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Pokrok Západu
Když byl Danilevskij zaujal svoje plemene trpaslíků Také nové

nálezy v Pyrenejích souhlasí s ná-

lezy švýcarskými Zprávy Homéra
a Herodota staré pověsti o trpa-
slících žijících v horách a v lesích

nabyly tím přírodovědeckého po-

zadí
Kousla a íáry v Řecku —Athén-

ský časopis "Akropolis" vypravu-

je následující historii jež chara-kterisuj- e

názory řeckých venkova-

nů N thessalské obci Spilii žije
pop Papastargios Hadulis jehož
syn trpí padoucnicí Starostlivý
otec hledal nadarmo u lékařů

pomoc pro svého nemocného syna
Konečně dozvěděl se že v sou

stávali 16000 lir Avšak práce
velice namáhavá vyžadovala sko- -
rem vždy celého roku Růže r
květináči naturalisticky nápodo-
bená z ryzího zlata má výši skorém- -'

4 stop Veliký květ podobající i

se spíše růži šípkové než ceotifo-l- ii

má na jednotlivých lupenech --

vyryto jméno dárcovo a různé --

ctnosti obdarované panovnice
Rosa na lupenech napodobena
drobnými diamanty Tento růžo-

vý trs ukládán dříve v elegantním
pouzdře vyloženém blankytným
atlasem jež zdobeno bylo uměle

ciselovanými drobnými stříbrnými
růžemi Od r 1892 kdy papež"

NEMOC ŽALUDA
má za následek jako zácpu nadýmání kyse-

lost žaludku obtížné trávení bolení hlavy

atd odstraní DRA' PETRA H0B0K0

Ve většině případů jedna dávka přinese

úlevu Dopište na:

TDzz Peter 3=ai3a3TE-z- %

112-1- 14 So Hoyne Ave Chicago III

r

ZAJÍMAVOSTI

Bohatství Evropy —Celé movité
a nemovité bohatství Evropy páčí
se na 1 1 75 milliard Se stanovi-

ska světového a absolutního bo-

hatství řadí se přední evropské
země následovně: Anglie 395
Francie 247 Německo aoi Rusko
160 Rakousko 113 Itálie 70

Belgie 25 a Nizozemsko 22 milli-

ard Se stanoviska kapitálu v

oběhu se nalézajícího jest Anglie
první Be 106 miliiardami pak
Francie s 65 Německo s 37 Ru-

sko se 14 Kakousko s 10 a Itálie
se 7 n illiardami V theorii má

každý Angličan jmění za 7400
Francouz za 6500 Holanďan za

4600 Belgičan a Němec za 3900
Rakušan a Vlach za 2500 a Rus za

1500 franka

Vyznamenaná zvířata — Kafi

maršála lorda Robertse velitele

anglických vojsk v jižní Africe je
rytířem řádu kabulského Krá-

lovna Victorie jej dekorovala vlast-

noručně za jeho dobré chováni v

afganské válce Angličané mají
vůbec mnoho dekorovaných zvířat
— nejvíce psů V bitvě u Almy
zachránil křepeláč "Jack'' angli-

ckému vojáku život vehnal u Ink-jerma-

několik vojína nepřátel-
ské hlídky do vody a dostal za to
kříž Victoriin a krymskou válečnou
medaili "Jerry" pes osmého
husarského pluku dostal od dub-línské-

občanstva pamětní a zá-

služní peníz a byl kromě toho —

pozván ke zvláštnímu obědu —

"Bob" plukovní pes "Royal-Berkshirů- "

raněn v afganské vál-

ce u Mauvandu a vyznamenán
od královny vojenskou medailí

Osel ve droíce — Šprýmovný
případ přihodil se onehdy v Paříži

Lee-Glass-Ándre- esen Hardware Co
—prodávají ve velkém i —

Tlačené vyrážené a lakované plechové
náčin!--Cínovan- ý plech

železní plech a knvnv £b5í' —Ostnatý drát hřebíky nožířské
Zboží bicykly střelné zbraně" náboje a sportovské Zboží

