
JPOKROK ZÁPADU 3
"koridorové hnutí" ale také ho

ZPRÁVY ZÁMOŘSKÉ
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všímaje si ho více chopil se oprati
a jel s povozem dále Leč míra
zločinného skutku jeho nebyla
ještě dokonána Pojednou si totiž
vzpoměl že Ouřecký jej udá u
soudu a že věc bude mlti pro něho
soudní následky Aby čeledína

navždy umlčel zastavil povoz
vrátil se k Ořeckému a uříznul mu
hlavu od těla Po té zatáhl jej do
příkopů načež jakoby se nic ne-

bylo stalo odebral se domů Zde

díla nového Touto katastrofou

připraveno mnoho rodin horni-

ckých o výživu právě 'nyní v

nejtěžší době předvánoční Do-

sud není rozhodnuto bude-l- i voda
se ze zatopeného dúlu čerpati á
dále v něm pracovati či bude-l- i

práce v něm nadobro — opuště-
na Ve stejnou dobu propadla se
i část městského hřbitova ve vý-

měře asi 80 čtverečních metrů do
značné hloubky Do vzniklé pro-

hlubně trčí zachovalé rakve ne-

dávno pohřbených i zetlelá již
prkna a zbytky těl již setlelých
Pohled na vzniklou prohlubeň na

vniknou do svalů a údů
této doby

BOLESTI REVMATICKÉ
a tím samým nevyzpytatelným
spůsobem protkue je

St tols %®l
On vyhledá a rozežene všechny

podobné bolesti
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TOIIIV BOEKHOFF
--VELKOOBCHODNÍK

Rakousko-Uhersk- o

Bosna a Hercegovina — Pamflet
na knížete Nikolu jejž vy"dal Mi-

lan Obrenovič se svými pracovní-
ky v Lipsku byl u velikém množ-

ství rozeslán do Bosny a Herce-

goviny Lidem v odlehlých ves-

nicích kteří jak živi knihy ani
neviděli byl dodán a když jej ani
zdarma nechtěli mocí vnucován
ano i násilím předčítán Ve Stol-

ci tamní občané kteří pam-

flet anonymně poštou obdrželi
snesli ten neřád na hromadu a

veřejně spálili začež byli odsou-

zeni Odvolali se ke krajskému
úřadu v Mostaru jenž tyto dni
rozsudek potvrdil s podotknutím
že nesmějí odvulati se výše k vlá-

dě sarajevské Podivná věc že

úřady v okupovaných ztmícb tak
vřele se ujímají toho nepodařené-
ho zmetka jakým je pamflet Mi-

lanův jenŽ nyní když zákeřný
útok selhal skrývá se za záda ja-

kéhosi Sávy Ivanoviče! Mostar-- j

ský jeden časopis chtěl svého času

zaznamenati že i vyšší důstojníci
ten pamflet kolportují ale bylo
mu to censurou zabráněno Z

Bosenské Krupy píší do 'iDubrov-níka''- :

Strážmistr zdejší policie
bez příčiny přepadl šest vážených
Srbův a sekal do nich a to jen z

nenávisti k srbské víře a národno-

sti Nevinné oběti protislovanské
zuřivosti nacházejí se v nemocnici

na léčení ale většina bezpochyby
zraněni podlehne neboť tak zví-řec- ky

jsou porubáni

Rakousko-Uhersk- o a Srbsko —

Bělehradský dopisovatel "Agr

všeho druhu vínem lihovinami a likéry
413415 jižní 15 ul Omaha Jíeb Telefon 805

NeJlopSí druhy Jaké v trhu k dostání Jsou mim na skladě Prodávám Je na quarty i gallony

velkoobchodní závod

kupují a prodávají máslo vejce drůbež zvěřinu tlecí maso atd

v čísle 417 Jižní U ulice Telefon 1352 Omaha Xebraska

The Chicago Lumber Co of Omaha

prodavaC

Lee-Glark-Andre- esen Hardware Co
— prodávají ve velkém :—

Tlačené vyrážené a lakované plechové náčiní— Cínovaný plech
železný plech a kovové zboží —Ostnatý drát hřebíky nožířské
zboží bicykly střelné zbraní náboje a Kportovnké zboží

12l9-'22- 3 Harnoy ulice - - - - OMAHA NEBRASKA
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South Omaha Brewing Co

