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pádu Lid stává se netrpělivý
Zde v Praze to kvasí Na ulicích

slyšeti tu a trpké narážky na če

skou politiku tu a tam ozve se i

příhana A to jsou bouřlivá
ci Staročeši skončili posměchem
"To jste to dopracovali !" Mla
dočeši musí dát pozor aby ne- -

mřeli na heslo: "Nejde to !"

Pak nastoupí — radikálové
U Čechů radikálové u Němců
Wolfové: pěkná to perspektiva!

Veliká rraha mocně dere se v

popředí Poslední debaty na sně-

mu král českého otázku učinily
časovou Hovoří se d ní na ve

řejných schůzích v Praze i v před
městích Nejvíce ná Žižkově
Rozcznávati v této otázce sluší
dva proudy: Širší a užší Širší
proud zahrnuje u Velikou Prahu
veškeré obce v okolí pražském u

poloměru 8 km Tento proud je

zdravější Chce z Prahy učiniti
moderní město se zvláštními čtvr
těmi výrobními aobydelními — k

čemuž ovšem zdánlivě velké ony

prostory naznačené nezbytně po

třebuje
Proud užší chce spojiti s Pra

hou pouze předměstí Karlín Žiž-

kov Vinohrady á Smíchov Tím-

to spojením by Praha moderně se

neobrodila Ostala by předměstí
mi sešněrována a tísněna Proudu
širšímu přeje Praha a obec Libeň
Bubeneč Vršovice Nusle Dejvi-
ce atd Proudu užšímu jmenova-
ná dříve 4 předměstí Který

proud nabude vrchu nelze napro
sto určiti však širší má přec na-

děje více Interessuje se oři i cí-

sař a hrabě Thun — jak jsme my
už do "Pok Záp" za jeho

místo-držitelová- ní

napsali — rovněž o

jeho provedení se zasazuje V ce-

stě stojí pouze tří otázky: potrav-
ní čára činžovní daň a nehotovost

některých obcí Však trochu mi-

lionů by věc spravilo Jubilejní
dar učinil by v jubileu snadno
Velkou Prahu

Erár nemtisil by ani pytlíkem
hnout Stačilo by darovati k to-

mu cíli erární pusté pozemky v

Praze a v okolí a miliony by se

vysypaly

Hospodářská miztrie v Praze a v

okolt rovněž by tím vzala za své

Není zde práce není výdělku Ti-

síce lidu Žen i mužů bloudí tu bez

práce Krade se i loupí A na-

děje na obrat nikde Lidé nuzní

potácí se hladově ulicemi nespo-

kojenost jejich bouří na schůzích
nezaměstnanců a propukává den

co den intensivněji

S obavami hledí se budoucnosti
vstříc

Snad nové projekty pražské v

bídě uleví

Praha převezme pověstnou koň-

skou dráhu a přemění ji v elektri-

ckou

Nový obrovský železný most je

projektován se strany libeňské do

Holešovic

Assanace židovského města po-

stupuje určitě a vytrvale
Vltava činí se splavnou v Praze

až k Mělníku a to z dýmadly
Nové nábřeží zřizuje se k mostu

Palackého a na něm postaví se

pomník Palackého k němuž zá-

kladní kámen bude položen 20

června v den kdy v Praze budou

se konati oslavy stých Palackého
narozenin

Tyto i jiné podniky snad Prahu
oživí Potřeba oživení je

FR CUBA
CESKt PRÁVNÍK

VE SC1IUYLER - - NEBR

Vede právní pře při všech sou-

dech v kterékoliv části státu a po-

slouží právní radou ve všech pří-

padech Pečuje bedlivě a osobně

o všechny záležitosti mu svěřené

Reference: Bankovní dům F
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Shuyler Neb

tek v noci velkým požárem jímž
za více jak $200000 škody spftso
berlo Požár vypuknul z nezná

mé dosud příčiny v přízemku Da

visová obchodu s nábytkem a po
žár rozšířil se tou měrou Že záhy
celá budova v plamenech se nalé

zala Vzdor všemožné námaze

hasičů rozšířily se plameny na

sousední block Richardsův a záhy
požár nabyl takých rozměrů že

hasičský sbor úplně bezmocným

byl a hasiči omaŽští telegraficky
o půlnoci o pomoc požádáni
Zvláštní vlak s Četou hasičskou a

