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ČESKÝCH SPOLKŮ
suje pevné presveacen ze paa
Jean de Bloch lítost nad ztrátou
Elsaska a Lotrink která duši

Francie hlubokou ránu zasadila

nikdy vylíčíti nedovede an zrovna

jako jVho souvěrci pojmu vlasti

nezná a lásky k vlasti nikdy ne

pocítil!

Museum Carnavalet Nové dvo- -

ranv musea Carnavalet které reu- -

quiemi a trofejemi obléhání Paříže

jsou naplněny odevzdány včera

slavnostním způsobem obecen- -

stvu Ministr veřejných staveb

poslanec za město Paříž a syno- -

vec na barrikádách zastřeleného

člena obecní rady pan ťierre
Baudin předsedal slavnostníma

aktu a pravil' mezi jiným že je po

právu požádati a poprositi úpěn- - ballada "Shan van Vocht" —

livě drahé zjevy rozhostiti se v "ubohou staruchou" — pojmeno-stánk- u

který tolik slavných ale Vala Neustálým pronásledová-- i

trapných upomínek pod jednou ním ztvrdl doposud nepokořený

V Paříži dne 20 července

Kázeň ve francouzském vojfti —

Marchandova výprava je rozpuště
na důstojnici nastoupí cesiu ku

svým oddílům Marchand přelo-
žen ku čtvrtému pluku námořní

pěchoty do Toulonu ostatní sou-

druhové s nimiž po tři léta sná-

šel všechny svízele a trampoty
kteří mu byli oddáni a jež miloval

co bratry rozstrkáni do všech

koutů Francie Musí prý tomu

tak býti káže prý to potřeba

Bylo to jen spravedlivé že si v

prvním čase po návratu výpravy
srdnatá družina co celek sbor
oslavovala jak toho v plné míře

zasluhovala další žádnému zá-

jmu víc neodpovídající trvání této

vojenské skupiny bylo prý zhola

nemožno V okamžiku dislokace

důstojníků výpravy Marchanda

stává se sbor tento přec na novo

slavným dokazujeť přísnou kázeS

národního vojska svobodného

státu an nemožno zamlčeti že se

odnikud námitka hlas prosba
atd neozvala proti rozkazu mini-

stra a přec se neustále snažil re-

publice nepřátelský tisk dokazo-

vat! že je Marchand usurpatorem
že iei slavnostní nadšené uvítání

a pocty omámí a na scestí pronun
ciamenta svedou Důstojník fran

couzské armády zachoval svůj
Klid netrestal ani pomluvaie ani

nepopřál sluchu lichotníkům a sou

druhové následovali jeho příkladu
kázně a poslušnosti

Pan Jean de Bloch Kdežtošse

velmocenští delegáti na konferenci

míru shromáždění zdráhají pro
hlásili se již nyní o konferenci a

osobních svých dojmech snaží se

jistá dosti podivná osůbka' v

Haagu 'pracující" upoutati na

— _zr

český lékař

Ollce mi rohu ! a Howanl ul She

lyí Blork l dveří 210
Telefon 1438

V Dtoárné k nalezeni od 10 do 13 hodin ráno
od K do 4 odpoledne a od 7 do 8 večer

Telefon residence 1674

GUTord HD Geo Bictnell MD

aůcvJtmsxL lélcavíl

ZBAKU SLUCHU
I4O4 FARNAM UL OMAHA NIB

dtShnS "sss— číslo telefonu 789

The Harris Abstract Co

vyhotovují abstrakty každého

majetku v tomto okresu za

ceny velmi mime

423 Bee Buildtfig Omaha Neb

5eský pr&vnllt
PidLru t eisli 934 K 7 Life Slde Oaali

dávpann Berkovi právníka zkušeného kter)
dlouholetou zkušenosti svoji mftže krajanom

ac i i—i í _iíi : uf

Omaba Stove fiepair Woris

1207 Bouirlas ulice

mají na sklade všechny druhy

správek ku kamnům vařícím i to

pícím nechť jsou jakéhokoliv

jména neb výroby
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Jediná dráha do Chicaga
která cestujícím poskytuje každo

denní vlaky a jízdu do Chicaga za

světla denního je Nortb 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 obecenstva omažské-h- o

