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tliiibi na Im thnm podporovány
jik i4jmy ÍWIly N4mc4 V líto
podob! tr4 sním moraviky ďa
tfict-- t let Jak dloubo to tak jeltě
potrti? Iid po celé Moravé je uvf

domlý iadá avá práva tbtt své fy
aoké ikoly chce avou apravedlroat
— a rnUto víebo vlila jemu báti na
krk ten neii4vidný nřmrcký ebo
inout — inoravský sním— Kolikrát
si mydlin aby čert ul do toho
uhodil aby ae to ták nejnk imotalo

aby ti naši páni dostali spořádané
na hrb! atlm pokoj pořád — a

vsrchno j shnilé a ipráoUivílé
Kél jtfdnou raburrtct to bromem
iraal ty panáky dohluboké propasti

Balamuceol Moravské Orlice o ná
roiiuliii siulru rpflsobilo v řadách
lidové strany jakési obavy Lid oe
vřdřl co si má o víem tom myslet
Národní Listy na jedné atrauě fw

drovaly bofráty a jejich anaby K
Národním Listům přidaly se Selské

Listy a tyto a Moravskou Orlicí do

hromady vrhly ae na nové Lidové

Noviny a spllali jim aeparista a ka
aimíru proto íe nechtějí o a bofrá

ly epojit a že nechtějí Moravo tban
krotilé straně na dále v drZení po
nechat Aby ae tudy poměr nafií

strany ku atranA bofrátské objasnil
byl svolán výkonný výbor lidové

strauy do Brna na tlen 18 prosince
kdež se stalo následující usntíení:

Výkonný výbor schvaluje opposičnl
ottu inladočeských pojlanofl na řlí
ské radí) a žádá ještě vítif odpor
Výkonný výbor schvaluje dále ulo- -

vauské sdružení na řlsskó radě přej
si vsak určitý a arouraitelný pro
gram Konečně eavrhuje výkonný

výbor lidové struny amír a spojení
národní stranou i té příčiny Žo ne

víří v upřímnost národních poslán
cli kteři krom toho politickým amý
slenfin od strany nuái ae rutni —

Tímto usnesením politický obzor se

vyjasnil a strana lidová dá se opětně
do své práce v nííto byla po něja
kou dobu vyrušována

Diplomaté národní strany nechtěli
miti jen amfr a pokoj a lidovci oni

chtěli mít také smiř s klerikálv a

nimiž po dlouhé době a nějakým
malým přeruáením ve shodě byli
YshIc páni klenkáli chtěli též vy

jasnění poměru Z té příčiny svolá- -

i schůzi Laděn 31 prosince Jedna
strana klerikálu chtěla vstoupit] do
vládních služeb Že prý je Windisch
tlila katolický kavalír drubá stra

na chtěla se opět spojití se stranou
národní a tato strana měla taká se

svým drem Neuschlém vrch Kle- -

rikáli daji si posor na vládu jak se
k nim tachová spojí se stranou ná

rodní pokud tato pánfttn páterflm
ve víem vyhoví se stranou lidovou
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oi'ek4v4ní tom jsrne nomlili
lilism prvbo roku vybráno prvé
vydání skrovné oví#m a upf4 la
li jm vydáni druh v iiinolcrri

lepil a dokortalej! úirav a vetUm
formát ne! bylo prvé BáA tvoři
knihu o M straná h a prol4v4m ji
po 25c Do {(di lariičfnlm
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DĚJIXI ČESKÉ V ftKČl

AXGLICKÉ

R H VICKERSE

Vydány budou snahou Národního

Výboru vyduvHtelskou firmou CHAS
SEItOELL & Co v Chlciiiru během

nejblISlch dnů Dílo toto ÍÍUti bii
de 750 atráuek 2f) vyolirsTiení manu i&
ml koruny české totiž Cech Moravy
a Slezska ve vkusné vazbě a cena Jeho
obnáSetl bude Dějiny tyto po

drobeny byly před vydáním důklad
ne revlai sil osvědčených a nadití ae

můžeme že bude to dílo třeba prvu
toho druhu přece již dokonalá Aby
Národní Výlmr pohnul firmu dotče
nou k vydáni tak objemného a náklad
ného díla musil se zuvázati k odebrá
ní 000 výtlaku a sice těch prvních jež
vydány budou Za to vftak vyhradí
sobě aby před vyjitím mohl je nabízet
za cenu sníženou a sice