parní stříkačkou vypraven byl o

hodině ranní do Lincoln však

následkem zahřátí nápravy dojelo
se teprve ve 3:30 kdy požár té-

měř již uhašen byl Mimo uve

dené budovy zničena byla ještě
budova Lancaster a budova Car-tero- va

Větší část škody jest po
jištěním kryta
— Jihozápadní Nebraska na

vštívena byla v neděli vánicí sně-hovd- u

a to tak prudkou že tele-

grafické spojení podél dráhy Bur-lingtons-

bylo přerušeno Vý-

chodní Nebraska naproti tomu

navštívena byla slušným lijákem

— v' Clarkson zemřel v sobotu

ráno občan Fr Vítek městský
maršál Zemřel náhle a mluví se

že prý se otrávil Náležel k řádu

Z Č B J a Loži Žižka A O

U W
— Dle časopisu "The Wahoo

Wasp" nebyli ve Weston ne

dopatřením navrženi žádní čekan-c- i

pro místní úřady a proto také

neměli prý tam dnes také žádnou

volbu

— V Dodge oznámen v úterý
min týdne úpadek smíšeného ob-

chodu firmy Zástěra & Kunhart

prvý to úpadek udavší se v mě-

stečku tom za minulých 12 roků

Firma byla již po delší dobu ve

špatných poměrech finančních a

úpadek uspíšen byl členem firmy
Jos Zástěrou kterýž prý do bot

prásknul — Majetek firmy při
nese prý věřitelům as 50c na dol

ar

— V Clarkson jak se nám sdě

luje jest stavba akciového mlýna

parního nyní již zajištěnou neboť

potřebný k tomu kapitál úplně již
est sehnán — Dr G P Cle- -

ments v krátkosti dostavenou tam

bude míti velkou residenci

prý to budovu na celé

odbočce F E & M V dráhy —

SI F Kudrnova staví obchodní

budovu v níž umístí svůj obchod

módním zbožím — Pan Jan

Chleboun chystá se též ku stavbě

budovy obchodní tak že možno

směle říci že již po mnoho roků

nebylo v Clarkson tak čilo jako

nyní
— Ve Wymore chystají se tam

ní obchodníci ku stavbě akciové

máslovny nákladem $3500
— U Hebron zastřelen byl v

úterý na honu kachen I4letý Ar-th- ur

Garmire soudruhem svým
AI Camperem Camper mířil

právě na kachnu po řece plující

když tu Garmire do rány se mu

vpletl Téměř celý náboj zasáhl

jej do hlavy tak Že smrt okamži

tou byla Porota koronerova
zbavila Campera vší viny

— V Nebraska City udála se

ve čtvrtek z rána srážka dvou ná-

kladních vlaků při čemž oba pa-rostr-

značně poškozeny a dva-

náct nákladních vozů zničeno

Zřízenci železniční vyvázli s leh

kými pohmožděninami
— U Syracuse uhořela ve čtvr

tek k večeru 8letá Laura Brank-manov- a

Táž Šla se podívati na

vypalování koruiska při čemž ša-

tečky na ní se vzňaly a než ku

pomoci přispěno býti jí mohlo

utrpěla tak těžkých popálenin že

v krátkosti jim podlehla
— Ve Wílbcr nalézala se na

volebním lístku při dnešní volbě

V Praze 17 března
Blluace politická r Vídni a t Cechách

Velká Praba UosHiiláfká mizérie
? ttarl vlatti

Sttuátt řolittiká ve VUni Dnes

vlečky mysli v Rakousku i v Če-

chách zaujímají otázky nadepsané
XlV6e ostatnf ustoupilo do pozadí
Ve Vídni je čilo už dnes AČ te-pr- vé

v pondělí zahájena bude říš-

ská rada přece poslanci většinou
liž dnes tii meškají Den co den

koriajf se porady stran i minister- -

stva Ministerstvo nemá na rů-

žích ustláno Strany též Něco

se strhne Buď roztrhnou se

strany německé z nichž nejhůře
se daří liberálnímu velkostatku

aneb se trhne ministerstvo v

n£mi nejhůř se vede zástupci téže

trany dr Barenreithovi Však i

ministr Kaizl bude mít posici
žloii Proto na všech stranách
ruch

V Thurt myslí že stačí tu a tam

úsměv aby státní mašina vešla

zas v pohyb Klame se Chtěl

míti otázku jazykových nařízení

uklizenu předchůdcem v domnění

1 že potom to půjde ale — tím prá- -

v} narazil Némci Wolfem štva-

ní troubí znovu nejen do opposi-c- e

ale do obstrukce — a Češi

Gautschovými ordonancemi jsou

pdhněváni hluboce Nařízení ta

jsou krokem nazpět k punktacím
ona dávají možnost roztržení
Čech ve tři národnostní území a

připouští tlumočníky v řízení m

ba Němci budou je chtíti i

na sněmu král Českého Naříze-

ní ona ostatně vmísila se neopráv-
něně v právomoc sněmu jemuž

jedině přísluší otázku jazykovou
řeŠiti A z těch důvodů žádají
čeští poslanci pevně aby ordonan-c- e

