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Mexiku z čehož ovšem vyplývá□n ZAJÍMAVOSTI

Královna Viktorie je panovnicí
za jejíž vlády nejvíce válek vzpour
atd vypuklo Smutná statistika
tato se zakládá na následujících
záznamech: Afganská válka 1830

—40 I Čínská válka 1841 Vál-

ka proti Sikhům 1841:—6 Válka

dává zdravou krev a svaly posi-

luje mozek a tvoři silu a ráznost

Sesílaje nervy zjasflnje mozek a

zaručuje blažený vžk

ministr neučinil tak ani když
Milan hrozil Potom ho Milaa

prosil aby aspoň zachoval o afé-

ře mlčení Ale bylo již pozdě —
Historie jest už v celém Bělehradě
v celém Srbsku známá a zasluhuje

aby došla povšimnutí také širšího
obecenstva jež má příležitost po--div-iti

se jak hluboce poklesla
srbská žena v království za vlády
Obrenovičů

Ncaf prodej y lé-

kárnách :: Zvláital
místní Jednatelé Je

prodávají 0 podrob-

nosti plité ia

Zdroj

zdraví

DraPetra

Hoboko
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DR PETER FAHRNEY
112-1- 14 8 HOYNE AVENUE

CHICAGO ILL

Rukopisy Králodvorsky a Zelenohorský
helsuril tisolcké památky české vyšlé níkiadem Pokroku Západu

K nim připojen jest fotolitoprafický snímek čtyř stran pfivodních rukopisu
á prová-- í je vysvětlivky o původu nálezu a sporu o jich pravost a důkladná
přednáška o jich kulturním významu kterou měl dne 25 května '90 v síní
Těl Jed Sokol v Chicagu p J A Oliverius Rukopisy zahrnuji náttlediijíci
tpévy hrdinskí milostné a zlomky :

Rukopis Králodvorský:
'iiboj a Slavoj (v původním znění staročeském)— Ctimír a Vlaslav— Jaro

oír a lioeslav —BeneS Hcřinanov- - Jaroslav —Liduíe a Lubo — ZbihoB—
Jelen —Kytice—Opufitěná— Kůr1— Žehulice— Skřivánek— Jahody

Rukopis Zelenohorský:
BágeřI "Libušin itoud" a zlomek básně "Sním'"

Cena pouze 25c Adresujte: Pokrok Zásadu Omaha Neb

ochotníkům a milovníkům
divadla

V knihkupectví Pok Záp jsou k co-tán-í

všechny divadelní spisy jel vy
ily tiskem v Čechách a nejsou rozebrá-

ny Úplný seznam vSech spisů zašle
se vSera na poíádání zdarma V sezna-
mu jsou uvedeny všechny kusy dle
svých rázvů a při kaidém je uvedeno
jaký kus je kolik jednáni a kolik oso'
vyžaduje Piíte o seznam pod adre
oui Pokrok Zrfpadn

Omaha Neb

Lee-GIa- ss --Andreesen Hardware Co
—— prodávají ¥ velksm :——

Tlačené' vyrážené a lakované plechové nářinl—Cínovaný plech
íeleíný plech a kovová zboíí— Ostnatý drát hřebíky nožířské
zboří bicykly střelné zbraně náboje a sportovské zboíí

I2I9-'Í2- 3 Harney ulice OMAHA NEBRA8KA
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IÍU8 a Žižka
Krásné dva litorrafované obrazy

iředatavujicí české velikány Husa s

Žižku hodící se pro spokové a veřejné
místnosti jakož i pro rodiny mám
nyn na skladě Prodáváme je oba po
$100 aneb co prémii k Pok Západu u
doplatek 50c Pokrok Upadá

Hononoiloiioilonojoiionononono

PIVOVAR
Objednávkám věnuje se
zvláštní pozornost

South Omaha Brewing Co

B JETTEE rtaajitel
viM

výtečné pivo obyčejné jakož I zvláštní druh "Pale Export"
Telefon v South Omiize 8

