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ČESKÝCH SPOLKŮ

Dr E Holovtchiner

český lékař

Ofllce ua rohu 15 a lloward ul She
Iv' Blotk ř dveřf 210

Telefon 1438

V plsirní k nalezen od 10 do 12 hodin ráno
od 2 do 4 odpoledne a od 7 do H večer

Telefon residence 1674

BOSTON STORE
nablzi nyot obecenstvu nadobydejné
výhodná příležitosti koupltl spousty
nejkrásníjílbo importovaného ibožl aa
ceny Jakých Omaha posud poskytnou-t- l
nemohla Vykoupillťod pojišťujících

společ námořních oelá ohromná lodni

náklady pon&kud zavlhlého avlak za-

chovalého importovaného zboží 1

parník &

GERHANIČKA
1 a Jamestowiia

Z ČESKÝCH vlastí

Z Vidnf V ministerstvu vyučo-

vání vyhotovena jest reforma pae-dagog-
ií

Tato má býti uzákoněna
v ten způsob aby nabyla platnosti
již příštím školním rokem Teprv
až bude provedena reforma a až

opustí paedagogium učitelé dle ní

vychovaní bude lze přistoupili k
reformě škol měšťanských hlavně
se zřetelem na kreslení ve příčině
kterého docíleno v Anglii velkých
a takřka vzorných výsledků

Přednáška o pouíhánl kyseliny
uhliiiti při hostinstvi 'Přes 300
účastníků se sešlo onehdy v Praze

znejmenšfchsice ale nejbohatších
území Čítá 26 mil obyvatelů
kteří se hlavně zabývají obchodem

čajovým
NebezpeM tinské tdplavy Želez-no- u

drahou Rusko jakoby po dru-

hé Sibiře dobývalo Sibiř dosud
zdála se divokou a cizí zemí Te-

prve nyní se s ní Rusové důklad-

něji jrabývají a po nich i ostatní
svět Avšak každé dobro má i

své zlo Železná dráha sibiřská
otevírá bránu do Ruska a přes
Rusko do Evropy čínskému živlu
z čehož za nedlouho může vznik-nou- ti

nový vpád mongolského ple-

mene do Evropy Dosud jsou
Číňané jakýmisi párii Vzhled
jejich jest umučený a utrápený

Rusko a příslí patel Vfiem už

jest jasno že papež Lev XIII
dlouho mezi živými nezůstane
Nad Vatikánem znova se nabírá
černý mrak z něhož se vysype
krupobití prudkých sporů které

jako červená niť vlekou se celou
historií papežství Jeho rozmluvy
s kardinálem Rampollou jenž byl
věrným vykonavatelem jeho plánů
jsou v pravdě dojemné Po každé

jak kardinál Rampolla vstupuje do

papežských pokojů odpůrci jeho
sípí kolem jako zmije Nepřátely
kardinála Rampolly snaží se jeho
věrnost k papeži učiniti směšnou
ale marně Kolem něho dějí se

intriky on ale prohledaje celé zá-

kulisí pokračuje neohroženě v té

práci která získala Lvu XIII ob-

libu Možná že kardinál Ram-

polla právě svým taktem a zdrže-

livosti dojde vítězství a bude dosa-

zen na prestol sv Petra Některým
klidná vší příkrosti prosta politika
Lva XIII se nelíbila a nejednou
pokoušel! se působiti na stařičkého
papeže aby obnovil šum a lesk

předchůdců ale papež zůstával
věren svému směru což ony

politiky ještě více dráždilo
Jedním z vatikánských ctižádosti-vc- ú

kteří po léta své plány za-

tajovali a teprve nyní' když je Lev
XIII na smrtelném loži vidí zrá-

li svoji pšenici jest kardinál

jenž už dávno stal se

známým svým fanatismem Plány
jeho nepotkávaly se nikdy s přízní
Lva XIII a Ledochovský musil

přestávati na němých protestech
A nyní Ledochovský zdvihl hlavu
a kolem něho utvořila se velká
strana z lidí jemu podobných je-

jichž jednostranná a zlobná politi- -

RICHARD CROCKEK
nezastává sice žádný drad ve správě města

OMAHA
Řád Palacký ě 1 ZČBJ

oSoývá avá pravidelní achaze každou Čtvrtou
neděli v městci o 2 h odp T stal p Klepetky
na 13 a Wllllam ul Předs L Berko tkl Vác