Gautschovy byly dány k rozř-
ešení sněmům království Českého
markrabství Moravského a vévod-atv- í

Slezského Požadavek tento

budou také ihned usilovně tlumo-Čit- i

v prvních schůzích říšské rady

i splnění jeho položí jako podmín-
ku svého setrvání v neutralitě

Tím přibyl Thunoví na cestu

dový kámen Jednání předběžná
jsou skončena a v několika dnech

stane se definilivní rozhodnutí ko-- f

lísání není více možno Buď v

právo nebo v levo Thun buď

musí zlomiti obstrukci anebo mu-

sí povolit jí Povolí-l- i má po
většině

Jak vláda rozhodne nevíme

Ale slepec viděl by kudy kam:

Většina zastupuje dnes 16 milionů

lidí — menšina pouze 8 a z těch

jen polovice patří obstrukci
í Ale psali jsme: jde o Němce a

těm se ublížit nesmí Anděl s

nebe dnes Němce s Čechy nesmí

ří proto bude boj První rány

padnou brzo Už volba předsev-nictv- a

bude zlou na říšské radě

Sezení dle toho nepotrvá dlouho

Naděje že Češi vykonají úřad

mouřenína a povolí vyrovnání

rozpočet i branný

kontingent a potom že budou mo-

ci býti odstrčeni — tu naděje den-

ně mizí Nebudeme předcházet
událostem tvden ie sám snese v

klín Ale dnes uŽ najisto 'staví-

me: Situace ve Vídni je zlá a

možno čekati tam bouře i překva-

pení

úplně syt Vídeňské čočovice a mí-chani- ce

a žádá dnes rozhodně své

Jak jsme minule psali pozlátko
Kaizlova ministerského fraku mu

nezaslepilo oči naopak český lid

bez rozdílu stran v Čechách na

Moravě i ve Slezku Žádá dnes
zřízení v Rakousku

rovnoprávnost národní a rovno-

cennost jazykovou

Veliké schůze voličské v Praze

s ve větších městech volají poslan-

ce do hotovosti a k výpadu Od-

klad další sliby lichocení nemají

dnes ceny Zavedly by také jen

nejenom viechen krtlčnatý Jed

odatrafluje ale tvoři novoa bo-

hatou krer a ukazuje ae býti
r skutku poailujícím lékem jelto
tvoří zdravé perné' maso Není
na prodej ▼ lékárnách—ale pouze
od zvláštních místních jednatelů
nebo přímo od majitele

— U Wilber učiněn v pátek
večer několik mil severně od mě-

sta pokus na vyšinutí vlaku Na-

hromaděno totiž na trati značně
roští kamení a jiných překážek
na štěstí však parostroj ani vozy
při naražení na překážku tu s ko-

lejí se nevyšinuly

— Z Clarkson se nám sděluje :

V sobotu ráno po 7 hodině zemřel
náhle snad otrávením (dle léka-

ře) pan Frank Vítek rodák z
Čachnova kraj Chrudim delší
čas clarksonský maršál a někdy
řezník Proč tak učinil neví se

ale jistou věcí jest že byl trochu
na rozumu chybný neb dosti to
na úěm bylo lze pozorovati Pří-

čina největší která na jeho rozum

účinkovala byla že byl před ně-

jakým časem krávou proražen na
slabině a tak k velké práci učiněn

neschopným Druhá věc účinku-

jící naň byla jeho všeliké nehody
a pronásledování v jeho maršálov-stv- í

Zanechává po sobě vdovu a
dva hochy 8 a 10 roky staré

Byl u Západní
Česko-Bratrsk-

é

Jednoty (dříve Č S P S) u řá-

du Západní Svornost a u lože Jan
Žižka A O U V Pohřeb od-

býván v neděli dne 5I10 t m za

hojného účastenství jak od členů
obou spolků tak i obecenstva
Pohřben byl na Česko-Slovansk-

ý

hřbitov v Clarkson — V sobotu
dne 2ho dubna odpoledne odbý-
vána byla schůze podílníků
"Clarksonského Mlýna" kdež
zvoleni následující direktoři: Jos