že spád deště jest tam velice ne

patrný Jsou ovšem ještě jiná
města kde velmi málo prší jako
aa příklad Port Said (Egypt)
Hydorabat (Indie) Lima (Peru)
Madrid (Španělsko) Valparaiso

(Chile) Oran (Marokko) Majori-c- a

(ve Středozemním moři) Jeru-

zalém Kahýra Barcelona Alexan-

drie avšak žádné z těchto měst
nemůže se honositi tolika sluneč-

ními dny a nepatrnými dešti jako
výše jmenované město Albuquer-

que kde za minulé tři roky pouze
dva dny byly pod mrakem Na-

proti tomu jsou některá města

která vynikají častými a prudkými
dešti jako na příklad v Ardrishai-g- u

a Argyle kde spadlo 7 pros
1863 více než 7 palců vody v

Bombaji během 24 hodin 4 pal-

ce v Janově 30 palců a v Gilbral-lar- u

33 palců Nejvlhčím místem

v Anglii jest Seathvraite kde prů-

měrně za rok spadne 145 palců

vody Nejvlhčím místem v celém

světě jest Cherrapungi a Assam

kde za minulých 15 roků průměr-
ně spadlo 493 palců vody ročně a

v roce 1891 dokonce 905 palců

Průměrný spád vody ve Spojených
Státech obnáší 40 palců v říši

britské 38 a v ostatní Evropě 25

palců — Americkými statistiky
bylo vypočítáno že průměrný
roční spád deště ve Spojených
Státech jest čtyřikráte větší než
veškerá voda nalézající se v jezeře
Erie které rozprostírá se téměř na

10000 čtver mílích s průměrnou
hloubkou aoo stop Některé země

evropské jež vyznamenávají se

hojnými slunečnými dny obdržely
také dle toho svůj název neboť
často slýcháme mluvit o "slunné
Itálii" o "slunném Španělsku" a

o "slunné Francii'' Jméno toto

přísluší na prvním místě Itálii po
ní přijde Španělsko a konečně

Francie — V Španělském městě

Seville obnáší průměrný spád vody
ročně 22 palců což jest pouze o

jeden palec méně než spád vody v

San Francisku kdežto však v Se-

ville jsou z pravidla deště prudké
jsou deště sanfrancisské mírné a

čašto jen jako nepatrné pršky se

jevící

ZPRÁVY ZÁMOŘSKÉ

Admirál Fournier v Sevastopolu
—Velitel francouzského loďstva

(I divise Středozemního moře)

který se za poslední návštěvy vlaš

ského krále v Cagliarina Sardinii

nejen jako znamenitý námořník

ale i jako znamenitý diplomat
osvědčil přistál na své zpáteční
cestě z levantinských vod v záto-

ce sevastopolské kamž se z Caři- -

hradu odebral Jelikož meziná

rodní smlouvy proplutí Dardane-lam- i
válečným lodím zakazují a

admirál Fournier otomanskou

vládu o povolení žádati nechtěl

nenastoupil cestu tu v čele svého

loďstvanýbrž na palubě francouz-

ské staniční lodi křižáku Cosmao

Návštěva francouzského posla ve

jmenovaném ruském válečném pří-sta- vě

(první od krymské války) je
velmi významnou celý francouz

ský tisk v ní spatřuje nový důkaz

pevnosti svazku který obě země

spojuje "Vzájemné sympatie musí

b)ti mezi oběma národy veliké a

pravdivé — praví pařížský tisk —

přemožený vítá vítěze a činí tak
bez falše na krvavém bojišti Ma-lacho- va

kurhanu Černé říčky a

Inkermanu kdež se udatná vojska
dnes nerozlučně spojených států v

litém boji před skoro půl stoletím

poznala !'

