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Horku 11 itnití

Vtlniu nili Mhtij#

ZPRXYYZAMOftSKÉ

A'#iV fittfHf(tt'tt rabývá
nyní t%l pomry v fakotiko-nlMrik-

aountití "NovOti"

pf(ltllfMV)((' o ptnli ilnít li
iidá-loatec- h

V tábořu nfiieklil pfaví

Výclioiíj g fiyřtjíích nennáí
dáno jet poměry samými Jest to

pok) ttmlí ťeskuitl kfáloVitVÍ t1-l(- ft

politická autonomie jké p

íívají Bhřy ílokud se ď tane
tento řohodný kfk dotutl pont'
v# nl Kakfímka buď- - koíavýiii
Wakouko iiitrvá pomofí vý(h
Niiiíň a!" svými Slovany Čký
národ j' ť pevná opora ííí- -

ne-dal-- li

se tíař korunovati ř I?
králoVkou korunou (inkoti m6

to iiťíniti nvní Tímto slavnont

1'nl eliilýml Jáfřaml tyřirtiifnlf ámn Játř slaU nelnul H
ťikohi wr s(řlu# isfhvnjí tloflirt vllvřiii svým ÍIn-tf- 4 k

iMlalul aliř tlsmti IsMfi ui[h% ilřidijr nfliihft Jstřf

jMtlt Jitra il Mn t labuVrníru

JnilltM'Ml nUM iti ítu islváiil a jtan f tln

Klyl atsf " iii'H4'ii ílvll asilatA lřf
VIHifir tt" mihiI4íSf pUJÍ miiotií ohilh Jti f

ssurst f k jMti látiaf u llivy rtrrsrii

'rtsf Ir řt itfliiSfttil tíit st Vřlirl

Játra lí laliflrk a Siř # vMtí uí4ulm

lr íligiisl KiM iilgs lUmlirirKrr Trnpfrti

í

iiniiltnváfií MkoiitWh" vojska

Mkuké MííJe —

fte Vftf I tomu pfiiláí klínil lp k

liklu jrjl arranovali poÍ vlnřm
St ho n ff ra n'Hi7lř fiMavánř po-tian-

#le)M dn- - vftčj ihn vi-l- r

irldtiým jji(h 1rtiut jíniil ai

lib vnvati pftiti lUktufcil n b x

p řfi pfiM bavof ké: tm-- nal
)ttmiluf řnlifnlsjf: í ulátníd Ve

VMní potlidpí prč tito lid4 tak

idíhvé vpíra(e feititiKÍ í %tňui

l4lu jioí vypovítbjí nám ('

thCiiti "boj al tu rioJe" roí e

tak lítili k vfili neviiuiiiiii tónin

řinu prnvrillrtoitÍ jakým jifiatít ní ja)k'vá ilm- -
5 a li

diibli I f proč tak liloitio11

kh( pni u zrudní a proí tak

vi4niv?' }(lil( a'lmiiiilra(iv
nífii fdtřJefil ('♦€ li n nkítntřiio-váít- í

HfAsh uf annttii? nme-ik- é

elne Jím KřkotHiíi?

"Ilil CWriiiania) irfeduita!"
Clít jí tu na hranicí h německé

hoh 110IU rmké lít- - ruíti kim-strnova-

nový S lib swi{-ll- o

stein nový l"iiat — - ilavfený
vůči nám Čťihům ale otevřený
vůči Německu vůči Bavorsku

Šatku a Brusku aby f m 1 1 uI stále

hrozili Rakousku: Nt lud I li nř

mckýril vně i vnitř nebudelli

pouhou ilependancí velíkílio Ně-

mecka rwlholíiin své olověné po-d- t

Svy jak Kain rít bl už hrozil a

dáme e přitáhnout tmi berlínskou

"magnetovou horou" velkonřme-ck- é

idey po níž už r iK6H Ignác
Kuramla za přítomnosti Beustovy
na německém "Bundesschicsseii"
ve Vídni toužil

