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Jckťll ano ncoromcíite zastsvitl se i

prostřed 1'rahy u starého známého

J Ondráčka
1333 JI 13 ul

který má pro vás vídy nejlciM Omažakť

ágr importované kořalky i vína vScbn
itruQU Jato i uobrc doutníky
Moit tmportotani fprimká

jetí jediná toho druhu tě miU
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Máme na skladé knihy pro opiso
vání čtvrtletních zprá pro řády i

Velkořady

Každý úřadntk ví jak žádoucným

jest aby zachovány byly opisy čtvrt
letních zpráv Nejen že pohkytují
obraz stavu a pokroku řádu nýbrž
zhuHta je jich potřeba k zjištění
okolností učlQ aťl Nemáli řád

knihy takové nemá také své čtvrt-

letní zprávy uloženy proto že opis
na obyčejných blanketách se snadno

pohodí a ztratí V knize jsou vsak
na vždy zachovány Prodáváme
knihu tuto obsahující místa pro 40

zpráv tedy na 10 rokň ta 75o

Pro velkořídy jest kniha Uková též

nezbytnou Každý tajemník Velko

řádu by měl míli zachovaný opis
čtvrletnícu zpráv víech řádů aby
mohl je a následujícími porovnávali
Kde tak se nečiní chybuje se Má-

me knihy takové pro Velkořády dvou
tf v tuhé vazbě o 400 a 600

stranách po 13 50 a 1500 Kde by

přáli si tajemníci Velkořádft knihy
takové jednotlivě pro každý řád

prodáme jim je ta cenu valně sníže
nnn Ublednávky knih těchto l i
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prtifeaorn ta to iín Protni
někteří profafjři rojí poalofhičn
mnoho a lřiní skoro lidná ('!
tl il re n-- n dle íikult které jnii
tudenls'vem nelejně obafiieny

nýbrl i dl předn4k které Dejanu

stojné studentom potřebné) po
t4tnřní kollejného jest Jen Č nm
slusrosj a spraye llm-rt-

l NejlepM
ovsem reforma kllejného bylo by

úplné Jeho zrušení nebof JknliUvl

musí býti bezplatné nemá H vidě

láni stiti se výsadou a monopolem
tříd majetných

1'uplatnkl ítMe ' Nékttró
vládní listy přiietly nedávno íprá-v- u

že se připravujo zvýíení du

stojnickýth platí mimo to třeba

prý provésti opravy ve výibruji
rikouskébo dělotřelectva Z'im

fká olraii obdrží prý vedle toho

prapery a hudbo Pěkné to iajité
vyhlídky do budoucnosti — jeStě

pěknějSI však j žo lví podii no

vých k tomu potřebných diní pone-

sou právě ony etivy které vojen

skými instancemi jsou dnes [to
hlasovány ta nečestné Auo k

placení se jim dostává ještě dosti

cti!

Vidi plat chtějí katoličtí da- -

chovní a za účelem dosažení svého

požadavku vypravili do Vídně bro

madnou deputaci ze všech králov
ství a zemi kteri se oiminia na

předsedy víech kluba poslaneckých
s prosbou aby Žádosti jejich na-

létly u nich podpory Ná5 náior

0 živnosti kněžské je znám alu i s

tohoto svého stanoviska nemůžeme

než odsosditi dnefiní stav rozdělení

přfjmft mezi duchovenstvem: zatím

co vyiiňl hodnostáři církevní mají

přijmu až do statisíců horský ka

pláiek div že neumře hlady a ka-

plan v kraji nt-ra-á se leckde lépe
1 nižší duchovenstvo má ledy svou

sociální otázku jako ji mají jiné

stavy a především delnictvo Až

do nedávná sociální hnutí dělní

cké bylo církví a jejími služební-

ky odsuzováno dnes má církev ta-

ké svojí nerozřesenou sociální

otátku: nespokojenost nižšího du

chovenstva a snaha jeho zlepSiti své

postavení

Jvslanec vasatipn lediiant o

zvýSení plata úředníku v říšské

radě navrhl: Všecky v cl I sta

novené funkční přídavky vyjma
přídavky ministrpresidenta mini-

stru a místodržitelo buďtež škrtnu-

ty jakož aby v předloze zvýšené

příspěvky 0 místodrlitelu ponechí
ny hyly v dosavadní míře Vida

vida ten pan doktor Vašatý který
q v téže řeči zastával ubohého

lidu venkovského vzal v ochranu

pana ministrpresidenta který nyní
dostává ročního platu 12000 zl a

funkčních příplatku 14000 zlat

ŽovanI "roístodržitelové kteří mají

nepatrný roční důchod 20000 tl

byty diety atd těm tedy na návrh

4s'upce ptsecaého rolnictva m4

býti jeiU přid4no? Přičiněním

Ay
'TWf M irMHl foltf ! ní
ftlka i'1ní hfttun) pi( ftil ?!

