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záměr proveden a osvřdčí-l- i ReČínu a přišel také do tohoto města

zaznamenal že se mu říká "cita
Dř E IIOLOVTGHINER Čínská zeméplsná jména

Noviny na5e jsou teď plny
a neznámých nám jmen

niiMÍMtptké meziuárnd- -'

ul výilavó v Omaze obdriol
t odboru pivním
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Objednejte bedničku od

Fred Kru? Brewing Co
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Čínských která se tak nesnadno

vyslovují a matou nám významy
své jelikož je jich tolik nezvyklých
nim Jsou to ponejvíce jména
měst okresů krajů a řek a když
se s jejich významem seznámíme

budou nám hned přístupnější a

poučí nás o zemČpisu Čínském

Každé takové jméno města neb

řeky obsahuje v sobě popis jejich
v jisté míře což při pojmenování
našich řek a krajů nebývá V po-

jmenování tom nalézá se mnohem
více zeměpisného poučení nežli

ve jménech našich Tak na př

kdybychom nikdy nebyli slyšeli
že se jmenuje nějaké město Šang-ha- i

vědouce co jeho slabiky zna

menají hned to poznáme Šan- -
Ghai znamená totiž město při
moři a tak při prvním uslyšení

jména pozná každý tomu rozumě

jící že je to přístavní město Tak

zase Yun-- Ho znamená řeku do

pravy z čehož vyrozumíváme při
rozeně že na řece té se musí diti

hodně plavby a je tomu skutečoě

takneb Yun-H- o jmenuje se veliký

průplav umělý který koná veliké

služby při dopravě ve východní
Číně

Čínská řeč má vesměs slova

jednoslabičná a když má nějaké
místo více slabik má tolik jmen
ku svému naznačení kolik slabik

Když známe aspoft jednoho slova

takového významu pomůže nám

to zapamatovati si celé jméno a

označuje nám to poučení zeměpis-
né Tak na př slova Ho a Kiaog

znamenají obě řeku a když je vi

díme na mapě poznáme že značí

řeky K tomu názvu přidá se pak

byly by tím výzkumy v polárních
končinách značně usnadněny —

Mohlť by polární cestovatel opu
stiv loď a ubíraje se na saních
dále k točně vzíti s sebou přístroj
Marcouiův takže by kdykoli mohl

podávati zprávy lodi a odtud do

Evropy Kdyby se přihodilo ně- -

aké neštěstí vědělo by se pak
kam se ml pomocná výprava
ubírat

Z ČESKÝCH VLASTÍ

Dne 10 m m nalezena byla na

esní cestě u Lipovce (u Blanska)
v kaluži krve mrtvola jejíž hlava

byla úplně rozbita V mrtvole

později poznán byl 6oletý kolář

Josef Sedlák z Lipovce Zatčen

byl v Lipovce jako vrah bednář
Emanuel Musil jenž zabil ubohé

ho starce proto by nemohl na

něho prozraditi krádež trávy o

kteréž věděl

Za ohromného úíastenství české

ho obecenstva z Brna okolí a ji-

ných moravských krajů konána

byla dne 17 června slavnost na

prospěch Národního divadla v

Brně Imposantního průvodu je-

muž dovoleno bylojkráčeti na mí-

sto slavnostní pouze postranními
ulicemi zúčastnilo se asi 8000

lidí Téměř veškeré národní spol-
ky z Brna a okolí potom mnoho

Slováků z Břeclavska ve svých
národních krojích zastoupeno by-

lo v průvodu který za jásotu da-

vů šel vykázanou mu tratí Slav

nost konána byla na dvou místech

neboť pouze jedna z ir ístností —

veliká zahrada hostinská "u bílé

ho beránka" na Nové ulici — ne-

mohla pojmouti veškeré její účast-

níky Den slavnostní skončil za

příznivého počasí výsledkem pře-

kvapujícím: nejdůležitější z kul-

turních podniků moravských —

Národní divadlo obohaceno bude

čistým výtěžkem přes 3000 korun

Obec Plástovice á okell stihla 8

června živelní pohroma Přiva-

lila se totiž velká bouře s krupo
bitím a průtrží mračen a spůsobila
ohromných škod na polích a v

