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Pokrok Západu 7
-- i ADRESÁŘ ž?rXyy zámořskéDr E HoloYtchiner Matice školské získal si všestranné

úcty a vážnosti Práce jeho byla

nost ztratila anebo v nejbližší bu-

doucnosti ztratí 40000 hlav' V

poslední době kolonisační komisse

koupila v jediném okresu uhrové"
ckém 14008 jiter polské půdy
Polské listy proto nejvíce zazlívají
třem aristekratům bratřím Meči-slav- u

Vladislavu a česlavu Dziem--

bovským z nichž dva již své
'

Z ČESKÝCH VLASTÍ

Jak smi pruský přtslutnlk na Mo-rav- fi

psáti proti Cechům "Znai-me- r

Tagblatt" jen jest orgánem
Prušáka ve Znojmě bydlícího
Bornemanna vrhá se vášnivě na
moravské české listy které žádají

pro češtinu totéž právo jaké má
němčina a ujímají se české men-

šiny ve Znojmě Mezi 'jiným
znojemský oreán DÍše následující:

T

-

i'
1:

"Nazývají-l- i Cechové na Moravě

jazyk německý druhým idiomem
nuže — ať vyií psi co vadí to
slunci!" — Jménem tohoto "slun
ce" "Znaimer Zeitung" dále u

šlechtile píše: "Nelíbí-l- i se oá
nům Čechům ve Znojmě tak jak
chceme my ať se vrátí ke svým
bratřím my jim pak řekneme
"šťastnou cestu" To by se Češi
smáli pod vousy kdyby se -

tomu kočujícímu národu zařídila
honem obecná škola česká po
níž by se pak luze i český střední
ústav zaříditi musil takže by po
češtění města nastalo samozřejmě !"

A končí: "A takový těkavý živel

který jen z politických příčin (!)
k nám jest váben (?) takové od-

půrce svého kmene máme snad
dokonce ještě živiti? Pro takové

cikány jest cesta postrkem ještě
až tuze dobrá!'' — Tak píše se a
smí se psáti na Moravě To vše
shledává se — bezvadným
A potom se divme je-l- i německý
lid v protičeské nenávisti dnes

přímo zdivočilými

Také "vlastenec' Delší dobu

pozorovati lze podlízavé chování
se učitele Koblice (přeměnil v Ji
hlavě v "Koblitz") vůči Němcům

Onehdy provedl opět pěkný kou-

sek Poslal totiž svého synáčka
do německé opatrovny ("Kinder-garten"- )

která nachází se v budo- -

f ČESKÝCH SPOLKU

OMAHA
Řád Palacký ě 1 ZČBJ

Odbývá svá pravidelná schAze každou Čtvrtou
neoeii v mhlcl 0111 odp v ilnl p Klepet ky

5 na 13 Wllllam ni Předa L Berka taj Vác

A_b i iiw a u a dHti £ t ~ i„M IWI n Vbil EJb HOUIIK QIUIUII JMIfttt'
tec lom williamt ul pokl Fr Jtacn

Til Jed Sokol t Omaha
odbývá svá pravidelná achftze každý drahý
Čtvrtek v mínící večer ve svá místnosti 225S

- do 18th St Predi Rud Havelka 1457 Ho Htb
t Bt tajemník B W Bartoi 1418 rear Poppleton

ave ocetma r J Maia um roppieton ave
ťokiaonik Ant Kment 1247 bo laiu str

Podp Sokol Tyrš ě 1

odbývá tvé ftch&ita dvakrát mesícnt kaidou
1 neděli a s ponacn v měsíci v siní Metzove

' Celoroční schiz odbývá se I nedělí v říjnu
ie 11 v (

v lednu a srpna Předseda Kr Bvojtek mi
Stopředseda Kr Svoboda taj John Cbleborád
1SI48 il£ 15tá ul ocetník Josef Kašpar 1430 JIŽ
18 ul Pokladník V K Kunci 131Í 80 13 Btr
výbor majetku Jos Némec praporecník Jos
uerz aozorce r r v ojwco