Šebek 1107 8 4th 8t áčetnlk Šimon Roku- -

sek i&is Williams uipoai r r naca

Těl Jed Sokol v Omaha

odbývá svá pravidelná Bohftze každý druhý
(tvrtek v měsíci večer ve avá místnosti 2223

Bo 13th Bt Předs Rud Havelka um ho I4tn
8t tajemník K W Marto 1418 rear Poppleton
ave Metni Fr J Hala 1418 Poppleton ave
Pokladník Ant Kment 1847 Bo lfith Btr

Pdp Sokol TyrSř 1

odbývá tvá achaze dvakrát měsíčná kaidou
1 neděli a 3 pondělí v měsíci v siní Metzově
Celoroční achAze odbývá ge I neděli v říjnu
pMletni schnze I nectili v dubnu a čtvrtletní
v lelnu a srpnu Předseda Kr Bvojtek mí-

stopředseda Fr Svoboda ta} John Cbleborád
12411111 15 ta ul Očetník Josef Kašpar 1420 Jit
18 ul PokludDlk V F Kunci 131Í 8o 13 Btr

výbor majetku Jo Němec praporečnik Joa
aféra doaorce Fr Vojtech

Jan Hus Lože ě 6 Ryt Pythia
odbývá achaze kaidou pivul a třetí atředu T
měsíci v Národní ínl na 13 a Wllllam ul Ve-

licí kancléř Ed Reich 41)16 So 13th Btr Btrážoe
archivu a pečeti F Vodička 104 N 16th Btr
Strážce financi Vác Přibyl 1211 Jit 13 ul Po-

kladník Jot Novák 1319 již 13 ul

Bohemia Lože i 814 AOUW

odbývá avá pravidelná sch&ze v Národní afnl
kaidou 2 a 4 atredu večer Frant Bvojtek
M P P W Bandhauer Káp 190S So 18 Btr
J V Vacek účet nik 2210 Bo 14 Btr O Kose-wat- er

apol lékař 224 Uee Bulldlng

Tábor Cttlumbns i 89 WOW

odbývá scbftze každé I (Sterý v měsíci v Ná-

rodní ainl v C b večer Předseda Fr Hvoboda
1334 JI IP ul Místopředseda Fr Semin Taj
F J Fltle 211 Bbeely Block Omaha Nebr
Pokladník V J Nepodal UK4 Jli 14 ul Pra-vod-

Au ton Novák

Tábor Hebraska í 4771 MWA

odbývá sví pravidelná sch&ze kaidou prvou a
třetí atředu v měsíci v osm hodin večer
T síni pana Jana Hrocha Konaul F W

Boukal č 1227 Jíž 14 ul návodě! Jan Brázda:
bankéř Jan Panuíka 8 140 JIŽ 15 ul klerk
J F Pflbyi 810 Hlckoryi pravodci V DoleJs
vnitřní atrií Joneř Hrubý venkovní atráž
Bart Mathnuser výbor majetku Jan Cblebo-

rád Mlke Votava Karel Bmrkovský a ř J
Hanzelin

Sbor Vlastislava l 29 i )D
odbývá sch&ze každou 1 neděli v měsíci v Ná-

rodní síni o 2!4 hod odp Předsedkyní Kat
Bartoí tajemnici: M Suchánek 13 a Plerce
ul„ úěetnlce Marie Michal pokladnice Karoli-

na Beránek

Sbor Boleslava ě 60 JČD

odbývá acbftze každou 2 neděli v měsíci v Ná-

rodní ainl o 2 b odp Předsedka Ant Kment
1227 JU 15 ulice tajemnice Františka Čapek
1314 Mart ha Ht nčetnlce Marie Příborská roh
14 a Uastollaa St pokladnice Karolina Klbi-ga- r

líiugjlž 13 ul

Sbor Hvězda Sové Doby ě 86 JČD

odbývá avá schůze každou 3 nedáli v měsíci ve
2 bod odp v ainl Metzove Předsedkyně M

