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V Praze 4 července 1900
Po stlatcluh — Do politických sfér kyselo —

okurkových — Dr Živný mtíen — Sním
král Českého — Jaký Jest Soský loket —

Národní divadlo v nové správě Vclki

výtriuiMt v ním divadle — Jlndo a u nás

liro boty

iniiUsippnk(5 mozlDitrnd-- uí

výstavo t UmiM obdržel
v odboru pivním

lefeaUc

Cabinet Beoř
ZLALOU MEDALII

ták lade Jeho flstoty a Jeho osvé-lelc-

a posilňujících vlastnosti

Objednejte bedničku od

Fred Kru? Brewtojj Co

1007 Jukon t--t

ci přijal mimo jiné též náčelníka
hornorak Němců zem hejtmana
dr Ebenhocha rozmlouval s ním

dlouho o situaci a učinil mnoho

pozoruhodných projevů Sotva pak
císař z Vídně odjel tuť ministr

spravedlnosti ujížděl do Marián-

ských lázní kde dlí bar Chlume-

cký a zde konány konference Též
Němci pilně se radí Jak vidět

tedy doba okurek nastává ale

buďme na stráží! Toť opětně naše
rada

Dr Živný známý žurnalista

vídeňský redaktor Parlamentaru
následník a příbuzný zesn Skrej-Šovskéh- o

byl právě ve Vídni za-

tčen pro urážku císaře Německé

listy z toho vytloukají kapitál o

tom že prý všichni Čechové jsou
tací jako Živný Dalo by se od-

povědět stručné že kdo jiného hle-

dá sám vinník obyčejně bývá a na
doklad daly by se uvést řeči paličů
a trůnoborců Schoenerera Wolfa
atd Leč my klidně jdeme přes

ty žvasty a vy s námi Dr Živný
šel vždy svou cestou cestou náro-

da zřídka a proto s Živným nemá
národ Český spojení ani ve vině
ani ve vystupování

Sním král Českého sejde se kon-

cem srpna anebo začátkem září
Dostane se mu předlohy o sňatku
arcikn Frant Ferd ďEste Mimo

to předloha o zemské přirážce na
kořalku atd Hlavní bod sněmová-

ní bude rozpočet Uspokojí?

Jaký je íeský a vídeňský loket jest
známo a jak nám Vídeň přeje taky
Teď právě z Vídně se nařizujeaby
k účelům statistickým zavedeny

byly jednotné (toť se ví uniformní)

počítací lístky tak zvané 'štítky'
pro úrazové pojišťovny dělnické
Zároveň pak o tomto vynesení dán

Po sňatcích — Dva sňatky ve

čtvrt roce v císařské rodině Tu
korunní princezna Štčpánka s hr

Lonyanyrn onde následník trůnu
arcikn Frant Ferdinand ďEste s

hr Žofií Chotkovou Oba sřiatky
dle císařských slov nerovnorodé
oba s následky ztráty hodností a

titulu i posloupností Jak nevhod-

ný tu proto titul článků jež vítaly
sňatky nadpisy: "Tu Felix Au-stri- a

nubel' (Česky: "Ty Šťastné
Rakousko zasnubuj!") Nevhodný
že neodpovídá ani povahou sflatků
situaci za které fráse ona svou
dobou byla pronesen? a nevhodný
že neodpovídá situaci té též i po-

měry vnějšími i vnitřními Roze-

rvané Rakousko uvnitř dnes ani
vně není šťastno Situace mění se
den co den stává se napjatou a

udržení míru stojí sta milionů roč-

ně Sňatek korunní princezny
Štěpánky pak prý dle "Magyár
Országu'' se skončí rozvodem
neboť hraběnce Lonyay přece jen
ztráta titulů leží na srdci Sňatek
arcikn Ferd ďEste je ovšem akt
čisté náklonnosti a rozhodnuto
definivně o něm není ani aktem
odříkacím o němž "Pok Záp"
posledně psal Ozývajíť se na-

jednou hlasy království Uheského

Chorvátského a Českého jež trva-

jíce na pragmatické sankci jíž

koruny těchto království dostalo

A teď bychom ještě dobrovolně
měli platiti do Vídně prazbytečnČ?
Národní divadto je od 1 červ'ce