Fillipi Jos M Mundil Karel

Novotný Frank Rozmarin a Jan
Hunt — V pondělí dne 11 ho

dubna pořádati budou Sokolové
v Clarkson najednou v obou ta-

nečních síních zábavy za jedno
vstupné 50 centů ve prospěch
českého dne v Omaze na výstavě
zamississippské
— Kuřte výhradně Pospíšilovy

nejjemnější 5c doutníky 28-- ir

— Krajany v Boyd County
Neb a Gregory County S D

upozorňujeme že A Křikač v

Butte Boyd Co Neb má na

skladě úplnou zásobu hospodář-

ských strojů které prodává za

nízké ceny a krajany vždy v obo-

ru tomto co nejlépe obslouží
Přesvědčte se u něho nežli koupí-
te jinde 25—3m

KKANK E BL189 prodává
K O HLISS prodavaí borř dobytka
JOH BIIS8 prod ovclaif'n mne
J H HLISd prodavši dob vepř

Kt rfkollv nich praetiie v lijmu
vcb likasoika

Joseph Bliss
komisioriř se žirím Mytím

říulo 516 ExfbangBhj
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městské pouze jména nynějších
členů rady Boreckého Grimma

Shackeltona Sadílka a Zvonečka
kteří uchází se o zvolení peticí
Jména kandidátu navržených
kaukusem občanským na lístek

dána nebyla an nominace tyto v

Čase zákonitém zápisníku townní--

mu oznámeny nebyly

— Ve Wilber odbývána před
minulé soboty na podnět p Jana
Zvoníčka valná schůze občanská
v níž zvolen výbor kterýž sbírky
ve prospěch hladovících Kubánců

pořádati měl Výsledkem bylo

poslání 20150 Ib potravin hlav-

ně mouky a jest prý naděje Že je-

ště jedna další kára sehnána tam
bude

— V Nebraska City odkázána

ve středu soudu krajskému pro

neoprávněný prodej lihovin pí N

Latta-ov- á lékárnice z Unadilla

Žaloba vznešená na ni tamní

prohibiční ligou a záruka ustano-

vena na {500

— V David City vyzvednut byl

minulého týdne zatykač na Ed

Texla z Bruno a sice učiněno tak

Fr Kozou kterýž tvrdil že dne

ledna Texel padělal podpis
Marie Otoupalovy na notě dané

firmě Kingman & Co z Omahyna
částku $688 a na kteréž Texel byl
dlužníkem a Frank Koza a Marie

Otoupalova ručitely Na zapla-
cení noty této Žalováno bylo fir-

mou v květnu a rozsudek v pro-

spěch její vydán Tehdy neuči-

něno ani nejmenší zmínky o tom

že by podpis Otoupalové tchýně
to Texlovy padělán byl Texl

dozvěděl se za v čas že zatykač
na něho vydán byl a proto jedno-

duše odjel aniž by byl řekl kam

Když zjištěno že odejel do Wal-n- ut

Grove Minn požádán byl
šerif tamní o jeho zatčení což v

úterý min týdne učiněno V pá
tek však Žaloba proti němu

okresním škrtnuta Uká-

zalo se totiž že Koza kterýž jest
bratrem pí Otoupalové Texla

zažaloval jedině proto aby sestru

svou k vyrovnání rozsudku při-

nutil
— V Cozad přišel v pátek o

život George Hoffman Týž za-

městnán byl opravováním větrní-

ku při čemž šátek kterýž kolem

krku měl ozubenými koly zachy-

cen byl a on vtažen do těchže s

takovou prudkostí že vaz mu zlo-

men

— V David City učinil si ne-

známý dosud šprýmař podařený
žertík s tamní milicí Kapitán

setniny E prvního pluku národní

gardy obdržel totiž telegram jímž
nařizováno mu by setninu svou

do pohotovosti připravil a k oka-

mžitému vyrukování do pole proti
nepříteli připraven byl Jelikož

telegram složen byl tak Že prav
divým býti se zdál uvěřil Zeinin-ge- r

vyzvání tomuto a místní členy
do zbrojnice povolal a pro členy

bydlící v Bruno Brainard Dwight

Rising City a Bellwood buď tele-

grafoval neb povozy pro ně po-

slal Teprve později se vysvětlilo
že vyveden kapitán aprílem Za-

vedeno bylo vyšetřování za úče-

lem zjištění kdo žert tento si

i


