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--Pokrok Západu
ři a sám vládní rada Křikava Na
honbu se dívali lidé z oken a smá- -

čerpávala jeho kapsu i síly Jinak

je s Perským zálivem Toho

Rusko potřebuje k ochraně svého

středoasijského panství ovšem

bez porušení celosti a nezávislosti

Persie Rusko musí žádat aby

válečné loďstvo čítá čtyři věžní

pancéřové lodi o 2900—3300
tunách dva obrněnce čtyři moti-tor- y

o 1500 tunách a rychlosti 6

uzlů— t j bez taktické hodnoty —

24 dělových člunů rychlost 2

ZPRÁVY ZÁMOŘSKÉ

Angličane4 na ostrovech

a na Balcarech Zazname-

náváme protože si anglická
v okršku francouzského vlivu

1íhž:1oii zmčnon počfíMÍ
N

PŘICHÁZÍ

KASELa NASTUZENI

Tak jistě jako Its přijdou

ér Slug ftiitig'8

je

+ t ♦

Lee-Glass-Andre-
esen Hardware Co

— prodávají v vel Mm —-
Tlačené vyrážené a lakované plechové náčiní—Cínován plech
Železný plech a kovov' zboží—Ostnat drát hřebíky nolífaké
Zboží bicykly střelné Zbraně náboje a aportovské Zboží

l2l9-'22-3 Harney ulice

South Omaha
B JSITEB majltel

tsM

výtečné pivo obyčejné jakož I

Telefon ▼ South Omace 8

METZUV

čím dál tím víc nepřátelsky a kou-

savěji počíná následující: Anglie
dala před několika dny po celém
světě rozhlásiti že Ji Spanilý na

kanárských ostrovech zřízení uhel
né stanice přislíbily madridská
vláda nelenila ovšem dementovat!
tuto zprávu což nás ale od pře
svědčení že zvěsť o koncessi pev
ného základu nepostrádá odvráti
ti nemohlo Snahou Anglie je
zmocniti se ponenáhla všech mi- -

ritimních posic Středozemního
mořeneb míst úžinám a vchodům
do středozemních vod vévodících
a proto ji musela býti po nezdare
ném pokuse usaditi se na západ
ním pobřeží africkém (v Maroku)
alespoň uhelná stanice malým
přístavem na kanárských ostro
vech velevítanou akvisicf V zá-

ležitosti této je následující faktum
velmi symptomatické: Před něko
lika měsíci se odebral známý fran-

couzský sprostředkovatel do Be-

nátek navštívil dona Karlose a
navrhl mu jistý "obchod" Ted

nalo ae o maličkost! kterou Jeho
Výsost lehce mohl prosadili a
která jí po případě í Španělský
trůn vrátiti mohla Dohazovač
království byl poslem světoznámé
všemocné společnosti londýn
ských finančníků výlupků oné

kasty která si dnes s anglickým
imperialismem jedině proto zahrá-

vá aby pro své spekulace v zla-

tých dolech zavaalských jsté na-

lezla opory Pan Karlos potře-
boval mnoho peněz jako všichni

pretendentí kteří o svržení vlády
za níž by se rádi substitovali

SIR W1LLIAM McCORMAC

§om6urgcr Snjttiee

vyléčí
'
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OMAHA NltRAtKA

Brewíng Co

zvli&tn druh "Pale Export"

PIVOVAR
pozornost

Ass n Pivovar

prod ovci a zen mni
prodávat dobvepl

v Ujmu svých zákazníka

' t obslouží krajany v HH Imki

423 JUfcai 13 uUc jo
X3BA1 XXOWaXXCL

Anton 322o4e3r

vyrábí vyhlášen a po celém MA-fAi- r ÍAAir Objednávkám věnuje ae

alTlVIXUT IViVaiazvláitizápadě za nejlepií

Omaha Brewing

vyrábí celém západu rozesílá výtečný ležák

VBANK E BU88 proaavafIJ08MJ88FO BUB8 prodávat hovis dobytka S H BLI8U

Kterýkoliv i nich pracuje

komisionář se živým dobytkem
3J0 New Exchange Building South Omaha Nebraska

Vzemolná jttea vtnuje te vlem tisylkám 1 1 Franu Welmann vleobecnl v Oolfai Co"
ixjlatsltm frizeS Vaie Jest ucilvi Iadán mamy co rádný a zvědomit mni a ochotou
vnwcoBf um piasni

