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Zprávy spolkové

Zkouška

na představení "Chudá holka'"
odbývána bude ve středu večer v
Sokolovně Poněvač se v této
zkoušce má započíti se cvičeními

zpěvů měli by se všichni spolu-účinkuj- ící

dostaviti

DíkŮYzdání

Já nížepsaná vzdávám tím-

to srdečné díky Táboru Co-lumb-us

čís 69 W OW
Dřevařú Světa za vyplacení
mně částky po mém zemře-
lém manželi Janu Peškovi

jeden tisíc dolarů pojistného
a za postavení pomníku pro-
čež odporučuji spolek ten
všem krajanům

Františka Pešek

Válka jibo-afri- ck

Z dějiště války v jižní Africe

docházejí opět sporé zprávy což

je důkazem že Angličané na svém

postupu nejsou tak tuze šťastní

Z Driefonteinu došla zpráva že

tam byly svedeny kruté boje s

Boery kteří hájí statečně každou

píď své země Angličané postou-

pili ve třech kolonách ku Driefon-tein- u

kde nalezli Boery silně

opevněné Angličané se snažili

obejiti postavení Boerů ale byli

by málem padli do nastražené na
ně léčky Konečně však museli
Boerové přesile ustoupiti Po

celý den trval boj ale přes noc

ustoupili Boerové v nejlepším po
řádku nezanechajíce na bojišti nic

jiného než několik mrtvol V boji'
tom bylo prý zajato několik Boerů
kteří náleželi do sboru nalézají-
cího se pod přímým velením pre-

sidenta Krugera
Zprávy anglické praví že jest

postup vojsk jejich velice obtížný
poněvadž se nalézají na půdě jim
neznámé kdežto Boerové znají
krajinu dopodrobna Zacházení
s děly je prý u Boerů výborné
neb jejich střely dopadají na urče-

ná místa s velkou jistotou a děla
se pohybují velmi rychle s místa
na místo Z toho se dá souditi
že Angličané zaplatili toto vítěz-

ství draze ale neudávají počet
svých mrtvých a raněných" Za to

udávají počet mrtvých Boerů na
102 a dle počtu toho soudějí
aspořl na 500 raněných
Z Lourenzo Marquez se ozna-

muje že tam přichází z Trans-vaal- u

mnoho Němců a jiných ci-

zinců tam usedlých kteří se ze

země té stěhují Obávají se prý
krutých bojů jež tam s postupu-

jícími Angličany nastanou a proto
prchají Některé z nej výnosněj-
ších dolů v Johannesburgu byly za-

plaveny a vláda transvaalská za-

kázala čerpání vody z nich
Gen Roberts zaslal do Londý-

na zprávu že Boerové při růz-

ných příležitostech zneužívali bílé

vlajky Dále že po každém boji

komisaru výstavy Myslí u že

anarchisté uskuteční tvou výhrůž-
ku ohledně vyhození výstavy

Anglie — Mezi rozvážnými An-

gličany se jeví nespokojenost s

rozhodnutím vlády Že mají zajati
Boerové býti odveženi na osirov
Sv Heleny Vláda dala na jtvo
že tam chce vyvézti i presidenty
Krugera a Steina pakli se jich
zmocní Válce odporující ob

Velké Britanie v tom vidí

jen podněcování Boerů aby se tím

větším úsilím bránili a zároveň

jest v tom obsažena obava před
povstáním Holanďanů v osadě

Kapské kteří by chtěli své spolu-rodák- y

osvobodili kdyby někde v

osadě té v zajetí drženi byli —

Válečná půjčka anglická na Í150-00000- 0

byla ihned upsána ač

jest zúročitelna jen na i)A proc
a v to letech má býti splatná
Hned v prvním dnu přihlásil se o

ní jen v Londýně takový počet
upisovatelů že nabídka byla troj-

násob vyšší než obnos dluhopisů
a nabízena za ně prémie 2% až

2j4 procenta — Královna angli-
cká přijela z Widsor do Loadýua
kdež jí lid uspořádal takovou
oslavu jaké se netěšila ani při své

jubilejní slavnosti korunovační
Nádraží a ulice kudy jela vše bylo
nesmírnými zástupy lidu jásajícího
natlačeno — Ministr Salisbury
obdržel telegrafickou depeši od