Demoralisace v Srbsku —V Běle-

hradě utvořila se před nedávnem

malá společnost paniček z nejlep-šíc- h

kruhů která se zabývala m

V čele stála pí Maši-

nová choť bývalého srbského

vyslance na Cetyni Paničky tyto
prolezly každou domácnost každý
krám každou dílnu všude nasta-

vovaly uši kde lidé hovořili a

donášely to paní Mašinové jež to
dále donášela Milanovi Rozumí

se že jako ženské hlavy nespo-

kojovaly se slyšením a chtčjíce
se svému obdivovanému Milanovi

zavděšiti neštítily se žádného

výmyslu klepu a klevety Ale

všechno má svůj konec Spády
paniček byly objeveny o když ne-

dávno paní Mašinová přišla na
návštěvu k jistému bývalému mi-

nistru dostalo se jí zaslouženého
uvítání Milan byl právě v Běle-

hradě Na cti uražená' pLMašinová

běžela k Milanovi žalovala mu a
žádala aby dal "toho velezrádce"

hned oběsit Milaa se odebral k

bývalému ministru a vytýkal mu

že nejednal jako kavalír naproti
dámě a ládal aby dal paní Ma-

šinové zadostučinění Ale bývalý

Vláda anglická vyslala do jižní

Afriky velká oblehací děla jichž
hodlá použiti dříve ještě aež bude
válka jtho africká skončena Roz-

umí se že děla tato určena jsou

pro obléhání města Pretorie hlav-

ního města Boerů které jest nej-

lépe ze všech mlst transvaalských
opevněno dle nejmodernějšího
systému

Opevnění města sestává z pěti

mocných tvrzí pěti linií podkopá
a nesčetných náspa s redutou
(palní hradbou Čtvercovou) jež
vesměs jsou přístupny k hlavním

místům obležených Střed tohoto

opevaění nalézá se asi laoo yardů
severozápadně od severního konce
města Pretorie a poloměr jeho
obnáší asi 7000 yardů Spojení
mezi redutou a skladištěm spočívá
v skryté chodbě a také tvrze jsou

spojeny chodbami s kapitolem
kde položeny jsou roury vodní

jakož i elektrické batterie ku vy-

vozování pátravých světel

Počet děl jichž jícny šklebí se
z pevností a reduty odkaduje se

na 120 vesměs velkého kalibru
mezi nimiž jsou i některá rychlo-

palná ba praví se že kalibr ně-

kterých jest 23 centimetrů avšak
o tom mnozí pochybují Jisto
však jest že Baerové mají v pev-

nostech pretorijských centime-

trová děla jež zhotovena byla v

Creusotu ve Francii některá pak
v Kruppově továrně v Německu

Na východní straně pevnostní-
ho kruhu pretorijského nenaléza-

la se pravidelná tvrz před vypuk-
nutím války avšak od té doby
byla postavena na návrší východ-
ně od města kudy jezdí vlak ku
zálivu delagoiskému

Za minulých 46 roků jest to

podruhé co Anglie posýlá oble-

hací děla ze své země na bojiště
Posledně bylo to u příležitosti
oblehání Sebastopolu kam vysla-
la 56 oblehacích děl a hmoždířů z

Woolwichu aby společně s fran-

couzskými děly konaly dílo zhou-

by Děla jež právě byla z Anglie
odeslána pozůstávají z 32 houf-ni- c

z nichž 14 jest kalibru osmi-palcové-

8 pětipalcovébo kalibru
a 8 čtyřpalcového kalibru Počet
tento není právě odstrašující pro
Boery avšak budou-l- i tato děla

upravena tak aby vrhaly lyddito-v- é

střely vzdor tomu Že jsou
houfnice staré budou působiti
děsnou zhoubu kamkoliv granáty
z nich vystřelené dopadnou

' Ně-

kteří vojenští odborníci však pra-

ví že Boerové mají hojnou zásobu
melinitu a podobných výbušných
látek jimiž budou odpovídali na
střelbu anglickou a tu jest jisto
že obležení Pretorie nemohlo by
dlouho trvati Angličané vypočí-

távají Že k obležení Pretorie jest

nevyhnutelně třeba 42000 mužů

vojska kterýžto počet také sou-

středí kolem hlavního města boer-skéh- o

zbytek pak vojska určen
bude ku ochraně železničního a

jiného spojení a důležitých strate-

gických bodů jakož i ku zabráně-
ní tomu aby boerské vojsko ne
mohlo ze zadu napadnouti obleha-

jící Angličany Očekává se že

tato část boerského vojska jež
nebude moci pomoci obleženým
ustoupí do hor Zoutpansberg-skýc- h

kde pokusí se soustřediti
svou sílu aby pokračovat! mohli
v nerozhodnuté válce s Angličany