!2l9-'22- 3 Harney ulice - - '
OMAHA NEBRASKA

South Omaha Brewing Co
B TETTEB X2aa3Jtel

YhItÍ

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

jvi-J-T K SIlSTKULiE
Jediný pivovar v Nebrasce který zaměstnává českého cestu-

jícího zástupce --i—'
PIVOVARMETZUV

vyrábí vyhlášený a po celém Ul A

lápadč za nejlepí! uznaný iíltllíUT IvitHVzvláStní pozornost

Omaha Brewing Ass'n Pivovar

výtečný ležákvyrábí celém západu rozesýlá

PRINCESS

LOUIS OP

BAVAftlA

obdržíte vždy nejlepší a nejlevnější

KejpgtngjSí Máry i gnmoTími ráfy opatřené zahfivaaiy pro nohy y zimě

Telefon 257 si— ir Paláce

11 Objednávkám věnuje se

Stables 1623 Davenport St

E K HARHIS pokladník

-nemeckého Lloydu

iPredpíiteitě u '
Knihovnu Americkou

Předploí-- 6 obMáěl powze $100 roČBŽ

sařeí Vaídý předplatitel obdrž! 26 velkých sešitů nejlepSích románu každý

seiit o 6t btranácls celkem 1664 stran Adresa s
v

'

Knihovna Americká Omahá Hek

místo na sedadle pod balonem
zvedl es silným rozmachem křidel
do vzduchu takže záhy zmizel očím

diváka As po dvou hodinách

bylo vidčti smělého včtroplavce

opět sestupovat! Be vzdušných
výšin a blížiti se s velkou rychlo-
stí pak stále pomaleji k zemi

Nad parkem zarazil kolmý pád a

řídil přístroj vodorovně nad sa

mými korunami stroma načež se

stoupil na témž místě odkud se

byl vznesl Takovéhoto úspěchu
v oboru aeronautiky nebylo dosud
ani přibližně dosaženo

Obyvatelka Marsa na zemi —

Prof Flournoy v Ženevě učenec
velmi vážný pojednává v dopise
právě uveřejněném o neobyčejném
úkazu Prof Flournoy má pa-

cientku dámu asi 3oletou kteráž
o sobě tvrdí že v dřívějším svém
životě bydlela na planetě Marsu

Dáma má záchvaty somnambuli-sm- u

a v tomto stavu vypravuje o

různých příhodách jež zažila v

bývalých svých existencích nej-prv- é

na planetě Marsu pak v

Indii a později ve Francii v době

královny Marie Antoinetty
Mi-nc-- li

záchvat somnambulismu ne-

pamatuje se dáma na nic více a

koná svoje zaměstnání — jest
soukromou úřadnicí — s velkou

pravidelností Avšak jakmile se

dostavil chorobný spánek vypra-

vuje o různých stadiích býalých
svých existencí Prof Flournoy
z počátku se domníval že v tom

je podvod avšak dospěl k jinému
názoru když slyšel dámu několi-

kráte souvisle a zcela rozumně

mluvit o svých bývalých existen-

cích Dáma také napsala co vy-

pravovala zcela zvláštními znač-

kami Tvrdí dále že druhou svoji

TMÍ LADY WMO ACCORO

INi TO THE LECiTiMlJTJ

3H0UlD6EQU£EN MARY IV

0? ENťiLAINO -
From a Photooroph bent

by Her RoyalHighíieji

Dle

existenci strávila v Indii a k ne
malému úžasu posluchačů mluví
řečem i léto žerně z oné doby san-skrite- m

a arabštinou a přece dáma
dle svědectví všech kdož ji od
maličkosti znají nebyla s to osvo

jit si tyto řeči — Prof Flournoy
z podivných těchto fakt nečiní

nijakých 'závěrku konstatuje je
prostě

TrpasliH praobyvatelé Evropy- -

Z nálezu jejž učinil dr Neusch
blíže Šafhúz a jež většinou vysta
veny jsou v zemském museu švý
carském vzbuzují pozornost

zejména některé lidské

kostry svými neobyčejně malými
rozměry Prof Kollmann z Basi

leje předložil tyto kostry na růz

ných schůzích přírodozpytců —

Všude se přesvědčili že tu jde o

kostry dospělých ale neobyčejně
malých lidí dosahujících výše
toliko 140 cm - Že to byli lidé

dospělí dokazuje otřelý chrup
mimo to podán pomocí radiogra-fi- e

důkaz že to nejsou chrupavko-vit- é

kosti trpaslíků nýbrž kosti

úplně vyvinuté Avšak tyto nálezy
z doby neolithické zůstávaly oje-

dinělé a názor Kollmannův že to

jsou kostry praobyvatelů zůstával

poněkud pochybný Avšak v po
slední době učinil drNeusch nový
nález jenž tento názor potvrzuje
R 1846 vykopal dr Šl Mandách
rovněž nedaleko Šafhúz v tak zv