zahradách Krup napadlo jako
sněhu v zimě a co nebylo kroupa
mi zkaženo to dodělaly spousty
vod Které z mračen značnou do

bu se lily Aby však neštěstí

bylo ještě větší uhodil blesk do

obecního chudobince nedávno

nově vystaveného zapálil jej
zničil skoro únlně ťh tom za

sálal blesk ženu obecního pastýře
která v chudobinci právě meškala

se svým mužem a čtyřmi dětmi

Nebohá žena sražena byla k zemi

a Dočalv na ní hořeti šaty Lidé
vhodili ji do vody a oheň uhasili

načež po delším namáhání přivedli
ii k vědomí Žena jest strašně

popálena od nohou až k pasu

Přivolaný lékař z Netolic prcjevil

naději že saad podaří se mu ubo

hou při životě zachovati Násled-

kem zničení chudobince rozděleni

byli ošetřovanci k jednotlivým
rolníkům v obci kteří je musí
ošetřovati a živiti dokud chudo

binec nebude znovu zřízen

Unos dítíte Dne 13 května
uneseno bylo Kateřině Loeffel- -

mannové z Bílska na cestě do

Vídně neznámou ženou která se

k ní za jízdy dráhou přidružila
dvouleté dítě jež dosud nebylo

vypátráno Jak se sděluje vy

pravovala neznámá matce dítěte
že jest vdovou po bývalém haj
ném z okolí Moravské Ostravy a

že jede do Vídně by vyhledala
svého syna který prý jí odci

aoo zl Když obě ženy přibyly
do Vídně jely tramwayí do XII
okresu Mezi jízdou vystoupila
Loeffelmannová na okamžik však

neznámá žena mezitím s dítětem

zmizela Je3t domněnka že žena
zmocnila se dítěte proto aby buď

s ním provozovala žebrotu aneb

by je získala pro nějakou společ
nost akrobatů

Stolek ku zvelebeni zahradnictv
a zelenářství v Kroměříži a okol

v roku 1899 založený započal pft
sobení své velmi blahodárně Již
minulého roku uspořádal o císař

ských hodech velmi zdařilou vý
stavu ovoce a zeleniny zamýšlí

proto letošním rokem uspořádati
dvě takoVé výstavy a sice výstavu
ovoce zimního a zeleniny zimní

výstavu ovoce letního a zeleniny
letní spojené zároveň s tržnicí
tak že každý vystavovatel bude
moci své plodiny ihned zpeněžit
na což se zvláště obchodníci

ovocem a zeleninou upozorňují
Letošní rok slibuje na Hané vel

kou úrodu ovoce Jak blahodár
ně spolek tento jinak působí
vidno jest z toho že letošního

jara rozdal zdarma pres 30000
roubů nejjem něj lích druhů ovoce

ČESKÝ LÉKAft

OKKICK na mhu 15 a lloward ul Hbeoly'a
lllock Uveti m TulBfon 141M

V uiHárnA k naletěni od 10 do 12 hodin ráno
od 2 (Jo 4 odpolidiiD a od 1 doB vntur

telefon realduiiue l74

H GiSord MD Geo BicknelL MD

ZRAKU SLUCHU
Karhaeh lllmk roh 15 a DoiiRlua ul„

Umuha NHiiraaka
JtSílma CImIo telefonu 739

h% h Emm
T Robinsonové lékárně

na 13 paciric unci

Úfadnl hodiny: Telefon 1780

Od II do lSdonol a od
do a od 7 do 8 veíer Mluví se česky

Dr C Rosewater
ČESKÝ LÉKAft

Úřadovna: 222 "Bee Building'