B JBTTBE raajitel
VB 1

výtečné pivo obyčejné jakož i zvláétní druh "Pale Export"
Telefon v South Umaže H

METZŮV e PIVOVAR
ryrábí vyhláSený a no celém MaÍ0 íaťiír Objednávkám věnuje ae

nepodceňuje neboť poslanci kte

ří spolu takové hovory vedou dě

lají veřejné mínění dosazují a se

sazují vlády "Co se mne týče
osobně"1 pokračuje dopisovatel
nemohu se ani vzpamatovat! jak

rychle nastala tato změna frontu

Mohu říci o sobě že jsem si lehl

spat v plné jistotě že Německo je

"dědičným vrahem" Francie a

probudil jsem se za hlučného pro-

volávání "Vive la Germanie!"
Dvacet sedm let bez přestání sly-

šeli jsme hlasy nenávisti k Něme-

cku dvacet sedm let Evropa stála
ve zbrani vyčerpaná umučená

vysilujícím zbrojením v neustá-

lém strachu že s oné strany Vo-g- ez

ozvou se výstřely a rozlehne
se palba po vší Evropě A nyní
najednou se ukazuje že to byla
chyba že zbrojení dokonce neby-

lo třeba a že milliardy které stá-

lo jsou vyhozeny jako do kanálu
Titéž lidé kteří hlásili myšlenku

odvety křičí nyní o nevyhnutel-
nosti spolku s Německem t j z

jedné krajnosti vrhají se do druhé
beze všech přechodů Konečně

je lépe být přáteli než nepřáteli
Avšak k tomu je zapotřebí ještě

aby se stalo něco co by učinilo
takové přátelství' možným a

je zapotřebí aby zmi-

zely příčiny nepřátelství a co

hla'vního aby nebylo podnětů k

nedorozuměním v nejbližší bu-

doucnosti"

Z Berlina se oznamuje: Vrchní

president šlesvicko-holštýnsk- ý

Koehler v rozmluvě s jistým dán-

ským žurnalistou pravil že dosa-

vadní vypovídání ze severního
Šlesvika jest jenom předehrou k

dalšímu hromadnému vypovídání

objeví--li se že dosavadním vypo-
vídáním nebylo dosaženó vytčené-
ho účelu jenž vrcholí v tom aby
dánský jazyk v severním Šlesvi-ck- u

co nejdříve byl obmezen a

aby se odtamtud nepodnikaly více

výlety do Dánska a aby se tamní

studující neuchylovali na dánské

vysoké Školy

Z ČESKÝCH VLASTÍ

Zátopa v dolech kutnohorských —

Právě tomu rok co zatopeny byly
stříbrné doly kutnohorské na
"TurkaSku" Při tom o život

přišli 3 horníci Nyní opět do-

chází zpráva o podobné katastro-
fě V noci ze soboty na neděli
dne 27 listopadu zatopeny byly
doly kutnohorské "na Ptáku" vo-

dou provalivší se ze starých opu-

štěných děl Zátopa nastala asi
kol 9té hodiny večerní kdy na
štěstí již veškeří horníci práci

Jen této náhodě děkovati

jest že nevyžádala si katastrofa
obětí na životech lidských (Pra-coval- ať

se v tomto dole jen jedna
osmihodinná denní šichta) O

příčinách zátopy bylo možno zji-sti- ti

následující: O 8 hodině ve-

černí odstřelována byla skála ze
dne navrtaná Asi za hodinu po
té vyvalil se z dolu mohutný sloup
kouře a zároveň slyšitelný byl
hromový podzemní rachot "Hlu-

kem upozorněný horník hlídku

konající chvátal pro naddůlního i

správce dolů Voda v malé chví-

li vystoupila do výše 240 jnetrů
Pravdě podobná příčina katastro-

fy jest ta le odstřelením poslední
části skály ztenčena byla hráz
mezi starými od předků opuštěný-
mi doly a nově otevřenou šach-

tou Tato hráz nemohouc potom
ohromnému tlaku vody odolati

povolila a nastalým otvorem vnik-

la pak voda ze starých šachet do

svlékl se sebe krví potřísněné šatv
a oblékl oděv nedělní pak odejel
zase do Čachnova pro dříví Panu