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"

CHCETE
LACINOU
FARMU?
Teď sond ví Ji každí že LACINÉ

a DOBRÉ pozemky jsou nyol k dostáni

ion ve Wisconsinu Vsak ne každý ví že

nejlépe nejlevněji elspolchlivřji
maže koupili Jen tehdy když kupuje od

telezničnlch snoleCnostl primo jemu
kupujete od Jednatelů koupíte třeba též

dobry pozemek ale ne tak levné Jako

kdybyste ae obrátili přímo na společ
nost A pak nejste jisti že pozemek
ktertf lsti) kounili takéskuteCnč máte

Chicago Milwa&kee & St Paul dráha
má přes 6300 akrft pozemka podél trati

svých blfže městeček v osadách maji-cí- ch

ákolv kostelv atd kteréž prodává
po 3 00 až neivýíe $800 akr jak násle

duje) jednu šestinu botové ostatek v

pčtt rocnlcn spiatKftcn o procenty uroau
Pamatulte když koupíte od dráhy jste

iisti že máte dobré Drávo maietnické že

vaše peníze Jsou nezpecny a šoupne za

nejlevnéjU možnou cenu Piite ti anglic
ky o cirkuláf obsahující popis tich to

pozemko na-- —"asav
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ho oouštěného domu zvédá se

malá budka opřená o kamennou

zeď starého obydlí Nemohouce

více žiti pod střechou pod níž

otec staré irské PísnS zPíval bydlí
rodina kvílí a natiká na větrném

vrchu podepřeném o zbytky vlast

ní své kolébky v níž by ráda

skonala Není fantasie básníka

bvť 1 sebe více dumnou byla a

truchlivou by mohla vylíčiti útra

pv irského lidu a hlásati tíži jha

p0d nímž Irčané od sedmi století

úpí Pro Anglii tvoří Irsko do- -

posud kolonii která se nepodro- -

bila Vojenská hrůzovláda stálé

utiskování ve všech úřadech a v

každé záležitosti učinily by ze

zdravého Irska onen přelud který

národ irský jenž stále trpí a bez

ustání prosebným zrakem plným
lítostné něhy ku Francii pohlíží a

pláče nad neštěstím které jej
stihlo Irsko je věru hůře v tom

než bylo Lombardsko pod okovy

rakouskými a Hůře než Elsasko

pod pádnou pěstí německou — je

jednoduše Irskem Angličany

spravovaným Prosby lidu ir-

ského a jeho slzy nepronikají až

nám a ztrácejí se v moři zapo-

menutí a v řevu divoké soldatesky

anglické Deset svazků by nepo
stačilo mělo-l- i by se referovati o

nejmenším zlomku denních udá-

lostí Angličany v tomto pekle

spáchaných Nechtěje nikterak

přeháněti vyjímám jednu episodu
která se před nedlouhým časem

udála a o které jsem od dvaceti

pravdomluvných osobností dublin-skýc- h

slyšel mluvUi Landlor-dov- é

(vrchnost) neslevivše v pře-

dešlé kruté zimě lednové ničeho

na nájemném zahájili pravé hony
na nájemníky kteří o nižší po

platky žádali mezi pronásledova-

nými se nalézala rodina pachtýře
z okolí Balling které pán dvorce

známý londýnský boháč majetek
dal soudně prodati Jelikož ale

rodina muž žena a pět dítek

dosti rychle dům neopustila pro
lomili jednou v noci obecní stráž-

níci stěnu příbytku nájemníka a

spůstošili dům tak že po dvou

hodinném řádění z domu pouze

čtyři stěny zbyly Ubohá rodina

ohřívala se mezitím u polovy-hasléh- o

ohniště v zahradním dom-

ku kdež se byla zatarasila a kamž

se padesátičlenná policejní hlídka

neodvážila majíc za to že starý

nájemník střelné zbraně použije
Konečně ale vloupavše se i do

onoho domku jali se rodinu

Žena chopíc se v zou

falosti železné příčky u krbu při

pevněné držela sejí nadlidskou

sílou až ji soudní sluhové tělo

nrovazem ovinuli bilný soumar

na to do provazu zapřáhnut
bičem mrskán snažil se takto

tutf „„U: bncť!