SoutoJ Hakomkl s némctkou

UrdfMou
1 M4rMtMi IM úttm II

Tuk )♦ tedy po lmi ťhtknt
'Kf an !pr ktákhi" ni n'jí e vb
koněm ítí Mváči pod velením

fio "rvtífe" Nhnrf lak Iti
ho trojili a hvtlí na njJ při-

pravoval ůulavátký a rti-- f

nacionálu! tik r lot jMenníut ví-

řením bubnů reklamy jako na

ndáhut polití kou prvního řádu

od ktfřé áviiftí bude lii'Mi f)(

Rakouska ne li ulé l I I n I lvro-p- y

—

Vftří těmto Vikohilb)IH
tni ii vál řfijím výliřftl-kán- i

utn vláda ra ďďré ohnijj

llený Ihi "Vllktaí" v Clu

'v xájmu vifijiic b''p Č noMt a

pořádku" akáat co! Málo

Rakotuku vSem jitijm národům

vyjma jediné Nřiiue wpoč tu
krále Nt I jak živu nenaUl e

jediný německý hberál aby l I

proti tomuto obmi ování avohody
hrumažďovací e oval naopak

po třicet I t vřeihen němci ko

ustavácký a

tábor každý podobný zákaz schva-

loval a vládu ji n ku otfc jfnui
jtUti praktikování policejní

proti nám Slovanňiu

naháiial
V Sak nyní když ponejprv se

nfii obrátil a zatf1 také j tlnon

pro ztnřnu ilo kňže neiiucké:

"hajló!" sedláře to je jiná! To

hned poplach a staroněmecký po-

křik: "Waííena! Waflena!" do

zbranř do zbrani proti polské
vládč! 1'ryč s Dadenirn! Pryč

s Čechy! a chrpy ven a "Wacht
am Khein!" a "Deutschland tubtr
alles"

My bychom nebyli nikdy lir

líadenovi radili ku zákazu tohoto

schoenererovskčho "volkstagu" v

Chebu Neboť oČ vládá Uo? Tfi-roze-

a pochopitelní o to aby se

z oken střelnice chebské nerozlč-tal- y

smolné věnce politických řečí

velkoněmeckých Štváčů v Siré

vrstvy německého lidu a nezažehly
v nčm požár povážlivé spurnosti
a bouřné opposice Avšak tomu

se dalo přece tak snadno zabránit

pouhým stisknutím péra starého

konfiskačního aparátu jejž
nř-me-

liberálové přivedli svými

vládami k takové dokonalostí že

ním aktem uznání a posvř ní

fVtUho hitori ikého práva poo
lil by se lákla I uspofádání fíi#
i l se nabA nvní v postavení lie

pravidelném činem tímto peílť
se f ííe a zbaví se tííkťho bleme- -

ne Než k takovému Mi ní ne- -

stačí polovičatá opatření Nutno

aby vláda se vyzbrojila rohoclno- -

stí a energií pfinata konečně

vynikající význam slovanských ná- -

rodů v Hakouskil "Moskevské
Vědomosti" vzpomenuvle zahajo- -' 1

vacího prohlášení hraběte Badena

praví: Neminula ani dvě b ta a

každému jest jasno že nejen ne-

dostál svým slibům ale Že ještě
sešili! zmatky jejichž dědictví na

stoupil VŠ tky vnitřní poměry
visí nyní jako ve vzduchu a nikdo
neví kudy a jak vyjiti z této ma- -

tenice

Krakortkd ra ut "Vs- - W
tl-t-" v Červencovém sešitě píse- -

"Břes stálé křiky o úpadku vlivu

Němců v Hakousku třes nynější
tři ministry polské nedá se zapí -

rati Že charakter Hakouska zft- -

stal a iest německým Rakousko
dosud iest státem německým v

j
i j t

'Jí
němž jazykem ústředních úřadů a kud se tyče postavení Uulharska

jazykem armády je němčina a v naproti Bortě Bokud jsou
do-něm- ž

ve všech důležitějších mí-- mněnky ty hodnověrný nelze o- -

itatii m jst fllliiu wiimiIi
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Dr E Holovtcliiner

česky léktiř

oniec 11 a rbn a flwward l Mhn
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V 1 řfí b ftfrfttif Kl d t I? Klln réwk