Fngelthiiler taj Vllhelmna Bartošová 1234

So llth Bt úěetnlce Em Ohleborád 1210 So
ldthBtr

Sbor Martha tírove í 10
odbývá tvé pravidelná achfiz vždy 4 neděli
v měsíci v Národní ainl Předsedkyní Neltle
Svoboda místopředsedkyně Anna Brodil ta-

jemnice Hmle David 1263 So 16 Bt pokladni-
ce M Boukaiová 1301-- 14 ul průvodkyně
Fannie Peek

Sbor Čechie D oř II ř 161 AOUW

odbývá pravidelná sch&ze každý 2 a 4 Čtvrtek
v měsíci ve dvě hod odpoledne r místnosti
pana J Havlíka v Národní síni Předsedka
Antonie Hoffman tajem Joule Vacek 2212

lízni H Ul ocetnice a ovojmj wi woi
apolk lékař C itoaowater a Bee Bulldlng

Sbor Lilie i 0 Kruhu Dřerařek

dbývá avá pravidelná acbuze vždy r Čtvrtou
neděli v mís' i v místnosti p J Hrocha Před-

sedkyně Marie Jiráková 1245 JIŽ 1 ul místo-

předsedkyně Jo Homolová tajemnice Marie
Samcovi 1255 JIŽ 13 ul poklad Kat Wolfová
iciin líc ix ui pravounyae Aloisie dhiotí
vn Jltnl 10 unce

Podp sbor Sokolek Tjrrš { 1

odbývá avá schůze dvakrát měsíěně každou
druhou neděli a čtvrtá úterý v měsíci v ainl
MatTfivZ ms li 11 ul (!iiimčnl achaze od

bývá ae druhou neděli v Mnu ptlletni achaze
druhou nedfll v dubnu a čtvrtletní v lednu a
arpnu Předsedkyně Marie Moravec lu 14 a
ťanton ul místopředsedkyně Fr Koutaký
8508 Houlevard ave tajemnice Btaile Benák
141 Již 14 ul úcetnloe Marie Bilek 30 a Char
les ulice

Til Jed Sokol T So Omaha

odbývá avá sch&ze každý 1 Čtvrtek v méa!c
v afnl Koutaký Hro H taros ta Jan KouUký
20 a 0 ulioe mítoatarosta J M TobláJ 18 a
IT ul ttmnlk VrnnUšek Kadil 16 a 8 U

úíetník Jan Vomáíka 18 a Q ul pokladník
František Hájek mezi N a O uL náCelmk
Alois Krajíček

Praha Loie i 828 A0CW

odbývá avá pravidelná sch&ze Lil atředu
v měsíci v síni o Koutskýbo Thomas tysoc
Einlntr Vr Wnllch Mistr Práce F J Fltle
taj 22 mezi U a PHtr Joa V áchal áěetnik20
a P ulice Poklad Bedř Dlenatbler 20 a O ul

Tábor Žižků Dub i 115 WOW

odbývá avá schAze každou prvnt neděli v měst-o- l

v ainl p Franka 20 a H ulice Předseda Fr
Kavan miatoDředseda Frank Hrabik talrm
James Formánek 25 ul mezi N a M poklad
Anton Pivoňka u a v ui