praštěly žena ale nepopustila a

držela se příčky až jí nemocný
muž její přispěl a provaz přeřízl

"limergencymen ic u

policajtská luza) vytrhnuli na to

desku Ze Střechy a DUŠUl ŮO UDO

" leY tak dlouho až se skácela

konečně vynesli veškeré nářadí

postele a prádlo do studené noci

a zapálili zahradní domek Po

dobných událostí přihází se každý
tvden několik — více neb méně

nelidských nevySal jsem než jen
malé zrnko hrozných nespravedl
ností a nepřístojností z hromady
stálesemnožkíf' A Saissy

Matka vypráví jak zachovala

život své dceruSce

Jsem matkou osmi dítek a mám

velkou zkušenost a léky Minulé léto
mni malá riiwuftka měla nrfiiem nei

korSího druhu Mysleli Jame ie zemře

já zkoušela všechno nač jsem jen

pomyslela avšak nic neprospívalo
Viděla jsem oniaíku ve vašem caao

P Chamberlain'a Colic Cholera

"„'Z™Lj M nejlepííID lékem Jak

k(jy měla v domě Zachovala mé

dcerušce život Ráda bych aby každá

matka věděla jak výtečný lék to jest
Kdybych to byla věděla jHve bylo by

m uspořilo moc úzkosti a má malé

dcerušce moc trápeni v ncte Mra

Georm F Purdy Liberty B I Na

„ TÍech lék4rnich
- ___
Nejosvědčenějším žaludečním

lékem pro každou domácnost jest
Dra Rosy životní balsám který
veškerou činnost zažívacího ústro

I

jí osvěžuje chuť k jídlu zvýšuje

aj"8t mírně pročišťujícím Cena

menší láhve jest 50 c a větší
I Jli 00 Lék tento jest vyráběn
I lékárně Dra Fragnera ▼ Praze
I nepaděianý možno obdrfeti od

"The Prasrue Importinf Co" P
I O B 533 New York City
I (60tíHit— 1)

jest možným Jen tenkráte kdyi vSe
zdrávo V letním řase má horko aá-ut- ný

vliv na zažívací soustavu ! Jot
tedy nutno udržovat! ji v pořádku! i

Severfiv životní bahám

odstraní rychle zácpu nezáživnost ne-

chuť k jídlu a choroby z toho pocháze- -

ict Bili teio značnou měrou vyoorny
lék zvláSté pro ženy Cena 75 centu

Jiná slabost zažívací soustavy jest pru- -

em čili laksír který každým rokem ti

síce lidi zvlášté dčtí do hrobu sklátí

Severův Lék proti choléře a průjmu

pomůže vždycky Měli byste mlti vždy- -

[v jednu áhev doma protože často- -

diná dávka daná v čaa zachrání Vám
nebo Vašim milým život Cena 35 a 50c

W F SEVEBA
český lékárník

CEDARBAPIDSIOWA

DrL H SIXTA

SCHUYLER NEBR

Písárna v Hollmanově bločku
V druhém poschodí

Frank Doležal
ůesSsý právnibi

FREMONT - NEBRA3KA

Vyřizuje vešlteré soudní a právní zále
žitosti při vrchním aneb krajském soud
v kterémkoliv okresu Maje důkladné
znalosti práv nabízí služeb svých ct

krajanům ve vsecn caticn státu 44ti

FRCUBA
Český 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

NOVÁ

UNIOVÍ

zvvsená dráha
Jest nyní otevřena

JEDE PO VAN BUREN UL PŘÍMO PŘED

Chicago Rock Island
& Pacific stanici"

