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kdo nám Zašle obdrží
bednu obsahující 100 kusů praisMho mramorového midla užitečného kn
Nádavkeni přidáme zvět-

praní i mytí se
šeny obraz kašdé podobizny dl libosti
objednavatele nám zaslaný jehož krámská cena si rovná $300 takže mýdlo jest
pravu peněžitých poštovních po- Zdarma! Činíme nabídku tuto by výukázek na Černou Horu
Nyní tečné to mýdlo které Dy neničlo v žádné
učinili totéž ve Vídni Za příčinu české rodiiié cbybčti rychleji v trh se
uvedlo Pp obcbidnfci a kluby by
udávají že Černá Hora je dlužna měli U to nabídky použiti
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dbfvá své pravidelné sch&ze vtdy v Čtvrtou
lertřii v měsíci v miatnoatt o J Hrocha Přeď
sedkyoě Marie Jirák liMrtJUol 16 ul místo
předsedkyně Jos Homola tajemnice Marie
?amec lójlá Uul nokladnlce Kat Woir
Z314JIÍ II ul pr&vodkyoé Antonie THska

Teď anad ví Jil UUý ie LACINÉ
a DOBRÉ pozemky Jsou nyní k dostáni
Jen ve YVieconiinu Viak ne kaldvfle
nejlépe nejlevněji a nejspolehlivěji
mízo k on pili Jen tehdy kdyí kupole od
Jestli
železničních společnosti přímo
třeba těl
kapnlete od jednatelů koupíte
dobry pozemek ale ne tak levně jako
kdybyste ae obrátili přímo na společnost A pak nejíte jisti íe pozemek
který jata koupili takéskutečné mále
Cbicairn Milwaftkee ABtPaul dráha
tni pres 0200 akru pozemka podél trati
svých blito mesleíek v osadách majících školy kostely atd kteréf prodává
po 3 00 alnelvyte W00 akr Jak následuje! Jednu létli nu kotovi ostatek v
piti rocnlrb splátkách I B procenty úroku
Pamatulte kdyi koupila od drsbr jste
Jisll i máte dobrá právo majetnlcké ie
vaie panice jsu bezpečny
koupit la
nejlevotái moinou cenu PUte li anglie
ky o cirkaláf— —obsahujicf popia těchto

II

a

MWA

odbf vá své pravidelné sch&ze každou prvou a
tfatl středu v mísíc! v osm hodin večer
valní pana Jana Hrocha Konmii k pmrKiiv
Brázdi
sky M3 Dominion Htim návodM Jan
miiiwn um: hibtk
oanker jos vnuiKaa
: Drívodči V DoleJ
J V 1'Hbvi 810
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tak dlouhé doby plné změn nebylo možno poškodit jeho
NejvyŠší vládní moc skládá se ze šedesáti členů dvaceti
šlechticů dvaceti měšťanů a dvacíti rolníků
Tato nejvyšší rada
volí ze svého středu radu dvanácti
jež má nejvyšší soudní moc
moc spočívá v rukou dvou
vládnoucích kapitánů
volených
na dobu toliko šesti měsíců a kteří
za své úřadní činnosti toliko jako
odškodné mají služné 50 fr měsíčně
Armáda republiky skládá
se ze šedesáti mužů Ale republika
nemá také nijakých dluhů

Bylo by
záhodno aby v obsahu tohoto
článku jenž vyšel z kruhu ne zro
vna nám nejpříznivějších přemý
šlěli nejen Češi ale i všichni ra- kouští Slované

mUtouřed-wdkvn-

1232

é

slnl
odbývá své pravidelné
každou i a 4 třelu večer Frant Svojtek
M P K W Randbauer
Záp IWH 8o 13 Htr
J V Vacek úfeinlk 2210 rio 14 8tr O Bose- srater spot lékař Mi Hee Hunaing
69 WOff
Tibor Columbug
odbf vá srhAze každé 9 litery v měsíci v Ná
ervlnl nl v h ecer rreuMHia r r ovoooaa
ISi4 II If ul MUtouh-dsedťr Bemln Taj
K J Kltle Zll N W st 8o Omaha Nebr
Pokladník V J Nepodal 1334 Jíš 14 nl Hra
vodil Josef Novotný

ul
jli
Nové Doby
Hrezda
Sbor
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saint-louissk-

