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METZŮV PIVOVAR
ryráW TywUíea a po celém Hili_ ír4t Objednávkám vénuje se

Senátor Lodge podal dotaz na

vládu aby president sdČlil senátu
má li nějakých 7práv o tom že

ostrovy Galapag09 byly vládou re-

publiky Ecuador nabídnuty ku

koupi Anglii nebo některé jiné

evropské mocnosti a zda v tom
vláda Spojených Států uči-

nila nějakých kroků Tu pak se

teprve vyneslo na veřejnost že je-

den ze souostroví toho ostrov St
Charles byl vládě Spoj Státu na-

bízen již roku 1853 ale nabídka
ta byla odmítnula

Obchodník Wm Ilollister z

Buffala na své cestě do Kalifornie

roku 1853 seznámil se v Panamě
s generálem Villimilem který tam

najímal vojsko ku svržení vlády
státu Ecuador ilollister byl za-

ujat plány generála Villimila tak
že se k němu přidal Vláda ecua-dorsk-

byla svržena a gen Villi-rni- l

se stal presidentem republiky
Později se stal vyslancem ecua- -

dorským ve Washingtonu a llolli
su r se vrátil též do Spojených
Států V záležitosti jakéhosi sou
du o pozemky přišel Ilollister do

Wabhingíonu kdež se sešel s vy-

slancem Villimilem a ten vymohl
HolHsterovi za jeho služby pro-

kázané státu Eoiador v náhradu
ostrov St Charles jeden z ostro
vů Galapagos

Vyslanec Vili im il s tehdejším
konsulem Caustenem navrhli pre-

sidentu Fillmorovi aby ostrov St
Charles byl přijat pod správu Sp
Států a učiněn uhelnou stanicí
Pro plán ten bylo získáno několik

předních mužů kteří byli pro něj
velice zaujati Vládní křižák St

Mary se nalézal na pobřeží
tictio-mořské-

a bylo tudíž ujednáno ve

schůzi ministerstva aby byl vy- -
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zmínku o ''Babičce'' dle úsudku
lidí povolaných nejznamenitějšiho
to díla naší Boženy Němcové

Chtěje potěšili dítky své novoroč
ním dárkem objednal jsem jim
''Babičku" a přiznám se že i sám

jsem se těšil na nevšední požitek
čisti tak vyhlášené dílo naší po
vidkářky Dojem jaký "Babička"
na mne měla je následující: Li

tujti opravdu že sl Gregorova
kdysi přeložila "Babičku'' do

zvláště proto že slečna
Gr jak se své doby psalo prý
zhotovila překlad velice svědomi- -

lý Neboť co si asi pomyslí (ne
český) čtenář o našem lidu když
čte kapitolu o nešťastné Viktorceí
Zdali nás neporovná s divochy
nebo při nejlepšim spolu barbary!
Což nevzbudí tu tupá lhostejnost
lidu vůči tak nešťastnému tvoru

opovržení? My pak kteří jsme
třeba i krátkou dobu ve vla-- ti své

prožili musíme smutně přiznat
že povídka je až příliš pravdivá
Na kostely a kapličky ni všeliké
modly a blbosti se mezi lidem

vždycky našlo prostředků ale po
starali se o nešťastného lidského
tvora na to pro samé modlení a

svěcenou vodou kropení se za

pomínalo Ž

PLAINVILLE RocksCounty
Kan — Ciěuá red- - Pok Západu!
Doufám že přijmete těchto pár
řádek do svých sloupců Byl jsem
nožádán a zároveň je mojí povin-
ností bych vás uvědomil ž váš

dlouholetý odběratel František
Jelínek 70 let stár se odebral na

věčnost dne 27 ledna v 8 hodin
večer Jak se věc stala chci vás

uvědomit František Jelínek byl
zrozen v Čechách v obci ChinavČ

Unhoště Bylo tomu právě
50 let 25 ledna 1900 co vstoupil

rhěla ho „ rodin: alavii
I

: - a:i
jeuo paaoavuicíc vsioupc v aiav
manželský které bvlo věrně a v J

lásce přežito Byli pozváni hosté
k následujícímu dni Dostavili

jsme se do jejich obydlí ale jak

jsme se zarmoutili kuyi jsme
našli snoubence trochu churavého
Doufali jsme však všichni že to
tak zlé nebude pročež se oslavo-