Od II do 12 dopol
Úfudnl hodiny: Od2do5 I

Od 5:30 do f oap'
V nvdí ll od 10 do 13 dopni

Tel úřadovně 504-- Tel t bytu 1217

Bydlí—Číslo 2417 Jones ulice

has Kaufitian
pojišťující jednatel
a veřejný notář °

':iitn 'Jl()i3í poJISCijíct spolefnosll
r íiiiví k':iii!c niiilc nfmvitv vvilává

líb'ky n Evropy a do ivropy utd

x „ r i?) na npmovltý majolok

OFFICE: Room 6 N Y Life Bnilding

O D KIPLINGER
xsix X3 a Famara

DonMtóMf a Mimll Mú
O D KScentoiéa ANNA HKLD 100 doutní

ky neproucí zauae jiue v irnu

1207 Dotíglas ulice

maji na sklade všechny druhy

správek ku kamnům vařícím ply

novým i gasolinovým nechť jsou

jakéhokoliv jména neb výroby

HTAHÝ ZNÁMÝ

FRANK LANGPAUL
spolehlivý a dovedný

barvír sklesiařTí
a papirovac pokojO

upozorňuje své pnnivce a známe ze

při jfmíí zakáUy na priici jakoukoliv své
ho nliririi ve avčm ottebodě vedle klcm-

nlřn rt Pelnnta ila ho ny vyticr papíru
na steny Ceny co nejtnfrnejSi a práce

nejlepal
V přlzen Kraiana se poroučí

FRANK LANGPAUL
U ulice biíe Wllliam

Kdo potřebujíc
dobrého basiisUi k orche-

stru na strunovou basuř aneb obstarání kránné

hudby na harmoniku
neb školu pro haruiriiil
ku aneb chce li něKdo

míti dobře spravené har
riionU--y a veškeré jiné
hudební nástroje nechť
se přihlásí aueb ať vše

přinese nebo pošlo k

JOHN PLU HÁČEK

1426 So Ijh StreetW0 Omaha Neb

1 Dr ČEPELKA Ť

v Čtikdeh promován ý r

i zkulený

OBDINCJE --

V ČESKÉ LÉKÁRNĚ

F NEDĚLY & SYNA

V CRETE I4EBRASKA

Veikeré předpisy lékařské vy no-

tovu)l ae v této lékárně s právni a
avédomlté 1 nejčlataich a ntjlep
lích léčebních proetředkQ gr-t- f

Iotarejte se
o budououofiit

výcli rodin
přlatonpenlm
k rocvétvenéma
rádu

lODMN WOBLD

JenI vyplácl pojlatné

prAvné a rychle

JEDNÁNÍ V ŘEČI ČESKÉ

HledaJi ne Jednateli

k talofral nových tábor Výhodné pod-

mínky

Dopilte o podrobnosti česky neb an Ileky
na vrchního velitel

J C ROOT
Ul Bheely Block OMAHA NEB

Celeste" město nebeské

Někdy nalézáme přivěšenu na

jménech měst nlabiku íu neb hien

ale tyto slabiky nenáleží ku jménu
a v nejlepŠích mapách jsou také

vynechány Fu znamená místo

krajského úřadu hien znamená

sídlo okresního úřadu a když se

přivěsí slabika tato jedna neb

druhá na jméno města znamená

to že jest město to sídlem kraj-

ského neb okresního úřadu Není

třeba tedy koncovek těchto uŽívati

při jmenování míst Pokyny tyto
jistě pomohou každému jenž rád

zprávy z Číny čte aby se sezná-

mil s mnohými slovy a jich význa-
mem a aby mu byly pak sběhlejší-
mi Svor

Telegrafování bez drátu a polární

výpravy

Z Říma se oznamuje: Italská

zeměpisná společnost hledá pro

středky aby mohla vejiti ve styky
s výpravou vévody Abruzzského k

severní točně Z počátku pomý-

šlelo se na tovystrojiti pomocnou

výpravu Bylo však od toho upu
štěno poněvadž dle výroku veške-

rých znalců vévoda Abruzzský
tohoto roku nemá zapotřebí nijaké

pomoci

Zeměpisná společnost chce se

nyní pokusit zjednati trvalé spo-

jení niezi vévodou Abruzzským a

evropskou pevninou pomocí tele'