81 A0CW
iscb6ze
v Národní

Kar
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$13-00-

kouskou provincií A hle divným
způsobem český národ ještě žije
Praha stala se opět českým hlavním městem
Česká literatura
zkvetla učenci čeští vyrovnají se
německým Lid je pilný spořivý
bohatý a vzdělaný v kultuře stojící na stejném stupni s Němci
Národ ztvrdl v bojích trvající staletí V bojích na život a na smrt
které vede proti Němcům nikdy
neměl pomoci
Německé moře
od
Labe
po Vislu
pohltilo Slovany
odebralo jim východní Alpy Štýrsko a Korutany — v Čechách
jako v nějaké skalní pevnosti postavil se tento zápas o slovanský
kmen a na místě nejohroženějším
udržel se uprostřed největších bouří snášel tyranii i germanisaci ale
zachoval svůj plemenný charakter
jazyk národní kulturu a í zbytky
A když
svého státního práva
Prusko vyhodilo Rakousko z Německa Hohenzollerové stali se
německými c'saři a centralisace
Bachovská a Schmerlingovská utrpěla porážku Habsburgové po
čali přemýšlet zda li by nebylo
lépe v Rakousku podporovat Slovany sesilovat jmenovitě Čechy
aby proti Německu oni byli stráží
Tato politika kterou
dynastie
počali Belcredi a Hohenwart pod
Taaífem od roku i887stala se paČeši už dvacet let přinánující
leží k většině a vládní straně
Teď se směrcbrátil: ČeŠi prohráli
v Rakousku wemci se radují ale
ještě si netroufají cítí svoji slabost
proti koalici Slovanů a klerikálů
Češi jsou rozhořčeni a odhodláni
jít do oposice O smíření nemůže být řeči Boj Slovanů a
Němců v Rakousku a za Rakousko
Devět milionů
povede se dále
Němců proti šestnácti milionům
Slovanů! Význam tohoto boje jest
světodějný
Avantgardu v boji
tvoří Češi a poznovu v českých
polích rozhodne se osud Rakouska

nv

V METE NEBRASKA
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vi

škola armáda jazyk společen- Drobounký tento stát má také
i literární Čechy
staly se ra- vŠík ústavu tak prostou Že během

i
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Potoky a strouhy v této krajině
oplývají prý báječným bohatstvím
a také v roklích nalézají se hrudky zlata z nichž mnohé mají cenu
až Í150
Z jedné takové rokle
vytěženo bylo za minulý léto za
Rokle z které toto
1400000
bohatství bylo vytěženo jest z
délf jedné míle a každý ze čtyř
"klejmú" jež se zde nalézají rozprostírají se v délce 1320 stop
Na potoku Anoil nalézá se 18
"klejmů'' a z jednoho vytěžil Ch
D Lane za léto 175000
Na jiném z těchto ''klejme'' nalezena
byla hrouda zlata mající cenu
Za misku země platí se od
$300
však koupě takové se
výše
{32
mnoho neprovozují nýbrž kupují
0
se hlavně celé "klejmy'' za
až ?i4ooo
Během léta vytěží se z takového "klejmu'' až
$115000 ba jest zde příklad že
WH Pricejenž máklejm navýše
jmenovaném potoku vytěžil za
minulé léto zlata {192000
Jedním z nejbohatŠích zlatokopů v Cape Nome jest Charles D
Lane známý v politických kruzích nebrasských z minulých let
Muž tento v roce 1896 účastnil se
republikánské konvence stříbrařské a věnoval znač
né obnosy Bryanově kampani jež
ovšem vytěžil ne ze stříbra nýbrž
ze zlata avšak to nikterak nevadilo aby nebyly přijaty pro stříbrař-skoagitaci Zlatokopové v Cape
Nome dlící odhadují jeho klejmy
na potoku Anoil na $1000000
Lane jest majitelem ve zmíněném
distriktu čtyřiceti neb padesáti
klejmů a za tři z nich nepochybně cejcennějších
zaplatil