Jan Has Lože ě & Ryt Fjthla
odhvvá schAze kaidou Divní a třetí středu
mt-síc-i v Národní siní na 13 a Wllllam ul Ve
licí kancléř Kd Uelrh 4016 So 131 h ttr Strážce
archivu a pečeti K Vodička 104 N lMh Htr
Strážce financi Váo Přibyl 1211 Již 13 ul Po
kladník Jo Novau HIV jit 13 ul

Bohemia Lože ě 814 AOUW

odbývá vé pravidelná schAze v Národní (nl
Kazuouz a4 siřenu večer rrani bvojick
M P K W Bandhauer Záp 1B0S 80 13 Htr
J V Vacek dčetnik 2210 So 14 8tr„ O Bose- -
water spol lékař ta tíee Bulldlng

Tábor Celumbus ě 69 YV0W

odbývá schAze každé 9 oterý v měsíci v Ná--

rodní siní v n večer rreosena r r evoDoaa
1334 JI lř ul Místouřcdseda Fr Semín Taj
F i Pltle 211 Bheely Block Omaha Nebr
Pokladník V J Nepodal lí'4 JIŽ 14 ul PrA-- J

vodCl Anton nova

Tábor Nebraska č 4771 MWA

odbývá svá pravidelná schAze kaidou prrou a
třetí středa v mísíc! v osm hodin večer
v síni pana Jana Hrocha Konsul F W

Boukal í 1137 l i 14 ni i návodií Jan Brázda
bankéř Joa Vopálka 3 a Wllllam ulic klerk
J F PHbyi glOHlekory prAvodii V DoleJ
vnitřní stráž Josef Hrubý venkovní strál
Bart Mathsuser výbor majetku Jan Chlebo- -

raa Miue Votava Karei emraovsaj a r i
Haaielin

Sbor Ylastislava í 29 JČO

odbývá schAze kaidou 1 nedetl v mCsicl v Ná-

rodní siní o hod odp Předurdkrni Kat
Bartoi tajemnice M Suchánek 13 a Plerce
ul„ úcetnlce Marie Michal pokladnice Karoli
na Beranek

Sbor Boleslava i 60 JČD

odbývá scbAze kaidou 2 nedřll v měsíci v Ná

rodu siní o n oap rroaseuKa Ant ument
1227 JIL1A ulice tajemnice Frantiika Čapek
1314 Martha 8t ocetnlce Marie Příborská roh
14 a Oaatellaa St pokladnice Karolina Flbl- -

Kar uut) jiz 13 ul

Sbor Htřzda Nové Doby i 86 JČD

odbývá svá schAze kaidou 3 nedřll v mřmcl ve
2 bod odp v siní Metzovi Předsedkyni M

Engelthaícr taj Vilhelmina Bartošová 1234

80 13tb BU úcetnlce Km Cbieuorád 1413

Poppleton ave

Sbor Martha Urore i 10
odbývá tvá pravidelné schAze vidy 4 nedll
v mici v árodnisinl PřndsedkvnS Nellie
Svoboda mistopředoedkyni A nna írodil ta--

Jemnice Koale David ISk) ikladnl'
ce M Bou kalová 1301-- 14 ul prAvodkyni
Fannie Peek

Sbor Čechle D of H ř 161 A0CVT

Odbývá pravidelná schAze kaidý 2 a 4 Čtvrtek
v měsíci ve dve bod oapoieone v místnosti
pana J Havlíčka v Národní siní Předšed ka
Antonie Hoffman tajem Joule Vacek 8318

Jlinf 14 ul aietnfce A Bvojtek 1637 80 ffiat
pokladnice a nna Hiunířno spoik leicar u
Hosewater k Mee uuiiaing

Sbor Lilie i 9 Kruhu Dřevařek
dbývásvá pravidelná sobAze vidy v Čtvrtou
nedřll v mě' "I v místnosti p J Hrocha Před-

sedkyní Marie Jiráková 1245 Jil 18 ul místo-

předsedkyně Jo Homolová tajemnice Marie
Samcova 13 Jlí 13 ul poklad Kat woirova
S316 lli 12 ul prAvodkyná Aloisie Bártová
UH7 Jizni is ulice