LITERATURA

Národ} kalendář — Národní

Sloveuský spolek vydal úhledný
kalendář na rok 1900 redakcí P
V Rovoianka a dra J Wagnera
věnovaný římským a řeckým kato-

líkům jakož i evangelíkům Ka-

lendář tento obsahuje několik pěk-

ných povídek básní a hojně zdra-

vého humora mimo četná a pěkně
provedená vyobrazení Cena jeho
udána není

Nástřnné kalendáři — časopis
Svornost vydal pro rok 1900 pěk-

ný nástěnný kalendář jejž zdobí

umělecky provedeny obraz česko-acnerickéh- o

malíře E Nádherné
ho přítomně v New Yorku dlící-

ho Obraz tento představuje Svo-

bodu krášlící admirála Deweyho
věncem vavřínovým — Den nice
Novověku vydala též nástěnný
kalendář jenže rozměru menšího
oež jest onen Svornosti K oběma

jmenovaným kalendářům nástěn-

ným připojeny jsou básně k nové-

mu roku Pro kalendář Svornosti
od V Kroužilky a pro kaleodář
Dennice Novověku od redaktora
téhoičasopisu Václava Šoajdra —

"Pokrok Západu'' vydat též velký
nástěnný kalendář jejž zdobí v

barvách provedená podobizna ad-

mirála Dewevho

METZUV 9
vyrábí vyhlálený a po celém

Zulů 1846 II Čínská válka 1849

II Afganská válka 1849 II Vál-

ka proti Sikhům 1849 Birmanská

válka 1850 II Válka Zulů 1851
—52 II Birmanská válka 1853

Krymská válka 1854 III Čínská

válka 1856 —58 Vzpoura indická

1857 Válka Maorů 1860— 61 IV

Čínská válka 1860 --6a II Válka

Maorů 1863—66 Válka Ašantů

1864 Bhutánská válka r 1864

HabeŠská válka 1867—68 ká

válka 1868 III Válka

Maorů 1869—70 Lušajská válka

1871 II Válka Ašantů 1873—

74 III Válka Kafrů 1877 IV

Válka Kafrů 1878—79 III Af-

ganská válka 1878-- 80 Válka

Bašutů 1879—81 Egyptská vál-

ka 1882 Zavaalská válka 1881

Sudanská válka 1884—89 III
Birmanská válka 1892 Zanzibar-sk- á

válka r 1892 III Indická
válka 1890 Matabelská válka r

1894 —96 Šetralská válka 1895

III Válka Ašantů 1896 II Su-

danská válka 1896 Indická po-

hraniční válka 1897 III Sudan-

ská válka 1898

Slovotýyt jiht-arickýc- h míst —

Obležený Ladysmith vděčí své

jméno paní (Lady) bývalého kap-

ského guvernéra Harry Smitha

Přístavní město Durban obdrželo

své jméno od kapského místodrži-tel- e

D'Urbana Zwellendam jmé-

no natálského městečka se skládá
z prvních slabik jména německé-

ho gubernátora Zwellengrebena a
s předposlední slabiky jména paní
Ten-Dam- jméno zavaalského

města Potscherfstrom je složeno s

tří jmén boerských předáků Pot-giete- ra

Scherfa a Stockenstroma

Pietermaritzburg je spojené jméno
dvou boerských vojevůdců: Pieter
Reticfa a Gerrita Maritze Preto-ri- a

je jak známo jméno Andriese

Pretoria otce prvního presidenta

jiho africké republiky — Jména
měst: Oom Paul Johannesburg a

Krugersdorp jsou jména nynější-
ho náčelníka státu zavaalského

Johannes Paulus Kruger

Monstrum žurnalisty — Ve

předměstí vychází malý

časopis "Wiener Volksbote" jenž

před nedávnem přinesl divadelní

divadelní kritiku která vyzývala
obecenstvo ohnivými slovy ku ná-

vštěvě "Kupce benátského" jenž
dáván bude v císařském jubilejním
divadle Poukazováno bylo na