minulých dnech zaslal Vilém
Snyder svého času vyrabitel kočáru na Harney ulici v Omaze
dopis svému příteli )aou Driscol-lojejž uveřejnila zdejší "Bee"
a z něho vyjímáme některé zajímavé statě
Snydera zmocnila se
asi před půldruhým rokem zlatá
horečka které neodolal následkem čehož vydal se na cestu do
Klondiku hledati Štěstí jež dle
jeho tvrzení také našel
Dopis
zaslaný Driscollovi oplývá chválou o krajině kde Snyder se nalézá a navnadil Driscolla tou měrou
že tento příští jaro odebéře se se
svým synem do země krutých
mrazů aby pokusil se dobyti bohatství prospektorstvím
Snyder zaujal pozemek v Cape
Nome na Aljašce při ústí řeky
Snake kde tato se vlévá do Beringová meře 120 mil od jižních
V těchto místech
hranic Sibiře
nalézá se městečko Nome a zde
postavil si dům odkud má pěkný
rozhled na šíré moře takže může
pozorovati každou loď do těchto
končin přijíždějící neb odtud odPodnebí jtst zde mnojíždějící
hem teplejší než ve vnitrozemí
V Nome založena jest malá osada
a obyvatelé založili
prospektorů
si zde veškeré obchody které k
živobytí jsou potřebné ba jsou
zde i dva časopisy týdně vycházející o 4 stranách čtyřsloupcových
jež přináší zprávy o nových nálezech zlata a místních událostech
V každém z těchto časopisů nalé
zá se též několik sloupců ozná- mek) v nichž oznamuje se cena
zboží těch kterých obchodů a čtenáře naše bude snad zajímati
li některé ceny potravin
V

i

v Čechách promovaný
i tkufený

▼

a jednotlivé číslo prodává dy
se za 50c
ský

12500

f

majetek

flmaM5rol1 13 a Donglas nl
%j
yr viř vir V
J tJ

zlatého území

odbřvi sch6ze kairinu Divní a ifeti středu v
měsíci v Nárdni slnl na 18 a Wllllam ul Ve
licí kancléř Kred Siáma Htraice archivu a
Jelen IA a Center Htráice (nanoi
peCetl
V áo PMbvl M tk 19 8u Pokladník Jos No
vák lfllí Jit 13 ul

TOM MOOBB

GBOliGB dobré 6c doutnlsv

Jos

Ze

3

350
200
150
150

Sobí pečené
Vepřové řízky
Telecí řízky
Káva a zákusky
50
Uzené hovězí maso
Ostřicová polévka
150
Studená uzenina
100
Hamburger steak
150
100
Sardinky krabička
Uzenina s vejci
200
Káva čaj neb čokoláda
25
Bochníček chleba
25
Z cenníku tohoto možno posou- ditiže každý oby vtamní musí míti
značný příjem aby mohl dopřáti
ti dostatek pokrmů ku prodeji na
bízených a ten tamní dělníci mají
Halič na příklad Čiti v Nome za
ostříhání vlasti $150 a za oholení
$100 za jednoduchou koupel
pak musí každý zaplatili $200
tm vyprání flanelové košile platí
se 50c za vyprání plátěné barevné košile 75c a za vyprání bílé
Chce-l- i
si někdo
košile $100
doutník
sklenici
neb
nápokoapiti
je pod 50c jej neobdrží Lodní
nakládači jsou téi dobře placení
neboť obdrží za hodino práce $2
B tesaři $150 — Předplatné
na
kterýkoliv týdenník tamní obnilí

iso

-

striktu Cape Nome od řeky Snake
ku řece Cripple
vytěžilo se za
minulé léto za $12000000 zlata
čímž zaměstnáno bylo 650 mužů
v potocích a 2000 na
pobřežních
dolech
Denní výdělek dělníků
obnáší $10 a $16 avšak zlatokopové kterým štěstí přeje pracují
s nepoměrně větším ziskem neboť
mnozí vytěžili denně až $100
se že 2000 zlatokopů za
minulou sézonu vydělali průměrně po $1500 což ovšem neušetří
dělník v hustě obydlených krajinách Spoj Států ani za mnoho
roků
lo