Dachsenbuehlu jeskyni a nalezl

při tom pohřebiště zdélí 150 cm
Obsah hrobu kostra zůstal ulo-

žen v zásuvce skříně malého musea
šaíhúzského až ji dr Neusch na
novo objevil a přesvědčil takto
aathropology jimž kostra před la-

na že je to nález skutečných
trpaslíků Tím odstraněny po-

chybnosti o existenci někdejšího

F L HABBIS předseda

zaslal zlatou růži královně Amálii

portugalskémusil zaplatiti ohrom

ný mimořádný účet za drahocenné --

pouzdroodhodlal se dáti na příště:
zahaliti růži toliko do hedvábného
šatu a uložit ji do prosté krabice
Zaslání zlaté růže stojí 24000 lir
Tuto sumu dostanou jako cestovné --

oba poslové pocházející z nej-sta- tší

římské šlechty Obřad ode-

vzdávání papežského daru jest
dosti složitý Parádní dvornf
povoz ozdobený guirlandou Čer

stvých neb umělých bílých růží
očekává posly papežovy na nádra-
ží Ve dvoře residence vitá od-

dělení vojska v parádním krojí
posly vírem bubnů Starší z obout

poslů nese růži do přijímacíha -

salonu kdež ji postaví na připra-

vený již stolek pokrytý bílými

hedvábným ubrusem se stříbrným
třepením Hned na to slouží v
zámecké kapli biskup mši při níž
královna sedí pod baldachýnem --

Pak se odebéře průvod do trůnní
síně a starší z poslů papežových-usedn- e

vedle panovnice Mladší

stoje před trůnem předčítá pak
vlastnoruční list papežův Zamá—

vav třikráte růží odevzdá ji bi-

skupu jenž žehnaje přiloží
na srdce řka: "Ecce

Rosa mystica donům Sanctissimí
Patris" Panovnice políbivši růži

odpoví: "Deo gratia" Slavnost
končí slavným "Te Deum" —
Poslům papežovým udílí se v od

měnu nejvyšší řád toho kterého -

státu

V této části zemi iest více nomoenťfrh Oikt—
hem než všemi ostatními cemocoml dohro-
mady a teprvé před málo lety považoval se aau
nemoc nevyléčitelnou ťo ianono a mnoho
rokli lékaři ji prohlásili za nemoc místní &

předpisovali též místní léky a když stále
se účinkem nemoc vvléčiti" nroblásili:

Ji za nevyléčiwlnou
vecsv&as aoKazaia ze caturn jest nstavnu

nemoc a protož iiotřebuje též ústavní léčení
Hall &v Catarh Cure vvrábín u P J Cbenevr
ti Co Toledo Ohio jest jediný ústavní lék"
vtrnu jestpouzivan vnitrné v dávkách od
10 kapek do karové lžičky On účinkuje zrovna
na krev sllznaté ústroie-tílesn- Oni nabízeli
sto dollarů za každý phpad který nebyl lékem
tímto vy hojen Pošlete si pro oběžníky av
dotvrzení Adresujte

E3 OHENET & Co Toledo Oo
Prodává se v lékárnách za 7oe
Hali's Family Pills jsou neJlepSi

Dr Karel H Breuerr
ČESKÝ LÉKAŘ

Má zvláštní zkušenost v léčení ne-

mocí ženských očních ušních a

krčních a rannojičství
ÚŘADOVNA NA SEVER STRANĚ NÁMĚSTÍ-DAV-

ID

CITY NEBR

Jede na zavolán! do viecb okolních městeček
Zavolejte jej v pádu potřeby telefonicky neb