Podá sbor Sokolek TyrS í 1 -

odhvvá svá schAza dvakrát měsICne: kaidon
druhou nedSIl a Čtvrtá úterý v mésiol v siní]
Metzevé 1315 Jli 13 ul Celoroční schAze od-

bývá se druhou neděli v říjnu pAlletni schAze
druhou nedéll v dubnu a čtvrtletní v lednu a
srpnu Předsedkjnt Marie Moraveo lXt 14 a
Oanton ul mistopředsedkyni Kr Kouuký
SVjs Boulevard ave tajemnice Stazle Benák
141K Jll 14 ni ACatnloe Marie Bílek 38 a Char-
les ulice ___________

SO--TH OLÍAHA
Těl Jed Sokol r So Omaha

odbývá svá pravidelná schAze Jednou mfrsifní
a sice kazds lni pondéii v mesioi v místnosti
Jana Koutskýbo na robu fO a O starosta
Josef Vonáse taj František Radil 16 a 8
U áCetník Josef Mucba pokladník Frantllek
Hájek m mezi N 1 U ul

Praha Loie l 828 Á0UW
odbývá svá pravidelná schAze 1 a 3 středu
v másici v siní p Koutskýbo Thomas sec
Exmlstr Fr Welich Mistr Práce F J Fltle
taj ti mezi O a P Htr Jos Váchal ácetnlk 20
a V ulice Poklad Bedř Dlenstbler 30 a O ul

Tábor Žižkov Dub l 115 W0W

odhvvá svá schAze kaidou orvnt nedřll v mesť
cl v si ni p Franka 30 a 8 ulice Předseda Fr
Kavan místopředseda Frank Hrabik tajem
James Formánek 36 ul mezi N a M poklad
Anton Pivoňka SLtVI ul

Řád Palmová Dřevo £ 7

Kruh Dřevařek v 80 Omaze odbývá scbAze
svs kazde poslední pondělí v měsíci v mistno- -

s)l Br Kouukýob Marie Vomálka Dástolná
porucuice aaiie vumv ks nnwurrifteuK_
Katle Vocásek 37 Ho 23 Hir tJnmni- -

Frantiika Pivoňka bankárka Frantiika Svo-

boda soukromnice Hsrbora Kaček pr6vodtl
Josephln Boukal vnitřní strál Anna Kreíek
venkovní strál

Chas Kaufman
pojišťující jednatel

0 a veřejný notář o
Zantunuju 'ellepif pojlifujfcf anolelnostL

pnxláváa kupuje rn a )! k nemovitý vvriává
'eplavni lístky s Evropy a do fcvropj atd

iigwmriu na nemovitý majetek

PlsaiiaSeT-Zaiir- o 13aDoolunl

i
Na tamississtppské mezinárod-
ni výstavě v Omaze obdržel --

v odboru pivním
__rug-ů-

— lež _
Cabinet Beer

tři
ZLALOD MEDALII

r iklsdt Jeho tistntv a Jeho ost
tcicb a pt—lisujících vlastnosti

Objednejte si bedallkn od

Fred Knír Brewlar Co

1007 Jaokson Ht
TBUVOBáO

The liarris Kbstract Co

vyhotovují abstrakty každého

majetku ▼ tomto okresu ta
ceny velmi mírné

era

41) Bm taillij Cattt M

tichá a svědomitá Všichni ti
kdož jej znali zachovají jej v milé

upomínce Cesť budiž jeho pa
mátce

Sesouvánipůdy v Rotoví u Loun

Neštěstí které stihlo lom vesnic

Klapé ohrožuje nyní obyvatele
vesničky Dolního Ročova nedaleko
Loun Mezi Ročovem a Smilovi
cemi rozkládá se příkrý svah Ro-

vin který do nedávná zarostlý
byl mohutnými buky Před třemi

lety buky tyto majetek knížete

Schwarzenberga byly vykáceny a

kořeny vykopány Následkem
toho půda dříve kořeny sepjatá
značně se uvolnila Na svahu

prýštilo též několik praménků
které po deštích valně zmohutně

ly Půda na příkrém svahu sklá'
dá se na povrchu z kvádrového

pískovce pod kterým je silná
vrstva jílu který sám sebou měk

ký působením vody stává se ma

zlavým a to je příčinou že nad ním
ležící půda sesunuje se do údolí
Domek Terezie Veselé musil býti
již loňského roku vyprázdněn a