Cestuiíci kteří do Chlcasa přijedou mohou
po zvýSené dráze dosáhnout! kterékoliv části
místa aneb za poplatek 5c navčtivlti který-
koliv obchod v středu místa Vlaky zastavuj
na Kock Island stanici každou minutu u

tuto mftže skýtati pouze

Oreat Rock Island dráha
KnBlnte žrpntnvtf kolek a obdržíte DoStoU

perspektivní obraz Chicaga v 6 barvách Jeni
znázorňuje vie co si o Chicagu a zvýšené drá-

ze přejete vidít Mapu tuto míli byste míti
ať žijete jinde chcete-l- i místo navitfvitl neb
byOllte-- u v unicagu uopieie na

JOHN SEBASTIAN GA P
Chicago 111

KTJPTESI

Přeplavní Lístky
DO ANEBO Z ČECH U

Z Chicaga do fBodenbachu Čáslavi Chru

dimi Chebu Karlových Var

Klatov Litomyšle Nepomu-
ku Pardubic Plzně Písku

Prahy Tábora Domažlic

Teplic atd

Adresujte: J J HAVELKA
Lake Shore 4 Mlchltran Pouthern- -

Depot Chicago 111

Též obstarává Dollilini za neinižíí cenv Č '

EI44 VanBurenSt Boom St
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RATim SElTíJ CO

HrVrk!
m iswaowaTi 49 JMKSOM BOOU

VeMakcVhals Too"

Předplácejte svým prátella

$150 nimh

OMAHA
Rád Palacký i 1 ZCBJ

Odbývá své pravidelní tchnze každou etvrtou
neaeu v míslcloz b odp Tslnl p Klepetky

18 Wllllam ul Před L Berka taj Váo

Šebek 1407 8 4th 8t očetnik Blmon Roku
aek 1618 Wllllamk ulpokl Kr Mach

Til Jed Sokol t Omaha
nAtttri nrnvlrinlné schůze každý druh)

w mif„t vmAm VA tvé míStnOSti

8o lath St Předa Bud Havelka I4W So I4tb

St tajemník B W Bartoš 1418 rear Poppleton

Pokladník Ant Kment 1247 Bo lšlh Btr

Podp Sokol Tjrš i 1

odbývá své ach&ie dvokrát míiteně kaídou
1 nedíll a 8 pondíll r mísící v siní Metzovt
Celoroínl achaae odbývá se I nedíll v HJnu
nftlletní schftze 1 nedlli v dubnu a CtvrtMnl
H
i)- - unnn Předseda Fr Svoltek mí

stopředseda Kr Svoboda taj John Chleborád
'U6 lil lota u acemia johi ivnur iw ji
Rul Pokladník V F Kunci 131Í So 18 Btr

výbor majetku Jos Nímec praporeíník Jos
Mera dozorce Fr Vojtech

Jan Has Lože í 5 Ryt Pythla
odbývá achftze každou první a třetí středu v

mísící v Narodni síni na 13 a Wllllam ul Ve-

licí kancléř Fred Sláma Btriíce archivu a
pečeti F Jelen 15 a Center Strážce flnanoí

Vác Přibyl SOB Bo 18 Bt Pokladník Jos No

vák 1319 Již 13 ul

Bohemia Loie ě 814 AOUW

odbývá své pravidelné schftze v Národní síni
každou 2 a 4 středu veíer Frant Bvojtek
u d e v namihmiar Kán 190S Bo 19 Btr

J V' Vacek áíetník 2210 oo 14 Btr O Bosa- -

water spoi- - ieaar jr uer dumuiuk

Tábor Colnmbus ě 69 WOW

nrihfvá iwhiue každé 9 íterý v mísící v Ná

rodní síni v h veíer Předseda Fr Svoboda
n 41 15) nl MlatnntnriMMln Fr Semln Tai

V J Kitlě 211 Hheely Block Omaha Nebr
Pokladník V J Nepodal 1224 Již 14 ul Pro
vodil Anton Novák

