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Dr Karol II Drouor
stitelé na jihu dají přednost před
masem skopovým
V posledoí době začali někteří

iowští rolníci pěstovati angorské

kozykteré zahnali do křovinatých
míst kde se nachází s jiným do-

bytkem Za kozu ze stáda#mohou

Northwestern dráha

pět vlaků denně do Chicaga

640 ráno

1055 ráno

415 odpoledne
455 odpoledne
7 30 večer

Zvláštní rychlovlaky
S čítárnami buffettovými a jídel-

ními vozy
Poznámka The Northwestern
musí vysýlati více vlaků než

která jiná dráha mezi Omahou

a Chicagem

Nová městská úřadovna 1401—

1403 Farnam St
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Dopis Pařížsko český

V Paříži 5 pros 1899

Francouzské řasopisectvo — se za-

bývá odedávoa a zvlášť od prone-
sení známé řeči v Leicestru kterou

p Cbamberlsin nové politické
kombinace a neočekávaná shlížení
ohlásil otázkou co se asi stane
se starým trojspolkcn dílem Bis-marc-

kterému p Crispi svůj
obdiv odepříti nemohl a jemuž
dle francouzského úsudku třetí

spojenec klid a blahobyt oběto-

val Pařížskému tisku se zdá že

trojspolek dokoná že sejde brzy
se svčta — krásnou svou smrtil —

Kusu pergamenu o třech exem-

plářích v berlínském vídeňském a

římském ministerstvu zahranič-

ních záležitostí pečlivě uschova-

nému nelze dnes věru přikládati
větší důležitosti než starým
diplomatickým nástrojům které
se kdysi na "Svatou AUianci'' po

pádu císaře Napoleona 1 vztaho-

valy Německo žilo tylo a koři-

stilo dosti z trojspolku a ohlíží se

dnes jak se jmenovaný tisk pro-

hlašuje po novém spojenci Ra-

kousko je vnitřními hádkami tak
absorbováno že se prozatím k

ničemu ani k dalšímu vykořisťo-
vání propůjčili nemůže Jelikož

jo ale dále dle francouzského mí-

nění 'jedině nesmířlivost oněch

Němců které bratří 'sousední říše

podporují příčinou vnitřních ne-

snází rakouských nemohou vlád-

noucí osobnosti Německa pohlíže-t- i

na diplomatickou kombinaci

která má Germanii převahu zajisti-t- i

než s jistým skepticismem Co

do Itálie je francouzský tisk za

jedno že ji jedině lichá hrdost

dynastická a špatně tajená žárli-

vost od Francie odvrátila a na

dobrodružnou dráhu spojenství se

starým nepřítelem vsunula což za

gnce francaise' na velikém ostro-

vě z níž následující statě podává-

me: "Naše práce zahájena" pra-

vil gen Galliéni "na Madagaskaru
zvláštním způsobem který se jak

jsme očekávali úplně osvědčil

Různé náboženské misse založily
ostatně dlouho před námi v jistých
větších střediskách obecné Školy
které jsme do té míry kompleto
vali takže se dnes každá i sebe

menší vesnice na pobřeží a ve

vnitrozemí alespoS dvoutřídním

učilištěm honositi může- - Dle ustá-

leného zvyku našeho zbudována

ihned po dobytí kraje a po zjed-

nání pořádku v každém Čelnějším
místě škola na niž buď missionáři

neb důstojníci co učitelé působili
Francouzské školy podřízeny pří-

mo generálnímu guvernéru který

je dle možnosti a jistě alespoň

jednou za rok důkladné "visitaci"

podrobil Často zaměněn paeda-gogick- ý

systém neb nahrazeni

dosavadní učitelé za jiné schop-

nější naši malí Malgši velmi

čiperné to dítky žvatlali záhy
frančinou a přivítali pokaždé pro-

hlížejícího guvernéra "Marseillai-sou- "

francouzskými básničkami

atd Malí francouzští poddaní se

nedají dostane-l- i se jim i dále pa
třičného vrdělání později

cov mu-

žové nikdy k vzpouře proti svým
dobrodincům učitelům strhnouti a
budou tvořili stále pevný základ