Drtr Prokop Telký l 8880 I0F
odbývá avá erhose každý první a třetí Čtvrtek
v měsíci v ainl Frankově v Bo Umaže P C U
John Kubát O K Jos Tesnohlldck V C B
Václav Sobota R H Joaepb Hrown K322 Bou
levard ave s F B Fr Vaíák 17 a Berry:
Treausnrer J Hajný l a i : 8 W J Koaik 23

Wymaa J W John Bárta I O Joataoek
17 a Q A 0 Alb Teanohlídek

Rád Palmové Dřevo 2 7

Kruh Dřevařek v Bo Omaze odbývá Kb&ae
avá každá ponl-d- pondělí v mětiíul v nnstno-a-U

Br Koutskýcb Marie Vomáěka Ioolná
řtruěoice Kalte Vomáíka mislopřednedka

367 Bo 23 atr talemnliv
Frantllka PlvoBka bankérka Frant lika a

soukromnice Barbora Kaček právodCi
Joaephlo Boukal vnitřní stráž Anna Křeěek
venkova! atráž

Chas Kaufman
pojišťující jednatel° a veřejný notář °

Zastunaj pl pojllrajfct polvfnnstl
prtxiaváa knpu} maW-ir- k nrmnvllý vydává
k'eplavaí lístky a Kvropjr a do avrupy atd

fn m arsiw na B movitý majetek

Plsaiia Serzáp roh 13 a Dffti£lax ul

X zamiuiMippaké mezlnárn]-n- (
vstavě v Omaze obdriel
v odbom pivnfm

Cabinet Beer
ZLALOU MEDALII

tlUtůt jfhnMUT o osvt
Icirb a posilujících vteataosti

ObjednejU aá bedalčk od

Frtá Krcf trewbri Co

1007 JaiokstOB St
TBLvoaj4M

Předplácejte aa Knihovnu Aoe--

Pous reexa

H Gillorů MD GeoBicMI MD
xlc-oáen- í lélcail

ZRAKU -- SLUCHU
I4O4 FARKÁM UL OMAHA N£B

dt33m6 "paa-a- "Číslo telefonu 739

1 Paní A KBETSGHMER

nANIIOJI&KA

a vyrabltelka česká kořenná a by-

linná masti (čtyři drahý) k vybojeni
každé rány a bolesti na těle

3 íí:í !U
kelká krabička (5 uncí) této vý

teČDB masti aťojt 50 ctft Na venkov

zasýlaji ae ne jméně dvě krabičky
za 1110 postou

bf mail ňptaA to trtrj aotx M4kaá
DV leaUllDf MJV

Study: KxpcriautMM nd
ioiLruotora 0mMrb dm (Httr

Throeeourara —PrvptUftls

Law rr DU(uaa ooueffe
opportoBitr 10 bnter M
jrourootťl-Mof- i ana

AI dmu Studenu ftod f
irtdaaUj tncrjTWhrrt

Home Pnll imrtlealara mKR
Hraidll ťKMPOlfK1 IlttHOLOrtA1fc

ToltpbttM MlMtaf DITKUIT UCH

OfflaHa Store Bsnair Mi
1207 DoD(flu8 ulice

mají na skladě všechny druhy
správek ku kamnům vařícím 1 to

pícím nechť jsou jakéhokoliv
jména neb výroby

0 D Kiplinger
na rohu 13té a Farnam

má nijvětii výběr

doutníků tabáku
a vfibec viech potřeb kuřáckých ve městě

JOSEF KAVAN

—

Má na prodej
laciné lot v ve všech částech Umaby a
So Omahy Tél pozemky 5 a 10 akro-

vé lany a Omahy a pozemky vzdáleněj-
ší za mírné ceny a na výhodné splátky

Eolektnje renty Pojišťuje

i neJspoIehlhřjHÍch apoleínmteeh

proti Škodám ohnfim

Nyní je čas kupovat majetek Nikdy po
minulých 20 roku nebyly majetky tak
levné jako nyní Přesvědčte se