Éz 1 llááiáas áaW

řiej vetší sklenici piva t mésté chutné zákusky
po cely den líhoTlny a Jemné doutníky

DOSTANETE VŽDT V

" " w i w vv O a ca Z VIJ JStftlA U

vážných mužů za klukv Viednomt
domě byla svatba Svatebčané stá-
li u oken a smáli se tomu jak pv
vládnímu radovi Křikavovi utekli
kluk tím že přelezl zeď Pana
vládního radu smích svatebčana
náramně podráždil Zakřikl na
ně s celou úřední vážností: "Vt
jménu zákona nesmějte sel'' Obo-

řil 83 na ně ještě několikrát ale
když nepřestali se smát ano smá-
li se víc sebral se a šel dál

Nová česká firma v eitinf — V"'

Kijevě na Rusi zřídila se nová če-

ská firma "Červený a Láínička'
sklad hospodářských strojů a ná-

řadí Společníky jejími jsou pá-
nové: známý našinec a horlivý
pracovník na prospěch českého-vývoz-u

pan Otakar Červený bý-

valý ředitel cukrovaru na Rusi

nyní velkoobchodník a majitel do-

mu v Kijevě zástupce dvorní to-

várny na hudební nástroje firmy
V F červený a svnové v HradctV
Králové a pan Bohumil Lázntčka

dlouholetý disponent a dosavadní
"

kijevský zástupce pražské firmy- -

Ant Reissenzabn továrna bospo- - --

dářských strojů v Praze-Bubnee- b

Členové této firmy vytkli si za ú~-k- ol

podporovati a rozšiřovati vý-

robky z Českých zemí na Rus

český střelec v Belgii tytnamená- m-

— Na letošním velkém národními
konkursu střelců belgických ko-

naném jako každoročně v Bruss-e-
lu dostalo se jak belgické listy-oznamu- jí

první ceny krajanu R--
Němečkovi Vyznamenání toto se- -

v Belgii velice cení což jest po--
chopitelno uváží-l- i se že závodáV

zúčastní se na 3000 nejlepšícht
střelců Belgie Staroslavné valon—

ské město Lutych kde pan Něme-

ček přes 20 let žije uspořádalo
vítězi při návratu ze závodů vel-

kolepé uvítání Pan Němeček ho-

nosí se značným počtem prvýcb
nebo druhých cen

Umrtt — V Praze zemřela pani
Kateřina Herrmannová vdova po
měšťanu královéhradeckém dovr
šivši 83 rok věku svého Zesnu-

lá paní byla dcerou královéhrade-
ckého knihtiskaře a nakladatele:
českého Jana Hostivíta Pospíšila
chvalné paměti a matkou českého

spisovatele Ignáta Herrmanna

Výroba piva a pivní daň v kanr—

pani 1898—1899 — Dle výkazu
sestaveného "Gambrinem uvaře-

no bylo od září 1898 dokonce
srpna 1899 v Čechách úhrnem

hl piva na Moravě 1—

990142 hl a ve Slezsku 408799
hl dohromady v zemích českých
11390264

Surovost panského drába — V
Kněžicích u Jihlavy lovili panský
rybník To se ví sběhly se děti a
dívaly se na lovení Hoch nějaký
strašlivě se provinil že se sehnul

pro rybičku divte se když vidf
dítě na blátě mrskat sebou rybku
a stojí blízko Tím by byl zajisté

-

pan kníže Collalto přišel na mizi-

nu a proto věrný sluha svého pá-
na vrhl se na hocha jako dravec a
praštil jej těžkou svou holí Aby
rána se neminula účinkem udeřil :

hocha po hlavě a sice do obličeje—
Surovec ten ranou ubohému ma-

lému chlapci v pravém smyslu slo
va nos urazil u samého kořene a
ještě na oku jej velmi vážně zra
nil Chlapec musel být dopraven
do nemocnice v Jihlavě

