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nejstaríl český lékárník v Nebra

má lékárnu v Prague Neb )

Je vždy čerstvě zásoben všemi do- - "!

máčíml hojivými prostředky Bylině 7

květy kořínky kapky olejíčky šfá

vičky práSky mastě pro různé bolest

jako podlom [fellon] mast pro otravu
krve začínající v končetinách) mastě I

pro koňské boláky léky pro koňskou '

koliku rfizná mazání pro lidi i pro do

mácí zvířata to vše připravuji d! „

dlouholetých osvědčených zkušeností

Prostředky skoro okamžitě áčinkujíci
proti píchání v uších proti rýmě pro (
ti bolení zubu a Lolení hlavy mast
proti kuřím okám užívání pro játře J
a ledviny Elexir pro změnu života u 1

ženských a kdo ví co jiných věcí T

Tím mi ovšem zásoba léku vzrostla
tak že mohu vyplnit každý recept ať
ho psal kterýkoliv doktor Dovolává í

je se Vaší přízně doufám že v čas J

1:

potřeby navštívíte vždy

A MSlNDU

Upozorněni
Následující výstřižek z novin v Bar--

ron County vám vysvětlí vfie:
"A larre landdeal was clospd vester- -

day when tne Knapp Stout & Co Com-pan- y

sold to K Rosbolt the Eau Claire
land nan all of tneir lands in the íollow
ing townshiDí: Dover Dallas Manle
Grove Chetek Stanfold and Barron
This is one of the largest deals consum-mate- d

in this part of the statě for a long
Ume The lands were bought by the
company over thirty years ago when
this country was a wilderness Now they fj

are surrounded on all sides by prosperous 1
farms irood roads schools and rhurchea 1
Weunďerstand Mr Rosholt intends to
offer the lands for sale in smaller pieces
to actual settlers" i

hotova : '

Slavnost Palackého v Praze koná
se 18 19 a' 20 června Bude
to slavnost obrovská Čechy
Morava Slezsko Halič a celé
Slovanstvo podá si tu ruce!—Re

ferát o této slavnosti vyplní náš

celý příští list

Droboty Schůze po Českém

venkově se - stále čile konají
mnoho v nich potyček o vedení

politickém Rozpuštění parla
mentu a federalistické naděje
mínění konějŠÍ a zjednávají Mla- -

dočechúm pevnou půdu i na dál
Ale proto přece venku to kvasí i
i v Praze Mimo to boj národní
ho dělnictva s internacionálou
zuří mocně Vítězství kloní se
dělnictvu národnímu silně Bouře
národnostní pak se posud neztiší
ly Den co den vybuchne někde
vzteklina německá která přenáší
se 1 v obory národohospodářské a

průmyslové Tak se ovšem bídě
u nás nepomůže A lid nemou
dří Ku vší psotě organizuje
namnoze zbytečné stávky
Pohodu máme pěknou letní na

noc chladnější Úroda slibuje
zdar

Lékaři chtěli bperovati

Severův olej Sv Gotharda pomohl

' Musím vypsat! případ v mé rodinč
Holka osmiletá mně upadla i vzal jsem
lékaře dvakráte po dven dnech Ten n kl
že musí bVti operována jinak že jí není
pomoci Tak jsem se obrátil na Severův
Olej Sv Gotharda a tím jsem ji mazal a
ona zo čtrnácte dní byla zdráva a to bez
operace Martin Janeček

449 W19th St Chicago 111

Severftv Olej Sv Gotharda často po
může tam kde se lidé vzdali naděje na
uzdravení Jest to nejlepsí liniment kte
ty může býti pro rodinnou potřebu při

Íraven
Často jediné natření vyžene bo

jsou kdekoliv Cena 50 ctft

Připravte se na horké dny letní aby-
ste nepodlehli nebezpečným chorobám
letním Severfiv Krvečistilel sesílí krev
a nervy a tím celou soustavu VaSi pod
póruje zažívání a odvádí nečisté látky
z těla Cena $100