v nové správě Dodatkem k mi-

nulé zprávě a starším jiným do-

kládáme že dohoda starého druž-

stva s novým o majetek stala sc

úplná Ředitel Šubrt jmenován
ředitelem nového velkozávodu

knihtiskařského "Union" (Otto
Vilímek Šimáček dohromady) —

Teď má divadlo ferie Od 28

č'ce začne se hráti v novém obsa-

zení O tom tudíž až počne se

hráti a mnohé co dosud tajno se

vysloví
Velká výtržnost sociálně demokr

židů v letním německém divadle
stala se v neděli Hráno Frant
Adamusa drama "Rodina Vavru-chová- "

Kus je rázu proti sociál-

ním demokratům a již při provo-
zování ve Vídni stal se předmětem
bouřlivých projevů Když pak
dostal se na repertoir německého
Volkstheatiu tušilo se že i zde

dojde k bouřlivým projevům K

představení dostavilo se veliké
množství židovských přívrženců
sociální demokracie ozdobených
rudými karafiáty v knoflíkových
dírkách Na galerii bylo jich tak

plno že by jablko nepropadlo Po

zahájení představení panovalo ti-

cho ale když v otevřené scéně
mluvil vůdce sociálních demokratů
s mladým Vavrochem a posměšně
vyslovil se o budoucím sociálněde-
mokratickém státě nastalo na ga-

lerii pekelné lomození Hluk a

křik ječení a dupání přehlušovalo
řeč herců Voláno bylo: "Abzugl
Hanba!" pod a zpívalo se: "Práci
čest!'' Obecenstvo v přízemí tle-

skalo jiné volalo na galerii: "Ti-

cho všiváci!" A mezi hlukem ozý-

valo se tleskání jedněch a syčení
druhých Na jevišti hráli herci
dále ale slyšeti nebylo ani slova
Při třetím aktu povstal nový hluk
a ohlušitelný lomoz tak že před-
stavení musilo býti přerušeno

Ři-dit-

divadla Kurz předstoupil

před oponu a oznámil že není
možno pro veliký hluk a jiné pře-

rušování pokračovati ve hře Inter-

venující policejní komisař povolal
stráž civilní i uniformovanou kte-

rá v počtu 30 mužů vtrhla na ga-

lerii a vyklidila ji Na cestě do

zahrady povstala šarvátka v jejíž
průběhu bylo několik randálistů

spoličkováno Po té byl čtvrtý akt
klidně dohrán Výtržnosti se opa-

kují při každém opakování hry
U nás a jinde — Ruská vláda

před několika lety postátnila pro-

dej lihových nápojů aby zabránila

jich falšování a zregulovala jich
požívání V baltických guberniích
opatření toto zavedeno nebylo
neboť prodej lihových nápojů byl
tam dosud privilejem šlechty Vlá-

da toto právo odňala Šlechticům

polským ale rozmýšlela se když
Ho o pověstné utiskovatele balti-

ckých národů — Nyní konečně
státní rada rozhodla že právo
'propinačné má býti zrušeno i v

guberniích baltických Jde ještě
o to jakou náhradu vláda by do-

tčeným osobám dáti měla Neně-meck- é

listy baltické tvrdí že by

bylo spravedlivo aby še postiže-

ným německým baronům nedosta-

lo náhrady žádné protože sám

jejich privilej zakládal se na ne-

spravedlnosti a byl do poslední
chvíle nechvalně vykořisťován na
zkázu obyvatelstva A u nás?