Vái lékárník ručí za každou láhev
Cbamberlain'8 Cougb Remedy a vrátf
každému peníze kdo by nebyl spoko
jen po využití dvou třetin obsahu
Jest to nejlepfií lék na světě proti
chřipce kašli nastuzení krůpu a čer-

nému kalii a jest příjemný a bezpečný
k ožívání Zubráaf tomu aby nastu-ten- f

přešlo v zánět plic

RYCHLÝ ÚČINEK
Krásný edráždlvV lét crefl

Zánětu slizních blan
Zánétn průdušek
Chorobám plic
Zánétn plic
Chřipce jest

8EVERŮV Balsim pro Plíce
Jni rytisáti M mflz největ&ím po4—
tom vylsésni pooátkA aoahotln Zo—
zzezt vidy vznik pUsníeh nemocí utí—
vAB so ho t ta 28 o BO Cts

SEVERŮV
Ole] Sv Gotharda
Joot zuatfa z oejlepil lék proti"

ršem bolestem
Rerraatizmn a Neuralgii
Btrženlni Cena 50 cto

niaStc seoSeTcrof Kalecjily

W F CEVERA
Ocdsr Hcpldo lcvc--

TONDY KŘEČKA

z východní Persie odstraněny byly

anglické hlídky Za dva měsíce

vyprší lhůta rusko perské dohody
jíž Persie se zavázala že nikomu

nedovolí vystavěti na perském ú

zemí Železnou dráhu Dohoda ta

jest jedním z největších úspěchů

politiky Alexandra III Jí může

Persie děkovati že od ní odvrácen

byl osud Cínv Ale Persie nemú
že bez železnice zůstati a musí

dáti Rusku výhradné právo aby
ji vystavělo Avšak Rusko nemů
že ten úkol na sebe vzítí bez zá-

ruky že Persie nedá se rozděliti

jiným státům na "sféry zájmův"
a že Rusko zůstane jediným maji-

telem koncesse bez konkurentů
Až ruská Železná dráha dostane se

na jih úloha bude sama sebou

rozřešena Rusko klidně vejde k

oceánu kdykoli
: to uzná' za po-třeb-

no

vnese mírnou kulturu v

Persii jež jest na mizině zvelebí

její blahobyt ale vládu nad fana-

tickým šíitským obyvatelstvem

ponechá těm kdo ji dosud mají
Ruská politika dosáhne uskuteč-

nění jednoho z néj větších cílů

svých a spolu tím na pevných zá-

kladech utvrdí mír na Východě

Slovanská kultura v Asii Ve

Vladivostoku byl slavně otevřen

"Východní institut" prvá ruská

vyšší Škola na březích Velkého o- -

ceánu Škola která bude vychová-t- i

ruské politice ruskému průmy-
slu a obchodu úplně připravené

pracovníky pro Čínu Japan a Ko

reu "Okno na východ prolo-
meno bvlo ve východní stěně ru

ského státu již založením Vladivo- -

PLUJE DO JIŽNÍ AFRIKY- -

stoku jakožto ruského vojenského
a obchodního přístavu Nyní

"Východní institut" dá možnost

prolít oknem tím světlo ruské kul-

tury do života číSanů Japonců
Mongolů — a tmavých podkopů
evropských konkurentů Ruska na
dálném východě: na Angličany
přede všemi Blízké dokončení

stavby velké sibiřské železnice
dodává otevření "Východního in-

stitutu'' zvláštního významu Slav-

nost otevření byla vykonána ve

výročí nastolení cara Mikuláše II

jenž roku 1891 položil základ si-

biřské dráze

Řecká armáda Novinka že se
řeckému králi při poslední návště-

vě ve Vídní mezi jiným i o vyslání
zvláštní rakousko-uhersk- é vojen-
ské misse k vůli reorganisaci