letos po deštích úplně se rozpadl
a musil býti odstraněn Vážně

ohroženy jsou také domky občanů

Procházky Malaříka Pouceta
Macka Boučka Kopty a Volecké- -

ho Nebezpečím ohrožen bude
také starý památný klášter Augi
stianů bude-l- i sesouvání rychleji
postupovati Občané již před
dvěma roky dožadovali se u okres
ního hejtmanství v Lounech po
moci — ale marně Okresní

hejtmansvtí chtělo aby občané
Čásť nákladu nesli sami ač stráň

tato není jejich majetkem a je asi

1000 metrů vzdálena Je to ma

jetek kn Schwarzenberga Správ-
ce panství a převor kláštera augu--

stinského rovněž odepřeli veške-

rou pomoc a celá záležitost usnu-

la Teprve před 14 dny po ně-

kolikadenních deštích kdy půda
počala se rychleji sesouvati ohro-

žení občané začali vyhledávati
pomoc a ochranu Za tím účelem
dostavila se deputace k místodrže-tel- i

se žádostí za rychlou pomoc
ale tento odkázal ji na dobu po-

zdější až záležitost bude vyšetřena

Ctihodní svédrové V všech po-

voláních životních setkáváme se s vře

Jými zastanci zásluh starého léku Dra

Petra Hoboka Rolník za pluhem
řemeslník ve své dílně obchodník ve

své úřadovně učenec ve své studovně

všichni mají pto ni slovo chvály

Velp Emil Osbrand s Wayne Neb

podává svůj náhled těmito slovy:
"Mohu 1 osobní zkušenosti dáti Dra
Petra Iloboku to nejlepší dosvědčení
Působí ve všech nepořádcích soustavy
tělesné rychle a účinně a v mém
rbeumatlsmu značně mi pomohlo
Dra Petra Hoboka léčí rhematismus
vylučováním kyseliny močové s krve
Není lékem lékárnickým ale prodává
se odběratelům přímo místními jedna-
teli Adresujte na Dr Petra Fabrney--
113 — 114 S Hoyne Ave-- Chicago 111

2?eJlepSi ze --

~á©c_
Po nadeaáta let Mra Wlntlow's Soothlna

Syrnp matkami podáván 1i h dilkám v dttJ
kdji dostávají auubkj Juta vyrušováni
Bod abavovánf spánku choravým náaJeď
kem boleni sub 1 piaeicira aiiKemr jeoui anosailet at Ihned pro láhev "Mra Wlnalow
PootliinirMjrrop" proditkr dostávající sou bkf
Cena Jrho jtt neodhadnutelná ťlevi abohá-Bi-u

trpícímu nitku Ihned Hpoletintte se Bal
matkr VyléS prijem crva-ulul- e taluoVk a
střeva Vři'! koliku amf kn dásoe arnirni
sápal a dodá sr2e(l orlímu Ostrojí Mra
V4 1 imtnw'a ttombln Bvro" proditky srnibky
doMávaJirt Jm pfijrianá choti a tnst pfipl-wrx-m

Win a nlarich a nejlrptk-- h

tenských
Mfeafek aopatmTnIo ve HtoJ Btáteca Jest
aanrodl vieck kkáraíkk po clím svita
tVna fhc láhev Bnft Jisti a po_dlt i'Mra VlBlowarVhlof hyrvn'

Hzln ttziziltn spolků
Cčctaí (obchodní) knihy jako Ledfr-er- a

Journal a denní knihy a jiné od
Ua Mm a Po-m-

krn ZáMda

český lékař
Office na rohu 15 a Iloward ni Shet

ljr'a Block l dveří 210
Telefon 1438

V plsárné k nalezen i od 10 do 12 hodin ráno
od 8 do 4 odpoledne a od 7 do 8 veCer