telegraficky
Ve itředu a v nedíli odpoL ordinuje v BrnK

PureMalt

DISTILLED AND

BOTTLED AT THE

WiliowSprings
DistiuerVL
GUARANTEED —

PURITY
STRENGTH AtO

FLAVOR

E dostání v lékárnách hotelích a re
všech známých obchodech

"The limited" evenins traln and "The Express""
noon train from Omaha for Chicago

UIIEXCELLED SERVICE
Day traln and evening train from Omaha for -

Mlnneapous and BL PauL

Tickets of agenta of eonnectlng linea
W EL BRILL Dlst Paa'r AgC Omaha

A B HANSOU Qř-- 1 T MKEST áQFa

sední obci Recani bydlí pověstný
kouzelník Makris jenž prý má

moc vypuditi ďábla jenž nemoc-

ného souží Pozval k sobě kou

zelníka a slíbil mu peníze a vše

čeho třeba aby kouzelník vylákal
ďábly ze vsi Ale co tam hledali
ďáblové? — Kouzelník soudil že

tam přišli aby se dobře najedli
pobavili se a pak vzali s sebou
svého soudruha z těla nemocného
Kouzelník obcházel o půl noci po
hřbitově a zval zvoncem zlé duchy
na hostinu Ti z počátku — ne
známo proč — nechtěli přijít
kdežto obyvatelé a zejména pop s

velkou netrpělivostí je očekávali
Zatím dal pop další peníze a po
traviny pro neposlušné duchy a ti
konečně jednou v noci se odhod-

lali navštívili ves Chytrý kou-

zelník zahalen ve zvířecí kůži
hrál ďábla a rozbil kameny tašky
na několika střechách Po pět
nocí opakovalo se "zjevení ďábla"
a obyvatelé byli tak poděšeni mocí
kouzelníka že jej bohatě obdaro-

vali Nyní nastal poslední den
den vykoupení" Ďáblové totiž

přišli a chtěli po jídle a po zábavě
vzíti s sebou soudruha z těla ne-

mocného Aby v této poslední
noci provedli ještě něco nápadné-
ho odhodlal se kouzelník že vy-

tluče ještě několik oken Ašak
třeskem byli psi ve vesnici tak
rozlíceni že se zuřivě vrhli na
nebohého čerta a byli by jej má
lem rozsápali Jen s největším
namáháním vyprostili věřící ve

sničané čerta v němž k nemalé-

mu svému překvapení poznali
znamenitého kouzelníka

Veselá malířská anekdota — vy

pravuje se v Antverpách u příleži-
tosti úmrtí genristy Davida Cola

jenž nejednou býval hrdinou vese-

lých dobrodružství V počátcích
jeho umělecké Činnosti navštívil
Cola jakýs sedlák jenž jej prosil
aby mu vymaloval podobiznu jeho
otce Malíř potěšen zakázkou

vyzval sedláka aby mu starce co

možná brzy poslal Ale sedlák

rozpačitě odpověděl: "Ale vždyť

je mrtevl'' — "Nu kterak pak jej
mám tedy vymalovat?" odpověděl
umělec s povzdechem — "Ale vy

žertujete milý pane" namítal
sedlák Čí pak je to obraz co

máte tamto na stojanu?" — "Svatý
Antonín''—"Je to vskutku svatý
Antonín?' — "Ano" — "A seděl
vám?" — "Toť se rozumí že ne''
— "Tak vidíte že dovedete nama-

lovat obraz nebožtíka" — Col

jemuž velmi záleželo na honoráři
dal se tímto nezvratným důvodem

přesvědčit vyptával se po starci
zvěděl Že byl podoben svému

synu nechal sedět syna a zhotovil
tak podobiznu jak to právě šlo

Když byl hotov pozval si zákaz
níka a odhalil náhle obraz před
jeho očima Sedlák vrhl se na
kolena a hledě na obraz dlouho

plakal Col '
nanejvýš potěšen

domníval se že vskutku podařila
se mu podobizna podobná nebož
tíku Snažil se potěšit milujícího
syna "Proč pak tolik pláčete?"
tázal se ho —"Ach mistře mi

stře!" zvolal sedlák "nikdy bych
si nebyl myslil že člověk za tak
krátkou dobu může se tak hrozně
změnit Ubohý otec jak je teď

ošklivý P
Zlatá růíe —Těchto dnů vzbudil

v Římě značnou pozornost pohřeb
jehož se účastnili veškeří kardiná
lové a biskupové meškající v