Vzpomeňme jen baronů uhelných
Dodnes bez zakročení vlády chu-

dinu okrádají neboť ač stávka

pryč uhlí v ceně nekleslo

Droboty — Vídeňští Čechové
meškali v sobotu a v neděli v Jičí-

ně Slavnostní tu byl ruch V

Praze zas byli hosté ruští
Okres Vinohradský rozdělí se

úplně ve dva samostatné obvody:
Vinohradský a Žižkovský
Pohoda letos střídavá Celkem

sucho Včera spadl s bouří dešť
Pozdrav! Nemo

Jezovitštl missionáři jsou v Čí-

ně již dávno protestantští přišli
teprve poprvé po aoglicko-čínsk- é

válce t j před 60 lety a r 1890

bylo jich 1500

Hlavní chybou katolických i

protestantských missionářů jest
že se chovají krajně nepřátelsky k

místním náboženstvím a ponětím
o mravnosti nedbajíce že jedno-
ho i druhého národ se dopracoval
za mnohé věky

Panující náboženství jak zná-

mo jsou v Číně tři: 1 aocism m

a budhism

Ruský cestovatel Puťata píše
ve své knize o Číně: Podle mínění
Čífía nů u nich není náboženské
různosti protože všecky tři zmí-

něné víry jsou v podstatě jednou
V praxi každý Číňan řídí se těmi

dogmaty a přijímá ty obřady a

náboženskou filosofii kterou mu

nabízejí rozličné potřeby a okol-

nosti života Každý ze 400 mili-

onů Číňanů má své vlastní nábo- -'
ženství

Křesťanští missionáři nejvíce
chybyli v tom že nenazývají boha

stejným slovem a připisují mu

různé vlastnosti dále že se hádají
sami mezi sebou a jedni druhé

prohlašují za bludaře Každý
missionář prohlašuje svou víru za

neomylnou a Číňané koukají na
to jako hloupí nejsouce s to či-ni- ti

rozdílu mezi katolíky prote-

stanty anglikány metodisty bap-

tisty a j Číňan nemoha roz-soud- iti

kdo z nich má pravdu
považuje všechny za šelmy a pod-

vodníky
V politickém smyslu nezdar

missionářů v Číně tkví v tom že

nebyli vpuštěni do země po dob-

rém nýbrž že jim cestu do Číny

otevřely zbraně Číňan v nich

spatřuje své ponížení a missionáři

vždycky musili se ve svých do-

mech ohrazovati děly Tím spů-sobe- m

ale nelze v Číně rozšířiti

úctu ku křesťanství

Konečně chování missionářů
není vždycky správné Někteří
z nich zabývají se vysokou politi-
kou obchodem žijou v přepychu
jsou pyšní a žádají aby jim všude

byly dány nejlepší pozemky což

vyslanectva pro ně vymáhají Vi-

nou jejich nenávist obyvatelstva
obrací se i proti vyslanectvům
Missionáři pokládáni jsou od Čí-

ňanů za členy nebezpečných taj-

ných sekt a pověsti je obviňují z

nejhorších zločinů Číňané ne-

mohou ti že strašné

povstání Tajpingů za něhož za-

hynulo 15 milionů lidí zavinili
missionáři

Kultura čínská je nejsamobyt-něj- ší

a nejstarší Již před 3000
lety Čína byla občansky zřízena
měla znamenitou osvětu literatu-

ru školy a velkolepé budovy
Čínské zřízení přetrvalo všecky
bouře vnitřní i vnější Nic ne-

bylo s to otřásti základy jejich
života

Číňané vše to vědí jsou pře-

svědčeni že jsou mravně lepší i

vzdělanější než Evropané a cho-

vají k nim opovržení Kromě
toho tisíciletá zkušenost je pouči-
la že od cizinců nemohou nadíti
se dobra Jestliže nezváni přišli
do Číny přišli že jí potřebovali
Číňané však jich nepotřebují

— Průjem letní nemoc dětí i

dospělých koliku křeče trvale
odstraní Severův lék proti choleře
a průjmu Úspěch rozhodný při
včasném užívání Cena 25 a 50c