za $300
Žádáme tudíž vSechny uvědomnělé

rodáky kteří uznávají ie vydání dě

jin českých v řečí anglická jest dílem
záslužným a více než co Jiného bude
sloužit! k poznání a oceněn! působno-
sti národa Českého v dějinách světo-

vých a k povzneáen! jména českého
vůbec aby hojným přihlaSováním a
odebíráním knihy neodkládall tak aby
ííftrotlnl vytmr závazku sveniu do
státl mohl rfihláftky a zásilky ad re

sovány buďtež na tajemníka

mgr R V MIŠKOVSKÝ

1440 So lfith St Omaha Neb

ČESKY LEKAR

SOHUYLER NEB

Úřadovna Jižně od kamenného banku

Přiveďte svd koně do dobrčho stavu a po&lete co
"nejdříve
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Tisíco koní vSech druhu jest okamSitA potřeba
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Kupci zik budou ze vfe:h hlavnkh trh'i e Spoj Státech

Dražební prodej každý den v týdnu vyjma v pondřť V

í

Tržní zprávy zasýláme na požádání Dopišto nám

W N Babcock T E Sliort
th40c4m hlavní řidilel

PEVNÉ
Viditelné Ozdobné

(lulněJI než ostniilv ilrál)

Hartmanny plot z drátěných
Dvukrít luk iwvní Inko lni51illu Mni ni (

voll'4ui ! obchodnici) komor

mimo toho dmulo ha k obecním

volbám v IJrnA A jak tyto volby

dopadly ? Hanebtič To byla ná

rodní ontuda jak v Iknó tak v Olo

roouci Nečekalo (a niu dobrcbo
vřak ia to tak liaritbnó dopadnu to

nikdo aiii ve nti&ch ijcpřcdvfdal
obou volbách do obchodních komor

rtedoatali tiawi ani lilami

Při obtcnich volbách doptali naAi v

třrlím gbfru pouze 29 IiIhhQ A ta
vaVchno ro dAlo ca amiřovacf éry
bofrátuké a ei apolupflnobcni obou

n A rodukb atran! Je to podivná vře!

Popatřins na Brno Zda e pře

polovici cfMkóho obyvatelstva vi5ik

toto obyvatelstvo nn& tu 24dného

fftnamu Úřad obi-cn- v I5rn6 ld
ná nřmecky a toto as trpí jak od

cettkýcli obřanft tak od vyiifch úřa

at K')by í'hká obeo úřadovala

vjhradnó řeaky pak by to netrpí-l-
a

ani vláda ani Nřmci — Ž-- i jnme
tak ipatné při obecních volbách

brnínkých dopadli vinna toho je
oenká naíe inlflligcnce jak národní

tak mladočcflká V Hrnu mámo ce-ak- ý

lid a čcnkou intcllignci vS tk

nemáme tu Jidnou orgininaci V

Brně e touKtřcďuje celá politická a

aoudní apr&Vii Moravy Zde je celá

armAda českých úředulká íde je
velký počet českých ucitelft Zd

jaou rozličné fonké akoly a rde mi
me několik čeiikých penřinb h úta
vfl Zde máme českého biskupa
celou čeakou kapitolu a veškeré če

ké knÉÍHtvo V Brné máme celou

armáda českých advokáta g nich!

mnoEl v čsa voleb kandidují po celé

Moravě V Urně máme mimo toho

tří české denní listy —a vzdor vSemu

nestojí celé národní limo in fajfku
tabáku Je tedy cosi shnilého v br

něnské drlsvě! Z Brna nám posý

lají jako se athediílě fckfré rotka

ay poaýlají v uvědomělý kraj pou
atu proklamací manifestu a provo-

lání — a aami v Brněnočini ničeho

v i i I"

IrHlHřkyjro trávníky a nahnuly ochranu ntd na alnimy a kvrtlnv nMniS dr4tAné rotio

HARTMAN MFC CO WvítvH V" :I 61 ht„ 4tlaata (!llťirtlt Fll l ti

CHAS 3 VOPIČKA

ČESKÁ PIV0VAMICKÁ SP0I
Jediný to ryze ceHký pivjvar v Chicago nnbíz! ctěným kraianftm a zejméi

pp hostinským ve Spojených Státech ve velkěra

PRAVÉ : ÓESKÉ : PIVC
VYItAnÉNÉ— ——

OTTO irs
pokladník
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Neb jest naším Českým jednatele

z kim cbmrle a ccíInnS iio sMn které jest BcjzáraíCIí a nejlcpSí t tri

Kdo jo pijo jednou chce jo plti stále a žádué jiné mu více nechutn
askavě objednávky svá adresujte
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