Telefon residence 1674

H (Mord MD Geo Bichell MD

lé—avH

ZRAKU --SLUCHU
I4O4 FARNAM UL OMAHA NIB

dt33mí "~"~~"Číslo telefonu 739

Offlaba StaTO Repair Works

1207 DonřJag nlice

mají na skladě všechny druhy
správek ku kamnům vařícím i to-

pícím nechť jsou jakéhokoliv
jména neb výroby

0 D Kiplinger
na rofau 13té a Fámám

máni)JvctU výběr

doutníků tabáku
a vůbec viech potřeb kuřáckých ve mSsU

a mjbii himi(M to f rr one Mvtfcod

i'T — au IQ ruu

StutfyESí
ttMWlMftfft

and

pani lim on Ir

Laws_tt lir Ia řwi tmm

AT
yeartxni'1 tianatm xitffj
ailbtrraef anoiw_

Home rn rMrtlttolr VHYr — — —

nvHAevt toRRSsmxuaTK suknu nr Lkm
2ft7' Tbpk BalMIat DKTHMIT BICH

Jediný českýn
0 závod olovnický strojnický

a zámečnický v Omaze

vlastni

Leo Barooh
SOS So latia Street

Telelon 1567

Zaváděni vody nlynu a kanalisace oro- -

vádí se levně a dobře t48tf

Státní Jednatelství nro iedinft Mntdfm
né Clevefandské pivní pompy

Jediná dráha do Chicaga
která cestujícím poskytuje každo
denní vlaky a jízdu do Chicaga za
světla denního je North Western
dráha Vlak vyjíždí z Omahy v

6:40 ráno a přijíždí v 8:15 večer
téhož dne do Chicaga Vlak tento
jest v popředí doby nynější a jest
u cestujícího obecenštva omažské- -

ho nejoblíbenějším Jiné rychlo
vlaky vyjíždí každodenně do Chi

cago v 4:55 a v 6:55 večer Ce-

stovní lístky můžete obdržeti na
Farnam ulici v Čísle 1401 v měst
ské písárně dráhy "THE NORTH
WESTERN LINE"

CHC JETJE
LACINOU

Teď iriad ví Jii každý že LACINÉ
DOBRĚ pozemky Jsou nyní k dostáni

jen ve Wisconsinu Vsákne každý ví ze
nellčne nellevnctl a neilspolehlivftji
muže koupit! jen tehdy kdy: kuDute od
železničních společností pMmo Jestli
kupujete od jednatelů koupíte třeba též

dobrý pozemek ale ne tak levně jako
kdybyste se obrátili přímo na společ
nost A pan nejste Jiní ze pozemek
který jste koupili také skutečno máte
Cbicaro MilwaĎkee & St Paul dráha

má přes 8200 akrů pozemků podél trati
svyen blíže městeček v osadách malí
cích íkoly kostely atd kteréž prodává
po 3 00 až nel výíe $800 akr jak násle--
ujet jeaDO sesunu botově ostatek

piti ročních splátkách s 6 procenty úroku
ramatuite když koupíte od dráhy jste
isti že máte dobré právo majetnické že
vaše peníze jsou bezpečny a koupíte za
neilevnéiSÍ možnou cenu Piíte si anrlic
ky o cirkulář obsahující popis těchto
pozemtu si—— r

II O GAUGEN
Land Conťr C M & 8t P Ry

M1LWAIKEE fTIS

ANEB NA a
F __ _T__S"E

W P T A

dtsetf ou — ~a nnesxt

Není možno
uchránit! se nemocí není-l-i tčlo proti
nim d&kladně obrněno Je-l- i krev slabá
nebo nečistá snadno podlehne každému
vlivu povětrnosti Moudrým jest tedy ten
K00 v cas suravi sve si pojisti

: Seveírtv kneČlstltel :--

nejen čisti nýbrž i sílí krev sí!í nervy a
tím I celou soustavu že snadno odolá
viemu nebezpečí Se sílou tělesnou roste
síla duievní: mysl okřele ocbablosí

zmizl dostaví se cbur k práci a k tlvotu
NeopomeBte využívat! alespoB jedné lá

hve 1 kdvž se zdánlivě těálte neilenálma
taravl CenatlOO
Každá rodina by měla si na léto opa
U

Severir Lék prll chléře a prajsin
který dčinkae rycbl a jistě proti letni
nemoci lakslru kolice a bolenu t