Ohjllí VIl lUHMVnler ňllrf--

Trlolon ISlé

DrGalbraith&Lord
provádí prakti ranhojičskou
a léčí ženské nemoct

onirr 1'avtiin ItliKk na ruba 11 a

1'arnam nl Omalia SrU

Jit ll k nitMi'iil kiílMlnii SI Jifrpb
H'miH ilrl Wh

Dr G Rosewausr

Office:

i'22 Hee lihli roh 17 a raroam ni
Tclrfnn SO

ObyTlí:

5aJli 2 id bližo St Maryš Are
Telefon 1SIT

OMAHA - NKMtASKA
T Mluví řiwky

Dr Rudio-JIčins- kí

ČESKÝ

lékař a ranhojiC
V ( rete Nebr

Ordinuje v lékárně p Fr Neděly
TKLKrON 3S

Ze Schuyler NebL

DKHSixta
ČESKÝ

lékař a ranhojič
uvádí irťmu olxvonutvu v nímot la m
trvale ve Hlmy li-- r uhwIII n Jt n -

volán' ItiiMÓMiu ((iiiikm
I UíkuřUé hlixlHjiudiu

pml(uílll ruriKliii kantKláf nnlilí jnxlle

niiir v Holliimii ll(M'ku vo druhém piHu:h(MlI

TIHtř

FRCUBA
Český piiávník

VE SCHUYLER NEIJR

Vede právní pře při všech sou-

dech v kterékoliv části státu a po-

slouží právní radou ve všech pří-

padech 1'ečuje bedlivě a osobní
o všechny záležitosti mu svěřené

RrrKKKNtE: Dankovní dům F

Foldy Adresujte: Fr Cuba

Schuyler Neb

I897TF--S Bicycles
inu mule t"ny
illvky hochy (

ůpnf víWr ut
ni JnlJ coiiy

íiiio "írnktroml m Hano
♦Kft "ArllnKUn" fí M)

1 an
til Mrykl 11075

' MnyivoiMl" iip)JlrnMlui rf'llnřjl
lilfykl nit inl tXIM Kolu wtrun --

lou Mt na (' II k pnililédnutl IVnli Iiln4
nNihl Kupujte plimo ol vyrlilirl4 1'trtrU
te tnu pmoi'iit JtMlimU líím Velký llluctru
vnní kMtwlog ulaním AdrwujUi:
Ch Bayer Valoa li WVmí tlareeM
TU3T3l~lr H 87 CIi1mc 111

poruřovati optování th)b po
rálku panování Alexandra II Ku

sové nemají ničího proti Bolákům

ale iipíímnost rad vfdinikýih ta
sopisft jel se namáhají aby ná

Bmy smířily s Boláky v západ
nkh křajíi h je průhlednou
V lak zvaných západních krajích

jest 43 proč ruského lidu ostatní

aí na malé zlomky jsou Bitevci

Menšina nepatrná již tu tvoří Bo- -

Máti tlíte-l- i býti smíflivou musi- -

i bv lítí řukti V ruce s touto vět- -

šinou a jejími zájmy Co pak se

týče vlastního polského území gu

bernií povislanskjth tu osvědčí

své smířlivé a bratrské nmysly

nejpřesvědčivěji budou-l- i působí
ti na své soukmenovce v Haliči

aby zanechali útisku lidu haličsko- -

ruského lakmile haliětí Boiaci

podají bratrskou ruku haličským
Husům učiní Husové rovněž tak

oproti Bolákům v guberniích

V (tsttw knilflt FtrdiniinJii

hankfho k různým dvorům evrop

ským uvádí se ve spojeni — zej
tnena v německých listech — roz

nčné účely politické zvláště po- -

vjem té doby ještě rozhodovali
míníme VŠak Že ani V tomto pří- -

nadě nebude vaditi iakási—sketise

Mluvíť se na druhé straně záro- -
-

vefi o tom že kníže hodlá se dát

vyhlásit! za krále a že mu sultán
odtlati chce hodnost generálního

y_ 'i _ť_f i 1::
líUVerntTa VC VVCnouill 1VIIIIH III'
chtěje na místo ono dosadili hod

nostu tureckého Mezi Sofií í

Cařihradem panuje sice jakési

napjetí které však nikterak nelze

považovat! za takové aby vedlo k

povážlivějšímu néjakému konilik

tu Nabvlo bv většího politické
ho významu jen tehdá kdyby
Borta setrvala na své neochoté k