nové zámořské Francie! Správa

Madagaskaru počítá daes v samém

kraji smyraském na 2000 Škol z

nichž 800 francouzským prote-

stantským a 700 francouzským

katolickým missiím ponecháno

Zbytek řídí nyněší vláda ostrova

Kraj je výhradně obydlen kmenem

Howa který se frančině skoro

úplně přiučil Více než třetina
všech státních úředníků oblastě se

rekrutuje z bývalých žáků škol

madagaskarských! Bylo mi namí-

táno že vychováváme místo do-

brých kolonistů státní úřainíky
kteří za nedlouho snad všechny
Francouze ze státních služeb vy-

strnadí Neuznávám pravdu této

výtky a připomínám že se mi

vždy o to jednalo bych byl co ge-

nerální guvernér úřadníkem před-
ně a vždy spravedlivým a nestraň

ným Řídě se stále dle starých

francouzských zásad nemohl jsem
zamítnouti služeb oddaných domo

rodců našich nových francouz-

ských bratřil"
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Syrup matkami podáván Jich ditkam v době
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Pěstování koz ve Spoj Státech

nalézá se dosud v plenkách a

zvláště pěstování koz angorských

jež známy jsou všeobecně pro

svou výhornou vlnu Hospodář
ský odbor vydal nedá no zprávu
0 pěstování angorských koz jakož
1 o průmyslu jenž z něho vyplý

vá Dle hrubého odhadu nalézá

se ve Spoj Státech asi 500000
koz bez jakéhokoliv systému pě

stovaných v nichž jsou zahrnuta

četná plemena Soudíme-l- i však

z toho že ve Spoj Státe-- h spo-

třebuje se ročně 30000000 koží

které se zde spracujf nebudeme

ani okamžik na rozpacích uznati

jak důležito jest pro amerického

rolníka aby věnoval pěstování

kozy angorské poněkud )větší po-

zornost než dosud dělo Kozí

kůže jež sem každoročně jest im-

portována representuje kapitál
$ 15776601 za kteroužto sumu

kůže se kupují a za 625508249
se prodávají a poptávka po vlně

z angorské kozy každoročně stou

pá
Jest na bíledni že veškerá kozí

kůže která v obchodě americkém

se vyskytuje je do této země im

portována hlavně pak ze Španěl
ska a z Mexika neboť ta část kůží

z amerických koz do amerického

trhu dodávaná jest velice nepa
trnou Průměrně možno říci že

jedna kozí kůže váží 4 libry a to

značí že muselo býti zabito v cizi-

ně 16226621 koz aby vyhověno

bylo poptávkám ze Spoj Států po

kozí kůži za minulý fiskální rok
Číslo toto nám praví že v cizině

musí býti pěstována stáda koz v

počtu 25000000 do 30000000
aby pěstovatelé stačili poptávkám

vyhověti
Jak již výše praveno ve Spoj

Státech nevěnuje se velká pozor-

nost pěstování koz pro jejich kůži

a pouze v západních krajinách
kde se pěstuje doDytek ve velkém

chovány jsou tu a tam kozy
Mimo to chovají je někteří ma-jetní- ci

stád ovcí za tím účelem

aby chránily ovce před prérijními

psy a vlky a jen v některých mí

stech jsou držánypro jich vlnu z

níž zhotovuje se mohér neb zabijí
še pro maso Může se říci že

dvě pětiny koz jež se zde naléza-

jí nejsou obyčejnými druhy z

nichž kůže dn této země se dováží

nýbrž potomci angorských koz a

část jich jest plnokrevná pěsto-

vaná hlavně v Kalilornii Texasu

Oregonu Idaho Iowě Georgii a

v jižní Karolíně V těchto stá-

tech chovají se kozy angorské ve

stádech několik tisíc blav čítají-

cích hlavně pro jejich hedbávnou

vlnu '

Kdyby v této zemi ujalo se

pravidelné pěstování angorských
koz ve velkém úžitek z nich

by pouze z kůže a vlny
ačkoliv jsou to nejhlavaější pro-

dejné předměty z kozy nýbrž
zužitkovalo by se v domácím trhu

také maso lůj kosti pazjehty a

rohy Mimo to pěstování koz

vyneslo by pěstiteli i slušný uži-

tek z mléka z něhož možno vyrá-

běli prodajný sýr Koza jest tak

užitečným zvířetem v každém

ohledu že právem jest nazývána
"kravou chudého muže" Koza

nepožaduje obsluhu jak asi každý
7 našich Čtenářů ví daří se jí v

zimě i parau téměř ve všech kra-

jinách vj jímaje ony polární
na rovinách právě tak dobře jako
v horách ačkoliv výšinám a divo-