svatou povinnost VídeSáků aby
ctili "autora tohoto antisemitské-

ho kusu' domácího lidového spi-

sovatele Grillparzera Tato py-

ramidální nevědomost přiměla jed-

noho Šprýmovného občana zaslati

redakci "Wiener Volksbote' ná-

sledující opravu: "Ctěný pane
redaktore! Byl bych vám velmi

povděčeo kdybyste byl tak laskav
a v příštím čísle opravil Že "Ku-

pec benátský' nepochází jak jste
v posledním čísle udal od Grill-

parzera nýbrž ode mne Kus s

takovou říznou antisemitskou ten-

dencí by umouněný liberál jako

Grillparzer nikdy nepřivedl přes
srdce Oddaně vám předem dě-

kuji a zůstávám áš William

Shakespeare Ve Vídni dne 7

listopadu 1899'' (Světoznámý

dramatický spisovatel anglický
William Shakespeare zemřel v r

1616) — A "Wiener Volksbote"

tuto zprávu otiskl! Ano připojil

ještě k tomu že "nyní jest oběma
stranám učiněno zadost' Ne-

jkrásněji však při tom jest že

redaktorem "Wiener Volksbote''

jest — místní Školní rada Koenig!

Jak povstalo jména Sloran —

Slovo toto vzniklo nahodile Ří-

mané z vlastních jmen slovan-

ských tvořených příponou slav

(Vladislav Bronislav atd) pod

jako u Řeků Perikles Tbemisto-kle- s

atd) zapamatovali si pouze

poslední slabiku a pro všeobecný

pojem národa mluvícího cuím

jim jazykem utvořili si slovo Sla-vu- s

a Sclavus- - Název ten splynnl
a sice s pojmem otroka neboť

uvykli z lidu toho bráti si nucené

dělníky poněvadž práce pro svo-

bodného Římana pokládána byla
za hanbu a potupu Od nich

teprve Slovaoé přijali svůj název

společný změnivše kmenovou

hlásku a přidavše k němu různé

přípomy dle místního nářečí Tak

vznikly formy Slovák Slavjanin
Slověoec a jiné
Slunečné m deltiri krajiny —

Žádné město ve Spojených Stá-

tech nemůže se honosili tolika

slunečními dny v roce jako Mě

Váš lékárník ruít za každou láhev
Chamberlain's Cougb Remedy a vrátí
každému peníze kdo by nebyl spoko-

jen po využití dvou třetin obsahu

Jest to nejlepšf lék na světě proti
chřipce kašli nastuzení krů u a čer-

nému kašli a jest příjemný a bezpečný
k užíváni Zabrání tomu aby nastn
zeni přešlo v zánět plie

KYPNOTYSMUS 8B0a
hroznou sílu znát znamená moc

Dvoucentový kolek přinese oběžník

PEOF J H KOUBA

4k Lidgerwood N Dak

Dr Karel H Drousr

ČESKÝ LÉKAŘ

Má zvláštní zkušenost v léčeni m
mocí ženských očních ušních 1

krčních a ranhojlčství

ÚŘADOVNA NA SEVER STRANĚ NÁMĚSTÍ

DAVID CITY NEBR

Jede na xavoláni do viecb okolních mUíek
Zavolejte je] v pšdu potfeDy teienraicsr ne

telegrafloky

Frank Doležal
deský preVvniis

FREMONT - NEBRA3KA

VtrfíTnta nolr vrt annriní a nrávnf aálau

lítosti při vrchním aneb krajském soud
v HoríimlrnliTT nkrpxn Male dfikladn
znalosti práv nabízí služeb svých ct
krajanům ve vsecn csticn gi&iu mu

Dr L H SIXTA

aesic lékař
SCHUYLER NEBR

Písárna v Hollmanově blocka

V druhém poschodí

FR CUBA
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 osobní
o všechny 'záležitosti mu svěřené