uzavření míru o němž se jak zná
DIO dosud Wlednává

O oftvtířnt Nancy jednáno jest
de s dobu ve vojenskycn

[Jzkh {rancouzských t
r„ xm __f tlK--

"
J

x
liliím c Yvsiurujc juavia vn

_w w l

poíalo co nejdříve Nejde tu o

vnost vc va8tním toho siova

imyl nýbrž o veliký oVýf i 1 I 1 4!
lauor Kue uy monia smcsmaii se

velká armáda vojenská a který by

vyžadoval nákladu asi 35—40 mil

fr Bodivně vyjímá se ve zmíní

"""" ullu "w

enjo opevněný tábor slouží

FUU4C 14

nich proti vpádu vojska nepřátel
ského nýbrž že by byl také vý

datnou oporou vojska francouz

ského na výbojném postupu prot
Německu "Z Nancy" — praví

pisatel lze do srd

cc sousední říše" - - Navzdor
všem těmto projevům vyskytují se

n4hled
'
áčn ň'n'

na priKiaa vysiovu c se prou t0- -

nuto PUnl namítaje že by k

proveuem jeno ireua uyio ne 4u

h)ljrž 200 monů

_ _ — M 1 Tl A u
IKK txIKi ulS I im

flvnl ihiIWikihii t
JUUUUU l 1 UllfA No Vi rku Jiu
ti pro Uty lowu Ntrku inte

1

3Z £Z&

Ano tolik a nic méně vyšlo o

chebských těch randálech a výtrž-

nostech na jevo: Že ol drahných
let pracuje v zdejším lidu něme-

ckém rozkacená a neztrestaná rota

velkonřmetkých Štváčů za tím

účelem aby vypudila z mysli jeho
všechno vlastenectví rakouské nad

tož pak české a připravila jej pro
žaludek "vŠematky Germanie"

Bo třicet let nechávalo se Ha-kous-

o té krtčí práci zdejších

"tolarových Brušákftv" klamat

hledajíc a stihajíc zde pofád jen l

zpozdile kutálející se rubl rusky
_V j t v I „ „ro iricei lei nevěrno nam a spo- -

léhalo jedině v něnuckou věrnost

zdejších Knotzů Knollň rickerto

1 1 1 1 - 1 -- iJil „Ak_ I

anespo Kravaiecn cneosKjxo mu

býti věru nadobro a navždy rozča- -

rováno a vyhojeno ze svého osud

ného sebeklamu Dnes již nepo-

krytě odhazují ti diplomatičtí Hu-

sové Schlesingrové Sigmundové
své farizejské škrabošky a zdobí

Be dcmonstrativné proti icakousku

prusacKou tmuuu t

ckou revoucm kok-iu- uu u j

UOU UKaaie na vvivjuu uuu umu

'

tVSljiŽ listy německé

všechny odstíny stran mezi Schoe- -
L

—

německé atritátorv zdeiší že ooií

jediná — - pruSácM !„
1

Zv „
" " — ~

Irntnii ma v V--

(rharh „f: na

pozoru od nynějška ví kdo jsou
v zemích koruny české jeho přá
tAA - L-- fl v%itt o ař!fl

jvw " -
T aHru-hu-

sképro Rakousko a my jsme jen
Kílrctíví Jal ta lrntínniii i sr

poučí!

Mistr ataTlta Nenarážíme lu na

dtlo nroslulélio nnrvžskéhn Hiilsovate
- - w -

tu a dramatlsty Henrika Ibsena

když hořejšího názvu uiíváme ale ca
Dra Bet ra HoÍMiko mistra itavitele

krve a systfinu Otcové a matky Jimi

'

t I

f i

i

I í

- t : t

' í! i
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'r t í

" i

"i i

%

4 í

af : -

- i ř i

stech zasedají Němci V tomto
etálř rnvnniirávnOKfi nnvaínit? sr

k
- n4

rfltlnOÍti nežli německé za křivdu
1

v_rflm_ v fmt_ sttx rov

lo ávnosti muvf ge dosmJ 0
ná- -

I

rn nnc o "tnnns rh fi i nitnn- -
" " ~ ' I"

c(ch Unl( kde mřIo by ge miuvitÍ
vž(] a ygude Q právcch a p0vin- -

nostechl Na neštěstí pro Hakou- -

sko a na neštěstí pro sebe nepo- -

chopili Ts'ěmci rakouští onu dějin- -

nou úlohu jakou mohou a povin-
-

ní imi ni t hřívatí v Rakousku

oj Mmého átku ustavního ži- -

t( snažii se o znemožeění vývoje
n4rodností slovanských v jedno- -

tlivri rjmtrU n Laítnt Utn

tu slovanskou musit veden oyti

"l""! u "auM l"tu
bylo bojovati na smrt Není nic
charaktcrisíiřtěišího než děiinv