presidentů obou jihoafrických re-

publik Krugera a Steiua v níž

žádají za mír Co základní pod
minku k uzavření míru kladou sa-

mostatnost obou republik jako
byla před započetím nepřátelství
Oba presidenti upozorňují mini-

stra na strašné vraždění které
bude míti další postup vojsk an-

glických do země Boerů za násle-

dek jež nabídkou míru předejiti
chtějí -- Vládě anglické dělá Cecil

Rhodes velké starosti poněvadž
se zastává republik boerských a

nechce dopustili aby byly s osa-

dou Kapskou spojeny Panuje
obava v kruzích vládních že se

Cecil Rhodes spojí s Holanďany
jihoafricKými naproti Anglii pak-
liže shledá že chce vláda samo-

statnost republik zničiti Nyní

ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ

Tetocraflck '
'

Čky — Okresní zastupitelstva
v Karlině v Písku a Soběslavi se

zdráhaly pfijmouti vojenský úřad ní

dokument německy psaný Vo-

jenské velitelství vyzvalo zastupi-
telstva řečených okresů aby své

námitky a resoluce poslala ústřed-

ní správě do Pratiy poněvadž ar-

mádě není dovoleno jiného jazyka
než německého užívati— '"Petro-
hradské Vědomosti' jeden z ča-

sopisů vládě ruské ryij bližších

přináší článek o rakouských po-

měrech a píší ostře proti Čechům
Praví že účelem agitace jejich
není nic jiného než rozbití troj-spolk- u

a spojení všech Slovanů

pod ruskou vládu Rusko se k

tomu nikdy nepropůjčí poněvadž si

přeje aby Kakousko zůstalo nepo-
rušeno

Rakousko- - Uhersko — Sděluje se
že býv uherský ministrpresident
Banffy vyzval na souboj Inthala
redaktora klerikálníbo listu Vater-lan- d

poněvadž týž mu vyčetl že

nepředložil účty správy kasy libe-lárn- í

strany — V neděli vídeňští
socialisté pořádali demonstrace

proti antisemitské Voláno po
přímém hlasovacím právu a "pryč
s Luegerem'' Policie zatkla ně-

kolik osob — Hejtman Ondráček
od 59 pěšího pluku v Salcpurku
ležícího spáchal samovraždu z té

příčiny poněvadž proces který
měl s časopisem S Tageblatt v

jeho neprospěch skončil List
obvinil Ondráčka z týrání vojínů a

Ondráček podal žalobu pro urážku
na cti — Princezna Štěpánka s

dcerou Alžbětou a družinou 36
osob čítající odjela z Vídně do
Uher kde ku Konci tohoto měsíce
sňatek její s hr Lonyayem bude
se konati Císař dostavil se na
nádraží na Čtvrt hodiny před od-

jezdem
'vlaku Objal princeznu a

políbil ji a čekat až vlak odjel
Toto jednání císaře zdá se schvál-

ně bylo voleno aby učinila se

přítrž pověstem že císař sňatek
Štěpánky neschvaluje Praví se
že povolil jí ročních 80000 zl a

mysií se Že i král belgický nyní
se smíří a dovolí aby podržela
titul královská výsost — Čechové
na říšské radě rozhodli se upustiti
od obstrukce — Maďarský posla-
nec Ugron prodal ministerstvu

války oves za který následkem

přízně dostal zvláště velkou cenu
Protivníci proto navrhli aby byl
ze sněmovny vyloučen Poslanec
Hollo přítel Ugronův a Dienes
redaktor listu neodvislé strany
dostali se do sebe když Hollo

oné části J ulice mezi tratěmi
Union Pacific dráhyaCommercial
ulicí jisté firmě kteráž slévárnu
tam zaříditi chce Pozemek do-

tyčný není městu k žádnému pro
spěchu a pronajmutím jeho na
řadu let by se pokladně městské

hezkých pár dolarů zajistiti dalo

— Není o tom pochybnosti že

nynější dobou naskytují se častm
příležitosti k uložení peněz koupí
městského majetku kterouž dá se

