

výbor majetku Anna Bemík Frant Peíek
Ant StejHkal spolkový líkař O KoaewMer
niiěíi k Táboru Nebraaaa t 4771

TSI Jed Sokol t So Omaha

oýváivá pravidelní achflxe Jednou tníalíní
a alce kaíd lul pondělí v tnesiot v mistnoati
Jana Kontakt bo na rohu 80 a Q Sta routa
Bedř Dienotbler tajemník Pr Benák 108 lHth

N Bt úíetnlfc Vác Vrabec ltb aSBt
pokladník Prantliek Hájek 80 med N a O ul

Praha Loie 1 128 AOUW

odbývá aví pravidelní achaie 1 a 8 atredo
vmicl v ainl p Koutakýho na 80 a Q ulici
Fr Wellch Mlatr Prá F J Fltle UÍ 811 řf

ti Jot VáchaU aíetnik 80 a P ulice Poklad
Bedř Dlenatbler UO a O ul

Bád Palmavé Dřevo 11
grnhDřevařek vBo Omaie odbývá ach&M

aví kaldí poaledni pondělí v mřuíd v miatno-t- l
Br Koutakýcta Marie VomíCka Dlatolná

poruCnlce Katle VomáCka mlutopředsedka
Kati Vocáaek 867 Bo 88 Bu tajemnice
Prantllka PlvoBka bankírka Anna Vlach

uui Rarfaitra Hacek oravodCL Elen
Ebel vnitřní atrál Terexle ťocáaek veoko- -

vni atrU

Laciué výletní ceny do Colorado

ve dnech ! a' Června I a 17 Července a
7 a SI irpna pro lístky i ilhlca a a mlat

od řeky M tunou rl a v dnech lí a

ti Června a 7 a 10 17„ 18 Července a 8

1 a 81 srpna od řeky Mlssourl do Denver
Colorado Bprtnas Manilou Pueblo Balt
Uke City Oaden ttahaapit prodávánv
budou

ta cena Jltdf Jedni epHráikou 8Í 00 _ia cesty
otí Lístky Platn budou do 31 října --

Pllte ft pro bllU pndrohnosU a prn aplaek
Colorado Tbe Mafnlficlenl" — sdarna

JOHM BEBAeTUK
OPACHI0AOO

BITEVNÍ LOĎ SPOJENÝCH STÁTŮ OREGÓN
Válečná loď Orrgon nabřhla na skalisko nedaleko Čifu u pobřeží čínského a s po-

čátku se považovala za ztracenou Tato první zpráva se vSak opravila ale jak
se preví bude to trvati 6 měsíců než bude opět ke službě spftgobilá Oregon
byl již v Hongkongu opraven a vyslán do Tuku ke společnému loďstvu na kte
rZi cestě Jej stihla sebeda Velitelem Oregonu Jest kapitán Jiří F F Wilde
Loď ta zbudována bvla v lodčnici v Han Francieku spuntěoa na vodu 28 října
1893 a brala hlavní účast! při zničení loďstva Cerverova Nellepší povésti však
si získala plavbou z vod Tichého oceánu do moře Atlantického r 1898 ve válce

se Spančlflkcm Kapitán Clark obdrZel rozkaž odplout! z vod PacitJka a připo-

jili se k severoatlantické eskádře co možno nejrychleji Opustil Puget Sound
6 března vykonav tuk plavbu 17499 mil v 81 dni Byla to nejdelSÍ a nejrych-UrjS-

plavba jakou kdy válečná loď vykonala Oregon urazil vzdálenost 4500

uzlfi bez zastávky mezi 8an Franciskem a Callao což činilo 13 uzlu za hodinu
v prtimčru a bčhem 10 hodin urazil až 155 uzlů

jednacího pro říšskou radu mluví
se a píše i o úřední němčině o

nové většině atd Ale to vše jsou
staré povídačky My v posledním
svém listu zevrubně jsme napsali
co asi ze všeho toho je pravděpo-dobn- o

a proto počkáme nyní až

páni vymyslí něco nového Zatím

se nelekáme!

Sňatek arciknížete Františka
Ferdinanda ďEste s hraběnkou
Žofií Chotkovou o kterém už bylo
tolik psáno konečně bude uza-

vřen Sfiatek tento znamená ne-

jen ukončení zajímavého románu
ale í obtížného a dlouhého vyjed-

návání státoprávního Zvláště
obtížno bylo řešení otázky jak

pro všecku budoucnost závažně
stanovití vyloučení z posloupnosti
dítek jež by z manželství arcikní-

žete s hraběnkou Chotkovou vze-

jiti mohly V této záležitosti
mnoho se vyjednávalo mezi všemi

kompetentními činiteli Konečně

sjednáno: sňatek bude morgana-tick- ý

t j- - takový že uskuteČBuje
sice všecky církevní důsledky
sňatku vylučuje však některé ob-

čanské tak mezi jinými posloup-
nost Muž ustanoví pro dámu
kterouž uzavírá sfiatek morgana-tick- ý

jistý kapitál aneb důchod
z jistého kapitálu z něhož rodina

jeho přiměřeně může býti Živa
omezí však zároveň nároky choti
své a svých dítek výhradně na
tento kapitál Sfiatek morgana-tick- ý

který uzavírán bývá mezi
osobami rodu knížecího a nižšího

považován jest v Německu za ne-

rovný v Rakousku jest naprostou
novinkou O následcích morga-
natického sfiatku v zákonech ra-

kouské ústavy nikdež není zmín-

ky tak jako o posloupnosti jež
upravuje se dle zákonů císařské