grafie bez drátu Počátkem čer

věnce odebere se z Norska velry
bářská loď k zemi Frant Josefa s

dopisy pro vévodu Abruzzského

Poslední zprávy o italské výpra
vě polární byly odeslány dne 6

srpna m r kdy "Stella Palare"
loď vévody Abruzzského snažila

se dostali se Britským průplavem
k severnímu pobřeží země Frant

Josefa Plavba byla tehda již
velmi stížena ledem a možno před-

pokládat že vévoda nemohl se

dostati mnohem dále na sever

Vyhledati loď "Stella Polare'' ne-

bude tudíž spojeno s nijakými ne-

překonatelnými obtížemi zejména

kdyby výprava zeměp společnosti

opatřena byla vojen upoutaným
balonem Na lodi "Stella Polare"
zřídila by se pak telegrafní stanice

s přístroji Marconiovými

Působnost těchto přístrojů udá

vá se nyní snad poněkud přepjatě
na dálku 500 kilometrů kdežto

vzdálenost mezi domnělým kot

vištěm "Stella Polare" a norským

pobřežím páčí se as na 20po km

Italský inženýr Cuarini vynalezl
v poslední době zprostředkovací

přístroj pro telegrafii bez drátu

který automaticky opakuje zname-

ní přístrojů Marconiovýchsesiluje
osláblé elektrické proudy a vysílá

je dále na 200 km Řadou tako-

výchto zprostředkovacích stanic

bylo by tudíž lze zjednati spojení
mezi lodí "Stella Polare" a nor-

ským pobřežím
Prostředkovacf stanice musily

by býti zařízeny na bójích zvláště

k tomu upravených Bude-- h tento

Mnoha tisícům vráceno zdraví a Stě

stí tížíváním Chamberlalu's Coogb Re

medy Jste-- li atlienl kteroukoliv ne

mocí krční neb plícní zkuste jej a

jistě vám prospěje Kašel kterýž
vzdoroval všem jiným lék Cm po leta

povolil tomuto léku i úplné zdraví

bylo navráceno Případy jei zdály
se beinadějnými jei podnebí pověst

nýcb míst zdravotních nevyléčilo byly

trvale vyléčeny jebo uiíváním Nera-pomíne- jte

íe každá lábev jestzajiiti
oon a neprospěje-l- i ie peníze budou

vám vráceny Na prodej n všech lé

kárníkfl

TtaBroN 420
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4
odhvváavé nravlrfrlné tchliíe kaidou čtvrtou
neděli v tníaíct o 2 h odp v alnl p Kluuetky
na IS Wlllliim ul Předa Jan Konický taj
J V Miíek 1U5? Ho 19 Bt ňěMt v A Bonnra--

1817 WllllHmiulp)kl Fr Much

TM Jed Sokol v Omahn

nUivi mA nruvlllldné schflZC katdý 2 B 4

čtvrtek T raéaiid večer ve vé míatnoatl il'íi
Bo IHth Ht Předa Váolav lluri' injnmniK
Jan Janák fioB-- Ml no 121b Bt íicrtnm rarei
Rténlčka 4ia Bo Uth Ml Pokladník Ant
Kment 1347 Ho 16lh Btr

