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Válečný atlas The "New Champion" vázač vaA"staré a vážené kastilské šlechtické

rodiny proslavil se ve své vlasti

jako básník a lyrik Žil ponejví-

ce na svých pozemcích v Manille

ZAJÍMAVOSTI

[Darované dltl Před vídeňským
!soudem veden jest mezi dvŽma

stranami boj o dítě ne sice z ná-

klonnosti a lásky k malému děcku

nýbrž ze ziskuchtivosti Jedná se
tu o darované dítě jež by matka

ráda dostala zpět ale pěstounka
dítěte nechce je vydar: tvrdíc že

dary se nedávají zpét Dřívější
houslistka jisté dámské kapely ve

Vídni Marie Mayerova měla dů-

věrnou známost se synem bohaté-

ho majitele domu jež nezůstala

bez následků a Marie dala život

dítěti ženského pohlaví jež do-

stalo při křtu jméno Ida a dáno v

ošetřování selce Kateřině Suché

Každého dojista zajímají událo-

sti válečné a s dychtivostí sleduje
veškeré zprávy o událostech na
moři i zemi K náležitému pocho-

pení a uvážení všech událostí ne-

vyhnutelně jest zapotřeby aby

každý měl při sobě mapu a to ma-

pu co možná zevrubnou a podro-

bnou tak aby na ní nalézti mohl

každé místo a město o němž se

dočítáme Abychom naším odbě-

ratelům poskytli příležitost sledo-va- ti

bedlivě celý průběh války za-

opatřili jsme 1 6ti stránkový atlas

obsohující mimo vlajek yšech ná-

rodů následující mapy: 1) Dvou-

stránkovou mapu celého světa 2)
Dvoustránkovou mapu Severní

Ameriky 3) Dvoustránkovou

mapu Evropy 4) Dvoustránko-

vou mapu Španělska 5) Dvou

stránkovou mapu ostrovů západo-

indických a karaibského moře jež

nepochybně bude dějištěm velké

námořní bitvy ku které se chystá

6) Dvoustránkovou mapu ostrova

Kuby 7) Dvoustránkovou mapu

východního pobřeží asiatského s

ostrovy Filipínskými 8) "Jedno-
stránkovou mapu Spojených Států

Stránky atlasu jsou 11x14 pal

Jest to ten samý atlas který ně-

kteří ohlašují v ceně $400 a prodá-

vají jej za 25 centů Jelikož není

3

na Filipínách jevišti to stálých
nepokojů a v poslední době boji-

šti vojsk amerických a španěl-

ských Jeho měkké srdce pocíti-

lo soustrast s tamními povstalci a

proto napsal několik básní z

nichž sympatie s povstalci příliš
jasně vyznívají O věci dověděl

se vojenský guvernér považoval
skutek tento za velezrádu a proto
dal básníka zatknouti a dopraviti
do Barcelony Zatčení stalo se v

době kdy José Rizal chtěl pod-nikno- uti

se svou nevěstou Loui-so- u

dcerou německého generální-
ho konsula Bedřicha Tauferse s

jtjí otcem a několika důvěrnými
přátely po parníku výlet do Ho-kl- a

Pan Tauíers a mnoho vyni-

kajících osobností manilských žá-

dali guvernéra za propuštění zat-

čeného avšak marně Don José
Rizal Dyl skutečně na parníku
"Cortilla" dopraven do Barcelo-

ny tam postaven před vojenský
soud a odsouzen k smrti zastřele-

ním pro psaní písní posilujících
vzpouru Odsouzený vyžádal si

před svou smrtí by byl s nevě-

stou svou oddán Otec-nevěsti-

neměl ničeho k namítání vůči to-

muto poslednímu přání José Riza-lov- ě

a sňatek byl skutečně prove

Nového druhu hnaní zafiziuií vynáBece a ekrentrické vázací kolo zvýSuje s lu stroje a

zlehčuje tah Prohlédnete sobe dojlstu New Champion vázaí a New Champion žaci stroj
než koupíte jiný Jednatele naleznete v8uie

THE WARDER BUSHNELL & GLESSNER CO

CHICAGO IIjI
L D Devine
hlav Jednatel

Council Bluffs lowa Továrna ve Springfield Ohio

IPo ještě inielb)"srlo!

kteráž dostávala od Mane 5 zlat

měsíčně Brzy po té donutili ro-

diče syna svého by přerušil s

Mayerovou známost a tato dosta-

la 8000 zlatých odbytného Z

těchto peněz nevěnovala matka ve

prospěch svého dítěte ani jediné-
ho krejcaru naopak prohlásila

když paní Suchá dověděvši se o

příjmu značného obnosu peněz

matky žádala o zvýšení výživného

pro svou svěřenku že pět zlatých
měsíčně jest dost ano že může

dcerušku svou darovati jedné ro-

dině a nebude musit platit zcela

ničeho Dobrosrdečná selka ob-

líbila si ale zatím malou Idu a

pravila tedy Mayerové chce-l- i již
ďítě někomu darovati ať je pone-

chá jí Matka s návrhem tímto

souhlasila Dva roky po té ze-

mřel nezákonný otec dítěte odká-

zav tomuto 50000 zlatých Mayc-rov- á

která mezi tím obdržených
8000 zlatých promrhala žádala

dítě svoje zpět by mohla aspoň
X4coXnX ířfctraťi t lptrářn ílrpru

Za $200 obdržíte u nás vkusné prostřední ve

likosti hodinky americké Jsou krásně rytinami
ozdobené ciferník porceláuový a bez klíčku nata-- I