Rybičkovi bylo nápadno proč se
jeho čeledín oblékl do nedělních
šatů nemeškal a vyhledal jeho
druhý oděv na němž k nejvyššímu
svému úžasu nalezl krvavé stopy
Chlebodárce Brambůrkův učinil
ihned oznámení u soudu násled
kem čehož byl vrah zatčen Při

výslechu přiznal se ke svému Činu
a zároveň prozradil na sebe že

dvakrát ve Skutči a jednou jinde
zapálil Tehdy padlo naň sice

podezření ale pro nedostatek dů-

kazů byl opětně propuštěn Bram-

bůrek je 28 let stár ženat a bydlí
v Krouně Hned po výslechu
dopraven byl ku krajskému soudu
chrudimskému a co nejdříve po-

staven bude před porotu

Dvé význačných otázek
Nač potřeba vyráběti lepšího zboží

neíli váš soutežník když nedostanete
za ně lepší cenu? Odpověď: Jelikož
neaí rozdílu v ceně obecenstvo vždy
koupí jen to zboží jež jest lepší tak
že byť výd?lek na jednotlivém prodeji
byl 1 menší prodejem hojnějším dodě-

láme se přece lepších úspěchů— Jak
obecenstvo přesvědóiti že výrobek
zboží vašeho jest lepším? Když dva

výrobky zboží předloženy jsou obecen-

stvu ku koupi ona jsou obyčejně
zkoušeny a kupující brzo postřehnou
které jest lepší a přidrží se téhož
Přesvědčení takové jest právě pod

statným úkazem ohromného prodoje
Chamberlain'8 Cough Remedy Lék
tento všeobecně užíván již po leta a

vždy osvědčil se býti úěinlivým Obe

censtvo časem sice obelstěno všeli

jakými novotami jimž připisována
az zázračná hojivá moc však brzy a

vždy opěť beřou útočiště ku hojivému
a osvědčenému léku Chamberlain's

Cough Remeky neboť lék tento vždy

vyhojil kašel nastuzeniny aneb záškrt
a není mu v trhu rovného Jest na

prodej u všech lékárníků

Předplácejte na Knihovnu Ama-ricko- u

Pouze $100 ročně

Dr L H SIXTA

český léketř
SCHUYLER NEBR

Písárna v Hollmanově bločku
V druhém poschodí

6eaký pr&vnilc

BteftMi 938 U lift Biag„0miL

Kdokoliv potřebuje právnické pomoci jhle
dá vnann Berkovi právníka ikuíeného který
dlouholetou zkuíenoati svojí může krajanám
naiím kdykoliv správně poilnuilU 33-- tf

Frank Doležal
Oeailtý pr&vnih:

FREMONT NEBRASKA

Vyřizuje veškeré soudní a právní zále-
žitosti ph vrchním aneb krajském soudu
v kterémkoliv okresu Maje dokladné
znalosti práv nabízí služeb svých ct
krajanům ve všech čátích státu 21tf

FR CUBA
Oeský právník

VE SCHUYLER - - 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

Foldy Adresujte: Fr Cuba

Shuyler Neb

Mlynářská společnost v Clark-so- n

Nebr uvádí tímto ve zná-

most všem blízkým i vzdáleným
osadníkům že postavila nový
válcový parní mlýn na pšenici i
na žito jakož i na šrotování kuku-
řice a jiného krmiva pro dobytek
Máme nejnovější složení strojů na

kterých se nechá vyráběti mouka
kterou na jemnosť a lehkosť žád-

ný jiný mlýn překoaati nemůže
Heslem naším jest a bude vždy:
Menší výdělek správné a poctivé
jednání a rychlý následkem toho '

odbyt a stálá vzrůstající přízeŮ
všech sousedů - Za dobrou pše-

nici a lito platíme nejvyšlí tržní
ceny Doporoučíme se v přízeň
naším krajanům (dti8tí
CVcmmov 1&vWui£ Co

CLUKSOS KUS

jejímž dně válí se trosky křížů a

pomníků rozbitých jest příšerný
— Soudí se právem že obě tyto
události jsou v přímém spojení
Na obou těchto místech konají se
již znalecká vyšetřování příčin
těchto katastrof

Srálky parníků na Labi — Z
Děčína se dovídáme: V poslední
době panovaly ve zdejší krajině
veliké mlhy jimiž značně stižena
byla plavba na Labi kde za husté!