Todp Sokol TjrS Č 1

odbývá avé schfize dvakrát měsíčné kaidou

Celoroční achůre odbývá ae 1 neduli v Kinu
in ~í i i w)7ti v ititini a čtvrt etn

UUIICIIll 1 UL" " - -- - -

„„ml ťr HvoJtek niť

atopředaedn JoaNeteplnaký taj John Uilebo-rá- d

1246 Jii Wtá Jl očnmk loaot Kapar
14S0JIŽ t:í ul Fokludiilk V F Kunci UI0 So
11 Htr výbor majetku Jim Němec Jiffl a

a Ant VaHák prauorečnlk J Serhakl
dozorce Fr Vojtěch náčelník A Vaíák

Jan Hnu Lože 2 5 Ryt lithia
odbývá schftze kaidou první a třett středil v
mědící v Hokolaké Hinl na 1S lillcl V

UM kancléř lenila Burka S4 ff Y Liře Bldar

Btráice archivu a pefotl F Jelen lli a Center
Htrážce financi Víc 1'miyi noa "o i oi ru
kladnlk Jao Svačina ISÍIW JIŽ 13 ul

Bohemia Lože ě 314 AOUW

vá iv tiruvldelné ach&ze v Národní lín
kafcioiiS a4 atředu večer P W Bandhaiier
m7 P Vác J Pakoá Záp 1518 WIMlam Htr

J V Vacek ořetn k 2210 Ho 14 Bti O Kose-wat- er

spol lékař Hee Bulldlni?

Tábor Colnmbns & 69 WOW

nAMvi chň7o kaídá 1 a í ůU)rf v mřalcl v

slnlp Job Klepetky na winmum uJ'!'l
Velkonaul JanNámiateki mjsuinoniiui vac
Hlatek: pokladn K un:Ls nuncii umru r w

poia sn tí 02 % Bo Omaha: ornvonci jos
J Dolcjí vnitřní atráJce Joaepli Kreiíil ven-

kovní atrálce Joaef Vaněk

Tábor Sebranka Č4771MWA
odbývá avé pravidelné acháte kaidou prvou a

tfet atředu v míaicl v oam hodin veier
▼ afnt pana Jana Hrocha Konaní K Hmrkov-k- ý

1113 Dominion Bt návodft Mlke Votava
bankéř Job Vpálka 8 a Wllliam ulice klerk
J F Přibyl 810 Hlokory: prdvodti Kr

vnitřní atrái Karel Sardlaut: ven-

kovní strái John Strnad- -
výbor majetku

Rud Beran Jan Chleborád Joaef Fiala

Tábor Kebiosská Lípa l 183 WOW

odbyv achnze kaídý druhy a čtvrtý čtvrtek v

lni Hrochoví Josef Sip předseda 1012 Horner

8t :Václav IoleJ mlstopředseíla John Saf ar

pokladník 24 Dounlaa St A K Novák taj
1310 WillUm 8t Fr Boukup průvodčí

Sbor Vlantlalavai 29 JÍ'1

odbývá achSíe každou 1 neděli v v Ná-

rodní ainl o 2'4 ImhI odp Hředa-dky- Marie
Michal- - i ul vyhloužilá předsedka
K Rarto nátniStka Marie Koalcký tajemni-
ce M Purhánek 1124 Bo 13th Ht rííctnlce
Josefa Mončaa a wiiilama nl pokladnice
Krollna lleránek 16 a Williams ul

Mane Kunci

Sbor nolcslara í 0 JČD

odbývá schiye kaidou 2 nfidMI v míslol r Ni
rodní ainloa h odp Předsedka Ant Mach

I2KI 1IÍ 15 ulice tajemnice Vinci Čermák
HU7 4UU nl 6četnlue Marie Přiboraka 1911

JI ia nl pokladnice Karolina Kililnar
lil ui

Sbor Hvězda Noré loby ř 88 JÍ'I
odbývá ávéaí-hftii- o kaidou 3 neděli v mísící ve

í hod odp v ínl Meliové M

Pelka pokladní Mirle ZlkTiund llW0Hol2th
i ir„Ki (i U i?i tuliím

ht Dřenu mane ivpm n- - vj
nlca Vllh HartiS liíH 80 itih Kt

Sbor Marina (Irové ř 10

Odbývá avé pravidelné ích&7e vidy 4 nedřll
v rofsicl v Národní atrii Předsedkyní Mary
Búukai nimtph-dfdkyn- ř Anna Kreic