jmění uložené v poměrně krátké
době zdvojnásobiti Přečtěte si

ohlášku Frank J Personse v tom-

to čísle a navštivte jej i přehléd
něte si majetek kterýž má ku

prodeji a podívejte se co vám

může prodat za $300 neb $400
Pan Persons je všeobecně i chval-n- ě

znám v South Omaze neboť

bydlí tam od času kdy město za-

loženo bylo a správným jednáním
získal si důvěru všech Chcete-l- i

si peníze dobře uložit aneb chcete-

-li koupiti si lot pro svou domo-

vinu učiníte dobře když pana
Personse navštívíte

— Česko-americk-
ý zvelebovací

kruh druhé wardy v South Omaze

odbýval v neděli večer schůzi v

síni p Koutského- v kteréž pro-

jednávány mnohé důležité záleži-

tosti Mezi jinými usneseno bylo

odbývati slavnost k pojmenování
školy Jungmanovy v první neděli
v květnu totiž dne 6 května

Program jest dosti obšírný a mezi

jiným hodlá výbor požádati též
slovutného našeho sourodáka

prof Šimka z Iowa City ku před-neše- ní

slavnostní řeči a vyložení
zásluh oslavence — Slavnost se

ovšem bude odbývati ve školní
budově a zakončena bude zábav-

ným programem v síni p Kout-skéh- o

Podrobnější zprávy při-

neseme příště

— Již častěji zmínili jsme se o

dovednosti kresličské syna pana
Nováčka jehož práce před několi-

ka lety na státní výstavě poctěna

byla cenou Nyní se dozvídáme
že týž zhotovil velkou podobiznu
Jungmana kteráž věnována bude
Škole jméno to nesoucí Podobizna

je velice zdařilá a bude dojista
pěknou ozdobou nové budovy

— Politický kotel je v plném
varu — Demokratické primární
volby odbývají se zítra a republi-
kánské pozítří a jsme jenom zvě-

davi co dobrého jestli vůbec
něco ze všeho toho úsilí vyplyne

— Besídka dětská v neděli 18

t rn-- EÍrsi p Kcutskčho pořáda-
ná slibuje býti jednou z nejlepších
zábav south-omažský- Vstupe
uek do besídky je prý rozprodáno
množství a program bude bohatý
Vedle provedení dětského divadla

"Slepá babička" přednesou žáci

české svobodomyslné školy něko-

lik zpěvů a deklamací na konec

pak představen bude živý obraz
"Svoboda" Po vyčerpání pro-

gramu nastane taneční zábava
Poněvadž výnos této besídky vě-

nován bude na vydržování české

svobodomyslné školy je četná ná-

vštěva jistá
— Obchodním klubem south-omažský- m

jmenován byl v sobotu

výbor kterýž vyjednávati má s

telefonní společností o zrušení do-

savadního poplatku za spojení s

Omahou a o zavedení spojení bez-

platného Obchodníci tvrdí že

poplatkem tímto velice zkracováni

jsou a že poplatky jejich zá pou-
žívání telefonů dosti velkými jsou
aby společnost bez poplatků dal-

ších obejiti se mohla

Co tomu říkáte?
My Dáblztme jedno sto dolarů odm'-- !

každý iřipad kataru který nemufet bil rjItfeo lékem Halťa Catarrh Care
F J ťbeney Oo majitele Toledo O —

My nliepsáni jsme zoali p K J Cbeney po lli
mk& a uznáváme jej tm poctivého a spolehli
vébo ve vterbjeho obchodních transu koich
rinaníní schopného k provedou! jakéhokoliv
obchodního fávuau jei firma uclnl

WESTaTRACX
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velkoobch lékárnici Toledo C
Hall'a Catarrh Cureseulívá vnltfn? r„

kujio přímo na krev a rlizni blány Do vid
fcni zaslána adarma Na prodej n viech lé-

kárníka Cena?r Uhov
HaU's Family Pilulky Jsou nejlen!