vojska jednalo a Ze mu
císař rakouský ohledně toho zá-

vaznou přípověď učinil se na

pravdě nezakládá oznamuje se
ale ie Vilém II nabídku krále

Jiřího přijal a že pět vyšších dů-

stojníků do Řecka vyšle Důstoj-
níci budou snad dřívější instrukto-
ři tureckého vojska které jejich
radou a pomocí oad Řeky zvítězi-

lo Řecká sněmovna povolila ně-

meckým vojenským reorganisáto-rů- m

90000 franků ročně

Válečná loditva fvdsko-norsk- á

— Oznamuje se ze Štokholmu
že se král Oskar myšlénkou vá-

lečná loďstva svých zemí rozmno-

žit! zanáší Při slavnosti na pa-

mátku padesátiletého založení

společnosti námořních důstojníků
pořádané prý totéž přání pro-

nesl by se dosavadní lodní mate-

riál který naprosto nevyhovuje
za novýtzamínil a rozmnožil a by
povolávací lhůty námořníků do
zbraol tyly prodlouženy Švédské

uzlů) čtyři křižáky a 20 torpédo
vých lodic různých starých typů
Loďstvo je ozbrojeno Armstrong-

ovými a Canetovými děly Rozpo-
čet námořního departmentu švéd

ského obnáší asi 7 mil švédských
korun Norské válečné loďstvo
čítá v celku asi 35 malých korábů
a vyžaduje ročně 4 mil korun

Ruská armáda v Turskestaní —

Rusko dovedlo rozřešiti 'problém
který tak mnohé jiné koloniální
velmoci doposud spáti nedá Ru
sko vytvořilo totiž kromě silné

armády obraně západních hranic
sloužící druhou samostatnou
neméně zdatnou armádu která

bezpečnost asijských kolonií zaji
šťuje Jméno "koloniální armá
da" není na Rusi známo instituce
ale stává přec koloniální armáda
čítá dnes asi 25000©: jezdců (ko
žáků a Turkmenů) a asi 200000
kolem Amuru v mongolských ste

pích na Kavkaze atd posádkou
ležících pěšáků kteří na první
povel Afganistan a Persii zaplaví
Rusko-astjsk-á armáda je komplet
ní a tvoří taktickou od evropské
ho Ruska úplně nezávislou moc

jíž se do vytrvalosti žádná evrop
ská armáda nevyrovná

Z ČESKÝCH VLASTI

Z Národního divadla v Praxe —

Určitě se proslýchá že za nedlou
hou dobu opětně se vrátí pan J
Bittner k Národnímu divadlu což

zajisté by bylo s povděkem přija-
to v celém divadelním obecenstvu

pražském

Časový vtip — "Proč se Adam
schoval a neozval když Pán Bůh
volal: Adame kde jsi? — "Po-

něvadž nevěděl má-- li se hlásit

"zde" anebo "hier" aby Pána Bo
ha nerozhněval"

Střelil do svatebčanů — Z koste
la ve Vlastibořicích u Českého
Dubu v Čechách vraceli se svateb
čané ze Sedlištěk v kočárech V

prvním povoze jela družička a
mládenec v druhém mladí manže-
lé Cestou bylo do prvního kočá-

ru střeleno Družička M Chleb-nov- a

těžce zraněná skácela se v

kočáře Rána neplatila jí nýbrž
nevěstě které se chtěl za odmít

nutí pomstíti František Hudec ze

Sedlištěk Ucházel se před ča-

sem o Zdenku Jírovcovu ta však

jej odmítla poněvadž srdce své
zadala Josefu Nejedlému s nímž

také na věky před oltářem byla

spojena Hudec myslil ze novo-

manželé jedou v prvním kočáře a

proto do něho střelil z pušky
broky nabité Byl zatčen a ode-

vzdán soudu

Národnostní vraida v Jihlavl —

V Jihlavě zavraždil německý zuři-ve- c

Melion českého dělníka jenž
si cestou prozpěvoval českou ná-

rodní píseS Dne 5 t m byl
Melion uznán porotním soudem v

Jihlavě vinným zločinu zabití a

odsouzen na 4 roky do těžkého ža-

láře

Pan Karel Hermann Wolf t č

největší politický kravalista o jed-

né křivé noze jejíž nerovnost da-

tuje se ze známých chuchelských
bouří mluvil onehdy na schůzi
nčmecko-nacionálníh- o spolku v