valo jubileum až do pozdní hodi-

ny Ale místo uzdravení milova-

ný manžel ctěný otec upřímný
dědeček vážně onemocněl a vzdor
vzornému ošetření dne 27 ledua
v 8 hodin večer svůj život doko
nal Nenadáli jsme se my hosté
že ho budem tak brzo vyprovázet
k poslednímu odpočinku Bl
pohřben dne 30 ledna za hojného
účastenství jak Čechů tak i

Zanechává po sobě
milovanou choť 4 dcery a jedno
ho syna 40 vnoučat a 6 pravnuků
v dobrých poměrech Pozůstalá
rodina nechť přijme mou nelíče
nou soustrasr Jos Hrabě

FORESTBURG S D - Ct
red! limto předplácím se opět
na váš časopis a zároveň vás žá

dám o číslo Pokroku Západu z

minulého prosince v němž v Ho-

vorně jste pojednávali o pozemcích
z našeho okolí jelikož to číslo se

mně ztratilo Tehdy dobře jste
učimii když jste tomu krajanovi
jenž vás žádal o radu odpověděli
že bude nejlépe když se pojede
sám na pozemky podívali aby pak
nekoupil zajíce v pytli Při tom

jste však opomenuli podotknout
že v tom okolí iou také Češi
Nás Čechů ie zde dobti rodin

ponejvíce okolo Letcher a VVoon-sack- et

kde tuším nalézá se také
váš jednatel p Kutil Pozemky
7uč někde dobré a někde také

špatné Okolo Artesian jsou po-

zemky dobré ale také drahé a

okolo Forestbirg jsou pozemky
laciné ale špatné Kdokoliv by
si přál zde pozemky zakoupiti
učiní dobře když dopíše p Vác

Pertovi mlynáři v Artesian jenž
jest úplně spolehlivý krajan a

každému dohře poradí co a jak
má dělali S úctou J Toman

Jisty-
- lék proti crmipu

ÍStiUté rteu-tii- pouiittíul vidy e tdarem

1'rvnl známkou crtupu jeit ochrap
třní a RDozirnjeme li tu u dítka ni (Ut-

ne to víiti za jisté znamení že nemoc
íu dostaus Po chrapténl následuje
tvláštní hrubý kašel Dává li se k

uMvánf Cliamberlains Gigh Remedy
tak brzo jak dílko ochraptí aueb i

když ne již kaSel dostaví předejde
onemocnění Používá se va mnoha
tisících domovů r této zemi a neskl
ma uikdy starostlivé matky aeité
Jsms nezvěděli o Jediném iiřípadu
r kterémž by sa nebyl osvědčil vydat
ným Žádni Jiná připravenina neuiil-ž- e

n výkáratl lakovými vjMdky —
25 roků naisUlého používání bar
Detdaru Ma prode) va via h lékárnách

Vyléčím koktání

TYNDALL S D — Ct red
PokroKu Západu! Vzdor všemu
úsilí Pepíku a Tondo isme zde
založili číslo ZČBJ řád Pravda č

tío Ku tak nejisté jednotě která
musí zaniknouti (dle Pepíků a

Tondů) přece se přihlásilo 36 čle-

na a členkyn na počátku Dne

4 února bylo jich 25 uvedeno
ostatní v příští schůzi Víte nám

to bylo těžké musili jsme jen po-

maloučku pracovat abychom mohli

pronajmouti od ČSPS- - síň neb

jsme to ptvažovali za svou povin-

nost scházeli se v českém stánk'1

pakli nám nebude odepřeno avšak
dočkali jsme se v našich plánech
zklamání neb oni na to hledí

jinak Oni věří že jen ČSPS
členové mají tu viru kerá je ku

prospěchu českého živlu zde v

Americe a nikdo jiný Pepíci to
l lidskost? To ie svornost? Ze
ČSPS spolek není dobrým spol
kem ríechci upírat Ale jelio ně