W G SLOANE & CO

obchodničíš

1

v IU1 407 411 aer ÍS ulice
South Omaha

JaBaTelefon
Zbofi an nradává dle llhnatl hnď hm

neb na (plátky 41 tf

— Nejlepší grocerii koupíte u

Wirick & Dvořák 21 aS ulice

— V posledním zasedání rady
městské nařízeno položení celé

řady chodníků a svěže ní několika
uliček Na odporučení' radního
Fanfrlíka rozhodnuto zavříti ho-

stince v čís 2412 N ul 337 sev

27 ul a na 28 a Q ul an dotyč
ní páni hostinští license dosud si

neopatřili Též nařízeno měst
skému zástupci právnímu by uči-

nil náležitých kroků jimiž by
prodloužení N ulice až k řece do
cíleno bylo

— P T Powers navržený na
lístku dělnickém za policejního
soudce patrně byl toho náhledu
že lepší vrabec v hrsti nežli kopa
na střeše a proto v pátek nomina-

ce se vzdal a přijal místo na poli
cii mayorem Jinsorem mu na
bídnuté

— Kupujte grocerii od Wirick
& Dvořák 21 a S ulice

— Opatrování osob neštovice
mi stížených stálo pokladnu měst-

skou kolem I500 a nyní prý ještě
několik žalob' na odškodnou proti
městu se chystá Majitel domku

jehož za nemocnici pro neštovice

mi stížené použito bylo žádá ná
hradu $250 an prý týž nyní ti

nemůže neboť každý se

prý bojí že by nákazu dostati
mohl a jiný pan domácí hodlá též

požadovati náhradu a sice zato
že prý ž domku jeho blíže morny
se nalézajícího nájemníci se mu

vystěhovali

— South— omažští obchodníci

hodlají vyslati výbor ku společno-
sti pouliční dráhy kterýž požado
val by zavedení různých oprav
jichž nutnost dokázána již mnoho
kráte byla v jichž zavádění však

společnost velice liknavou jest
Předně Žádáno bude aby káry
jezdící mezi Omahou a So Oma-ho- u

vypravovány byly ve lhůtách

pětiminutových místo dosud 7 mi-

nut za druhé žádáno bude pro-

dloužení tratě na x ulici až k

Missouri ave a za třetí naléháno

bude na piúdluužení tratě na Q
ul přes 26 ul tak aby dělníci z

jatek lepší dopravu měli

— Policista Enright suspen
dován byl ve čtvrtek mayorem
Ensorem následkem toho Že ne-

chal uprchnouti Billy Connorse

kterýž držán byl ve vězení na ob-

žalobu pro otectví Marií Nováko-

vou proti němu vznešenou Radní

Johnston patrně o Connorse se

zajímalneboť přiměl prý Enrighta
aby jej z vězení na procházku vy-

vedl Z procházky této opome
nul se však Connors vrátiti a proto
Enright suspendován na tak dlou-

ho dokud by vězně svého zase za
mříže nedostal — V pátek dostal
se Enright za mříže a sice vzneše-

ná na něho žaloba pro opilství
rušení pokoje a vydávání se za

policistu Enright v zlosti nad

suspendováním svým notně se
totiž napil a v opici o zatčení
občana jednoho klidně na ulici

pokuřujícího se pokusil Nepo-
chodil ale neboť byl k zemi sražen
a k tomu ke všemu ještě zatčen a

za mříže dán

— Demokratické předvolby od-býv-

se budou již ve středu a

slibují býti velice živými ovšem
hlavně následkem toho že kandi-

dátů celá řada jest i každý z nich

nějakou tu delegaci urvati pro
sebe bude chtít Pro mayorství
jsou v poli nynější mayor Ensor
Johnston Freitag a Brennan a

pro úřady ostatní je též kandidátů
slušná řada — Předvolby republi-
kánské odbývány budou ve čtvrtek
a kandidáty jsou radní Kelly a dr
Slabough
— Chcete sdvojnásobiti své pění-

te? Pakli anq to jdét podívati se

na dva loty 30x150 jež mám na

prodej as blok od českého kato-

lického kostela a pět bloků od naší

pošty Jsou srovnány majetnické
právo dokonalé nic jim neschází
a prodej nutným jest pouze protoi
an majitel musí míli peníze Pod-

mínky: Polovička hotově a ostatek
se ponechá dle vůle kupujícího
Vyhlídky na rozvoj So Omahy
nebyly nikdy tak skvělými jako
nyní a proto nic ztratiti nemůžete
Tel 214 Frank J Parsons
51x4 pokoj čís 4 Glasgow Block