„„I iitiid 1'A'ďBo Hi fit Doklad
nlr-- e ltale lanfíek průvodkyně Fannie Peíek
a Fannla Opočenský lékař Dr L tivolnida

SUtr Lilie 5 8 Eruliu Břrtařrlu
odbfvá avé pravidelné achílze vždy v řtvrtou
oertMl v meaicl v mlalnoatl p J Hrocha Před- -

aedkyně Marie 1'ecnar m a uaiw ui ''uLiinr Cunnln Kra! cek talemnice M

í ir-- 11 nl nokladnlce Marin
Mari'5 a Wllliam ul„ pr&vodkyn Antonie
Třiaka V K Anna Bova vnitřní atráž Anna

I alrái Katle Klunlfko výbor
majetku Kmtoa Majatrlck Emma Mrkvička a
Marie Mař!

Podp nbor Sokolek TjrrS { 1

odbývá avé acbůne Jednou mřaícné a alce

kniinn iiedčll vainl Metrové Ceo:

tia iivuá v 11 nolletn' v du
hnu a čtvrtletní v lednu a arpnu Předaedky-n- é

Krantláka Koutaký mítpřllkyn Ma-- i

Rrfin t alem nice Btaste llnák luBlHth

N Bta 80 Omaha oíetnlee Marie Bílek 36

Oharle M Omaha pokladnice Boi Bukisek

íliika PřemysloTna ř 77 ZČBJ

Bch6ie třetí nedíll v mcnicl v alnl Jot Kle-petk-y

Antonie Kment přededkyn8 Jfatefa

Stcijjer taj 1408 80 4th 8t Hanna oebek

ííetnlce 1407 80 4th 8t

Tábor Mjrta ří 922 R Jí A

Ahil 1511 nnnl naiiAII v fnlíalcl v aokol- -

iké alnl Marie Uoukal tajemnice
rfarie Urbánek S021 8 13 St pokaduke

" PrantULs iíuk uiMraMÍ pKvia Haiizelin
kanclilka Marv gmrliovaký vnitřní atráí
Barbory venkovní atrát Mary Pěchota

itw mnlntbn Anna Bymík Frant Pelek
Ant gtejakal apolkový lékař C ItosewaUsr

náleii k Tábora neuraiia e tt
SOUTH OIMLA--

Těl Jed Sokol T 80 Omaha

oýváavé pravidelné acháte jednou mřaíčni
a alce kaádé lni pondéll v mísící v místnosti
Jana Koutakýho na roba 20 a Q Starosta

di ninathler tatemnlk Fr Benák 108 IHth

N Bt oíetnik Vac Vrabec llb aSBt
pokladník Frantláek Hájek 20 metl N a O ul

' Praha Loie í 828 A0CW

ahi mwt nnrldelné achán 1 a I atředu
v meaici v aini p ivouwiktou n "'"-A-F- r

Wellch Mlatr Práce i Fltle taj 211 1

Job V áchal ácetnik 20 a P ulic Poklad
Bedf Dleoatbler 20 a O ol

Rád Palmové Dřevo i 7

Krok Dřevařek t 80 Omaie odbývá acfaftae

své kaldé poaledni poodíll v méaicl v miBtno-- tl

Bř Koutakých Marie Vomáeka Diatolná
poraCnk-- e Katle Vomáeka mlatopředaedka
Katle Vocaaeh 7 Bo 23 Btr tajem nli-- e

rrantiika PlvoBha bankérka Anna Vlach
vMtkyol Barbora Kaček privodet Elen
Ebel ultfnl atraJ Tereile Vocáaek venko-