Těšíně Vysvětloval napřed po-

stavení své strany k různým opo-siční-
m

partajím a povídal že boj
mezi němectvím a slovanstvím ne-rozř-

se jinak leda železem a
krví Aby dojem tohoto tvrzení

nevymizel tak brzy z paměti vděč-

ného posluchačstva pravil dále:

"My náležíme sobě nám nemůže
se nic státi a o ostatní postará se

již německý pán bůh" Bylo by
nyní záhodno zjistiti jak choval
se ten německý pán bůh — jehož
moc bezpochyby sáhá i do Rakou-

ska — k jazykovým nařízením
Rozhodně je neuznával ne-- li za-

tracoval
Ve jminu tákona nesmějte se —

Neutrální vláda hiaběte Claryho a

předělaný ministr obchodu KOrber

se Činí znamenitě na obnovení
míru a pořádku ve stát# neboť už
se v Čechách volá také: "Ve jmé-

nu zákona nesmějte sel'' Onehdy
čekala pražská policie jízdní i pě-
ší ve velkém počtu za strahovskou
branou na bělohorské demonstran-

ty aby jim zamezila vstup do Pra-

hy a všechno napřed rozehnala a

rozsekala Policajtská armáda při-

vábila celé zástupy kluků kteří z
toho úředního čekání měli velikou
veselost Nevíme co si nezbed-
nici dovolili ale policajti je po-

jednou začali rozhánět Zakroče-

ní súčaffuili sol polictjaí komisa

VfU řné Omaha Brewing Associztion pivo vždy čerstvé na Cepu
20ti uncová sklenice piva za 6c

Vái v úctě oddaný

wwtr nmip v

V šťastné domácnosti jest vždy hudba
VHlinaz oáa nemate takoapltl tUaz po $500 neb varataypo

250 mini pak Je Uch kteH na ni uml hráli Arlstoa laujme místo
)Ihu ia cena kterou I nejchudil m&ie dátL Skladby Jsou na válcích
celovfml iplceml: tádn papfr neb opotřebováni Příjemný ton a bia
laso n varban Hrajr vfechoy známe hymny a Jrot iterbou pro stará
ihuravá nebjlnxk itííené Baví společnost výtetoi Doprovází xptv
nejohilbsnijlich planí: Jeat potéienlm a sábavoa pro dítky M6tete
as bráll ilsic planí Tisíce odptratenl "Ipii nel jsme očekávali'

praví Nnl to faraka Vábavobalu Ulb řoutt $6 00 v pěkná skříní
VI W 7hIIk m vám po otidrlent 13 00 po expiwl Jednatelé vydělávají

KyhleJdou ra odbyt Zailete Sc kolek na katalog
ItazdardMff Co 46 Vešit Ur NivToki PO BozzSŠJ Dzpt48

Sir William McCormsc president královské koleje ranhojičské jede do Kapské
oionie zae uanvti Duae raay ranboticom a vezu porady 1 nimi nalézajícími

ze ve službách anglické královny Muž tento byl béhem německo francouzské
války vrchním ranhojičem anglo-americk- é ambulanční služby Také ve válce
ruzko-turec- ké nalézal se vidy v předních řadách jako ranhojič

4 r ~

í 'CD V

PSACÍ -- STROJE?
lnou nvni neibvtnnn Dotřebou v kaidám

obchridě a mofno Kel te v kaldéni zaměstná-
ni kde ae více piáe PH koupi pai:ibo (troje
dlutno pUblItfltl blavně k Jednndnohoatl a

iříienl neboť to tamtu le trvanll-voa- t

V techfi ohlderh anll Jukýobkollvěk
'inýcb Jest neph9datUlt3lným

Plité al o poplaný katalog na

United Tnewíiter & Supplies Co

ITarw Tork City Omaha SXmtm

Uenamore paci atroj Jli po kolik roka
odporoatett j

V aávodn Pukruka Západu poniáme
Láplnrm uanokojenlmi a aittume Je svědomitě
aiaiai