Nejlepší ze váeclil
Po padesát let Mrs Wlnslov' Sootklaf

Syrup matkami podáván jlck dítkám v dob

kéyi dostávají soubky Jste vyruiováni v
noci a zbavováni spánku churavým aágled-ke-

bolení suba plačícím dítkem? Jestli an
tallet sl ihned pro láhev "Mrs Wlnslw'
Soothlnc Syrup" pro dílky dostávající soubky
Cena Jeho jest neodhadnutelni Ulevi ubohé-
mu trpícímu dítku Ihned Spolehněte se aal
matky Vyléií projeta ireguluje taludek a
střeva vyléčí koliku zmékne dásní smírní

sápal a dodásvčžestl celému ústrojí Mr
WlnsloWs Soothlns Syrup " pro dítky soubky
dostávající jest príjemn chuti a jest předpi-
sem jedné t oejstariícbanejlepíich íenskýcb
lékařek a opatrovnic v Spoj Stitecb Jest
na prodej u viecb lékárníka po celém (vítiOna 2fic láhev Buďt jisti a poiédejt o
Hra Winslow' Soathlag Syrup"

Cesko-angllc- ký faanpls Adl1lcké Listy vy-
chází nyní ve scela nevé úpravě a phnáii hoj-
nost rozmanitých povídek ftánka a správ
vieho druhu anvlloky 1 {esky 1 jak ne (tou
PUnáíí také tetni vyobrazenu J to apl
pro kaldého Čecha af ut e obce uřltl angli-
cky od racátku nebo se cbc v té fil zdoko-
nalit! H laste se o Číslo nankáxku Kdo nyní
se přihlásí dostane cennou premll Plít nyní
M&J "Sovt velký anfllcko-eek- ý slovník"
který ynl v eéiterb vydávám bude velká
kniha asi S nebo 4 pale silná asi 9 palA
dlouhá a Klroki Jeite be dostat! Cista od
začátku Hlaste se nyní pokud zásoba stsií
VyuCujl také anglicky postou a nohu váa ti

za tli měníce anzličkv Potlu vám }e4oa
sloh naskoalku když in! nyni dopíšete —

Mám také na prodej tH knihy k neni ae reci
ana-lick-é a sic 'Znalec anglUiny' dál 'Prak-

ticko (kolo anrllckéko Janka' a pak "Čtenář
noví Cbcete-I- I níktaroa s těch to
kslh ptáte ml Adresa: Ast M f—iia M W

tath sk Pllwa ItaiiM Chjaa IU M

OFFICK na rohu 15 a lloward ul Sliely's
lilock ěis dveří 210 Telefon IIIM

V písárně k nalezení od 10 do 12 hodin ráno
od 2 do 4 odpoledne a od 7 do s refer

Telefon residence IU74

H Gifford MD GeoJMI MD

zlcuioni lélcatl
ZRAKU SLUCHU

Karbavb llloek roh 15 a DoiikIii ol„
Oninha Neoraska

JtJlImí """ČIhIo telefonu 738

r Hobinsouové lékárné
na 13 a Pacific ulici

Úřadn! hodiny: Telefon I7H0

Od II doUdopol a od
4 do 6 a od 7 do 8 veíer Mluvf se íesky

Dr C Rosewater
ČESKÝ LÉKAŘ

Úřadovna: 222 "Bee BuUdinn"

Od II do 12 dopol
Ůřadni hofllny: Od 2 dn 5 I

Od 5:30 do Hf
odP--

neděli od 10 do 12 dopol

Tel ¥ úřadovně 50-- Tel t bytu 1217

Bydlí—Číslo 2417 Jones ulice

has Kaufmaii
~ pojišťující jednatelu a veřejný notář °
Zikiii 'rlleiiJÍ nollSť'ilící snolcf noítl
r ilňvn i' k"iiijc ninle ek unii viti vydává
j ejiuvni iiíky z hvropy a uo Lvropy atd

""""""ima nemovitý majetek

OFFICE: Room 6 N Y Liíí BliUili

C H KUBÁT

Pisdrna: Barker Block roh IJ a

Farnam číslo pokoje 28

český právník
r lil 934 1 T Life Sld„ fo±

Kdokoliv Dotřebule orivnlcké somocl shle
dá vpann Berkovi právníka zkušeného kter)
dlounoluteu zkulenostl svojí mnže krsjaněm
nsim kdykoliv správně posloužili tr

