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mandaríny) lze cznaciti jako pevně — korejskou zvanou — od ného od- -

zvláště zajímavá data o přistěhova-
lectví t roku minulého Na první
pohled však z ni vysvítá le počet

děleneělánkovarý řetěz ělenn ta klidní
ho stavu vřel dobře sloužících ohro

ronému státnímu útvaru spočívající
Korea do r 1970 úplné uzavřené přistěhovalých přes New lork mé

CHCEMEuzeiaí pravé toho roku otevřela se rou překvapující o padl v roce
tnu na naukárh praotců v základní z liecaa: a n7 u 17 c 511 a

obchodu Japonskem v I 182 — 1893 přibylo sem 35-VB-

píintíbo d ♦ 20903
184 pak obchodu americkému vaico kdelio v roc 1891 pouze a Itálie: a 0143 b I-- o 2W'
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myšlénce lelidy výtečně založených

Úřadniitvo toto aó větiinou do

rarti zůstává v uejnil-(- m

107005 osob vy káráno Jeví seevropskému Dokud byla uzavřena ad ♦17576
z iNiioiMinka: a 142 b 711 n

tedy úbytek o 1BU20 od Um

více překvapující to číslo ježto
byla zemí iťastnou otevřením hra
nic svých utrpěla ač cizině se ne 2599 a d 7lilirozdíl ten mezi roky 1802 a 191
prospělo Korejci vydali se brzy ze z Portugalska: a i'Hb c ooičinil pouze 2t50 osob
skrovné zásoby svého zlata mimo a d ♦''090

Úhrnný počet osob v uplynulémto životni potřeby jjich zdrsíily
roce na hllis Island přibjvšfoh ne

Korejci maji nyní i takové potře

z Rumunska: a 40 b 46 c 111 a

z Ruska: a 2676 b I oh i r o5
i d ♦219331

by jichž dříve neznali Dle nyněj
lze ovšem povalovat! za počet při-

stěhovalců žádoucích neboť jenom
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z malé části byl to ten t zv "zele
šího stavu vřel Korea sama si nepo-

může a pomoci mohou jí jediné Ja-- z Finska:: a 90 b 141 c 651 d
ný" a k práci schopný živel který ♦ 17547

(jednotlivci postupními zkouškami

na základě hlubšího otu-J- i starové

kých piň odbytými domohou se i

úřadů :if j vjiftíth ) skrovnými pro-alřed-

udržuje ta normálního stavu

vřel klid a pořádek Jinak ovíern

nevyuacf NejvětSí chybou y že

úřadnictvo státttu bídné je placeno

proto jo vydéraéné ale obyvatelstvo
nese to klidně neboť vctíina lidu je

přesvědčena že na raí-t- é úředníkově

nejednal by nikdo jinak
Mnohem horsl jsou vojenští man-dar- ini

čili důstojníci Statečný muž

je mezi nimi výjimkou větSině vá

se dobré ct2ádosti kázni a

právního citu Ti vykonávají sice

některé zevnější maličkosti svého

v jistých kruzích zdejších ještě rád
z Polska a 67 b 41 o 22f d

porci Kolonie japonské na jihu
Koree už dříve osedlé jou toho

pěkným příkladem
♦572H

je vídán poněvadž — pracuje la-

cino Ovšem dokud se neokouká a

neostřili
ze Španělska: a 19 b 53 o 49 d

Než i při tomto vývoji poměru po ♦3367
litika hrála svoji úlohu: čínská vlá Ai dosud zjišťoval se počet při ze Švédska: a 1196 b 2055 c Uaarialy laa Halldlm lllaa-aaa- ll

4861 d ♦196413stěhovalců jen povrchni a zběžně
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ze Švýcarska: a 41 b 754 c 754

da snad nemohla spise však asi ne-

chtěla vidéti rozšířeni moci japon-
ské na Korei odtud vznikla letos v

červenci válka čfnskc-japons- ká

Islandu zcela jinak činíce rozdíl d ♦83075
mezi osobami jež zde již žily po z Anglie: a 1082 b 2624 c 3986

nějakou dobu (alien resident) 2 d ♦232338povolání než v plnřní svých povin
l'ro# lrHI