Hlt!! vrť'i'ttaU ib mM" la

)t liji !ifiJift4 rtp '!'! hilrilila

Vl#df Inal lPhl l'l) I

nllal a rjila m i i ikern ("

Vy

kona l'i mřrou Is Jaern nl ťtijr
fMnf Jinr roí řflf kr TadV

nl tlsaft řifto il'n' 'i tlr ly

a lehká nhaena luplY Jt
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A je r' Sarsnparllla oiUtri-fiuJ- e ijráHu

ré mfileí spláceli i v pěti letech!

Eminence Schinborn jest ▼ čelu

podniku a poněvadž kapitoly vyše-

hradská a hradčanská jsou — chu-

dý není odmítáno ani dobrodinců

a dary Nu tak Čechové lide sbí-

rejte Nový lit vám za to co nej-

dříve vynadá

Droboty Těžkou ztrátou posti-

žen byl arcibiskup Kohn byloťmu
ukradeno kování — od parádního
vozu Mnohý r řtenřřu domníval

by se žo ztráta ta není tak hroz-

nou neboť kování kočáru nestojí

přece tak obrovské sumy peněz
které by olomoucký arcipaatýř je-

hož roční příjem páčí se na více

než millíon zlatých siéHi nemohl
Avšak chyba lávky u parádního
vozu jeV kování — zlaté a teprve
nedávno zaplatil pan arcibiskup z

mozolně vydělaných peněz za opra-

vu tohoto voiu ani '20000 zl A

je lva že m poprvé vyjel v této
zlaté schránce na své posvátné
tělo do vesoice l')ražovio u Vyško
va na Moravě již nějaký čipera
odtrhal a odnesi veškeré zlaté tf''
kování domnívaje se patrně žo s ' '

zlato nedobře dá srovnali s učenic

křesťanským a následovníky verV

kého Krista o němž až dom l my
slyšeli jsme že by e byl vozil ve

slatém povoze v době kdy na tisí-

ce lidu křesťanského zmírá v bídě

a hladu Kristin byl živ z práce
své a s milosrdenství dnešní jeho

nástupci nevědí fco ilťem co dělat
a proto plýtvají s ním na krášlení

kol evých povozfl jež pouličním
blátem se brodí! A přece pýcha

jest prý jedním ze smrtelných bři-

cha! — Možná však že pro du-

chovní pastýře podobné hříchy
neplatí!— Jak "Podvysocké Listy"
oznamují učitel náboženství na

Škole Komenského v Kutné Hoře
P Konečný "vštěpuje" dětem Kri-

stovo učení lásky a odpuštěni —

holí a pěstí Zcela podle epigrama
Havlíčkových:

Výklady kantora Doubravy
snadno chápe hned

každý Žák i třebas bez hlavy
má-l- i jenom hřbet

Zima u nás nastala Ohlásila so

pěknými mrazy a 7 i 8 stupňový-
mi Potom napadlo hojně sněhu

který se aU neudržel v Praze a v

okolí Roztál Ale na horských

krajinách so drží — Po oblevě

dnes a včera mírně v noci mrzne

Lid bea práce se obživuje Seká

led % vozí do sklepa hostinských A v

řezníka —aup—
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liti jeat Přifilk i éro- -

ky pftlřky upliti lil křývsl
hni ií'íiri'ii Jll dnsi in4 kapay vy
brikrif ané
Pndíffto J"t ntl ři4řolií ho

uidirttvf: emt i Ml ♦ritio
t44rt v inlřa nejfěllf polnika-e-

liitnll i"mft a dřlílelé obohacuji
i Té vttřlkr divllsniy a

super li vMen ly rostou rok "d roku

s nimi vimihtjl bída nsmooi

lu'4' I Ibř4cl prostituce a vlechny

jiné priidikty ralebo společenské
ho tiofádici

Piiduikatelé vyráb&jl blahohtt

tro lebe a nepatrný počtt avteh

přátel n4rodu pak ponech4na jest

piiiinnrst hradili výlohy výrobou

pansVéh i blahobytu A konečně—-to- ž

vlála? Nemohla by těchto fi

millionft ziplatiti i těch 70 až 80

které jl kral české odválí?