vní atrii

Ochotníkfltn a milovníkům
divadla

V knihktipctrí Pok Záp jsou V do

atinl víechny divadelní piay jel vy
Aly tiskem r tíechách a nejaou rozebia

ny Úplnjf eoatn vácch apíaft naSle

e vlem na poíádíní tdirma V aezna-m- u

Jaoti BTdenr vlechny kuay 4Il
avích niiv& a p VažtScn je o vedeno
--

kj kas j ' kolik jednáni a kolilr osob

Vyladuje PUte o seznam pod adr
oot Pokrok Upadá

Oasefet Rok

Příchod Dítěte
přinese bud radost neb bolest Záleži

na matce aby ie rozhodla Při dobrém

zdraví a silném ženském ústroji ma-téfít- ví

přidá pouze ženské vubnostl

McELREE'S

"Wine of Cardui"
béře pry5 vSeckny hrflzy tím že posi

luje životni ústroji Ono připraví
matka pro příchod dítěte Oživením

úlvuího ústředí přineslo macaté čilé

hošíky tisícům nemocným ženám které
se Již obávaly že jsou neplodné Ono

čistí hojí opravuje a posiluje a jest
dobré nro vseeknv ženv v každém

čase Žádný lékárník není bez něho

Cena $100 od lékárníka neb od vyrá- -

bitelfl: "The Chattanooga Medlcine

Co-- Chattanooga Tenn"

9" CaaU fitael látka ee zaíle na požádáni

Paní LUDVIKA HALE z Jeffersoa Ca

pravil — "Kdy! jaem první vzala Vino of

Cardui byla jaem vdaná jl2 tři léta však na-

mohli lama mltl f&dné dítky Devět méslci

později jaem měla pěknou holčička"

to nejen do okolí Kroměříže

nýbrž do celé Moravy Kromě

toho zprostředkoval pro své členy
a pro obce koupi přes 2000 ovoc

ných štěpů a učiněna jest již pro
podzimní období zase objednávka

3000 stromků takže okolí v krát
ké době podobati se bude krásné

ovocné zahradě

František Kraus pražský 32letý

sklepník bez zaměstnání zemřel

noci náhle Uvádí se že smrt
nastala následkem poranění které

mu dne 17 června při hádce spů-

sobila žena jeho Anna vrazivši

mu kuchyňský nůž do prsou
Mezi manžely Krausovými byly

hádky a rvačky na denním pořád-

ku a zmíněného dne hluk a křik

bytu jejich rozléhal se velmi

dlouho Kraus ač značně krvá-

cel nevyhledával pomoc lékař-

skou Teprve když byl v posled
ním tažení povolán byl lékař ale

Kraus zemřel již před jeho přícho
dem Mrtvolu ohledal pak poli-

cejní lékař Krausová byla po
obšírném výslechu z policejního
komisařství na Janském náme&U

dopravena do bezpečnostního od-

dělení policejního ředitelství Při

znala se že v hádce svého muže

kuchyňským nožem bodla do

prsou tvrdí však že poranění to

nebylo tak těžké neboť muž její
ani pomoci lékařské nevyhledával
a den před tím zdravotní jeho
stav byl znamenitý Teprve po

půlnoci se mu značně přitížilo
Krausová tvrdí že smrt nastala

patrně následkem mrtvice Poli-cej- uí

lékař při ohledání mrtvoly
shledal na prsou ránu přímo k

srdci směřující konstatoval však

že poranění to není příliš hluboké

takže patrně asi nezasáhlo žádné-

ho důležitého ústrojí tělesného

Rozumná slova rozumného muže
Pan Fred Mneller z čfa 609 Jefíerson
ulice lonia Micb měl náležitou zku-