Římě ve slavnostním úboru Vše

obecně se předpokládalo že ze

mřela vynikající aneb velmi uroze-
ná osobnost ale nebylo tomu tak
Na rozkaz papežův prokazována
tato nejvyŠŠí pocta prostému ře-

meslníku Pietro Santelli jako
všichni jeho předkové zlatník měl

rodokmen jenž sahá až do XV

století a rodina žila povždy v

témž domku v bezprostředním
sousedství Vatikánu V prostém
krámku jenž nikdy nebyl opra
vován podle vkusu doby zhoto
vována ode dávna "Zlatá růže

již papež posílá oněm panovni
cim jejichž "chování ' v minu-

lých letech bylo nejdokonalejší
jak Lev XIII žertem říkává —

Zlati růže stojí papeže pokaždé
40000 lir Santelliové sami do

HARRIS & COMPANY
KOfrlSIOSÁllI SE ŽIVÝM DOBYTKEM

v South St Jotcph Mo — v South Omaha Neb

Union Btoek Yardu a J)fiMirt (Jvh 1

Denver Je neJlepMm trhem ku koupi dobytku k žíru Ooloradský dobytek Jé
I vitAlny uilechtena krve krátkorobý HerofordMký a černý bezrouý tedy
lích plemen tučnlvýcb

ť6Jěu)"me peníze na dobytek k líru — Chceme českým rolníkům dokázali
co pro ne inoíeme T kterémkoliv i obou Jmenovaných trhů udělali Nejlepfti ml po-
ruben! vecb tétnčř banko aneb se obraťte ohlední n&l! apolabUvosU db pokladul-k- a

bssky r O-- á Kofcr V!acuOó Kokóió T - atJftxmS

V7
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PRINCEZNA LOUISE BAVORSKÁ
Dáma která dle vyjádřeni legitimistu má býti královnou anglickou Marie IV

fotografie zaslané královnou

Paroplav Spol Sev

Po parolodích expresních nejrychlejšl jízda přes
moře za 5 dní 15 hod a 10 minut

Přeplavní ceny ti—s— —

Po parolodích expressnfcb 1 New Yorku do Břemen $3300

" " " " " "pravidelných z Í3000
" " expressnfcb t Břemen do New Yorku aasRO

" " " "" pravidelných t $3850

HLAVNÍ ÚŘADOVNA:

OELEICHS cis CO
HLAVNÍ JEDNATELÉ PRO ZÁPAD

231-- Claussenl"us dc Co--
Street dtieaaro XU

HAMBURSKO-AMERICK-
A LINIE

Nejvétši paroplavební společnost na své té

Společnost tato udržuje celý rok pravidelné spojení s Evropou

sobotu
dvoušroubovými loděmi Nejřychlejší jízda z New Yorku do Hambur
ku Lodě odjíždějí ve čtvrtek a v

Jakýsi soukromník ze čtvrti des

Champs Elysées koupil svým dě-

tem osla na němž sc projížděly v

lesíku Boulogneském a v prostran-

ných ulicích pařížských Onehdy
capal ušák vyšňořený okázale pe-

strými stuhami veden sluhou přes
Pláce de la Concorde Na oslu
seděl nejmladší synáček soukrom-

níkův Pojednou lekl se osel

automobily klekl na kolena a

nechtěl se hnout s místa Poně-

vadž vadil pasáži jalo se ihned
několik chodců bušit deštníky do

osla ale nadarmo Zmatek byl

ještě větší neboť děti plakaly a

křičely strachem aby jim jejich
ubohého ušáka nezabili Konečně

objevil se policajt jeuž věděl

lepší radu Zavolal drožku po-

mocí sluhy bylo vzdorovité zvíře
naloženo ďo povozu děti přisedly
k němu a za hlučné veselosti ko-

lemjdoucích odvážela jej drožka
domů

Nový litací stroj — As před ro-

kem přinesly některé odborné

listy technické zprávu že ruský

vynálzee Danilevskij v Charkově

podnikl létací pokusy s přístrojem
vlastního vynálezu jenž celkem

je podoben přístroji inženýra Li- -

lienthala jenž jak známo zahy-

nul při pokusech v Lichterfeldu u

Berlína Podstatná odchylka
zakládá se na upravení

malého balonu o dvou válcích
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