Jste li stfžen revmatismem zkuste

Cbamberlain s Paln Balm Nebude

vás to státl ani cent nepomůže li vám

Jedním použitím zbaven budete bole
sil Hojí též pohmožděniny a vy
mknutiny o třetinu rychleji nei jiné
léky Říznutí spáleni oznobenl bole-

ni na prsou s v boku otok mandli a

jiné otoky vyléčí se rychto použitím
Jeho Každá láhev zaručena Cena
t5 a 60 eto

Spisy vydané našim nájclaďam

Le&etlnský kovář báseň SvatopInfealCfec
cha dle původního v Rakousku skonffi-skované- ho

vydínl Čítá 88 stran Cena

23 centů Do Čech zasýláme ji se zaru-

čením správného dojití za 15 centů Bě?
hem jednoho roku rozebráno bylo vy-
dání prvé a uspořádáno druhé americké
vydání
Památky íeshých emigrantů Napsat-To-

Čapek 8 9 původními vyobraze-
ními Cena vázané 75 centů

Valdštýn historicko-romantick-
ý obra:

od Karla Herloše Cena 60 centu

7)i diittnl At£k$Q román ?e třech áíT
lech od Duplesise Cena 60 centů

Po půlnoci román od Vác Vlčka 484'
velkých stran Cena 80 centů

Nebezpečné iajemttví román z anglické7'-h-
od Chas Iieada 231 stran velkého--formát-

Cena 40 centů

EUa a Waterloo historický román od
F Stolle 329 stran velkého formátu
Cena 60 centů

Rukopisy Králodvorský a Zelenohorským
se snímkem několika listů prvnčjšího
poutavou přednáškou o nich od p J --

Oliveriusa obsahuje 144 stran Cena 25c „

Tajemství zloíinu na Porter Squarů
Napsal B C Farjeoni přeloženo z an--
gličiny 240 stran velkého formátu Ce—
na 40 centů '

Školní tdkony v Nebrasce Zčeštil Jan- -

Rosický Cena 50 cent

Nový iíonU Kristo napsal Jul Vernet-obsahu- je

576 stran cena 75 centEv

VUný lid velký román věhlasného ro-
manopisce EuRena Sue 1216 stran dou--ze

$100
Tajemný hrad v Karpatech román od

Vernea 170 stran cena 20 centů

Chrám Matky BoU PaHii čili Esme
ralda spanilé děvče cikánské Román
svčtoznámého spisovatele Viktora Hugo
Obsahuje 512 stran cena 50 centů

Osudnou tivpou poutavý román odEn ' "
Gaboriana Obsahuje 415 stran cent
85 centů
Liti kapitána Oranta jeden % nej vát

Sích a nejpoutavějších románů Julia
Vernea Zaujímá 721 stran cena 60c

Vcizleh ilutbách povídka z dějin č
ských od Aloise Jiráska Cítá 256 stru
cena 20 centů
Meti proudy historický román s dějin

českých od Aloise Jiráska Obsahuje
618 stran cena 60 centů

Bili Bera meh tři léta z třiceti histo--
rický román z dějin českých za války tři-
cetileté od Lud Rellstaba Cítá 155-- "

6Uaa neoa $100
Moderní otroci Velepotitavý román-- '

od B V Backlander a Obsahuje 112(V
stran pěkného formátu Cena 75c

Novi tajnosti paHUkt Román od Pow-so- n
du Terrail I řásf románu: "V saloné

a na galejích" Čítá 608 ttran cena 60c

Kluk srdcových kluků Román od Pon-so- n
du Terrail II samostatné čásf vřak '

zároveň pokračování románu "T salon&
na galejích" Cítá 448 stran cena 85c
nfíiná Turkyni Román od Ponsoo tte

Terrail Třetí samostatná část však zá
roven pokračováni románu "V saloně m

na galejích' Obsabuje 448 stran cenav
85 centů

Roeambolů Román d Ponson du Tef-rai- l

Samostatná čtvrti čáat vsak zároveH-pokračová-

románu "V saloně a na gale
jích" Obsahuje 694 strany Cena 60c

lUeambolotttSttml Román cdPossoa
du Terrail pátá lamoatatná část vsak
zároveň pokraěováol románu "V Salon
a na galejích'' 548 itraa cana S5c