Tábor Sebranka ž 4771 MWA

)l rJ nrutrldnlnn nphAze ksidou OTVOU a

tl míprin v mísici v osm hodin veíer
v a! al pana Jana Hrocha Konsul K t"nrnov
ski 1113 Dominion Bt navoaci jan nrszaa
bankéř Jos Vouálka 8 a Wllllam ulice: kterk
J F Přibyl 810 lllckoryi provodil V Dolejí
„„iíi Ml Jnunf Hrubí: venkovní stráž
Bart Mathsuseri výbor majetku Jan Chlebo-

rád Mlke Votava Karel Smrkovsk a F J
Hanzelln

Tábor Scbraká Lípa 6 188 WOW

odbívá sch&ie každí druhí a ítvrtí ítvrtek v

síni Hrochoví Josef Si p předseda 1012 Horuer

Bt Václav DoleJS místopředseda John baTar

nokladnik lfioil Williams A K Novák taj
1203 Paclflc Bt Frank Bova prnvoaci

Sbor VlantiHlava č 29 JČD

oábfvt schftze kaídou 1 nedíll v mísící v Ná-

rodní síni o 9V4 hod odp Předsedkyni Kat

dj l„mn( M 1124 Bo 13th

Bt noVludnlce Karolina Beránek úietnlce
Marie Michal 1808 Masson Bt

Sbor Bolealaraí 0 JČD

odbývá schtire kaídou 2 nedíll v neslo) v Ná-

rodní síni o 9 b odp Předsedka Ant Kment

1227 Jit 15 ulice tajemnice Frantllka Čapek

1314 Martha St ňíetnloe Marie Přiborsli á roh
14 a Castellaa Bt pokladnice Karolina Flbl- -

Kar ia ju w ui ~ '

Sbor Hvězda 0Té Boby l 86 JČB

odbývá své schftze kaldou 3 nedíll r mesio) ve
2 hod odp v síni Metzoví Předsedkyní M

Fngelthaler taj Vllhelmlna Bartofcivá 1234

So 13th Bt úietnlce Em Chleborád 1418

Poppleton ave

Sbor Martha Hrote i 10
odbývá avé pravidelné schize vidy 4 nedíll

léstel v Ntrooni siní Předsedkyni Nelila
HvntKida miiitouředHedkyni Anna Brod 1 ta- -

Jemnice Koale David 1253 Bo 18 Bt niokladnl'
ce M Hou kalová 1301—14 ul průvodkyni
Fannie ťeek

Sbor Čechle D oř II ř 161 AOUW

odbývá pravidelné schftze kaidý í a 4 ítvrtek
v mísící ve dvi hod odpoledne v místnosti
nana J Havllíka v Národní si nl Předsedka

tr_ uqii -- ~
Antonie Hoffman
Jlíul 14 al ůtetnice A SvoJteU 1537 80 St

" r II í
Okladnlco Anna municKu yuÉ

Boaewater 929 Bee Bulldlng

Sbor Lilie i 9 Kruhu Břevařek

dbývásvé pravidelné schftze vidy v ítvrtou
i' n _ „A ( w(uinatf n J Hrfirha Přeď

edkyni Marie Jirák liJáSjiíni 16 uL místo--

předsedkyni Jos Homola tajemnice Marie
řamoc 125 Jit 11 ul pokladnice Kat Wolf

2316 Jit 12 ul průvodkyni Antonie Tříska

Podp ttbor Sokolek Tjrrí l 1

odbývá své schftze dvakrát mfslfni katdpu
f lll a HvriA AtAT V misícl V Siní

Metzovi 1316 Jit 13 ul Celoroínl schftze pd--

ilihln neriAH v Kinu nftl letni SchQze

druhou nedíll v dubnu a ítvrtletni r lednu a

srpnu Předsedkyni Marie Moravec 14U3 14 a
Cantn Ul mutopreaeaKynn rr nuu
km iiniiiH tMlemnice Stazle Benál
1419 Jit 14 ul áíetnice Marie Bílek 36 a Char
les ulice