kým krajinám dává přednost Jeli-

kož některé druhy potřebují vel-

kou prostoru lze buď přirozeným
aneb umělým způsobem křížiti

kozy čímž se docílí Že nové druhy

spokojí se s malým prostorem pů-

dy v němž jsou chovány Pokud

této země se týče může se kozs

se zdarem pěstovati také na Aljaš-

ce mimo některé zvláště příhod
né krajiny na Pacifickém pobřeží
a jihozápadní krajiny které jsou
zvláště přizpůsobilé chovu koz

angorských Ve Spoj Státech

nalézají se dosud miliony akrů

suchopárů horských krajin a rok
lin ladem ležících kde % úspě-

chem mohou býti chovány ne

patrným poměrně ošetřováním

Tráva v takovýchto krajinách ro

stoucí přímo zve osadníky aby

uchopili se tohoto druhu výživy

jenž zajisté během doby ▼ této

zemi se rozmnoží

Chov angorských koz ve velkém

značí pro tuto zem zvelebení třech

druhu průmyslu a sice výrobu
koží které se nyní v tak velkém

množství sem přiváží z ciziny vý-

robu vlny po níž jest stále větší

a větší poptávka v oděvních to-

várnách a výrobu kozího sýra

který! tél jest velmi prodejný
Ifimo to sall by pěstitel koz pří-

jem za toaso lríerémui mnozí pě

"
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Má zvláštní zkušenost v léčeni ne

moci ženských očních usních a

krčních a rinhojičstvl

ÚŘADOVNA NA SEVER STRANĚ NÁMĚSTÍ
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O pěstování koz vyjádřil se ne
dávno pan Thomas H Martin v

Kansas City Mo následovně:

"Asi před koupil jsem několik

set angorských koz které jsem
zahnal na svou farmu v okresích

Johnson a Jackson se nalézající
Učinil jsem tak jedině proto aby
mně vyčistili Četné křoviny Od
té doby prodal jsem jich mnoho
do jatek po 4c za libru jako

skopové maso Poznav jak vy-

datný zdroj příjmů v pěstování
koz se nalézá jal jsem ae cho-va- ti

angorské kozy na maso a

nyní jich trám ve stádu více než

2000 V nejbližší budoucnosti
hodlám rozmaožiti své stádo a

věnuji se obchodu s mohérem re
velkém'
Tak a podobně mluví ještě jiní

kteří poznali jak užitečno jest

pěstování angorské kozy doposud
v této zemi velmi zanedbané

Adresář spolků
Česko-Slo- v Dělnické Podpor Jednoty

pro severozápadní státy:

Minnesota Iowa Wisconsin Nebra-ek- a

a obě Dakoty

Hlarní Jednota v Montgomery Mina

odbývá své schůze kuMou 4 sobotu v míjícl v
hiiil F V Staňku o 8 ta večer Velkopředsed
J Nestával Velkotajemník F V Staněk
velkoocetnik Jos E tokol Velkopokiadntk
Josef Maruika

Č I v Montgomery Minn
odbývá své Rchňie každou čtvrtou neděli v
měsíci Předseda Fr K Staněk Tajemnk
Fr Mixa fjcetník Jos E Sokol Pokladník
Tomáš Havel

Č II Mladoěech r Le Sueur Center
Minnesota

odbývá evjscbfize každou 2 nedělí v tněsiol
sini tOOF Předsedu Jakub Kreník tajemník
Fr Bárta LeSueur Oeiter Mino účet J tri-

ček pokladník Vic Kráva

Č III v St Pani Minn

odbývá svť echnze každou 3 středu v měsíci
Předseda Jan Bednář tajemník Frank Skok
m West ?th St účet nik Frant Bělka 671 W

7tn st' St Paul Minn

Karel Havlíček Borovský i Ir v

Minneapolls Minn
odbývá své schůze ka?dnu 1 nedoll v měsíci v
sini í 2'J1 crner nf Witshinjrton & Oedr ave
so Předseda PetrSIrika laj August Mendl
UH 3 St So pokl Iiisef Pospiáil ačetnik Jo
Aubrecbt 191 1 2H St to

Č V t Nové Praze Minn
odbývá své schůze kadou 4 n'd"'li v městci
Piedseda VoVa Chalupský taj V J Novot-

ný Václuv Posel pokladník Jakub
Svoboda New Prague Minn

Komenský ě TI v Hayward
Minnesota

ndbřvá své schůze t neděli v měsíci Před
Jot Pel i dozorce Jos Funfár taj K Funfiř
Hlenviiie Minn ocetnik j Kučera pouaa
Matěj Benei Oakland Minn