mlhy nedaleko osady Laube nara-

zily na sebe parníky "Germania"
a "Kaiser Wilhelm" patřící saské

paroplavební společnosti Náraz
byl tak prudký že poslednější
parník musil ihned v plavbě ustá
tí a byl dán do správy Avšak í

druhá loď značně utrpěla Netr
valo pak dlouho a již opět narazi-

ly na sebe v husté mlze jiné dva

parníky které však utrpěly sráž-

kou jen menší škodu

Víeslovanská výstava V Praze ro

ku 1901 "Národním Listům" se

píše z obecenstva: V některých
krajinských listech uveřejněna
byla zpráva že se v Praze ustavi-

lo zvláštní komité pro uspořádání
velké všeslovanské výstavy v Pra-

ze a že komité toto svolá co nej-

dříve schůzi interesantů by se se-

stavil Širší výbor který by mezi
sebou si rozdělil práci Myšlén-
ka uspořádat po třech speciálně
Českých výstavách výstavu všeslo-vansko- u

je zajisté velmi dobrá a

nalezne u všech Slovanů jistě co

nejvřelejšího ohlasu Již roku
1896 navrhoval na poslechni schů-

zi hlavního výboru Národopisné
výstavy českoslovanské (dne 22

října 1896) pan Engelmann to-

várník s Karlina aby v Praze
byla uspořádána výstava všeslo-vansk- á

Pro návrh ten nezdvihla
se tehda ani jedna ruka Od té

doby nabyla však myšlenka slo-

vanské vzájemnosti většího pocho-

pení i po stránce praktické Byla
by proto dnes zajisté pro myšlen-
ku všeslovanské výstavy mnohem

příznivější a příhodnější doba než
v roce 1896 Všeslovanská vý-

stava v Praze roku 1901 tedy na
samém počátku dvacátého století
pořádaná byla by manifestací
slovanské vzájemnosti ona by
světu ukázala svornost všech ra-

kouských Slovanů představila by
světu důležitost a sílu slovanské
práce v této říši ona by podala
nezvratný důkaz o tom že rakou-

ští národové slovanští nejsou žád-

nými inferiorními tvory ona by
však ukázala národům slovan-

ským i jejich nedostatky a slabo-

sti zvláště na poli národohospo-
dářském a vykonala by i v tomto
směru svůj úkol Výstava česko-slovans-

měla by i pro sbratření
a vzájemné se poznání národů
slovanských význam dalekosáhlý
Jest na veřejnosti české by otázka
pořádání všeslovanské výstavy v

Praze (roku 1901) nezmizela již z

denního pořádku a aby stala se

předmětem všeobecné diskusse
jaK v českých korporacích tak i v

české a slovanské Žurnalistice vů-

bec

Tajemná vralda V minulém
čísle pátečním přinesli jsme zprá
vu z Rychmburku o hrozném za
vraždění čeledína Jos Ouřeckého
K tomu dovídáme se ještě násle
dovní: Po pět dní byly četnictvo
i policie na nohou pátrajíce po
stopě vrahově ale vše úsilí zdálo
se již býti bezvýsledným Dne 22
list roznesla se po Chrudimi zprá-
va že vrah bude večerním vlakem

dopraven ku krajskému soudu na
základě čehož se dostavilo nesčet
né množství obecenstva na nádraží
ale zpráva nezakládala se na prav-
dě Teprv dne 23 list podařio
se skutečskému četnictvu zatknou- -

ti vraha v Krouně Jest to J
Brambůrek čeledín u p Karla

Rybičky továrníka ve Skutči
Brambůrek vezl dne 17 listopadu
společně s Ouřeckým z čachnova
dříví Z nezjištěné dosud příčiny
vznikla pojednou mezi oběma mu-

ži hádka v níž se Brambůrek tou
měrou rozvzteklil že vytáhl po
jednou z kapsy svůj silný kapesní
nůž a vrazil jej Ouřeckému s celou
silou mezi lopatky Napadený
ihned klesl k zemi vrah pak ne

ZAHÁJENÍ KONGRESU

NynřjSÍ zasedání kongresu bude as tím Dejdfiležitřjsím v d£inách národa našeho
neboř jednat! se bude nejenom o rozšíření bránic naších ale 1 o spfisobě vlády
jakáž tém kterým koloniím zřízena být! má

aápadž za nejlepší uznaný 1TIVIX1M

Omaha Brewing

vyrábí 1'
TíloiiíčcU riAč

vždy byl a bude prodávali noj-lepf-

kamna vařící 1 vytápěcí
za ceny nejnižšf Té zásady
drželi Jsme se Již mnoho let a
seznáváme že se vyplácí