Mám tél (ednatelatrf ť t t ? ť
: i : pro vtaby itiiik

Hlaste ae v čísle

1734 So 13th St Omaha Neii

KVjTtlvAft
1813 Vinton ni Telefon 776

OMAHA NEB

Prodává lacino věnce a dekoruje slavnostní
ainé Jako I pohřební IJopravuje Je I ml
mo roiata poítou neb po ezprese Jste

k návlUvi kvétnika UBrl

Jediný óeskýxTD

O
závod olovnlcký strojnický
a zámečnický v Omaze

vlastni

Leo Barooh
S03 k latia 8tret

Teleloa 1U7

Zaváděni vody plynu a kanallaace pro--

vadl ae levně a dofa t43if

StáUÍ Jednatelství ar Je4iai wyUce--
aá Llerelaaákká pirai lwimpy

po nejlepíích rycblolodích a jízdo
po váech ieletnicícb obstarám

Kdo přej i nikobo ta seboa po
volatí ráčil nám otoámit Jebo
adresa a Uktf Jetna odpornčitl
aby náa o podmínky pbvouf la
kavé poiidal

tlil & t£3tff Fgn
JAN ROSICKÝ jtďaatd

Zboží to pozftstává z látek hedvábných tu-

reckých damaákfi irskýoh kralkú 1 záclon

lnéných drahých látek Smyrna koberci ang-

lických mislínU drahocenného spod prádla
akvostných krajkami zdobených noCních ko-

sil šněrovaíek skvostných látek oblekovvnh
sukni ženského hedvábného apodniho prádla
ozdobného módního a galanterntho zboží 1

soukenných látek a vibeo víeho takové záso-

by že nelze tuto ani vyjmenovat! VSe bude-
me prodávatl za Jednu třetinu za čtvrlnu až
sa aedmlnu pravidelné ceny

Stáji tuto několik málo příkladů:
1 00 brokátované taffeta hedváb! za 25c

50c perské hedvábí yard za 9c
1100 hedvábný samet yard za 15c
8'4o Indický muslín yard za 2'4c
10c mužské punčochy černé neb bnčdéHc
50c ubrusy z tureckého damaiku líc
50c ubrusy ze Skotského těžkého damaSku25c
Í500 irské krajkové záclony 75c

SlOObrusselské koberce yard za 39c

tl35 Wllcon koberce yard za 85c
?5c Sníro vačky za 19o

ílOo noční koille kiajkami zdobené za 49c
15o lněné ručníky za 7j$o
6 líc nebílené plátno na podalamky yard2c
8&0 lněný 'erash" na ručníky 20
$1000 vel ké orientálské Moquette a Smyrna
čalouny za $250

Jiné $350 za u50
65olngraIn koberce za 39o
1125 nejlepií brusselské koberce 59c

(250 Marselllské pokrývky na postele za 85c
Těžké stolovky z irského damaiku jaké
prodávány po 75c za yard po 35c

1100 lenoleum a olejová plátna yard za 15o
75c ženské hedvábné spodní prádlo po 35o
35c ženské Stviss pruhované spodní prádlo
ozdobná vroubené za I0c

35c Jarni a letní prádlo pro chlapce za 15c
Mužské černé a barevné punčochy beze Sv6
lehkéitěžií pár za 2c

25c zvláště dobré punčochy černé a hnědé
hedvábím proiívané za lOo

A tls(cero nesčetných potfeb domácích

Mimo ohromných spoust onoho vodou po
stříkaného vlak ne poškozeného zboží vykou-
pili jsme nejlepSi obsah velikého střižního

zá?o fln Frank: Brothers na State St

GEii

Ohromný a moderní tento závod prohlásil
úpadek a my vykoupili Jsme za botové nej-vět- ií

část téhož skoro za svou vlastní nabídku
a můžeme Je nyní prodávatl takto:

4500 Importovaná sukna yard po 1100

Í250 " ' " 500

Frank Bros hedvábné 1100 látky za 25c

" " " 1200 látky za 39 a 49c
" " 1300 látky na Saty po 98c
" " SŽtO až Í250 látky na íaty po48o
" " I350ažl5 00 ' " " "1198
" " 1150 až {200 rukavičky za 39 a 500
" " 11550 skvostné záclony za 1398
" " 8750 záclony za $250
" 1250 " jl25
Mimo to nekonečnou zásobu střižního a

bílého zboží Sátkfi pentli krajek a j

roh 16 a Douglas ul

J L Brandejs a synové maj

Povéstné

svojí

rychlostí

pohodlné

4 II IVmMVkt
1 ar

To Jsou vlaky orány

jedoucí přímo do

Denver Salt Lakf
Han Franolska Portlandu

a ao viech měst západních
Vlakv tv nrovázenv Isou neikrásnělBfml U- -

delníml kárami károu pro kuřáky jakož 1 čí
tárnami a palácovými spacími kárami

Písáma IJ02 Farnam ul Omaha
Telefon 316

HOLD TNE

REconco

ELEnEECJaZ
ajiD

DULVIBZnU
aioTctxa

C V ItlIXKB
Lobs DtMaam Chuastoa

IMTIS Ol MM
Mkd DMuceCtwasaioak

by— íBTHrm oARpnmL
BamttwsMPf rhaaiaanai

Superior totflotbcr unatiutlu of

pnota ▼riat far Cslslmsai

Pash--y s-- Msls
SU

C

Ml

aby vy&lechli přednášku profesora
Schmelzra který populárním způ
sobem pojednal o zajímavém tom-

to thematu Prof Schmelzer

přednášel o zastaralém způsobu
výčepu pomocí atmosférického
vzduchu který často různými
škodlivými lidskému zdraví sou-

částkami bývá znečištěn a doporu-
čoval hostinským aby zavedli

výčep pomocí kyseliny uhličité

uváděje výhody jichž čepování
toto poskytuje Zejména však
kladl na to důraz že se čepování
kyselinou uhličitou jednak z dů-

vodů hospodárných jednak zdra-

votních co nejlépe doporučuje
ježto poslední Sklenice piva z té-

hož sudu jest právě tak dobrá a

chutná jako byla první

Provozovad právo všech drama-

tických prací Lad Stroupežnické-h- o

zadává nyní Spolek českých
spisovatelů belleristů "Máj" v

Praze Jsou to hry: Černé duše
Krištof Kolumbus Na Valdštýn- -

ské šachtě Naši furianti Pan Mě

síček Paní mincmistrová Sirotč

peníze Triumfy vědy Václav

Hrobčický z HrobČic Velký sen

Vojtěch Žák výtečník V ochraně

Napoleona V panském čeledníku
Zkažená krev Zvíkovský rarášek

Nechtějí haléřů Nejenom v Če

chách nýbrž i také v jiných ze
mích rakouských nechce obecen
stvo přijímati' haléře Obchodní
a živnostenská komora v Inšpruku
v Tyrolsku podala finančnímu mi

nisterstvu ve vioni zaaost za vy
dání dvouhaléřů poněvadž obe
censtvo nemůže si na haléře

uvyknouti z důvodů že za tento

peníz nelze nic koupiti Finanční
ministerstvo žádost tuto zamítlo a

vyzvalo obchodní komoru by se

přičinila by haléře staly se v obe
censtvu oblíbenými

V Edinburghu ve Skotsku ze

mřel 2 dubna dr Tomáš Loth
jenž zaujímal ve školství zmíněné
země vynikající místo Zesnulý
narodil se v Nymburce v Čechách
r 18 16 Studoval na universitě
a polytechnice v Praze a povýšen
byv na doktora ve Freiburce
vstoupil do rakouské armády R