Cmtxm _S as SO et~

V U1 SEVERA
český lékárník

CEDAR RAPIDS IOWA

Pisia ktztsíltn spcíkO

Úíenf (ohcbodnO knihy jaw Leda
Joaraala denní kniny a jiné tf

lic aatera Pukxwka Am4

Dobrým příkladem napřed Dne

17 srpna mr ohlásil ruský car ma
niíest míru Dne 20 září vyda
úkaz o sesílení loďstva na moři

Kaspickém 15 listopadu úkaz o

stavbě dvou nových obrněncú
12764 tunách 14 prosince úkaz
o stavbě 10 lodí torpédových 20

prosince signoval carův ministr

90 milionů rublů na stavbu váleč

ných lodí vydán úkaz o zřízení

nových dílen pto stavbu válečných
lodí v Petrohradě Port-Arthur- u a

Finsku o rozmnožení válečného
loďstva v Tichém oceánu 12

ledna t r zvýšen rozpočet na voj- -

sko o 34 miliony rozpočet na
válečné loďstvo 016 milionů rub
lů 18 ledna zvětšen počet vojska
na hranici afganistanské 020 tisíc

19 ledna ministr války nařizuje
stavbu křižáku první třídy o 6550
tunách a dvou lodí torpédových
Ustanoveno bylo vystavěti dvě
řadové lodi válečné o 12700 tu

nách a dva křižáky po 6000 a 3000
tunách Si vis bellům para pa
cem — tak podobá se pozměněno
bylo starobylé přísloví tím Ru

skem jehož panovník dává inicia
tivu-

-

k—odzbrojení

Belgická dynastie hledá smír se

socialisty Velikou sensaci budí
Brusselu návštěva korunního

prince Alberta na výstavě sociali
stické kooperativního společen
stva "Voornit" v Gentu v jejíž
čele stojí známý socialistický a

dělnický předák Anseele Korunní

princ jenž byl výstavním výbo
rem přijat se všemi poctami bla-

hopřál socialistům k jich úspěchu
návštěvě té vidí se pokus o

sblížení dvora sé socialistickou
stranou jež může brzy v Belgii
dostati se k vládě

Alexandr a Milan Cesta krále
Alexandra v průvodu generalissima
Milana po západním Rusku měla
za účel upevniti dynastické smýšle
ní v kraji" ve kterém dosud hárají
sympatie pro Karaďorděviče Dy-

nastické smýšlení utvrzováno tím

způsobem že všude dávány ban

kety na nichž pronášeny chvalo- -

řeči na Obrenoviče Řečníci také
všude vzpomínali Ruska jemuž je
všechen srbský lid oddán citem
nezrušitelné věrnosti a poměr Ru
ska k srbské vládě a zvláště k

Milanovi líčen jako nejlepší Že
tomu tak jest řečníci dokazovali
tím že prý Rusko aby osvědčilo
vládě a Milanovi svůj respekt od

volalo posl Žadovského a více ho
do Bělehradu nepošle K ban-

ketům byli také přibírání nájemní
řečníci "z národa" kteří mluvili
že srbský národ se raduje že má

slavné krále a tak moudrou vládu
Ale dopisovatel bělehradského ča-

sopisu ujišťuje že přese všecko
úsilí cesta Alexandrova a Milano-

va minula se cílem Zvláště
Milan nemá prý co ztratit

Napomenuti t Huška do Nlmecka
Konečně se zdá že ruská vláda

je odhodlána netrpěti vypovídání
svých poddaných z Německa

časopisy ruské v té příči-

ně praví: Administrace německá

neoznamuje otevřeně vypovídání
ruských'dělníků z Německa Na-

opak pozorovati lze že zatajuje
před širší veřejností prostředky
kterými policie pruská rozřešiti

myslí dělnickou otázku Ale nic

nezůstane utajeno na dloube

Každý nestranný pozorovatel vidí
ve vypovídání to čím jest: poru-
šením dobrých přátelských po
měrů mezi obyvateli ruskými a

německou policií a nevděkem ná-

rodu ruskému za pohostinnost a

upřímnost s jakými vítá v Rusku

jakéhokoli (bohužel!) syna říše
německé přijíždějícího do Ruska
za "kšeítem"