Karel TeUký l Til v Nové Třeboni
Minnesota

odbývá své schůze kaldou 4 neděli v měsíci
Předseda Jan Klein pokladník Josef Nový
4'etnik Jan Flllpek tajemník Ja Jindra
KUkeney Le Sueur Co Minu

Č YIII Rovnost Owatonna Mína

odbývi své schůze kaldou 1 nedlll v miafcl v
sfnl C B P 8 Předseda Frant Horáa tajem-
ník Jos F Martinek úcetnik Karel Elnf-hof-

poklad Alois 8j korá Owatonna Minn

Spolek ě IX v Plna City Minaesote
odbývá své schůze kaldou Čtvrtou nedlll v
měsíci Předseda Anton Pávek místopředseda
Jan Stocbl tajem Jos Bartoi box a Beroun
aěetník Jan Hejda Pln Oity Mina poklaď
v rauíM ravvK

Č X ČechosloTia v Olivla Mlaa
Předseda Karel Kohn místopředseda Mat

Petříčka tajemník Frant W Kvtca boxSM
Olivla Minn acetník Bedřich Booak poklad--
nik Václav O Plovhart

Čechle ě XI v So Omaha Hek

Odbývá echlse klidý druhý ítvrtek v mlat-- ol

o osm hodin večer v slul J Koutekýho Před

sedaVác Snajdr tajemník Jan KouiskýnaB)
a QuU úcetnia Jan Hajný pokl J Kelro

Čísle XII Cbradím v Baclno Wla

odbývá své schůze kaldou třetí sobotu v atl
Sel v 7 hodin večer Předseda Jos Oušek 101

HagererSt~ taj Jos 8 ehlík IO0S MUwaokaa
81- - ttetnik J L Bys MS Hlgh HU

í íslo XIII Český Lev v Belvlew Mlaa
odbývá schůze kaidou druhou neděli v měslol
Předseda Fr filstek tajemník Jaa Posekaný
pokladník Vac PiatuLa Belvlew Kedwooi

Co Minnesota líetnlkF Šefl Belvlew Minn

Číslo XIT Ltdlmír Klácel
v Haujren Yfl

odbývá v achtze 1 tiPředseda Fraoi Kozlík tajemník Váo Kltn
iěetnik Jne Mendl: k Haugcn Wla poklad-
ník S J KouaL

CHOROBA

příčinou prodeje

A Mašindovy
lókárnyD
v Prague Neb

Inroitt asi $2500

Hlaste se brzy sice

zmeškáte

Vánoční zboží r hoj-

ném výběru musí býti

rozprodáno do nového
roka- -

J

i

H Gilori MD Geo Bictnelí MD

akulani léJroxil

ZRAKU -- SLUCHU
I4O4 FARNAM UL OMAHA H1B

dtZttn """"ČIslo telefonu 789

Vyléčím koktání
RnriRKNCC: Nejpfednějlllékařl v Omaae

Podrobnoatl sdartna Julii E- - VUlkaa
dUMrl 430 Katnge Bldg Omaha Neb

člasopis zdarma!
THE WESTERN TRAIL

Jeslokrállen pěknými pohledy na nové kra--

Jiny kterél ae oral osazuji pudil

Rock Island dráhy"
V 0KLAH0MA A KANSAS jakož 1

V INDIÁNSKÉ TERRIT0R1I

Poilete al proti Obdrlíte jel zdarma vyplace-
ný pol ou Adresujte:

JOHN SEBASTIAN G P A
' Chicago in

OMa Stave Regair M
1207 Doorlas ollce

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

pícím nechť jsou jakéhokoliv
jména neb výroby

O D KIPLINGER
zob 13 a Fana-an- a

DontalaMt a taliuíuicitf olicbofl

4 ————
BoMsýláme Amerlcits Favorite TOM MOOBB

a HENRY OEOBGBdobréfcdoutnlkv

Chas Kaufman
pojišťující jednatel° a veřejný notář °

Zastunujo "fjlepJI poJIlfMjfct společnosti
prodává h kupuje mu li"fk nftD Tliv vrdává
yupUtvoí lístky z Evropy a do Lvropy atd

rfřnw nxiie na nemovitý majetek

Phama Sto roh l3aDoflglanl

Dr ČEPELKA
čtchith promován)