1848 súčastnil se života politické
ho v Praze a jmenovitě bojoval
národní gardě jako důstojník když
Wmdischgraetz bombardoval Pra-

hu Potom musel uprchnouti z

Prahy do Anglie kde vyučoval v

různých městech jazykům až roku
1863 stal se v Edinburghu profe
sorem němčiny na ústave pro
vzdělání žen (Moray Pláce Insti-

tut) Jest tomu nyní rok co se

svou dcerou odstěhoval se z Edin
burghu do Dundee kde též ze
mřel Zaujímal vysoké postavení
mezi svobodnými zednáři Vydal
několik spisů mezi nimi konver- -

sační knihu ve čtyřech jazycích
anglickém francouzském italském
a německém

Nejvitíl poklady zlata a stříbra
má "žebrák vatikánský papež
Jest vypočítáno že z pokladů
těchto dalo by se raziti více peněz
než jest v celé Evropě v oběhu

STATE OF OHIO City of Toledo _
LucasCounty [

Fr J Cheney odpftsáhnuL ie jest atarilm
(lénem firmy P J Chenev A Co provoiujicí
obchod v mest Toledo okreso a mtsta uve-
deného a ie amfněná firma vyplutí obnos Jed-

noho sta dolar v Jednom akaidém pMpáde
v němí katarrh nebyl by vyletěn nlíváním
Uaíl a Catarrb Cure

FRANK J CHENEY

Odprlsánnnto a podepoáno v má přítomnosti
dnes dne 19 prosince IS
1 — A vř GLEA90N

íX notář

Hall's Catarrh Cure Jeet užírán vnitrná a
áflnkuje přímo na krev a aleilny Poáleteal
pro dosvědčeni adarma

ř J CHENET CO ToledoOT

Prodává ae a lékárníka aa TSc

Hall a Family Pilulky Jsou aejlepái

VYHAZUJEJE
PENÍZE vyfmbe0- -:

Zaruřoteme vám
polovici nápory kdyi objednáte phmo od nás

mailem Vám ten wjpoirfnfJCHCEME n nejskvostnfjái kataluc který
VAŠE vás pnedi Jaká trvalá a dobrá ka

fa a stromky voliU Jak aáaet
JMÉNO a oietrovat vterhny draky

si roní a aera rroina v ma
sánlfra roanierecti ovorná stromky keferiáe
aosdobaá atrosaovf vsak efceessa prodávat!
priasokapujicim Pláte ai nái kataJm sta
rý saslllais apus Manaa

Oavix City lav

Číňan leze a leze Na sebe sama

nemyslí Tam kde jeho soudru-
hu hlavu srubli leze ví že i jeho
bude to státi hlavu ale leze a le-

ze Jednoho ubiješ deset nových
se vyskytne Možná že za deset
let Číňan bude tak nevyhnutelný
na Volze jako je už nyní nevy-

hnutelným ve východní Sibiři Čí-

ňan je laciný dělník poctivý laci-

ný pomocník v obchodě kupec
který věřitele neoklame vzorný
řemeslník krejčí švec Je

služebníkem Není

hospodářské půdy na které by
bylo možno měřiti se s Číňanem

Jaké s ním okolky? Tam vyplývá
na povrch vodv prostřelené tělo
Číňana tam jiného nalézají v lese
zmrzačeného V Sretensku lo
ni vyhodili do povětří celý barák
kde spali ČíBané dělníci Tamtéž
našli pod jiným čínským barákem
15 liber dynamitu a lunt již hořel
A sám kozák mračně a jako z po-los-

povídá: "Proklatá síla! S

jedním pokončíš deset jiných se
nahrne" - a sám ten kozák užívá

VŮDCE TAMMANYTŮ
New Yorku avšak má větší politický

laciných sil Číňanových a najímá
ho do svých služeb Čířian neváží
si svého života proto jsou mu

lhostejně všechny attentáty Myslí
sí: "Umru-l- i nebudu mít žádných
potřeb ale starati se musím do-

kud jsem živ A stará se
Nedávno tlupa Číňanů div do smr-

ti neubila inženýra na dráze že
jim nechtěl dáti pětník který si

počítali A týž osud by byl potkal
Rusy kteří se inženýra zastávali
Číflanů bylo 50 Rusů-- 25 ale z