WF 8EVERA český lékárník

th tf Cedar Rapids lowa

„Alpha De-Lav- al"

m h oditříMj netány
' De Lával Alpha Baby
odstředivky smetany

byly prvními vždy nejjep-fiiD- il

a nejlaclnéjími Jsou
zaručeny že Jsou lepSíml
nežli vBechny imitace a pa-
dělky Schváleny vAeru i au-

toritami Více než 125000

jich v ožívání Prodá se

jich desetkráte tolik Jako
ostatních dohromady Vie- -

cnny a runy a veli-
kosti tfiO do 1285 —2 LSetH 5 až 110 na
Jedné krávě rotné
vice nežli usazová-
ním mléka a o 13 ai
16 na křiv víc než
odstředivkou nata
nápodobujíc! Ka-

šlete si o nov "Ba-bv- "

neb "Ďalry'
Separator katalog ? 268 obsahující hojnost
praktických pokyn tím lék arskch

THE De IAYAL SEPARATOK CO

Randolph & CanalSt I 74 Cortlandt Street
Chicago

I New York

Pojedete
do Kalifornie Mexika Nového
Mexika Arizony neb Texasu?

Jestli ano dopište na E L Palmer

Passenger Agt Santa Fe Routě
Des Moines lowa o nejnižší ce-

ny jízdní jedné cesty neb sem i

tam a plné podrobnosti lístku se

týkaiící 3Vtf

N
OVÁ

UIVIOIV

zvtsoná tm dráha
Jest nyní otevřena

JEDE PO VAN BUK EN UL PŘÍMO PŘED

Chicago Rock Island & Pacific
stanici

Oestnjtd kteří do Chicaga přijedou mohou
po tvf iená drixe dosáhnout! kterékoliv Ústi
města aneb ta poplatek 5c navftívitl který-
koliv obchod v středu města Vlaky aaatavuji
na Rock Island stanici každou minutu Vý-

hodu tato mate skýtali pouze

"Great Rock Island dráha"
Zatlete Zcentovf kolek a obdržíte po tou

perspektivní obraa Chicaga v a barvách Jen!
anáxortoje vse cosi o Chicagu a tvsená drá-- t

přejete vřdétl Mapa tuto ml 11 byste mítl
lijete Jinde choete-l- l místo navUlvitl neb

b dlíte-- v Cule Doptfte na
JOku SEBASTIAN O P A

Chlcairo III

Předplácejte na Knihovou Ame-

rickou pouze Itoo ročnč

vili se jen v čelo letošní výstavy
která má býti obrazem veškeré če
ské technické práce pokud ovšem
obraz takový lze zasaditi do rám
ce jaký byl určen výstavě letošní
V čele výstavy letošní stojí veliký
sbor českých mužův práce od děl
níka az po tvůrce prvého řádu
sbor pracovníkův přes 500 hlav

čítající roztroušený nejen po ze
mích koruny české ale i v cizi
nacn a přece druzne pracíma o

společném svém velikém díle
Sborem tím jest zastoupen vše
chen pracující český národ ve
všech svých vrstvách Výstava
letošní jakožto souborný obraz

práce technické jest výstavou
první toho druhu v Evropě a jme-

novitě inženýrství a architektura
dosud nikde nebyly zobrazeny tak
cele a' pospolitě jako budou zná-

zorněny na výstavě této České-

mu řemeslnictvu a živnostnictvu
tomuto zvláště důležitému střed-

nímu stavu Českého národa věno

vána vynikající pozornost i tím že

oborů jejích budou na letošní

výstayě i objekty jakými se ne-

může v tom množství a v té úpra
vě vykázatí žádná ze všech dosa-

vadních i největších výstav vůbec

Jsou to vzorné dílny různých ře-

mesel a živností Dílny ty budou

pro naše řemeslníky a živnostníky
zajisté nejdůležitější atrakcí celé

výstavy neboť mají ukázati cestu
kterou by se i malý muž práce
měl bráti k cíli své lopoty v kruš-

ném boji o existenci či ve snaze

aby způsob své výroby zlepšil a
sám se pokud možná postavil na
ono stanovisko drobné výroby k

jakému nutně pobádá a nutí doba
nová

Není oboru z domácí techniky
jenž by nebyl na výstavě zastou-

pen alespQfi částečně Své čestné
místo mají tam i čeští rolníci a

hospodáři v jejíchž čele stojí
sama Ústřední hospodářská spo-

lečnost pro království České Če-

ští technikové mají všude dobrý
zvuk Některé listy cizí již nyní
všímají si výstavy a samy se hlásí
o zprávy Jmenovitě však u bra-