Mizeni polské půdy v PotnaUsku
Půdu polskou zaprodanou něme-

cké kolonisační komissi dlužno

považovati za ztracenou na vždy
jestliže osud jinak neusoudí Vě-

domo že komisse půdu koupenou
rozděluje výlučně mezi Němce ta-

kové o kterých douíá že ji ze

svých rukou nepustí Němcům
kteří prodali půdu Polákovi ko-

misse nepostoupí ani pídě Roz

míry dosavadních polských ztrát

jsou ohromné Za 12 let svého
trvání komisse zakoupila v Pó-

zo afisku a Prusech Západních
184 větší majetky a 51 selských
živností dohromady 112000 he-

ktarů čili okrouhle 20 čtv mil

Zaplaceno za to prostranství oko-

lo 71 milí marek Menší polo-

vina tohoto prostranství byla sice
už dříve v rukou Němců ale osob

soukromých od nichž je převzala
komisse aby voj německý pevněji
zorganisovala PoČítá-l- i se ie na
t Čtv míli průměrně bydlí jen
200 vesničanů vyjde z toho ie
ztrátou 20 čtv mil polská národ

statky komissi prodali a třetí a ní
vyjednává

Ve Španilsku jest 94 tisíc kněží
68 tisíc mnichů 332 tisíc jeptišek
Jenerál Blanco dřívější guvernér
hihpmský praví ve svém pamět-
ním spise že měl v úmyslu odha- -

liti tajnosti filipínské (míní řádění
kněžské) ale zanechal toho po-
váživ jaké ohavnosti prý by při
tom přišly na jevo Píše do slova:
Velký počet mnichů dostačí na

vysvětlení proč moc španělská

upadá" S tím souhlasí zprávy
Dra Durdíka které podává o

Španělsku v Národních Listech
Přičítáť přílišnému vlivu kněžské-

mu všecky přežalostné zjevyjimiž
země grandův oplývá i ten že z

obyvatelstva 17 Já millionů lidí
čítajícího 12 milionů lidí neumějí
čisti a psáti

Dvoutisict pitistyleté jubileum za- -

loíent Marseillu Městské zastu-

pitelstvo marseillské usneslo se v

jedné ze svých posledních schůzí
k návrhům maira pana Flaissieres

aby u příležitosti oslavy dvoutisící

pětistyletého jubilea založení Mar-

seillu byly pořádány okázalé slav
nosti k nimž pozváni budou pre-
sident republiky a ministři Na
žádost městského radv Bertasa
bylo rozhodnuto aby pozváni byli
ke slavnostem starostové měst
Říma a Athén Při té příležitosti
sestavil se komitét na podnět ča-

sopisu "Echo International" pro
uspořádání mezinárodní výstavy
dětství a zdravotnictví Tato vý-

stava jejíž účel je nanejvýš lidu

milný bude velice důležitá a byly
již podány v té věci žádosti k mi
nisteriu obchodu a k ministeriu
záležitostí zahraničních Informa-

ce zaslány budou cizím konsulům
ve Francii a francouzským konsu- -

lům v cizině jakož i obchodním
komorám V čestném komitétu

zastoupeny budou vynikající osob-
nosti politické lékařské literární
a obchodní

istL KOŘALKA
PŘÍMO OD

loraiMi spottfateti

Ml zásilkou

Uspoříte tím výdě-
lek překupníka a za-
mezíte možnému falm Sováni
Po 80 let vyrábíme

kořalky nejlepii Po-
vést' Ukári z našeho
lihovaru lest dobrá arvItV tak rozsáhlá Jako

sama a máme
na tisíce odběrateli v
každém státu Cnie

Nabídka:
Zaileme každému 4

kvartové lahve Hay-ne- r's

sedm rokfl sta-
rou dvojnásob desti-
lovanoufr ~m iaA— iitnou kořal-
ku za 1390 a zaplatí-
me 1 dovoz Zasíláme
bedničkách obsah4 ne'prozrazující Po ob

KS 3 drizeni kdvž _ltn_
této okusíte a neshle-
dáte že by byla té

F?_IDI$TI111!_ dobroty Jako zaruču-
jemens9!!N__iiwin? mažete na naie

5_°aOHiotu útraty nám ji zaslati
zpít a my vám vrátí-
me 1390 Kořalku Ja-
ko tato Jinde nekou-
píte pod 1600