Ceny kramycb a dobryen kamen

T A TIT AWP TTnTTTiiťin m a 4aw
jsme tento podzim velice snížili

matné ) za %i i w a vy se

OARLAND
--

kzZTz
vlech velkost) prodáme ta 11000 a vyta

Monitor lajestíc a Qoicfc Meal 00
ocelová Kanfs mám (a tSíOO a 1 drařll

BECKWITH-ov- l travé "WOUWD

Pravá Beckwith kamna r 1898 vydaná
udriuji teplota déle

14ti a Mnrcy ulice

OMAHA NEBRASKA

u pozornost

Ass'n Pivovar

:výtečný ležák

v--" i :
V

i

PAK" kamna máme za Sil 00

potřebuji méní mtkého ihlt a
nei kalili kamna

PiMei ffkí?
o o o o

j
kdoi chtřjí koupiti

VlHlí OAŘICY

Zásobili Ismess velikým tnnoi-itví-

modnlbo zlatnického a
cboil pro svátky a kdo-

koliv o nás koupí obdrží nejen
zboží nejlepM za ceny nejnittl
alebrž má Ui I ta výhodu že mftže

vybrat! si liž nyní ra hodlá kou

pili a odložíme mu klenoty a dárky
takové až do vánoc

jii od rekn 1866

ei rcfca 13 t CcafUs
prodaiavA t22i4

jma a není Jinjon jei ny ae umu vy-

rovnaly Máme Ui dobr
Cule' Ho Hlaat vytápěcí ta t75
UoIk' Air Tluht kamna ta t3M)
Jiná dobrá Uak kamna xa WSn
Pěkná vaHcí kamna aa SS76

OLTN R06ERS & SOI
roh 14 a Farnam ni

Plita aám o katalof a ceny 30x13

Tagblattu" píše že poměry mezi
Rakousko-Uherske- m a Srbskem

jsou od nějaké doby dosti napjaty
a že je se báti diplomatické sráž-

ky Příčinou toho je Že srbská
vláda udělila jisté společnosti
Němců z říše koncessi vystavěti v

Srbsku cukrovar a dala jí privilej
na 30 let Skutek tento jest v

odporu s obchodní smlouvou
z kteréžto příčiny

vídeňská vláda proti udělení kon-cess- e

protestovala Ministerstvo
Vládaná D'ordžviče prozatím ne-

má se k ústupu avšak myslí se
že brzy povolí předně proto že v

tom případě je právo na "straně
Rakousko Uherska a za druhé že

se bojí nové svinské války s Ra-

kouskem Ale i když srbská vlá-

da povolí rakouská jí svou přízeň
nenavrátí

Nový trojspolek — Z Paříže se

oznamuje: "Myšlenka o nevyhnu-
telnosti spolku Francie s Něme-

ckem dělá zde každým dnem větší

pokroky a nelze-l- i ještě říci že

nabývá povahy politického bnutí

(do toho je ještě daleko) přece
povahu "koridorového hnutí" má
nad pochybu V koridorech sně-

movny mluví o tom hlasitě vytr-

vale nadšeně vypočítávajíce vše-

cky Výhody takového spolku Věc

představují si nad míru prostě:
vše závisí ód Ruska opo potřebu-
je pouze postaviti se mezi Něme-

cko a Francii dáti dobré slovo

sem dobré slovo tam a Německo
a Francie padnou si do náruče a

nový trojspoltk skládající se z

Francie Ruska a Německa bude
hotovou událostí I "liga vla-

stenců" kromě Dérouléda horuje
pro tuto kombinaci a říkají: Kdy-

by nám Německo chtělo dáti v

otázce elsasko-lotrinsk- é aspori
hned bychom zapo-

mnělí na odvetu spojili se a

ním" Dopisovatel nepřeceSuje

Máme skvostné importované diamanty zlsté i pozlacené ho-

dinky ta iflOO a vyie zlau1 pniteny ml 25c do (300 stříbrné
náprstky po líc bodiay vMikýcb novot deUníky tobolky
náramky zlaté spony a tisíca Jiných klenotu

Vyrotíme a spravujeme hodinky a jiné zhtnické předmtty
Snubnípnttny hotovíme na zakázku veúii lacino

A 0 IlUuERMAtJt]
Makám teakéko