O D KIPLINGER
xoTa 13 eu Fstxziazrk

DoatníKářsKý a tafiáčickl ckboi

O D K5'entovéa ANNA flELD 100 doutní-

ky nepředči žádné Jiné v trhu

Omalia Slově Kepair Works

1207 DongJas ulice

mají na skladě všechny druhy

správek ku kamnům vařícím ply-

novým i gasolinovým nechť jsou

jakéhokoliv jména neb výroby

HTA II i" ZNÁMÝ

FRANK LANGPATJL
spolehlivý a dovedný

barvit skleníírC
a papírovat) pokojů

upozorňuje své příznivce a znitmé že

pří jťin4 zakázky na práci jakoukoliv 8vé

bo oboru vo svém ohchoílí- - včlle klciu-pí- ře

p Felanla M4 hojný výbřr papíru
na stčny Ceny co nejmírníjši a práce
nejlopSi
V přízcB krajanS se porouřt

FRANK LANG PAUL
U ulice bllíe Williatn

Kde potřebujíc
dobrého basiHtu k orche-

stru na strunovou busu

aneb obstarání krásné

hudby na harmoniku
neb školu pro barmoni
ku aneb chce li rtékdo

míti dobře spravené bar

moniky a veškeré Jiné

hudební nástroje nechť
se přihlásí aneb ať vše

přinese nebo pošle k

JOHN PLU HÁČEK

1426 S Ijth Street
Omaha Neh

i
V Ctchdch promovaný

i tkufený

ORDINUJE

v Ceskí lékarní

F NEDĚLY & SYNA V

V CRETE HEB RAŠKA

VeHkeré předpisy lékařské vyno-tov-ujl

se v této lékárně právné a
IvMiimltJI iuflatlích m nrln

V lidi léčebakb prostredká gr-t- f

— Předplácejte svým přátelům
t známým Hospodáře do Čech

Předplatné obnáší pouze #150 na

rak

TXLEroN 420

AbHESAŘ

ČESKÝCH SPOLKŮ

OMAHA
Rád Palacký t 1 ZCltJ

01 }( vá sve pravidelné schnzekn?dou čtvrtou
neuíll v měsíci o i h odp vsítil p Kleuetky
na 13 a Willlnm ul Pfeds Jan Rosický laj
1 V Ulab lul? ui lJUr rint V A Mrtnhrit

da Í3I7 Wllllsms ul poki Kr Mach

TM Jed Sokol t Omalia
nňhtvi své nruvldclrié sebaze knždý S a 4

ířvrtek v měsíci vefor vo své níÍHlncxttl iííífí
Bo laih Ht Předs Václav llure tajemník
Jan Junák U~ 611 so Uth St ofetník Kanil
Stěnlíka 4IU Ho 111 ri Ht Pokladník Ant
Kment 1247 Ho lRth Btr

Podp Sokol Tyrš £ 1

odbili své Kh&zn dvakrát měsiíně kaidou
1 neděli a 3 pondělí v měsíci v slnl Met7ově

ueiorocni scuuao uuuy va ii hjhu
pulletni schůze 1 neděli v dubnu a ítvrlletní
v lodnu a srpnu Předseda l'r Svojtek mí-

stopředseda losNelepltiský taj John rhlebo- -

rad IH4 Jlíill Iia JI ucmnm iusi napar
1430J1Í 13 ul Pokladník V V Kunci 1316 Ho

'13 Btr výbor majetku Jos Němec Jos Vo- -

a Ant Vadák praiioreínlk J fierhakl
Šálka Fr Vojtěch náčelník A Vaíák

Jan Hus Lože i 5 Ryt Pythia
Odbývá schftze kaMou pivní a třetí středu v
mínící v Hokolské Híni na 13 tillol Ve-

líc! kancléř Louis Herka :fs N Y Lita fíidit
PtráJos archivu a pečeti K Jelen IS a Center
Strážce financí Vác přibyl S)9 So 12 St Po
kladuík Jao Hvafina íaw J1J 13 ul