BOT7TXZ OMAHA
Těl Jed Sokol r So Omaha

nrittfvltvé nmvtdelné schftze Jednou míeiíni
i ttariX lni tknndili v miísiul v místnosti

Jana Koutskýno na rohu 20aQ Btaroata
Josef Vonáset tal František Radl! 16 a 8

uU ííetnik Josef Mucha pokladník rantlíek

Hájek metl N a O ul

Praha Loie ř 828 AOUW

ndhrvá své nravldelné schftze 1 a t středu
-—i!! w tni n KoutMktho Thomas lysea
EzDilsťr Fr Wellch Mistr Práce F J Fltle

taj 29 mezi O a P Btr Jos Váchal aeetnik J

P ulice Poklad Bedf uiensioier i a t ui

Tábor ŽlikAr Bob l 115 WOW

odbývá své schftze kaldou první nedíll v mati-

ci v síni p Fraíka 90 a H ulice Předseda r

Kavan mampronnM rrnirj "V T
Jamea Formánek ul m-- N M poklad
Anton Pivoňka 21 a Q ul

Bád Palmové Břero l 7

Kruh Dřevařek v Bo Omaae odbývá achftze

avé katdé potlfdni pondílf v mWd v mistno-- U

Br Kouukýcb Marin Vomáíka Oftstnjná

nm(nM Kaile Vomaíka mistopředsedka
irti Viwáuli 367 Ho 93 Btr tajemnice
FrantUka Pivoňka bankírka FranlUka Bvo- -

boda Sfiukramntce Barbora Racek přivodil
Joaephln Houkal vnitrní straš Anna
venaovni airax

Chas Kaufman
_ pojišťující jednatel n° a veřejný notář

Zatu iu Jlep" poJISfnJicl spolof noslL

ir Mlávi m kupuje msMfk nu"vii vydává
V'epUviti iislky Evropy a do avropy atu

iwMze na nemovitý majetek

trtsma SeTiiijnili 13 iDuíM

Na lamisslsslpptké mezinárod-
ni vitavé v Omaze obdržel

v odboru pivním
3Sro6P2Lv laáUc

Cabinet Beer
ZLALOU MEDALII

rit Iwii Jeho Htoy a Jrho oavj
ícírb a puslltujicích vlastnosti

ObJednejM al bedalfka od

Fred Knif Brewlar Co

1007 JaoUmon t
Tauroa čas

Předplácejte na Knihorau
Ame-

rickou PoumIioo roční

střechou shromažďuje!

"Ubohá starucha" Známý pa-

řížský denník "Le Journal'' poslal
před několika dny svého spolu-redakto- ra

pana Jiřího ďEsparbes

který se před krátkým časem svý
mi články "La legion étrangére"
(Z cizinecké legie) v nichž hrdin-

ství a oddanost v koloniích fran-

couzských vojákujících Slovanů

Poláků Rusů a Čechů patřičně k
ocenil do Irska odkud dnes prv
ní svůj článek zasýlá Národním

steskům a tužbám Irčanů věnuje
se všude (kromě Anglie) tak znač-

ná pozornost Irčané si počínají
na novo tak chrabře že se kojíme

nadějí že se snad českému čte-

nářstvu zavděčíme předložíme-l- i

mu dnes malé výňatky z prvního
listu páně Jiřího ďEsparbes
Doraziv do Dublína líčí pisatel

krajiny kterými se bral a porov
nává zachycené obrazy k bretoS

„

by obnášela 85 mil Uskutečněn! to
Londýnem a Queenstownem o mnoho

skému pobřeží k severozápadní
části rodné své země "Celá tato
vínant rpm Kalí bp vrnv srnu- -

teční háv iako veliké oole

nirtvvch odráží se v oblasti slav- -

ných kdysi půtek a litých bojů
Irčanů a Francouzů kteří za svo

bodu hrdinskou svou duši vy
dechli A ještě dnes hustá čer
ná uhelnatá země dává usušena
v hutích k nebi šlehající plamen
hřeje Irsko kdežto oceán je živí