kteří členové jsou věru politování
I

hodnf Někteří přidali se též ku

ZCBJ a víte jak je jmenují po
bratrsku? Zrádci buřiči Obyčej-
ně při pivě a to tak citelně až se
lid staví na ulici před místem
Pánové nerad tak píši do veřej-

nosti ale pomoci si nemohu

abych si na vás neposvítil Ovšem
máme členy ČSPS zde kteří víří
že cesty mohou býti rozdílné jen

když je vůle všude stejná Ne

překvapilo nás ani dost málo

když výbor náš přednesl zprávu
žesíBČSPS není nyní k prona-jmut- í

ačkoliv byla do nedávná k

pronajmutí každému bez rozdílu
národnosti Někteří ti velicí ci

při každé příležito-
sti hlásají že pracují na poli ná

rodním ale já nemám takového za

JEZDEC
voika aiinivá v tom Jp Bnprové a ohrlivu

"rytíře" pravéhc který ani první
Jiánek v stanovách zachovávali

není s to totiž o pečování české-

ho jazyku v této zemi bkutkem

Který žadatel nejde vám do krá
mu odbudete jej zkrátka třeba

byl zasloužilejší než vás půltuctu
dohromady Znáni jednoho který
se přidal ku ČSPS- - Č 99 v Scot
land r 1884 Roku 1885 založil
řád č i l 8 v Tyndall v tom sa
mém roce neb příštím v Yankton
založil č 126 Jan Rosický pak
musil do záp Nebrasky kde mu

poměry nedovolovaly u řádu po-

sledního býti sucho a neúroda

byla příčinou že musil Žádat o

vyhotovení odstupní listiny A
víte co s ním udělali když ne-

dávno se hlásil o členství? K vůli

některým dobrým členům nepřija-
li jej protože také se zapsal k

ZČBJ To je bratrovi? Kde jsou
vaše sliby které jste učinili při
uvádění? Smutné ale pravda Vy-číta- ti

nám že za dolar kus kupu-

jeme jest pánové sprosté! Vy
za posledních 14 roků se nemůžete

pochlubit mnoholi jste získali
členů nežli byl poslední sjezd a
co jste získali zase jste ztratili
až nvní máte přírůstek My vám

jej však nezávidíme naopak rádi
vidíme když členy získáte jeb
za poslední rok jich Šlo mnoho k

jinojazyčným spolkům Někteří
by nikdy nebyli ku ČSPS chtěli

přistoupit byli by Šli raději k

jiným spolkům a tudíž jsme byli
nuceni vykonat vůli jejich a zalo-

žit zde ZČBJ Důkaz máte zde
36 v Tyndall a 21 na reservaci
kteří bylí většinou přihlášeni zde
A to jmenujete drobením? My

naopak — spojením! Mnoho zdaru

přeje českým spolkům ▼ Tyndall
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OMAHA NEBRASKA

zvláátof pozornost

M K NABBIS okladalk

CO M PANY
ŽITÍM DOBYTKEM

Mají-l- i děti Vaše zácP

nclo chcete-l- i sami jemného léku Vj?

příjemné chuti berte

Severův Laxoton $
Účinek pravidelný jako hodiny Av

23 ct X

Prudká bolesť t kříži ča- -

často přijde x nenadání

Severova Hojivá náplast'
zbaví Vás bolestí rychle a trvale

23 ct

ZátlČt OČÍ ncebí jest způso
ben čímkoli odstraní

Severova Zlatá Mast' m oči

nrilcpsí oční lék na avttí

21 ct

Svrab tpraSivina čili chrást)
zmizí často jediným natřením

Severovoa Mastí

proti svrafcu a vyraíenlnára
Dibrá na lišcje a vyrážky 50 ct

SoUCllOtiny zánět plicazá- -

duch počínají nastuzením a kaSlem

Severův Balsám pro plíce

užívá-- se bo včas vyléčí každý
kaSel 25 a 50 c

Severova Pomáda na Ylasy
fint je hebkými a lesklými 25ct

v

pošlefe-l- i pepis nemoci

fKAXK K RLISS pr iaai JiW HIIS3 prod orel a ren nnitU HLUŠ aroduvar horéa rtbytii J H HLIi- - proiiavaí íoliT)
Kiřrjkollv a uleh (iracaje v lájnu atcb likninikó