B'éu% Btitamský Román od Pmuob
da Terrail festi tmoaUtai čáat viak

jsou u Boerů nalezeny kule vý
bušné tří různých druhů což jest
zřejmé porušování pravidel mo

derního válečnictví Gen Roberts
hrozí že nebude šetřiti žádné bílé

vlajky Boerů pakli se bude ještě
jedoou opakovati zneužití mez-

inárodního práva válečného Vláda

anglická rozeslala tuto zprávu
gen Robertse všem neutrálním
mocnostem
Od řeky Tugely došla zpráva

že byl zatlačen jeden sbor angli-

cký zpět přes řeku když se byl
marně pokusil o dobytí

' návrší

Boery obsazeného Boerové prý
používali děl s dobrým výsledkem
jichž tu Angličané neměli
Z pohraniční části severního

Kapská oznamují Angličané že

mnoho povstalých tam Holanďanů
složilo zbraně Boerové mají prý
málo (potravy a žijí o chlebě a

vodě Proto ale přece značný
počet povstalců ze severní kapské
osady odtáhl- - přes hranice do

svob státu OranŽského na pomoc
Boerům Mnozí z povstalců se

prý chtějí ještě vzdáti Angličanům
O Mafekingu bylo již několi-

kráte oznamováno Že byl z oble-

žení Boerů osvobozen avšak do-

sud tomu není tak Dle posled-
ních zpráv je vojsko a obyvatel-
stvo Mafekingu tak oslabené že

vzdání jeho může každé chvíle

býti očekáváno

Lord Roberts sc svým vojskem
Se nalézá již jen 25 mil od Bloem-fontain- u

a nepotkal se s Žádným

velkým odporem Soudí se z toho
že se Boerové až u samého města
k odporu připravuji

Dobr lék proti chřipce
George W Waltt ze South Gardntr

Me praví: Měl jsem prudký kašel
nastuzení třesení aebřípkaa využíval
jsem haldu lekvarů 1 čehož pouze lé-

kárník měl uiitekChamberIain's Cough

Bemedy jest tím jediným co mí po-mc-

Využíval jsem jednu láhev a
naatuteuí i chřipka byly pryč Gratu-

luji vyrabitelům dobrého léku" Na

prodej n VKárnfků

Svízel hospodářská s polními hra-bo- ii

Schůze obecních starostů a

zástupců velkostatků okresu čá-

slavského konala se na pozvání
okresního starosty dra Ziramra
dne 15 února v zasedací síni
okresního zastupitelstva za účelem

perad o krocích jakých vzhledem
ku záplavě hrabošů přes všecky
nepohody počasí velikými škoda-

mi hrozící bylo by podniknouti
Podána k zemědělské radě a k

zemskému výboru žádost aby
Loefflerův myší bacilus obcím
zdarma byl dodáván Dále vy

jednáváno s bakteriologickým od
dělením c k(bosp-cbe- pokus-
né stanice ve Vídni a v Praze o

rychlé dodání myšího bacillu

jsou zraky všech státníků angli
ckých obráceny na tohoto milio
náře jaké stanovisko on zaujme v

otázce jihoafrické Jeho příjezd
do Londýna se očekává kdysi v

druhé polovici března

Rusko — Posluchači hornické
akademie v Dombrově v ruském
Polsku dopraveni byli na Sibiř

jako nihilisté Zároveň zatčeno

bylo 14 banských úřadníků a mno-

ho havířů — Na všech hranicích

ruská policie jest neobyčejně bdě
lá a střeží každé hnutí carovo
Stráž kolem zimního paláce a na
Něvském prospektu byla zdvojná-
sobena a tajná policie kteráž
střeží 'cara na cestě do divadla do
kasáren atd značně sesílena —

Bývalá královna srbská Natálie
která žije v Rusku změnila svou

poslední vůli v níž odkazovala
celé své jmění synu svému Alexan-

drovi jsouc nespokojena s jeho
neblahými styky s otcem Milanem
a odkáže své jmění chudým v