šenost Poněvadž může být zajímavou
pro některé z našich čtenářů necháme

mluvit p Muellera sama za sebe

"Toto je nežádané svědectví ve pro-

spěch mého domácího lékaře Jedu li

na cesty béru jej s sebou a jsem-I- i

doma a necítím li se dobře obracím
se k němu Jsem muž ve stáří 58 let
a mnobo trpím žaludečními nesnáze-

mi Zuby jsem ztratil viechny pročež

je mi nesnadno potravu náttě roz-

kousat Proto 89 mi bou í ž idek a
měl bych stálá těžkosti ubýt mého
domácího líkařa a co nejiepšího ne-

stojí mnoho Je mnobo těch kdož by
cbtěli mít takového domácího lékaře

jen kdyby o něm věděli Můžete jej
míti též Je to Dra Petra HoboEo

Mohl bych popsati téměř celé strany
zázračnými léčeními o kterých mám
známost Jen tolik řeknu přece staří

páni a dámy máte-- li žaludeční těž-

kosti neotálejte ale učiOte tak jak
já jsem učinil dostaňte si Hoboko a
těšte aa znovu ze života"
Toto jsou rozumná slova rozumného

člověka správná v každém ohledu a
hodná aby ae jich šetřilo

ÚRODA MLUVÍ

Přijďte s prohlédnite st ti rodu obili tra-
vin zelenin a ovoce v zakládající ae čeaké
oaaďi

v okresu Polk Missonri

Naprosto zdravé podnebí órodná p6ds
dobré trhy dostatek dříví a vody Pocemky
víeho druhu od IV do 10 mil od dráhy a okrea-aíb-

měeta od 4S do 30 la akr bnitené l idné
na drahách PUte jaký pozemek al přejete
Bllááí obratem poity adéil 74ml

T Ttm IXZxovlpsš
BOLI VAK POLK CO MJJJ800U

ČÍNSKÉ DĚLOSTŘELECTVO

Jest dfiležito vřdřli v dobé n ynCjšf že Číňané velice získali na vědomostech váleč-rWc- h

od jejich neblahé viílky Japanem Pod dozorem evropských válečníku

bylo jim umožněno y posledních letech vycviciti si dobré vojBko NaS obrázek

představuje moderní dřlostřelectvo císařské armády které bylo vy-

cvičeno pod dozorem cizích důstojníků

ješiě popisné jméno řeky aby se

vědělo která řeka se míní a tu

dostaneme Hoang-H- o což zname

ná Žlutou řeku Cio Kiang zna-

mená Čistou řeku do Cantonu se

stékají tři řeky s rozličných stran

a ty nesou jména: Si Kiang (zá

padní řeka) Pe Kiang (severní

řeka) a Tung Kiang (vých řeka)
dle kterýchž jmen zároveň pozná
me odkud tyto řeky ku Cantonu

přitékají a které části země proté-

kají Když se tyto řeky spojí v

jednu jmenuje se tato řeka Cu

Kiang (perlová řeka) Největší
řeku svou na severu zovou Číňané

Hoang Ho Žlutou řekou a to

proto že teče značnou část dráhy
Své Žlutou hlínou od níž přijímá
Žlutou barvu a když vtéká do moře

obarví je daleko široko na žluto

tak že záliv do něhož řeka tato
se vlévá nazývá se také Hoang
Hai (Žluté moře)

Číňané spojují dvě neb více

jednoslabičných jmen v pojmeno-
vání jedné věci jakož i my činí-

váme v naší řeči a jiné řeči činí

podobně Máme Vrchlabí Pod-mok- lí

Zbra-Sla- v Kutná Hora
Křivoklát a anglická: Hartford

Deerfield a podobná Někdy se

taková činská jména píší od sebe
a někdy se v našem plsmě spojují
obě slabiky v jedno sovo a je to
obé dovoleno neboť když se pfše
v jednom slově Pekin místo PeKin
maže se také psáti HoaoghoTien-ci- n

Co je Hoangho už víme a slovo
Pe Kin znamená severní sídlo to

jest obydlí panovníka neb úřadu
Pekin tedy znamená severnf krá-

lovské sídlo Tien znamená ne

beský a cin (tsin) znamená místo
a tak jméno největšího města na

severovýchoda Číoy Tien-ci- n zna- -

mená nebeské město jakž se jme-

nuje již od divných věků Když
Marco Polo ve ti století navStívil