7we' volby Zemský výbor
království českého tureil so podali
čekéma sněmu návrh na zavedeaí

přímých voleb v obcích venkov

ikých škrte volítele kteří teprve
volí poslance Tím zpneobem při

palá 1 poslanec na 125 tisfo obyva
tel venkovských kdežto v městech

jich 33 tisío obyvatel má jednoho

poslance Zavedení přímých voleb

namrilo by krok ku provedení
skutečné rovnosti občanské —

Sjtzd českých zemhUlců Nové

české sdružení agrární svolává na

den 17 ledna selský sjezd na němž

přijat býti má pamětní spis vyšlo

vují se pro zrušení diferenčních t

termínových obchodu na bursách

dálecí pak vydání zákona proti kar
tel 6 ta

V Praze počet nezaméstnanéio

dělnictoa odhaduje se na 5000 jež
bydli v Prate a okolí Lid tento

tbaven jsa práce jest tím zároveň

tbaven i výživy fleky každoročně

odnášejí bohatOG prsť — na jejich

regulování nejsou peníze domy v

obvodech asanačních straší na jich
bourání nejsou peuíte Holešo-

vický přístav místo pro dovoz a

přív-o- s pomocí lodí zřízen byl ile
všeho pouze pro chov ryb na

splavnění Vltavy nejsou peníze lid

chodí polonahý krejčové a obuvní-

ci nemají co dělat v dělnických

příbytcích zmrzá voda nenalézá

se lidí kteří by skonsumovati mo-

hli vyrobt n ý uhel a tak to jde do

nekonečna Peníze máme na ka-

sárny Ďa kostely na kriminály na

vojáky a lodi válečné a proto nám

jich schází na jiné věci Rakoa-sk- ý

pořádek A ten nž jiný ne-

bude Marné volání marné touhy
Sio přístavem se snad přece hne

totiž splavněním Vltavy na něž

právě povolena značná část Ale

pomaže to zaměstnání všem?

Nový český denní list klerikální
už záhy nastoupí svou činnost

Pater Horský hlava a sproslředko-vate- l

nového klerikálního denníku

svým věrným v časopije "Cechu"

sděluje scvrklou zprávu žo slibo-

vaný denník vyjiti má počátkem
Nového roku a sice toto nové tak

vyhlašované dílo skládali ae bude
a dosavadního denního lišta "Čo

clu" a třikráte týdně vycházejících
"Večerních Novin' Dále se pro-

hlašuje že denník tento nebude
sloužiti jodnotlivcam (kapitolám
jako dojud) nýbrl všemu lidu ka-

tolickému a proto katolický lide

kupuj si podíly po itu zlatých kle- -
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JOSEPH BLISS
komlulonář ne lifm (lobjtkriii

((latia ttrbaaaKld(
SOUTH OMAHA — NKU

Ylanoasá p42 tíoaja aa la látylkim I nu
InUlitn 1'Maao Vala )mI

ocUvl ládáaa

Trínioeny na ioAtlAil
NaaapomrDta Halo 114 Eicbati Billdlug Boaťi

Omaha Mab

Novinka snupakúm

Pravé haličské (íJatioier) rapé

přeinř dle předpisu rakouHkčho a

aa pomoci bývaléLo ddovcdoucibo

T rakouské továrně vyrábí

L J PALDA
EUjin Jawa

Poélete dva dvoucentové kolky
a obdržíte poítou vtorek v té cené

Dosud nio lepšího se lu v tom obo-

ra nevyrábělo Žádný fifiupák ar

oelenl poslatí si pro viorek

Adresa:

Great Central Tobacco Works

Elyin Torna

Vyrábí též dobré kařlafé tábá-k- y:

Koráno Granulovaný
Au-atria- n

Pare a Cigár Clipping (od

padky od doutníku) 5 tfm

Cechové !
x JeJete-l-i do staré vlaHtiračte sobé

apamatovaťt že costujleí a jich
kafry hned po přistání parolodé do

právají io po íeleinici bezplatně
a! do rnésta Břemen Oicete-l- i sobí

uspořiti ubyteřných vydání nesvi-řajte- po

přistání lodé nikomu tickety
a kufry nýbrž posečkejte tím až

dojedete do místa Břemen a pak

teprve odevzdejte své tickety a kufry
jediné české firmfi:

Kareš & StoízKv
V 11RKMEN

20 BAHNHOFSTRASSE 20
krta aa irýml kafry b"i' la doaava 4o-r- al

ht n m

l-if-~ Pékni kniha v elegant-

ní vabi lest vkusný a užitečný dir
vánoční riite k nám o seinam knih

všech prací tiskových nechť dějí serořnž- - A což U exekucemi ohro- -

laskavo pod adresou

Pokrok Západu Omaha Neb

— Předplácejte avým přátelům
Hospodáře" do Cech pouze 1150