Srbsku a ve Francii

černá 'Hora — Černá Hora v

poslední době ustavičně znepoko-

jována je Arnauty a jinými pohra-
ničními Mohamedánskými kmeny
z Albánie Tyto dny Suleiman

arnautský náčelník s bandau asi

3000 mužů přitáhl do Přištiny a
hrozí vpádem přes hranice

Bwlsa Alps Taxu ' Lidé v našem
tu íaté velmi se' zajímají o připad pí
E Otové a není divu Prohlášena za

nevyléčitelnou odkázána smrti tu zdá

W jej i uzdraveni storn RAriním:
l'an Oto pfáe o případu tom Dru P

Fahrueyi v Chicagu III: "Moje
manželka byla ženou velmi nemocnou

a zdejší lékaři ae jí vzdali Doktor

rozpoznal připad její za raka žalu-

dečního % pravil že není k vyléčeni
Přítelkyně mé manželky odporučila
vaíe Dra Petr Hoboko a výsledky
byly velmi uspokojivé "

Jest to velice sporná otázka zda li
rak je k vyléčení neb ne vzdor tomu
za druhým se oznamuje přivoděné
užíváním Dra Petra Inboka kde

rozpoznáni lékaře ukazovalo na raka
AC je to jakkoliv skutečnost jest ie
lidé ti byli nemocni ale nyní jsou
zdrávi

Dr Karel HBrouer
ČESKÝ LÉKAŘ

MI zvláštní zkušenost v léčeni ne-

moci ženských očnich ušních a
krčních raohojliství

ÚŘADOVNA NA SEVER STRANĚ NÁMĚSTÍ

DAVID CITY NEBR

Jede na tavoláni do vlech okolnfrb mtstetok
Zavolejte JJ v pédu potřeby lelafoDicky neb

ieief ranosr
V strtd a 9 nedlli ulpoi ordinuje t Brní

Přeplácejte ca Hespsláře

u:: „
souboji Dienes byl těžce zraněn
Zároveň bývalý premiér hr Banffy
obviněn byl ve vídeňském Vater-land- u

že přijal peníze ve prospěch
své strany které si ponechal
List nechtěl Banffymu sděliti

pramen z kterého zprávu čer-

pal Ve sněmovně Ugron prohlá-
sil Že zprávu uveřejnil a Že hotov

je dáti 2braní zadostučinční

Francie — Práce na výstavě

jsou velice opožděny tak že do
otevření jejího bude ještě mnoho
nedohotoveného Ministerstvo si

zavolalo řidítele staveb na dotaz a

ten odpověděl že kontraktoři se

vynasnažují všemožně o dokončení

ctaveb dle kontraktů ale mnozí z

nich že toho přece nedocílí a tím

povzbudou záruky Vnitřní práce
v budovách budou prý dokončeny
v čas ale na zevní úpravě se bude

pracovati ještě celý měsíc po za-

hájení výstavy Oddíl určený pro
strojaictví bude tčrsčř celý zaujat
výstavkami americkými Obrovské

parostroje lokomotivy železniční

výbava hamnn4Hké stroje to vše

bude v přístavku výstavy téměř

jen americké Budova Spoj Států
však jest přilit malá tak Že ji
předčí i turecký pavilon — Časo-

pisy umírněné ve Francii počínají
odsuzovat! štvaní výstředních ča-

sopisů naproti Anglii tvrdíce že

je to pokus zpátečnický Kdyby
se Francie s Anglií utkala v boji

utrpěla by druhý Sedan na moři

což by jen živlové monarchičtí vy
užitkovali ku svým plánům naproti
republice — Divadlo Theater
Francaise vyhořelo a zbyly k oblo-

ze trčící zdi Socha Voltairova a

četná cenná poprsí byla zachráně-

na Ztráta páčí se na miliony 17

osob bylo zraněno a herečka mile

Henriot uhořela Divadlo bude

znovu postaveno Zdi budovy
zůstanou a historická íasáda zů-

stane netkputa Starý architekto-

nický sloh budovy bude zachován

Myslí se že oheS byl založen a že

výbuch bomby ve sklepu jej při-

vodil Ti již byli v divadle praví
že před ohněm slyšeli výbuch V

týž den byly nalezeny také dvě

bomby jedna zaslaná byla gen

CH Brewer & Co

pohrobníei a pftjéovatelé koni
tH m sov BV ml Ho Oauka 9a

tf-- XaBte'itl( smN
ciroveB wkracoviaf raaiiM - "V I

isi galejích- - Mna caM