tří slovanských přichází se letošní

výstavě české vstříc tou měrou že

jiz nyní jsou projektovaný nejen
hromadné návštěvy slovanské

nýbrž i odborné slovanské sjezdy
a v první řadě sjezd slovanských
architektův a sjezd slovanských
inženýrův Taktéž celá řada

hromadných návštěv ze zemí če-

ských jest již nyní ohlášena po-

řádány budou i sjezdy živnostní-

kův také hospodářův a zvláštní

vlaky budou vypravovány nejen z

jednotlivých míst nýbrž i z jedno
tlivých továren Přihlášky jsou
činěny již nyní

Výstava architektury a inženýr
ství zahájena bude 15 června

průvodem jehož účastno bude
téměř 100 různých spolků a spo-

lečenstev živnostenských O 7

hodině ranní budou se seřaďovati

účastníci průvodu na Král Vino-

hradech na náměstí Purkyňově u

radnice v ulicích Komenského

Krameriově Klicperově Vávrově

Erbenově Hálkově Čelakovské-h- o

třídě a Palackého třídě Prů-

vod vyjde o 8 hod dopolední
zahájen jsa čtyřmi heroldy v hi-

storických krojích jedoucími na
koních a bude se ubírati Palacké-

ho třídou Škrétovou ulicí kolem

musea po Václavském náměstí
Eliščinou třídou přes most a Běl-skéh- o

třídou hlavním vchodem na

výstaviště kde rozstoupí se ve

dva proudy z nichž vyjdou dele-

gáti jednotlivých společenstev ži-

vnostenských a spolků ku zahajo-

vacímu aktu do průmyslového
paláce
Zahajovací akt aepotrvá dlou-

ho

Po něm otevrou se brány vý-

stavní Mnoho dosud tu ale

nehotovo a stále pilně se pracuje
Proto zevrubný referát o rozloze
a umístění všech odvětví na techn

výstavě ponecháme si na pozdější

nikde se dařit a tak zeje na nás tu
všude rozkol bouře národnostn
zášť

Purkmistr PraSský dr Podlipný
měl býti v Brně bit Pěkný to

obrázek německé "zářící" kultury
Vizme jen: Morava na oslavu

svého syna a rodáka na oslavu

svého vědátora a učence Fr Pa-

lackého uchystala manifestaci na
neděli 12 června v Brně v hlav

městě Král hlav město české

Praha aby dokázalo své sympatie
k velikému Cechu a zároveň aby
manifestovalo v této věci jednotu
Moravy a Čech usneslo se súča

stniti se této manifestace deputací
purkmistrem dr Podlipným

v Cele zajisté to akt slušnosti a

zdvořilosti jíž by uznání neode-

přeli ani Hotentoti Ale brněnští
Němci mají o slušnosti jiné ponětí
Sotva že prolétla novinami zprá-
va že Podlipný pojede do Brna
do Němců jak když píchne A

v neděli když k slavnosti došlo

měli plán k uvítání hosta hotový
"Ten chlap zde nesmí sestoupit"
měli heslo: A spití vínem i pi- -

v
vem s košťaty chrp a s holemi v

ruce čekali na Podlipnáho od rána
na nádraží Čekali u všech vlaků

Ale když Podlipný dojel Čechové

obrovském počtu vytlačili Něm

ce s peronu vsedli s nim do koca
rů kolem kočáru jel jízdní Sokol

banderium a tak místo zabráně
ného sestupu měl dr Podlipný
triumfální do Brna vjezd
To ovšem Němce podráždilo
Nemohouce u nádraží roztrh- -

nouti průvod pokusili se o to v

ulicích obývaných německým

obyvatelstvem Hnali na český

průvod s holemi házeli naň s

oken shnilá vejce okurky plivali
pískali štěkali řvali Kdo
neviděl nikdy německou kulturu

když září zde ji mohl viděti na
hou Sem měl zajít jí se po
klonit pan Taaffe Badeni Gautsh
Thun Zde by se byli najisto

vyléčili
Některou dobu musel průvod

zastaviti

Bojovalo se opravdu!
Ale mohutný ďav 50000 Čechů

zvítězil protáhl vítězně nadšeně
slavnost s hosty z Prahy i ze

Slovenska se zápalem dokonána
Živel český v tomto zápasu

kde mohl ukázat hmotnou sílu
ukázal duševni převahu a zvítězil
e boj byl toho důkaz je 150

zatčených osob [Čechů Němce
němečtí policajti chránili] asi 50
do krve sbitých účastníků a množ-

