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chyby ať už tu loyalnost jen líčí
z oportunistických pohnutek aneb
opravdu cítí následkem dlouhého
zvyku To věčné dokazování své- -
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lidstva ošklivou slabostí — a není
divu Že tu pak Čechové jsou po-

važováni za národ pouze negativ-
ní povahy který jen při karabáči
positivních Němců může sloužiti k
dobru veškerenstva Rozvažujme
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nehleděli rozbíjeti nad hlavou ten
rakouský krov když se národové
slovanští hlavně pak do Německa
trčící národ český takového sbo-ře- ní

bojí co svojí záhuby? Vždyť
tito dva spojenci právě tu záhubu
jejich plánují a vyhledávají zaklá-

dajíce na tom své sny o budoucí
své velikosti!
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dolávaly? Houževnatost českého
národa iest tudíž
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M"" Pro Pllce
Bez dobrého léku na natírání tria rH

revmatismu bolestech na prsou v kříži
ve svalech neobejde se žádná rodina

Severfiv Olei sv Gotharda
uznán za nejlep&í lék toho druhu

CENA 50 centů
Na prodej ve v&cch lékárnách

W P 8EVERA řeský lékárník
Ledař Kaplds lowa
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Tento prsní Bilsim Jt chválou pro
tvé otilfhřujlel vlaittnowtl jimiž
tvedá a utIJl a vyhojl olíznuti bliny
Neobwibaje opium neb liánf JínojMij
af lék Ducbovnl voh-Jn- l řeřníci bu-

dou ~vkledkem Jestli lék pouiljí kkv
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ALLEN U LUNO UALHAM

U lékárolkA: Sxs 60c 1100 láhev

Or Chas Rosowafer

fflce: 2Í2 Itee BMsr roh 17 ul a
ťarnam Tt lefon 504

Oojdlí : 2417 Junes nliee roh iótt
Vermíte káru n Leavenworth ni

Telefon 1217

OMAHA - - NI£BR

DrGalbraith&Lord
provádí prakci ranhojičskou
a léčí ženské nemoce

Office v Paxton Hlock na rohu Ki a
Farnam ul Omaha Neb

Jsou téi k nalepeni kaidodenue v 8t Juocpb
nemocnici ulh 6

Dr E Holovtcliiner

český lékař
Office na rohu 15 a Hovrard ul Nhef

ly's IlItMk ě dveří 210
Telefon U38

V Dfárně k naletění od 10 do 13 hodin rámu
xl i do 4 odpoledne a od 7 do 8 večer

Obydlí f ěísle 1019 Center ulice
Telefon 1074

Dr L H SIXTA

cĎealsiý-
- lékař

SCHUYLER NEBR
Pí sáma v Hollnianově bločku

V druhém poscliod!

— Předplácejte na Knihovnu Ame-

rickou pouze $100 ročně

Pánům úřadníkům spolků

Účetní (obchodní) knihy jako Lcdjf-er- s

JotirnaU denní knihy a jiud od
75c nahoru u Pokroku Západu

Hledáte
nový domov
na venkově?

Pak-I- i ano nejlepší hospodářské po-ícm-

nalcznctcvčeské osnde M0SINEE
Marathon County Wísconsin Jo to
v ncjzdravřjší části Sjxj Státu a ceny
pozemků jsou dosud velmi nízké

Tyto pozemky jsou žádoucí

poněvadž splátky Jsou výhodná
půda úrodná a bohatá cena je-

jich stále stoupá podnebí zdravo
a příjemní výtečné trhy jtou na
blízku mají cistou vodu a žádná

sucha blízké železniční spojeni
dobré cesty školy kostely a sou --

sedství jsou uprostřed obydle-

ného vzdělaného county maji
tolik dřivlkteré vynese vice než
co dáte za pozemek

Můžete na nich pistova ti všecky druhy
obilí chovat dobytek a provozovat inÁ

slařstvl neb syrařství Proč hvste kupo-
vali pozemek za drahý peníz když můžete
dostatiakrod $5 do $10? a pocruck
jest mnohem lepií než v nfkterč staré
osadě — Yydalijsme obrázkovou knížku
o české osadč MOSINHI5 a Wisconsinu
kterou pošleme každému zdarma kilo
míní do Wisconsinu přesídlit! a zodpoví-
me reikeré dotazy co nejrychleji
Dopisy své adresujte:

EsttiUulhkúh
Box 286 MILWAUKEE VrlS- -
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Niagaře úpadku a bídy — a nelze
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Rakouska kteráž to království
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té míry že nezbývá ji už prostřed
kd ani na potřeby nejnutnějŠí" A

tak se líčil v barvách ještě žalost-

nějších hospodářský stav českého
národa též ve sněmovně
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nebyl více ubíjen zlou vůlí ma-- 1

ďarsko-německo-židovsk- ostat- -

nich součástek té říše Národ če- -

skvvté adrpM' i _vm„ rfcaK k

dovozuje Že sama bezpečnost
to vvžaduie aaJi"L!:?ívtmiwtcuaM uuMdVťiii IC iibC I

I

bv tím vůči ostatní Kvronř 7ÍlaN
í~ t x vx-- : ~ — 1 „ u

ímw í vii x ju 1cju11
příkladu i Němci ostatních částí
té říše firotestuil proti takové spa

v

se Rakouska jsouce odhodláni
vše hnáti do krajností aby podob- -

ném uzdravení a spasení habs- -

burerské té říše uvarovali N l
e ca„ nr i

n r lí1 " i :

aby se jejich říše stala íederalis-r"1- "

mom clnuinrLnn _ u X t_it
I

Kv°dy ohlednž lPh° mez' t"0
"Ví-mt- t "'""=" naro- - či

práce byl zameikánt Ra-

k°usí° není k náPravě a česky

vse tím d°POtí hříchu sám

"~ ocuu"' nuA sc luu rayiienrou

Dlft nřirnzpnírh rUrlnocřf ! 1

' — = " u

Francie neměla nikdy svolovati
DV Německo zabralo vlasť české- - bv
ho národa v svůj germanizační
mlýn protože zněmčení Čech zna
mená neodvratně zněmčení celého
ostatního Rakouska vůbec ano
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Rakousko není schopno žádné
ho zreformování — ani na zákla- - jest

zavedení tohoto země rakousko- -

německé se odtrhly lesť tedv

svrchovaný čas aby se také česká

politika dle toho zařídila — do- -
kdo

kud není ieště oozdě Rozhodná
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PaK ly ence viastne národ
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vůli ní ntchává prchati drahv -

cas a kIesatl veškeré síly svého d
zuboženého lidu v
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ultimatum a oznám —

tak daie snášeti nemůže nýbrž že

Pádu pokračování toho ožebra- -

cujiano syslímu přestane se cítiti

pHsltišníkem a započne dílo svého di
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mu vlastně patří a co mu tak

Íako tak neuÍde ~ aby nezabralo

své nutnost n'koliv z jakési mi- -

osrane asKy k českému národu!

Kam Němci rakouští ve spolku
s Maďary míří a jaká dohoda se
mezi Habsburgy a Hohenzollcry

dávno Kala to neviděli přeď
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pak t obou těch stran se má asi
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oko tak aby to sice uspokojilo na

chvíli dětinou mysl tamních Slo- -

vanů ale věci Němců to v ničem

neublížilo Rakousko nechc býti
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