i tiufený

JI

ORDINUJI

T ClBKl LiKiBNt

v uirnfir v cvma v
£ -r w l

: V CRETE HEItAJKA F

TesVré předpisy lékařské rýho-- I
zaváli aa r této lékérnl orával a I

i svědomlO aejťlstslch a ap í

V Noh léSabalca arostíedka ir-t- f IK

aj tc aTy 'y--

CHCETE
LACINOU
FARMU ?
Teď snad v! JH kMf LACItft

t DOBRÉ pozemky Jsou nyní k dostání

ten ve rViaconiinu Vlak ne každý vlie
nejlépe nejlevněji a nelpolehlivřjl
mflle koupili Jen tehdy kdyi kopule od
feletnicnlcn společnosti pHmo Jestli
kupo lete od Jednatelů koupíte třeba tél
dobry pozemek ale ne tak levné Jako

kdybyste ae obrátili pHmo na společ-
nost A pak nejtte Jirti ie pozemek
který Jste koupili takéskuterne máte

Chicago Milwa&kee & 8t Paul dráha

mápreiOaOO akrů potem kb podél tratí

evych bite městeček v osadách majl-eí- ch

ikoly kostely atd kteréi prodává
po 00 nejvýše 1800 kr Jak náale-da- jei

jedna šestinu hotova oetatek v

piti ročních plátkách a 6 procenty úroku

Pamtulte kdyi koupíte od dráhy Jrta
Jiati ie máte dobré právo mnjetnické U
vala peníze jmn bezpečny a koupíte za

Mllaneili moinoa cena Pilte d mng lie

ky o cirkalár oneakujlcipopla těchto

pósenka aa

DG GAUGEN

Laad Conťr C M 4% 8t P Ry

MILWACKEE WI8

AKEB HA

' Jm~
W P T A

Kcliicctví PcXrcXoZí la
Máma aa akUdi velké maolatvl pv

- Ě Iki1t m mahhI MM Sň)
raoSnfcb obora Ďiradelel apieyaiáV
M vtcchny Jet Joa li ooataai ▼ raa
ých Mrkách Pilt al aesaam

MrCtcjejadaraaa Adrmju JeUaw- -

ČINY ANGLICKÝCH KOPINNÍKŮ V ELANDSLAAOTE

Nesmazatelnou skvrdou na anglickém vojsku rftsianou lny tkdronv pátáho plu
ku kopiomkb kterých ae dopustili v hitvS u ElsnrtsIsHgte v Jižní Africe kde
během deseti minut zavraždili 60 vzdavších se BoerD Jeden z kopinnfkn za-

bil dokonce Jedním prokláním dva Boery Obrázek nás ukazuje nám surovost
těchto kopiniiíkQ

největší chybu spojené Itálie po-

važovat! dlužno Vlaši rozpo
cnavše ostatně záhy pravý stav

věci počali ae z německo-rakou-akéb- o

podruží poznenáhla a tajně

vymafiovati Jedině vrozeni pýcha

jistých kruhů a strach před vý-

směchem který ošizeného nikdy
nemine ji kiral by se pout spo-

jence otevřeně a jedním rázem

"Ostatně co na tom?1'

pravf pařížský tisk dále vše tyto
kombinace staré a novější nepadají
více na váhu Nastane li což se

ostatně v brzku očekává v civili-sovaoé-

světě všeobecná rozmíš-k- a

pak ae vše seřadí tak jak toho

okamžité zájmy toho kterého stá-

tu neb národa vyŽadovati budou

Dlužno tedy by se vše ať velké

neb malé národy individuelně při-

pravovaly a předně na svou vlastní

sílu spoléhaly

Generální tajemník francouzské

zeměpisné společnosti bar Holot

oznamuje že k dlouho ohlášené a

očekávané přednášce majora Mar-cban-

o tvé cestě temnou pevni-

nou v nejbližšf době přes všechno
zakazování a kolfaání vlády která

se manifestací pro fašodskébo

hrdinu obává přec dojde Učená

společnost požádala ministra vyu-

čování p Leyguesa o velkou

dvoranu Trocadera v níl ae bez-

pochyby 10 ledna přednáška od-býv-

bude

"Allianee fratumisť družstvo

jebol účelem je Síření frančiny v zá

mořských osadách republiky a za

hranicemi vůbec konalo ve veliké

dvoraně Sorbonny mimořádnou

scbftzi které gest Galliéni před-

sedal Generální guvernér Mada-

gaskaru předaeal velmi cajíaavouI— - — vašars mm avaJka

kaarU