Žádný Jiný lihovar
neprodává spotřebo-vateld- m

ptímo a kdy
vám takto kořalky nabízí nejsou vyrablteli
nýbž pouze překupnici Naie kořalky zaruču
je dobrá Hayner-ovapoves- ť

Odporučeni: První Nár Banka Jakož každý
obchodní dám v Dny tun každá jednateina

Tle Hamer Disli Co

205-21- 1 W FifthSt Dayton Ohio

P S Objednávky z Arizony Colorado Call-forn- ie

Idaho Nevada N Mex Orefron Utah
Washington a Wyoming musí zuít na 30 kvar-t-6

a doprava zaplacena dtfóbfitt

_k Ij_ŠIIVI__
nejstaril teský lékárník v Nebrasct

má lékárnu v Prague Neb

Je vidy čerstvě zásoben všemi do-

mácími hojivými prostředky Byliny
květy kořínky kapky olejíčky Ká-

vičky prášky mastě pro různé bolest-jak- o

podlom [fellon] mast pro otravu
krve začínající v končetinách tnuti
pro koBské boláky léky pro koňskou
koliku různá maaiof pro lidi i pro do-

mácí zvířata to vše připravuji dle
dlouholetých osvědčených zkušeností

Prostředky skoro okamžité účinkující
proti píchání v uších proti rýmě pro-

ti bolení zubů tolení hlavy mast

proti kuřím okám slívání pro játra
a ledviny Elexlr pro tměnu života
ienskýcb a kdo ví co jiných věcí
Tím mi ovšem zásoba léků vzrostla
tak ie mohu vyplnit kaidý recept at
ho psal kterýkoliv doktor Dovolává

je se Valí přízni doufám ie v ěaa
potřeby naviUvíte vidy

MAjAIIVDTJ

Předplácejte na Knihovnu Ame-

rickou Pouze fioo ročně

JOSEPH CIIAMBERLAIN MINISTR KOLONIÍ
Přítomně budí pozornost obecenstvu zápletka Anglicka s africkou republikou

transvaalskou Jejíž presidentem Jest Kruger Anglický ministr kolonii Josepb
Cbamberlain domnívá se že Anglie nemůže obetovati své zájmy v tamních
končinách a chce dohnati Boery do krajností Jest li jejich Oom Paul nezmění
své stanovisko ~

vě české jihlavské Školy Jest to

hotový paskvil když nahoře vyu
čuje děti dějinám vlasti a národa
a dole chlapec učitelův ssaje ci

zinskou řeč úhlavních nepřátel v

neútlejším mládí Co říkají tomu

dospělejší děti které vidí dítko
svého učitele v německé opatrovně

Jan Antoš zemřel _ tezké a
vleklé choroby byl smrtí vysvobo-
zen dne 7 června novellista

Český pan Jan Antoš úřadník

Ústřední Matice školské Zdravý
a mohutný organismus jeho pro-

dělal v posledních několika měsí
cích nejvážnější změny Dne 24
února po prvé objevila se u něho
zhoubná choroba nervová jíž
dlouho vzdoroval V týž den v

Král Oboře smrtonosnou zbraní
chtěl se vyprostiti z muk jež mu
choroba připravila Dík pečlivé
mu ošetřovaní lékařskému byl
Antoš zachován na živu Odebral
se pak na venkov kde ve volné

přírodě na zdravém vzduchu chtěl
nalézti úlevy Leč v nadějích
svých byl zklamán Choroba

jeho podlamovala železné dříve
zdraví čím dále tím zhoubněji Za
nedlouho opět byl dopraven do

Prahy a po krátkém pobytu ve
všeobecné nemocnici odevzdán byl
k ošetřování na kliniku duševních
nemocí Tam Antoš dotrpěl
Jan Antoš narodil se v Praze dne

ledna r 1860 studoval na

pražské reálce a českoslovanské
obchodní akademií a po dlouhá
éta byl úřadnfkem Ústřední Ma

tice Školské V dřívějších letech

byl literárně činným a uveřejnil
celou řada belletristických prací v
"Národních Listech" "Lumíru"
Šotku" "Kvitech" a pod O

sobě vydal skizzy a atudie novelli-stick- é

Jako úřadník kanceláře