Rukopisy Králodorský a Zelenohorský
(telstarii klasické taziátky teski vyiM siUtfca Pskrokz Upadl

K nim nTipojen jet fotolito(rrafickj snímek ťtyř atran původních rnkopizW

A rrová'1 je vysvětlivky o původu nálezu a pru o jich pravost a důkladná
oFednálka o jích kulturním významu kterou míl dne 25 kvétna "JO v aínl

Tři Jed Sokol v Chicagu p J A Oliveriua Rukopiay zahrnuji následující

cpévy hrdinské milostné a zlomky :

Rukopis Králodvorský!
iibej a Slavoj (v původním znéní atarořeikém)— Ctimír a Vlazlav— Jaro

fř a 1W eslav—Bene! Heřmano"- - Jaroslav— Lidule a Lubo —

Kúr j—Žehulice— Skřivánek— Jahody

Rukopis Zelenohorský:
Vásea "Libušin soud" a zlomek básní "Saim'- -

Cena pouze 25c Adru-te-
: Pokrok Západu Omaha Neb

pracují Nabídnuto mu kolik vů-

bec potřeboval pod podmínkou
že věřitelům co zástavu půjčky
Baleáry opatří Co se mezi prin
cem a dohazovačen potom událo
nevíme Vše ale tomu nasvědčuje
že španělský pretendent tak ne-

zištnou nabídku zamítl Upustí
ale Angličané pro malý tento ne-

zdar od velikých svých záměrů?

Jak by to bylo pěkné kdyby tak
měli v Středozemním moři ostro

vy: Cypr Maltu a pak Gibraltar

Baleáry a — Bizerty a mohli se

takto v Středozemním moři z něž

by se rázem veliké anglické jezero
stalo i bez alliance i Vlachy obe

jiti

Milan thee pomoci Angličanům
Zatím co veřejné mínění celé

je na straně Boerft v Srbsku
vedou čilou propagandu ve pro-

spěch Angličanů Při dvoře mluví
o nevyhnutelnosti poslat Angliča
nům na pomoc aspoň 500 dobro-

volníků Přátelé Milanovi sami

pro to agitují Srbsko prý se

musí ukázat Angličanům vděčným
Zač? Patrně Milan také Angliča
ny cucá Ale Milan srbské do-

brovolníky do Transvaalu nepo-
vede

Veliká úloha Ruska "Velikou
úlohou Ruska na blízkém asijském

i východě nazývá se nabytí zálivu
Perského Události na jihoaín
ckétn bojiřti zavdaly vhodný okam-

žik k temu aby Rusko se svým
nárokem na Perský záliv otevřeně

vystoupilo Rusko netouží po
Indii jakkoli jsou veliká její pří-

rodní bohatství Anglie již sto
let učí se vládnout! tímto slepením
národností a věr a dostala za tu

i dobu nemálo krutých lekcí Rusko
i aeehre vvltof icfnvati AaKvt4 m n

Dí to proto by Indie marně vy--

SPOLEHLIVÝ BOLláGÍ ItADCE
EoJiá tMrU Trzkooieiýck 1 jeíiodocbýcl přeípisS a rad k potřeb! klide

rodliy UiitcČiá kulka pro kiidéno v místi I u veokovi

540 ToIJcých stran a přes 2000 pfeiplsii

návodu rad a pokynů jichl pro kaldon rodina
kaidé zaměstnáni a kald pfípad životni třeba jrzt

Kniha ta jezt velmi vřele odporučena od íasopisa
i od kaidelio kdo ji četL

Jediná kniha toho druha v fetké řeS

Cena $100 vtohé vazbč $13S

Prozprkt o 24 stránkách to jezt akizka furzBátm

tiská obaaha pošle ae kaidéma aa poiAdinl zdaž
zza Doptát si o aěj dne Dopisy adreaajte:

nOVAH Ecs 1C50 niLT7AU!IIZVOTa i