JOSEPH BLISS
koniisioiiář so živým dobytkem

3J0 Nťiv fcxthangt Building South Omaha Nďraska
Výmolná yt Tf nuje vtvu xáyUán řr-n-u Ws!-Ba-- VmÍH-:- n r folfnt To"

Hi ViJ nu lvi- - I íihi) 111 Uilnj a rřduiiillý muí auclinUit
T1I11I třeny na Udiiii iay ilwimf I krJnnr rwké

'fcumiKu ryiiiimsu novenou v vhikvuU O lílHectl it ci!:iho rnsls rtn driiiié
p bodovali co jcat pro Angličany velká ntvvhonV OlrH7 v nii iiki-r- v
""" !'oťrk ho jezdce Jenž jest připraven k okamžitému bojt ní liž n koni
i'i h hřz nřho

TrÓpí-l-i VáS ácpa máte li

ilnton pkf kola pod owima aláb- -

ncte-- n

Severóv životní Balsám
Váa uzdrarf dodá Váin nové

aíly 75ct

t Bolesti hlavy jsou íasto
tak rrudké lc nemůžete ani pra- -

covati

Sevcrovy Prášky
proti bolestem hlavy pomohou
vidy 25 ct

PrÚ jettl 'ýl mnoho lidí uamrtil
Zviflštč pak íWai jíiii tnnoiio ttsíc
déti každoroční v hrob

„SRVERĎV— „

Lék proti choleře a rrújmn
má rychíýa iist (íSacl

Boláky a vřed hnisavé rány
feratvé i zastaralé řezy spáleniny
b oparcniny znoji ucjlř

SEVEROVA

Mast' na rány a boláky
23 ct

CerVy působí dčum mnoho
obtíží

Severůr Červokai

Typudí řcrry t těla aesílí a upraví
zažívací soustavu

33 ct

Severova Růžová Mast'
udrží plcř čistou a jasnou 23 ct

Zvládni léky za $300

slán k ostrovu St- - Charles a vyše-- j

třl jeho způsobilost pro uhelnou
stanici Generál Viliirnil zatím

vyjednával se svojí vládou o ostrov
ten a připravoval všecky listiny k

tomu potřebné Byla již určena i

zvláštní komise sestávající z ně-

kolika důstojníků která se měla

po lodi St Mary na ostrov pře
plaviti a komisí té měli býti přidě-
leni též někteří z pánů kteří se o

ostrov ten zajímali

Tajemníkem námořnictví byl
tehdy Dobbin a ten se zdál s po
čátku o celou záležitost velice za-

jímali S r ím byly veškeré po
drobnosti onoho plánu smluveny
a tajemník Dobbin měl zpravjtí
gen Villimila o tom až budou

všecky přípravy ku odjezdu komi-

se skončeny aby se některý z přá-
tel podniku onoho s komisí na

ostrov odebral Když však od ta-

jemníka dlouho žádné zprávy ne-

docházely došli si k němu soud-

cové johuston a Corwin kteří seo
podnik zajímali Zde však ku své
mu překvapení seznali že tajem-
ník Dobbin ochladí ve svém nad-

šení pro mvŠlenku tu a že se jí
staví na odpor Zatím byl i gen-Vilhm-

odvolán z Washingtonu a

tak celý ten projekt padl Nyní
však když se roznesla zpráva že

vláda ecuadnrská chce těkterý z

ostrovů Galapagos prodali Anglii
neoo pne evropské mocnosti vy-

volává záležitost ta vtlký rozruch
ve světě politickém Ostrov St
Charles však mohl bvti iiž roku
1854 připojen ke Spoj Státům a

kiátkozrací politikové tehdejší onu
vhodnou příležitost propásli

Jsou rozdílné druhy revmatismu
avšak pouze jeden osvědčený pro
středek St Jacob's Oel Týl léčí i: WBfsBJII MkaN v

lUHrasajK►0CCC300000000 toiif étmh ks) IM ooáviděoý JL Hájek
ar BM Ti