Bohemia Lože ě 314 AOUW

odbývá ave pravidelné sch&ze v Národní lín
kaMou 2 a 4 středu vefer F W Handhnuer
H P Vác J Pakeá Záp 1518 WHIIam Htr
J V Vacek oíetn k 2210 So 14 Btf O Rose-wat- er

spol lékař 2si3 ti ne liuildlnK

Tábor Colnmbus i 69 TVOW

odbývá schfize kaídé 1 a 8 úterý v iuea'cl v
aínl p Joa Klepetky na !3 aWIUlam ulici
Vel konzul Jun Náměstek mistokonsul Vác
Hlažek pokladn k Chas Kunci klerk K J
Fltle 211 NJ st So Omaha próvodíí Jos
J DoleJM vnitřní stráSce Josepb Krejřil ven-

kovní strážce Josef Vaněk

Tábor Nebraska ji 4771 MWA

odbývá své pravidelné schozs kařdou prvou a
třet středu v měsíci v osm hodin večer
v síni pana Jana Hrocha Konsul K Hmrkov-sk- ý

1113 Dominion Bt návodíl Mlke Votava
bankéř Jos Vtipálka 3 a Wllham ulice klerk
J V Přibyl 810 Ulokory prSvodči Fr Vele-hovsk-ý

vnitřní stráí Karel ásrdlant: ven-

kovní strái John Strnad: výbor majetku
Rud Beran Jan Chloborád Josef Fiala

Tábor XebiHká Lípa i 183 WOW

odbývá schfiie kaídý druhý a čtvrtý čtvrtek v

tlnl Hrochově Josef Šíp předseda 1012 Homer
8t Václav DoleJ místopředseda John Šafař
pokladník Í24 Douílas 8t A F Novák taj
1310 Wllllam Bt Fr Soukup pr&vodCÍ

Sbor VlantlHlava l 29 JČD

odbývá schAze kaMou í nedíll v mřsicl v So-

kolovně o V4 hod odp Předsedkyně Mane
Michal 1808 Mason ul vysloužilá předsedka
K Bárto náměstka Marie Koslcký tajemni-
ce M Suchánek 1124 So 13th St oíetnice
Josefa Mouiika 15 a Williams ul pokladnice
Ksrollna Herinek 18 a Williams ul do--

Sbor Boleslava ř 60 JÍ D
odbývá scháre každou 2 neděli v měsíci v Ná
rodní siní o S ta odp Předsedka Ant Mach

1231 lit 15 ulice tajernnine Vinci Čermák
1247 jit 14 ul tifetnlce Marie Příborská 1SI1

jl 12 ul pokladnice Karolina FibUar 1208

jub w ui

Sbor Hvězda 'ová Doby i M JCO

odbývá v schnie každou S naděli v měsiol ve
í hod odp v síni Met7v6 Předsedkyně M

1'eikii příkladní Msrle Zikmund lírHol2th
St úíUstní Marie Krěál 11 i So Mth St tajeia- -

nic Vlili tinrtoi 123 80 13tn St

Shot Marllia (irore í 10
odbývá své pravidelné aohfiíe vždv neděli
v měsíci v Národní síni Předsedkyně Mary
Houkal místopředsedkyně Anna Krejíi
talemnlee Koule David IŽKi Ho Itt Hl poklad-
nice Joslo Jii:Cik průvoukyitě Fkojiíd PeteK
a ťatinleOpořenský iékař Ur L Svotxxla

Sbor Lilie i Kruhu Dřerařck
odbývá své pravidelné sehěae vždy ▼ ítvrtou
owifll v měsíci v místnosti p J Hrocha Před-

sedkyně Marie Pecha' XI a €us ul mísu- -

fředsedkyně Kannle Krajlěk tajenmlee M

llíní 13 ui pokladnice Marie
Mare 5 a Wllllam ul pr&vodkyně Antonie
THika V K Anna Sova vnitřní stráž Anna
Dvořák venkovní stráž Kalle gluntfko výbor
majetku Kmiua Majstrlck fcmtua Mrkvlíka a
Marie MaKk