ovaf Zaručujeme je každému na rok že drží

dobrý čas jsou užitečné pro farmáře řemeslníka i

obchodníka a ten kdo za málo peněz rád by poří-

dil td trvanlivé a pěkné z Čistého bílého kovu

zpěčované hodinky měl by si jedny bez odkladu

u nás objednati neboť taká příležitosťse tak hned

žádnému nenaskytne Koupili jsme jich 325 kusů

a mají cenu $400 ve všech jiných obchodech Jen

pouze u nás můžete je za pouhé $2 00 obdržeti

Zašlete nám $2 00 třeba v papírech v obálce a

zašleme vám hodinky i se řetízkem úplně vypla-

cené Jsme přes 20 rokS známi co spolehliví čeští

hodináři a klenotníci a jsme vždy připraveni uči-ni- ti

co slibujeme Též hotovíme všeho druhu spol

kových odzuuu avcoKý cenník zašleme každému na požádání Adresujte: t79r

W J WlŠA A SYN 381 V 18 St CHICAGO ILL
své avšak paní Suchá se zdráhá
nnalou Idu vydati tvrdíc že ji do-

slala darem a dary že se nemusí

vliceti Oproti tomu tvrdí mat-

ka že dítě nelze darovati' jako

jiné věci mimo to nemá darování

toto platnosti poněvadž není no- -

i r__ c_UjC

Všem Cechům bydlícím na venkove!

dáváme tímto zvěst' že jsme připraveni zaslati ve dvou hodi-

nách po obdržení písemní objednávky každému cokoliv si

přeje mít zasláno z oboru našeho likérního závodu

Ceny naše jsu nejniSí a hodnota nšeho zboží ta nejlepší Udáváme tuto příkladlarsKy zcvrzeuu ram ouud na-

proti tomu praví že dítě nemůže

hvtí matrfi vvdáno Doněvadž ie Jalovčovka stojí 1 gallon 2 00 iž $300
Rum " " 2 00 " $3 00

Kmínka stojí 1 gallon $2 00

Hořká " " " 2 00 až $300
~ j

—
j

tato ani dost málo nemiluje a dří-

ve se o ně ani v nejmenším Likéry nadřečené jakož i všechny jiné jichž máme na skladě jsou
zcela čisté a nepadělané Dobrotu i hodnotu všech zaručujeme a naše

záruka jest dobrá Učiňte u nás objednávKi a budete jistě uspokojeni

Mo Wollstein & Co
staří spolehliví obchodníci s lihovinami

522 a 524 jižní 13 ul Omaha Neb
( Chicago Llquor Housn 402 sev 16 ul Omaha "ebraska

Odvětví: I M Wollstein & Co 2610 N ul South Omaha Neb
) M Wollstein & Co 535 t roadway Council Bluffs lowa

KAPITÁN ALFRED T MAHAN

člen strategického výboru ve Washingtonu uznáván jest zde 1 v Evrop5 za tu ncj- -

lepSÍ autoritu ve včcech námořních

Předplácejte na týdní "Pokrok Západu" s "Knihovnu Ame-

rickou" pouze $300 na rok

Paroplav Spol
Sev-nemeck- ého Lloydu

Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes
moře za 5 dní 15 hod a 10 minut

Lechtacl sekta V Rusku exi-

stuje sekta zvláštního druhu zva-

ná "štěkotuní" k jíž nábožen-

ským obřadům patří též lechtání
Členové této sekty lechtají se na-

vzájem tak dlouho až smíchem

pozbydou vědomí Náčelníci pro-

vádějí obyčejně lechtání při svat-

bách lechtají totiž mladou nevě-

stu tak dlouho až padne do

mdlob načež se musí Ženich po-

starat! o to aby ji přivedl opět k

vědomí Onehdy prováděli tito

"věřící" v Charkově obřad svůj
velmi horlivě: Ženich přičinil se

všemožně by nevěstu svou oživily

ale marně — tato byla mrtva

Pět neb šest náčelníků sekty bylo
zatčeno na obvinění "tělesného

smrtelného poranění

Mapa ie zlata a drahokamu Z

Madridu se oznamuje: Subskrip
ce zahájená na ostrovech Filipín-

ských za účelem odevzdání daru

vdově po zavražděném Španěl-

ském státníka Canovasu paní

Joaquině de Osna (pozdější vévod-ky- ni

Canovasové) v uznání proká-

zaných platných služeb muže to-

hoto vvnesla hezkou sumu 190- -

pravda že by stál $400 proto jej
tak neohlašujeme avšak můžeme

ujistiti naše odběratele že má ce-

nu několikanásobnou než za jakou
jej prodáváme Krámská cena jeho

jest 25cen tů my jej poskytujeme
naším odběratelům místním kteří
se v písárně přihlásí za 15 centů
a na Venek poštou zasíláme jej za