DOskno „vmna' 1 u I

Třf y fomtn l01l
11 7 T " VT" n " t _

"

"cmci¥ZU""on5""M vcnu 1'"'
I

vilegovaného stanoviska a každé
SnaŽenf !?v"kév Ztmích fh™:
Ntricmr') i loln urALr na Itcrrfkll I

jvI I

státní"

O smíru ruiko-pohkt- některé
acntiíav naím£ vp svérh znrávách— - —-- — -r— i v i
rřrthnia f Prozatím est n to- -

lile jisto že Husové odstraňují
I zhvtkv niimořádnvch onatření iez i

sestála po revoluci roku i05i

Bo příkladu "ISového vrcmene

"bvéta" a jinjxn tlumočníka rus--

kveh názorů v této příčině i
I f
I Nord" se zahvvá vznomt-nutém- i
1 '
povřstmj v dopise petrohradském
nřavf 4it:„to :„„ ja v Rusku

J m

™" -

pirované články jež uveřejňují
některé vídenské listy mluvíce o

Umíru rusko-oolské- m způsobily v

části ruíké žurnalistiky ohlas a k

nmn nřitPiti nřktí-r- é hlasv z kra' — —1
~

:A :i 1 - kt_ mftí

uos" F"-""- "
vém proudu" Avšak převážná
část ruské žurnalistiky nemíní do -

nepropouštěli z našich uzavřených
schůzí a shromáždění jediného
slova do veřejnosti Formule proti
nám zněla vždy lakonicky: "Schů-

ze nebyla důvěrná proto se z ní

nesmí ničeho uveřejnit" Jak po-

hodlně mohl hr Badeni prostým

použitím tohoto německého re-

ceptu učiniti ty Schoenerery Fun-k- y

a Iry neškodnými Málo by

je věru byl těšil celý ten vykřičený

chebský "volkstag" kdyby byli
věděli že všechny jejich petardy
řečnické shasnou' ve čtyřech stě-

nách střelnice chebské

Naproti tomu mohl hr Badeni

jako zkušený politik věděti že

zakázáním chystané opposiční
střelby do terče jen nažene vodu

na mlýn německým těm štváčům

a demagogům že se ti komediant

Stí Funkové ihned postaví do

hrdinné pósy a s vypnutýma prso
ma počnou před celým světem

jarým tórem řičet o pronásledová
ní týrání a mučení ubohých Něm

cův čímž rozdráždí a rozeštvou

německý lid v Čechách stokráte
více než sebe schoenererovitější- -

mi tirádami Slovem myslíme
že hr Badeni aákazem chebského

"volkstagu" se svého stanoviska

pochybil —

Ale v zájmu prady a v zájmu
svaté věci naší můžeme bytí této

chybě vládní jen srdečně povděčni
Neboť — skutky mluví a události

chebské otevrou bohdá konečně

již ty oči které se shovívavě při

mhuřovaly i naproti té skandální
obstrukci německých pokrokářův
a nacionálův v parlamentě cislai

tánském
Dnes vůči těm chebským chr

pám a velkoněmeckým trikolorám

lrf vzrůst vývin dítek MU WH? "7
„a srdci měli by poštovním lístkem

dopsatl na Dra ltra Fahrneye v

Cblcagu III majitelů tohoto leku a

obdrželi vjulacené něco ze zajiroavýcb

spisků doktorových přímo o tomto

pmimeiu jininnjiccn

Pánům úřadníkfim spolků

fV#tf íohchodnn knihy jako Leilir--

eri Journal denní knihy a jiii#l
7Sc náboru u Pukroku ZipaCu"dnes vůči tomu nejsurovřjšímu