Češi a Rakousko

časopisu vysvětlení

jak
věc má
My z něho podáváme
Černohorská pošta skutečtresť
ně byla rakouské poště dlužna
Rakouská pošta ne
jistou sumu
působila pro ni černohorské poště
Zatím černožádných mrzutostí
horský dluh rostl a pošta již jej
nemohla zmoci Věci ujalo se
zahraničné ministerstvo černohor
ské aby skrze rakouské vyslanectvo na Cetyni vyjednalo s rakouPoskou vládou platebně lhůty
dobalo se že vyjednávání se zdaří
Ale najednou
po cestě knížete
vídeSská
Nikoly do Cařihradu
vláda oznámila černohorské že
zastavuje s Černou Horou poštov
ský styk dokud dluh nebude za-- j
placen Černohorské vláda se domnívá že rakouská jí proto tak
dlouho ustupovala aby ií posléz
rázem způsobila tím větší rozpaky
Dopisovatel praví že Černohorská
vláda brzy zapraví Rakousko-Uhersk- u
všechen dluh tak přesně
jako vždycky přesně dostávala
všem svým peněžitým závazkům
Připomíná Že ze spoiu Černá
Hora bude míti jen prospěch Již
to jí bude prospěchem že bude
vědět jak dále se chovati k vídeS-sk- é
vládě jež tu zapomněla Že z
obchodních styků mezi Rakouskem
a Černou Horou jen ono má
dodává na černou Horu
všechnu manufakturu a jiné tovary kdežto na černohorský dobytek
uvrhlo Rakousko tak vysoké clo
Že jeho vývoz do Rakouska stal se
nemožností

Krátce po nastoupení ministerstva hr Claryho uveřejněn ve známém maďarském listu "Budapešti
Hirlap'' na úvodním místě článek
V článku
nadepsaný: "Češi"
tomto mimo jiné čteme následující:
"Nejstarší národ v Rakousku
Při stěhování národů
jsou Češi
na
Markomanů v V
místo
přišli
století po Kristu tedy 400 let před
příchodem Maďarů Od Karla Velikého trvá jich boj s Němci
Čechy jsou starší Německa starší
Rakouska které povstalo po smrti
Otakara II po bitvě na moravském
Po 30tileté válce x třech
polí
milionů Čechů zůstal jen nepatrný
Minulo 250 let doba slupočet
žebnictva a ponížení
Němečtí
císaři neobmezeně panovali v kra
Malinká reJubileum republiky
jinách české koruny a Činili totéž
Uhrách osazovali v zemi Něm- publika San Marino nalézající se
ce
Miláčkové německých cí- na území království italského slasařů dostali koofiikované statky vila minulého měsíce půldruhatísí-cilet- é
českých pána
jubileum tvé neodvislostl
Ponímiily se M

t

Objednejte
y

dnesJ

u ]Fhe Jíircbman

jo a

českých mýdlařů

55 Campbell Park
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Krásna?

nedráíJIvý lék proti

Zánětu sliznýcli blan
Zánétu průdušek
Chorobám plic
Zánétu plic
Chřipce jest
SEVERŮV Balsim pro Pifce
Joni vykázat! se mflZo nejvitfiim pos-

tem vyléoenl pofiátka eouehotin Za
metl vidy vznik plioniob nemocí oil- váli ao ho v 6m
zb a ou 01

SEVERUV

Sv Gotharda
Ole]
Jest tízaáa za aejlepii lék

proti

Yšem bolestem

Rermatizmu a Neuralgii
Cena 50 ctů

Strženiné

HlaSte se o SeverQ v Kalendář

W F SEVERA

Codar Raplcta lowa
XXtiM

ix

Žižku

Krásné dva litoprafované obrazy
představující České velikány Husa a
Zižkn hodící se pro spolkové a veřejné
místnosti jakol i pro rodiny máme
nyní na akladé Prodáváme je oba po
řlix) aneb co prémii k Pok Západu z?
Pokrok ipadn
'iplatek 50c

Ofiabapih

Čechovi a jejich zápas
o samosprávu
Nákladem Pok Zip vydána byla v
brožurce pfednaika pod vyáe uvedeným
názvem kterou připravil p L J Pal-d- a
pro literární klub Astorovy knihovny v New York a a upravil pak pro měsíčník Midland Monthly Teti to česky
překlad předííky tvoří brožurka 40
stránek obsahujíc vjrobrazenf Jana
Huaa Jana žiiky Jana Amose Komenského a Josefa Juncmana Cena
pouze lOctřeb v kolkách Dva aciit)
měsíčník a Midland Monthly rbaah-jíc- í
tatfl pfedniika angikine za

iseto

r

Pokro

Upásla

raa