Reference: Bankovní dům F

Foldy Adresujte: Fr Cuba

Schuyler Neb

KTU-IPT-
E SI

Přeplavní Lístky
DO ANEBO Z ČECH U

T J HavelkyZ Chicaga do ~mmmmmgmm

Bodenbachu Čáslavi Chru-

dimi Chebu Karlových Var

Klatov Litomyšle Nepomu-
ku Pardubic Plzně Písku

Prahy Tábora Domažlic

Teplic atd

Adresujte: J J- - HAVELKA

Lake Bhors A Michigan Ponthen
Depot Chlcajro I1L

TiSInhatarává nnllilíni za nplnliít eeav Ó

KI44 VanBurenSt Boom 34

s poDovKovymi w
DO TEXAS

)
1

TVÍVlmJ

'

Yapererj BuMč spací tozj inú
loUoUor tozj na TSeck Tlatícl -

Nejlepií drába do viech uiíat

Kaasas Indiánském ástmí Texata
Mexik a aa Pacifickém pobreti

Jde přímo do

Shansan Srwmi
RWortl%SiIUboTOj

v7azatachÍav7:o Teap!
'Itca Tajhr GahesriJli

iscklurt Esaiistta SasUvce

10USTOH GíťESTOfl HUSTI

1 ?ÍV íNTONIft

Knihkupectví Pokroku Západu
Máme na sklad? velké množství šp-

itá kábavných a poučných ae viech
možných oboro Uivadelnf spisy mi
sic viechnjr jel jsta k dostán! v řás-

ných sbírkách Pisto si o a --mam a
oberiíte jej adaraia Adrenjte j--

doie Pokrok Zapadá

Metzfiy ležák
západě ca nejleplí uznán

Omaha Brewing Ass'n Pivovar

vyrátí celém západu rozesýlá výtečný ležák

Densmoro psaci stroj
jest nejjednodu&ší nejtrvanllvejilí

ž e pracujíc! a méně správek

tjža 'ujkí oel kterýkoliv jiný

V líroilii pokrtka Západu poulí ri ss ní kolik
DFNSMOKK pnacicli trc-l- e Jíl po kolik rok 6 s to
k úplné upokojennsll Kitdému kdo hj si ptál
dootiIJ stroj s Inskf ml pínnensml snel pciuw
Jen inrllckml m blume ()ENMMUKEro nejlépe
odporučili dUttinlO

Plltesl o lllwttrorsný chkuláF kterjl obdr-ll- t

tplni sdarmaod

UNITED TYPEWRITER & SUPPUES CO

NEW YORK CITV OMAHA NEBR

Paroplav Spol Sev -

Po parolodích expresních
moře za 5 dní 15

nemsckého Lloydu

nejrychlejŠÍ jízda přes
hod a to minut

Přeplavní oeuy fess—

Po parolodích řxpressnlch t New Yorku do Břemen 13300

praildelnýcht 13000

" expresanícb 1 Křemen do New Yorku 13850
M " pravidelných 1 136 50

HLAVNÍ OftADOVNA:

OELBIQHS c& CO
IILAVNÍ JEDNATELÉ PRO ZÁPAD

ClaAissonJuG 5c Co
3"t3ai3avx"fccm Streat Cnxícats Ha

HAMBURSKO-AMERICK-A LINIE

Xevét5í paroplavební společnost na svété

Společnost tato udržuje celý rok pravidelné spojení Evropou
dvoušroubovými loděmi NejrychlejSí jízda z New Yorku do Hambur-

ku Lodi odjíždějí ve čtvrtek a v sobotu

!!mborko-Amerir-ki !Jnl Jest ne)tarlf Nřmwká Třso ANnická Paro-

plavební MpoMaost vlastni 147 "odl majtrtrn Obrno snosno! 4Í57S7 tun ? t
těchto jou veliké námořní prnky tskrnnirf 24 dvoirobovfrb pr-M- Í kťre1 ku

pohodlí restujících tvMf tsříznv )on Takov poct parol tdi arvlsstol I sdná
jiná pulefnosL Ohlední přeptám a cen obraťte a as

HAMBURG-AMERICA- N LINE
27 Ernifar &lu Ke? Tirt1159 Misi tet ten 111

eb Jejlck JedasUlft