ťodp gHíor Sokolek TyrS É 1

odbývá své schěxe jednou měsííně a sice
každou druhou neděli vsítil MeUově Ceio:
roiui schnie odbývá se vMJnu pělletnf v du-

bnu a ftvrtletní v lednu a srpnu Předsedky-
ní FrantUka Koutský místopředsedkyně Ma-

ria Beíán tajemnice Stasle Itenák 10H 181 h

Charles St Omaha pokladnice Bož Bukáíek

Ellíka 1'řemyHloTna i 77 ZČBJ

Schiie třetí uničil v uiěsiui v síni Jo y

Autoule KuiOtit přdJkysě Jtatřa
Hteuer ta] 1409 Bo th Bt Ilanna Šebek'
oěetnlce 140? So 1 tli St

Tábor Myrta U 922 R X A

odbývá schůzi první neděli r měsíci v sokol-

ské síni rředsedka Marie Uoukal tajemnice
Urbánek 302 B 18 St pokladniceřarle Hwisek mariál Pavla Hanzeltn

kancllřka Mary fimrkovský vnitřní strái
Barbory venkovní stři Mary Pěchota

výbor majetku Anna Šemík Frant Peiek
Ant Rtejskal spolkový lékař C Kosewater
náleží k Táboru Ne brašna I 4771

TřIJed Sokol t So Onaha
Aoývásvé pravidelné srhfise jednou iněsiřně
a sice vazue lni punucn ▼ ▼ uimuimu
Jana Koulikýbo na rohu 20 a Q Starosta
Bedř Dlenstbier tajemník Fr Benák U I8th
a N Bt átetnik Vác Vrabec isth a 8 St

pokladník František Hájek 20 metl N a O ul

Praha Lože í 829 AOUW

odbývá své pravidelné schise Lat středu
v měsíci v síni p Koutskýho na 30 a Q ulici
Pr Wellch Mistr Práce V i Fltle taj] Sil N

Jos V áchal iěetnik 30 a P ulice Poklad
Bedř DleostMer 80 a O ul

feád Palmová Dřevo l 7

Krah Dřevařek v Bo Omase ndbfvi sch&se
avé každé poslední pondělí v měsíci v místno-
sti Br Koutských Marie Vomáěka Dtstolná

Katle Tomáěka mistopředsedkarirnfnlre SM So 23 Btr tajemnice
Frantilka PlvoBka bankérka Anna Vlaeh

věětkyně Barbora Kaček prftvoděi FJen
Fbel 'nltřnl ttrii Tereile Vocáoek veoko-vn- í

stráž

Laciné výletní ceny de Colorado

ve daech 19 a tervna 3 a 17 řervence
7 a ti srpna pro lístky a Chicaga a míst

východně od řeky Mtaaourl a v dnech l a
tl éervna 8 7 8 10 1- 7- 18 července a 1
1 a 11 srpna od (esy Mlsnou ri do Israver
Colorado 8prlní Manilou Pueblo Balt

Lake City Ofden ttab a lpět prodáván
budoa

ZtOCSZ

ca ceno Jfsdr jedné přirážkou KM in cesty
©- - Lístky plato budou do 31 října —

Ftfte st pro bílili podrobnosti a pro spisek
gutaraáo The MafnlAclent" — tdaraia

joh BSBArriaif
OP

LI IIUKG ČANG

NejvřtSího vlivu ▼ Cíní pojívajícím mužem lest Li Hung Čang který se vyslovil:
Mocnosti poblížejf na Cínu ako na paítiku z níž každá chce kue ale budou
zklamány neboť spojená říše se jim postaví na odpor Před několika lety

i Spoj Btáty o nichž nabyl dobrá ponžtí fci Hung Gang jest nejbohat-ší- m

mužem v Cíne a nřkteří praví o n5m že jeho bohatsví jest vžtší než
kteréhokoliv jiného tlovřka na sví'l6

se dědičně rodu Habsburskému

dokládají že o každé změně na
trůnu a tož i o úpravě následnic- -

tví musí býti zpraveny i sněmy
královské aby k nim své syolení
mohly dáti Král Uherské pak
nikterak nesouhlasí s tlm aby pro
nerovaorodý sííaiek vyloučeny byly
dčti z následnictví Tvrdí že uher-

ské příslušné smlouvy děti vzešlé
z morganatického sňatku z ná
slednictví nevylučují a žádají o