Tři pětiny chrabrého irského lidu

rodnou hroudou vytápí krby a

živi se zbytky milosrdného moře

Šťastní lidé kteří obýváte pobřeží

od Granville až po Biarricí a již
nevíte že v každé irské vesnici

nalézá se trh irské matky země k

topení domácích krbů sloužící a

goémonu' k jídlu Podobné
obrazv mohou arciť vvvolati v

duši čtenáře představu že je země

tato chudou - však Irsko jest
bohato oplýváť dobytkem zvlášť

skopovým který všude na strá - 1

nich a paloucích jako vločky
pozdního něhu se mihá a koneč- -

ně v nenasytných útrobách hlado- -

vého Londýna ae ztrácí — ani
_„ i„u „i i „I° ""7

patři zrovna jaao jeno puaa jeno
krby domy a dítky stálými nemo -

cemi stížené a k smrti vyhladově- -

lé Prostýi bodrý tento lid nemá

nei své zlaté srdce poklad pod
odranou balenou a ještě i to srdce

patří a polovice Francii Neviděl

jsem věru v Irsku než samotu

Žal V právo v levo v předu
všude zří vyděšené oko zříceniny

Kaidý čtvrtý dům je alespofi beze

střechy Na celém východním
pobfeif ie tak Vyhnaní vyštva -

ní nájemníci si upleskali skrýše a

blita a Čekají zde al se pro ně

MARKÝZ LONDONDERRY

Lord Londonderry Jest vynikajícím mužem v Anglii Jecž v poslední dobé upoutal
na sebe velkou pozornost svým navrnem na utvořeni poamorHBeuu tunelu
skrz skála Dod severní části irského moře se nalézající Náklad na tunel roz--
nočten lest na 150000000 a délka Jeho

boto tunelu zkrátilo by jízdu mezi

hodin

sebe pozornost celého světa Je

to pan Jean "de" Bloch — "Byl
jsem opět nedávno v Haagu" píše
nám náš známý "Přejete si

bychom Vás seznámili s panem
de Blochem mužem který se ve

věcech válek budoucnosti nejlépe

vyzná s apoštolem odzbrojení

jekoŽ knihy samého cara k sezvá

ní delegátů na konferenci míru

přiměly?" tázali se mne ze všech

stran "Pan de Bloch zdá

se mi že jej znám Byl podnika-
telem spekulantem než se stal

badatelem theoretikem nacpal
si při stavbě ruských drán pořád-

ně kapsy měl zajištěnou rentu a

počal se potom zabývati duševní

prací Je to nejracionelnější ob-

chod nesloužiti dřív lidumilnosti

dokud nám sama neposloužila a

neodzbrojiti dříve dokud se ne-

zvítězilo 1 Jean de Bloch — jaké
to jméno rvučící jako polnice z

haraburdí neb vetešnického krámu

vytažená Předložky "de" pan

Jean Bloch bezpochyby z marni

vosti neužívá ale t praktické pří

činy aby totiž nebyl směšován s

ostatními stejné jmenujícími se

souvěrci Rád by se od nich lišil

co přítel žánru humanity a přál

by si by byl ctěn jako otec kon

ference" — "To vse jest snad

pravda přec by Vám ale mnoho

zajímavého mohl pověděti 1"

namítáno — "Přes to vše jej ale

přec nenavštívím Uvítal by mne

jistě pfespřfliS dobře I Vím že

slídí po publicistice a najde dosti

osobností které k sobě přitáhne
--— ji bych jej ale raději pozoroval

t daleka abych mohl lépe posou-
dili eífekt!" — Dnes mne má

reserva viru blalL Isem t kolle--
který do "Figa