části byli ozbrojeni puškami a re-

volvery kdežto Číňané střelných
zbraní neměli Nicméně zvítězili
Číňané ačkoli měli více raněných
ano í jednoho padlého To ne
svědčí o příslovečné zbabělosti
Číňanů Boj vede se s obou stran
ale převahy jak se zdá nabývají
Uňané CÍBané žijící v Sibiři

podrobují se jakési své organisaci
jeden bystře stopuje druhého a

každý spolučlen který by je chtěl
zdemoralizovati nechť se loučí se
svou hlavou Jej buď pověsí nebo
o hlavu zkrátí Obyčejně přízna-
kem takového ortele bývá že Čí-

ňané při objevení mrtvoly nenaří-

kají a mlčí Číňané valí se přes
ruskou bránici Řádných listin

nemají Ukazují sice jakési pa
pírky jakoby to byly jejich listi-

ny ale kozáci vědí Že je podvá
dějí Přes to je pouštějí neboť
laciné čínské práce je zapotřebí
Kromě toho Číflané dodávají chléb
vodku i maso Kdyby kozáci od
nich nekupovali dočkali by se Že

by za pud hověziny musili platiti
ao rublů

Oři AGA IN—APRÍL 30m
THE "KATY" FLYER

řiztn třziiíkta spcíkfl
Cřetaí (obchodní) knihy Jako Ltdr--

rrt Joraala deaní knihy a jiaáuod

viiv nez KdOKonv z tamnlcb politikáro V Mazetově vyšetřujícím výboru
vyjádřil se íe každá strana politická má dbátl aby Její čelní přívrženci
k úřadu politickému se dostali

ka nikdy nedošla souhlasu Lva
XIII Kardinál Ledochovský ny-
ní jako vždy intrikuje a snaží se
svým kandidátem poraziti Rampol- -

lu Dovedl st již zajistiti podpo
ru trojspolku a boj s ním nebude
snadný Není pochyby že papež
který bude řízen Ledochovským
povede politiku proti Francii a
Rusku — Vatikán v každém pří
padě stojí před velkými událostmi
a v nádherných pokojích kde sko-

nává stařičký Lev XIII plíží se
už jejich příšerné stíny

Ruská výprava na Spicberky Z
Petrohradu se oznamuje: Právě
konají se poslední přípravy na do-

plnění výstroje výpravy jež vyslá
no carskou akademií věd na Špic-berk- y

Výprava opustí 13 května
Petrohrad a vezme s sebou potra-
viny na dvouletý pobyt na Špic- -

berkách Bude se akládati ze dvou
lodí z nichž jedu a jest drtičem
ledu Finanční ministerium po-
volilo k účelům výpravy 50000
rublů Ředitelem výpravy usta-
noven setník Sergijevskij od vel-

kého generálního štábu Ruská
výprava bude pracovati spolu s
výpravou vyslanou královskou
akademií ve Stokholmu

Rakousko do Cíny Myšlénka
aby vůči nastávajícímu' dělení Čí-

ny také Rakousko dostalo přimě-
řený podíl přetřásá se poznovu
sympaticky v uherských časopi-
sech kdežto záležitost tato zejmé-
na v Uhrách před nějakým časem
potkávala se odporem Dementi
ministerstva zahraničních záleži-
tostí nezabránilo veřejnosti aby
ae myšlénkou touto zabývalo
zvláště když nyní třetí rakouská
loď "Saidi" ae odebrala do Čín-

ských vod Jakožto prospěšné
pobřeží kteréž by Rakousko mo-

hlo obsadili uvádí se území Fukin
na jihovýchodu Číny a jiiné od
taamaaiká xXtciy Jecttojedao aaora a ranu