ství holí klobouků a manžet

shnilých vajec okurek buřtů atd

jež kryly ulice

Ale násilí nepomohlo
Zdar první mohutné manifesta--

ce české v JJrné posui cechy
Brněnské

Němci když nemohli zkazit
slavnost vytloukli druhý den če-

ské závody česky ozdobené
A policie ani muk A ze vzte-

ku Němci se utěšují jak prý Pod- -

ipný z Brna utek Ale neutekl—

odejel přesně dle projektu v 5

hod doprovázen nadšenými Ce

chy!!!
Technická výstava v Praze Ve

středu dne is t m po třetí se v

Král Oboře vyhrne opona na ve

likém jevišti kulturních snah če
ského národa Výstava jubilejní
projevila na jak vysokém stupni
stojí český průmysl výstava náro-

dopisná znázornila individualitu
českého lidu letošní pak výstava
technická chce zase osvědčiti

jakého stupně dodnes dosáhla čin-

nost ve všech oborech a všech
směrech technické vědy a techni-

cké práce v Čechách která již ode
dávna docházela vynikajícího a

také zajisté zaslouženého uznání i
v cizině tam kde technická věda

a technická práce sama stojí v

různých odvětvích na výši nejvyš-š- í

Letošní výstava není jen od-

bornou výstavou architektury a

inženýrství Inženýrství a archi-

tektura jakožto přední represen

Pftvodnt Informace od rpravodaje "PoW Káp'

V Praze 14 června '98
TWinftrlmpntiwAnív-7rr- mr v 1lnáiií o vvro

vnání rakouskouherské— Akce smiřovaní
na Moravě zmařena —Purkmistr 1'odlipný
v Brnň liisultován Vista va technická—
Slavuos' ťalackeno— lrouoty)

Dopar lamentováno! Chefministr

rakouský uznav konečně úplnou
marnost parlamentního tahání za

souhlasu císařova zavřel parla
ment tu krčmu plnou nadávek

sprostoty šalby a klamu No

viny české i německé hádají proč
hlavně tak se stalo Jedny tvrdí
že proto že parlament byl k práci
neschopen jiné udávají jako pří-

činu nemožnost docíliti shody v

jazykové otázce a opět jiné svádí
vinu na bezohlednost obstrukce
Veškeré to hádání je správné ale

také — zbytečné
My v "Pok Záp" od počátku

podnes důsledně psali o neschop-

nosti rakouského parlamentu a o

nutnosti ho buď učiniti schopným

práce anebo —jej zavříti Na naše

slova došlo Parlament vzdor

všem lákadlům Thunovým vzdor
všem ústupkům levice že až sla-

bost jí byla vyčítána se prače
schopným nestal naopak v šílené

zuřivosti a zaslepenosti obstrukce
zašla tak daleko že ústy svých
řečníků zvláště Wolfa zřejmě
urážela i osobu císařovu a ukazo-

vala nepokrytě že nejedná se jí o

Rakousko ale o Velkoněmecko

A to rozhodlo
V kruzích císaři nejbližších

dlouho se německá pangermánská
chtění tutlala ale po řeči Wolfově

v níž zjevně ukazoval na revoluci

a ji předpovídal — po té řeči po-

spíšili rádcové císaři nejbližší
s radou aby parlament byl zavřen
Ale neklamte se že proto radili
k zavření jeho aby zabráněno

bylo rozšiřování revolučních chou-

tek s parlamentních stupňů— ný-

brž levice (Němci) nepozbyli
1 i v 1 1 y

posieuni speiKy uuvery jjauuvm-
-

kovy a nebyli —odstaveni
Tento náhled pronášíme my

jediní a první a přesvědčíte se že

opět mluvíme a píšeme pravdu
Můžeme také hned své tvrzení

podepříti důvody
Zatím co soudí se o tom že

snad parlament takový jaký byl
zavřen na vždy v kruzích zasvě

cených se tvrdí že v létě dojde
na svolání důvěrníků českých a

německých k poradám o—smíru

Thun chce tedy znovu Němce

uchlácholit jako jeho předchůdci
Taaffe i Badeni Ale šťastněj-

ším nebude to víme předem —

Po nezdaru Thun asi rozpustí říš

radu v nynějším složení a— nebu-de-- li

nahoře odporu—svolá novou

jak jsme minule psali sněmy obe-

slanou Ale i to vše zdá se

nám marnost nad marnost!
V Rakousku je definitivně dopar-lamentován- o!

jediná spása pro ně je federace:

svobodná automonie jednotlivých
zemí ve svzaku říše

%

Tato federace po 50 létech ne-

plodného parlamentování bije mo-

cně na rozhodující faktory bije

mocněji než jindy a zdá se že

konečně aspoň k prvním stupňům
uskutečněni dojde
Zmar rakouského vyrovnáni je

hotovou věcí Kvótové deputace
se sešly a— rozešly Maďaři ne-

povolili ani na poměr 62 : 38!