Zlatou žílou?nosti jsou nedbalí Dělají co se jim
ř

Zbývá ještě otázka po výnledku

války Ten naprosto nedá se už

nyní odhadnouti Jisto jest že

Japonsko podjalo se málo vděčné

úlohy vynakládajíc takové sumy na

zlíbí a proto u podřízených nepoží

z Irska a 1941 b

d ♦304450
ze Skotska: a 257

d ♦39764
z Wilesu: a 79 b

2753 o 10H49

b 520 c "80

162 c 290 d

vají vážnosti ani autority a nedove

dou ve vojt-k-u udržeti kázeň leda s

použitím nejpřísnějífcb trestů Je
n nich všebecaím zvykem rozmno

válku s národem sice daleko méně

bojovným ale nevyčerpatelným co

do množství svého lidu Tak i nej
větší porážka je pro Čínu na oka

ň V 1

mezi osobami jež přibyly sem ku

svým ncjbližšlm a blízkým příbuz-

ným zde žijícím po většině to ie
ny a děti konečně pak 3 mezi oso-

bami jež přibyly sem svou prací a

silon založiti si tu existenci Podle
sestaveni toho bylo z celého přistě-hovalectv- a

v r 1894 tedy ze 167-66- 5

hlav pouze 66882 onoho třetí-

ho druhu a sice přibylo sem:

1573 z Čech a sice 180 prvého
769 druhého a 624 třetího druhu

1741 z Haliče a sice 373 p 1030
d a 338 t druhu
7622 z Uber 2294 p 3042 d a

2285 t druhu

mžik sice citelnou průběhem doby
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na kutdí irablfca
Neíkr]U ala řkni-t- a

va-n- a Ukárnlka

aby Uk tan ro Váa ob-

jednal rutaia
NORTON liEM EDI UO

Oblciuro U B A

iJífcioMatyOvšak neznamená nio více než jamka

♦16087
Celkem tedy přivezli přistěho-

valci přes New York o nichž tuto
řeo na 3000000 a na hlavu při-

padá průměrně asi ♦ÍS Musí však

se uvážiti jak mnoho popřeli mno-

zí peněz z obav různých
U Čechů připadá průměrně na

hlavu skoro $29 přivežených a uda-

ných peněz tedy daleko nad prů-

měrné jmění všech přistěhovalých

TnuKSlCCDINéMl
uirmavrnMiCU

k — " — - i

tmiAGOU a

1

ti

J
K deatáai a vaack lákárafka KrbaMa la
dkhtt

640 z Belgie 247 p 256 d a

137 t druhu
2074 z Francie 423 p 429 d a

1122 t druhu

25818 % Německa 4188 p 9499
d a 12131 t druhu

1035 z Řecka 71 p 187 d a 777

t druhu

36720 z Itálie 8295 pf 12694
d a 15733 t druhu

1135 z Nizozemska 165 p 397
d a 572 t druhu

1173 z Portugalska 169 p 474

protlačená na gumovém míči která

časem opět a ostatním povrchem se

vyrovná Nynější válka může v

Číně způsobiti změnu dynastie ve-

liké vnitřní nepokojejimiž třeba mi-

liony lidi zahynou než samostatnost
říše čínské je nedotknutelná pří-

tomnou válkou na konec snad ještě
získá její státní vývoj Je naděje že

Japonsko osvědčivši nyní válečnou

zdatnost svou vyjde z boje jako se-

sílaná a dle zásluhy vážená mocnost

jež — jen na prospěch Evropy —

bude protiváhou obrovité Číny Ja-

ponsko nyní kdj £ vlastní jeho kul-

tura splývá s kulturou západní tak

rozumně přijímanou je na nejlepší
cestě stáli se střediskem ducha na

dálném východé pokroky jeho ne

znamenají pak pro Evropu a Spoje-

né Státy americké toho nebezpečí

jaké by oběma hrozilo z přílišného
vojenského a promyslového rozvoje

Číny Co Koree se týká U získati

mftže jen tehdy bude-l- i se dále vy-

víjeli pod nadvládou Japonska

d a 530 t druhu

V r 1894 vráceno bylo od břehu

Newyorského 713 kontraktnlch děl-

níků a 798 panperů Nejvíce Ita
lů: 293 paupeři a 310 kontraktnlch
dělníků

Podle zaměstnání třídí se přistě-
hovalci ti takto: dělníci (nejspíše
ve smyslu českého nádenník) 32-97- 5