schválení toho stanoviska Proto-

že pak sněmy se sejdou a skutečně

zprávy o sňatku se jim dostane
bude jak zřejmo o věci ještě dále

jednáno Po zcela rodinném a dosti

idyllickém svém sňatku odejel
arcikn Frant Ferd ďEste se

svojí chotí ze Zákup do Konopiště
Hraběnce Chotkové udělen titul
dědičný — kněžny Hohenbergské
České ženy uvítaly vřelým přípi-se- m

kněžnu co choť příštího cí-

saře na české půdě a přály si aby
kněžna co potomek staré české

rodiny byla po boku svého chotě

přímluvčí svého národa Slavností
telegramů holdů na počest sňatku

bylo přemnoho Leč arcikníže
oslavil svůj sňatek tiše a lid z ob
řadů nevyloučil — Kéž Dočátek
ten shody s lidem potrvá

Ze sfér politiky kyselo-okurko- ré

Jsme v té době — Mrtvo vně i

uvnitř Ale nevěřme že mrtvo
zcela Psali jsme posledně: "něco
se kutí'' — a dnes dodáváme ač

klid odjezdem císařovým bynastati
měl nesnatall Situace politická
přiostřuje se dnem co dnem a

mocné vlivy zákulisní a byrokrati
cké pilně pracují k tomu aby po
mohly levici k veslu a k vládě v
níž by měl místo Douze věčně ke
všemu i k zradě ochotný—Polák
Ze se nemýlíme doložíme hned
Císař na své cestč zábavné v Lin- -

pokyn" aby opatření potřebné

zásoby řečených štítků bylo svěře-

no pojišťovně — vídeňské Ta za-

jisté by tuto práci knihtiskařskou

dobře placenou svěřila některému

závodu vídeňskému kdežto závo-

dům pražským a vůbec českým
byla by ponechána "čest" aby—

platily na přemilou svoji pojišťov-
nu domácí Upozorňujíce na věc
v čas máme za svou povinnost
abychom se vší rozhodností sc po-

stavili proti soustavnému hospo-
dářskému ubíjení Čech na pro-

spěch Vídně Domácí naše zá-

vody knihtiskařské mohou co se

výkonnosti týče směle postaviti
se po bok závodům vídeňským
Avšak zajisté ani cenami závody
vídeňské by nepřekonaly soutěž
závodů našich domácích Zajisté
jest správné že by při ohromném
nákladu výtisků jímž ony štítky
byly by tištěny (z každého jednot-
livého ústavu dostoupila by po-

třebná zásoba počtu mnoha tisíců

výtisků) knihtiskař vídeňský mohl

by aabídnouti cenu poměrně lev-

nější Ale tolik je jisto že závody
vídeňké pracují prtměraě dráže
nežli naše závody domácí Příkaz
sebezachování káže abychom do
brovolně se nedávali v hospodář-
skou odvislost a porobu Vídni
Také naši lidé podnikatelé i děl-

níci neméně zdatní a dovední
nežli vídenští potřebují výdělku
Kdykoli jedná se o kus ba i jen o

kousíček práva nám (jako na př
bylo s úřadními zprávami mini-

sterstva vnitra o pojišťování děl-

nickém úrazovém i nemocenském)
nebo s občasnými důležitými pu-

blikacemi ministerstva obchodu
atd vždy se potkáváme s výmlu-
vou že "na to (rozuměj: na české

vydání) vláda neaaá prostředků"

V létě často cítíme se ospalými
a k práci neschopnými což jest
znamením Že játra náležitě nepra-

cují Dr August Koenig's Ham-

burger Tropfen přivedou vám

játra do zdravého stavu a chuť k

práci se vrátí

Železniční tájky — II

Tulák jeden vezl se tmavé jedné
noci na nápravě když tu pojed-
nou vlak vrazil do zadního konce
vlaku nákladního a on dostal se

na věčnost tak rychle ie ani času
neměl o rohzřešení hříchů svých
žádati
MorAlka — Nedopouštějte se

hříchu Jezděte vždy po vlacích
North-Wester- n dráhy chráněné

blokovým signálním systémem
jímž srážkám se předchází

Předplácejte na "Hospodáře"
pouze f 100 ročně