Urči tedy kvetu cisaf a ta bude
asi v cifře námi už dávno ohlašo-

vané 64 či 65:36 neb 35

Dál to nepůjde Maďarům se ne-

smí ublížit ti hned zuří a bom-

bardují Ale máme to tu v

Rakousku a v Čechách hezké

což?

Akce smiřovael na Aforavl tma-řen- a

je také V neděli n ěly být
konference obou stran ale Němci

prohlásili že referátů nepřinesli

protože jazyková nařízení nejsou

zrušena a že z toho důvodu se také

v závazné jednání nepustí Tím

ovsem je—dopracováno Utěše

Jak výše uvedeno iá Drávfi kounil
velkou rozlohu pozemků blízko naší če-
ské osady v Barron County Wis ale je-
likož to vezme mnoho peněz držet tolik
pozemku daně úroky a jiná vydání uza-
vřel jsem dáti cenu na týlo pozemky tak
nízkou by každý akr byl prodán do 1

proince 1898

od $2 do $@ za altr
Mohu ručit že toto lest poslední dH--j

iezitosr jez se Kciy naskytne koupiti po
zemeK v uarron uounty za tyto ceny]
vsicnni nasi Krajane siyseu o líarro

ii i ti a ě
vioumy nejoonaisi to iarmarsRy okf
na severozápadě f

PriirTtn A nrpaoAiWfn ao nmhnt r
druhu bující jetelové louky a partvťíjF
JMenl nikde místa kde sejete) daří lepí
než zde a kde ten se daří Jistě též najdete
pesny uusiy aonyteic ovce a prasata

S50 centu Ixoto-vě- -

a 10 cen ti měsíčně na akr Isou nodmínkv
jež umožní každého sobě zaříditi pěknou
iarmu li jez maji něco peněz uloženo
mohou je nyní lehce zdvojnásobili Mám
fotografie mapy oběžníky atd dodísu- -

jící tyto pozemky lež zašleme zdarma
ale nejlépe když přijedete hned a vybé-ret- e

sobě hned při dráze a městečkách
Jest zde osada čítající přes 150 českých
rodin v Barron County a jest lišto že
nejméně 200 nových si zde zakoupí léta
tohoto Zde jest příležitost! pro každého
a nikdy se varn více nenahodí dostat
pozemek prve jakosti v tak nízkých ce
nách a na tak mírné solátkv ' Já platil
hotově za každý akr a proto mohu dát
čisté papíry každémn kdo koupí

rnjeate nneu aneb pisté na
K Rosholt Eau Claire Wis

Pšenice jest Králem

armáři západní
Kanady jsou
vůbec meri nej
bohatšími

Do-

cílili toho pě-

stováním terdé

pšenice čís první na farmách
vládou kanadskou obdrželi

Uvažte ICO akrů pozemko zdarma a

nyní tezi na pozemka tom

$1500 ai 13000 i akra0al nad veškeré výlohy:::::::::'
Osadníci přistěhovavší se jsou nejzá- -

možnějšími občany Kanady

Máme skvostné opravený obHník (1 pamphlel
v Česká ř-- a aailems ic kaldama na poiádá- -

nt n nna W V R4I tká ti V V I I BIJ '
Omaha Nbr aneb doptáním na: VfffjX- -
meta of the Interior Ottawa Canada— Prótei f
hodláte 1! přestěhovat! se plito bes odkládá
aslleme Vám oMfnik sdarma H6-T- Ira '

Dr E HolOYtchineis

česky lekaf

Office na roba 13 a Howard mh 8he

ljt BUckf í dreH tlO 7
Telefea 1433 : '

V —f I b " ~l 4A - M _J

paiaoi oapoieane ioaiaoi večer -
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