20 centů Peníze zaň přijímáme
i v kolkách

Kde jest více naších čtenářů
kteří by si přáli atlas tento obdr-žet- i

zavděčí se nám když učiní

společnou objednávku aby to bylo

při jedsé záslice

Vyd Pokroku Západu

Přeplavní eeny
Z New Yorku Z Břemen
do Břemen do New Yorku

$30 00 $3850Po parolodích expresních
' " pravideluých $2600 $3660

den 29 března Několik minut

po té kráčel nešťastný básník se

vztýčenou hlavou jako pravý hrdi-

na k místu kdež byl zastřelen

Mnbho-l- l dani ýlatl nejvlttl stat-

káři v Čechách? Císařský soukro-

mý majetek mimo panství Roh-reg- g

a Guttenbronn v Dolních
Rakousích jest skoro výhradně v

Čechách a zaujímá půdy asi 34-77- 1

ha a císař jako velkostatkář

platí státu z něho ročně daní 94-23- 0

zlatých Kníže Josef Adolf

Schwarzenberg platí ročně 207-57- 4

zlatých a panství jeho v Ce-

chách měří asi 20 čtverečních mil

čítají 22 zámků 171 dvorů 106

mysliven 24 pil atd Panující
kníže Jan z Lichtenštejna platí

103724 zlatých daně pozemkové

Jeho panství pouze v Cechách na
Moravě a ve Slezsku mají 22 čtv
mil mimo to má statky v Dolních

Rakousích Uhrách a Štýrsku K

nim patří 46 zámků 146 popluž-níc- h

dvorů atd

HLAVNÍ ÚŘADOVNA:

OELBICHS óz CO
2 Bowling-

- Crzeen Ne-w- r TTorfe

HLAVNÍ JEDNATELÉ PRO ZÁPAD

KC-- ClSLosse3ai-u- s 5cCo
Street Cliícag--

s Ul

Hambursko-Ame- r akciová paropl spoluuu jcsci ~j r— —

skvostný dar který těchto dnů
- _:j T„c t mf--

DriDVl UO ůiauimu jcai i iur
Přeplavní ceny

Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes moře za 5 dní 21 h

KUPTB ei

přeplavní - lístky
DO ANEBO Z ČECH U

Z Chicaga do_— sCSa

Bodenbachu Čáslaví Chru-

dimi Chebu Karlových Var

Klatov Litomyšle Nepomu-

ku Pardubic Plzně Písku

Prahy Tábora Domažlic

Teplic a t d

Adresujte: J J HAVELKA
Lake Sbm Jt Hlchigxn Southern

Depot Chicago 11'

Téi obntarávi pojlfttenf nejnliíí ceny
& 144 E Van Buren 8W Boom U

Z Hamburku
do New Yorku

Z New Yorku
do Hamburku:

stopisný relií mapy ostrovů Fili-

pínských zhotovený ze zlatá

Města jsou tam označena rubíny

Jména míst řek hor moří atd

sestávají z písma safíry vykláda-

ného Písmena věnování zhoto-

vena jsou z krásných démantů

Vévodkyně chce mapu tuto vysta-

vit! a ustanoviti přiměřené vstup-

né výnos ten má pak býti věno-

ván rozmnožení národní subskrip

Po parol-kJícI- i expreasních $30 00 3750

pravidelných $2600 $36 60

„ „ Union linie $26 00 $3650

Baltiniorské linie $26 00

„ „ Galvestonské linie $3000 $3150

Ohledně přeplavu hlaste se u

HAMBURG -- AMERICAN LINE

Co torno říkáte?
My nahfxime Jedno Bto dolarft odmtnjr ta

VtJAj případ kataru který nemftie bft vy-léi- en

lekem Hal Ti Catarrh Cure
F J Ctienej St Co majiteli Toledo O —

My miepu-in- i Jsme máli p F J Cbeney po 15

rola aoínáTÍme jel la poctivého a polehll-véb-o

ve víech Jeho obchodních transakcích a
finančně schopného k provedeni Jakéhokoliv
obcbodoibo Uvaiku Jel firma ucíni

WEST TRUAX
velkoobchodní lékárnici Toledo O

WALDINO KINNAN MARVIN
velkoobcb lékárnici Toledo O

Halí' Catarrh Care m nllvá vnitřní ífln-kují- c

priroo na krev a slítni brány 1ovM-te-

zaslána idanna Na prodej a viech lé-

kárníka Cena 75c láhev

HaM'a ramlly Pilníky Ivon nejlepli
tta raaJ UkaraUt m no

ce

reffastný básník Don José 37 BrMdwar ivl w rk j 5 W tr Randlpli LaSalle 8trcU
I CUctf Illlavls

Předplácejte na Knihovnu Am

rickou pouse f xoo na iekas joUtý mladý mul ia