služební 20629 farmáři 14-30- 5

"od obchodu" 3292 námořní-

ci 2742 obuvníci 2068 krejčí 2723
truhláři 1904 kuchaři 1654 kupci
1429 horníci 1192 zednici 1185

pekaři 1034 kováři 937 řeznici
886 iičky 873 holiči 814 ženské

krejčové 717 natěrači 639 tkalci
714 strojničí 511 kamenníci 468

zahradníci 462 hudebnici 398 zá-

mečníci 316 mařinisti 313 řeme-

slníci 254 přadlci 238 učitelové
236 doutníkáři 231 železářští děl-

níci 225 sladovničtí 214 groceri-st- i

213 mlynáři 209 řezbáři 184

hodináři 173 klempíři 160 sedláři
155 dlaždič 154 tiskaři 152 ov

čáci 127 duchovni 116 sklenáři
114 koželuzi 85 zlatnici a koláři

po 83 plumbaři 68 lékaři 53

umělci vůbec a rytci po 37 herci
22 právníci 9 loďaři 8 a jeden re-

daktor N Y L

Čechové !

Jedete li do staré vlasti račte sobě

zapamatovali že cestující a jich
kufry lmed po přistání parolodě do-

pravují se jio železnici bezplatné
až do niěNta llremen Chcete-l- i

sobě uspořiti zbytečných vydání
nesvěřujte po přistání lodé nikomu

tickety a kufry nýbrž posečkejte s
tím až dojedete do města Uremen a

pak teprve odevzdejte své tickety a

kufry jediné české Hrmě :

Kareš & Stotzký

29 ItaliuliofNtrassc 29
byste se svými kufry bezpečné do
domova dopraveni býti mohli (1- 6-

Přeplavnf a železniění lístky vy
stavuje v levné ceně a záilky peněz
do Evropy sproslředkuje rychle a

spolehlivě

radaktor Pokroko Zipada

Omaha Nob
hlavni dnatalf-akfh- o Uvnda Zana Btotiky

v Bramáeh

382 z Rumunska 53 p 239 d a
90 t druhu
20003 z Il:ska 1056 p 12353

d a 6594 t druhu
1173 z Finska 273 p 591 d a

322 t dr
383 z Polska 69 p 34 d a 84 L

druhu
148 ze Španělska 30 p 34 d a

žovat! své příjmy zpronevěrou kte-

rou hlavně tím páchají že berou

iold za mužstvo jehož nemají — Z

vylíčení lidu jenž tvoří mužstvo

Čínského vojska a ze stavu důstojní
ctva plyne jaká je čínská armáda

Jednotlivec pro sebe jest zbabělý

odvážlivým stane se množství a to
až tehdy když vidí že je v přesile
než pak odvážnost zvrhá se v lupič-stv- í

ukrutnost a krvelačnost scho-

pnou provésti nejstrašnějsí muka na

zajatém nepříteli

Pravým opakem Číňana je Japo-
nec Jsa tělesně slabším také méně

vypočítavým a obchodnickým než

Číňan předčí jej svou živější a váš

nivější povahou Japonec je zvída-

vým chce všemu "prijíti na kloub"

pojímá a osvojuje si nejrůzněj&l vě

domosli a čemu tak se naučil pře-pracaj- e

si samostatné dle svého

ducha a potřeby co všeobecné zná

dovede vlastní své potřebé přispů-sob- i

ti Tak naučili se ovšem Je
ponci od Evropanu více než Číňané

ni pochytili v několika desítiletích

evropského ducha tak že nejen udo

mácnili ve své japonské vlasti mnohé

výsledky evropských věd oni nad to
v moderních vědách také pracují:

studují geologii Japonska sestro-

juji velmi dobré mapy zabývají se

bakterologit Za těchto okolnosti

je zřejmo že nezanedbali ani svého

válečnictví Do vlasti své povolali
ti učitelele evropského válečného

umění a potom poslali do Evropy

syny ivé kteří s železnou plil nauči-

li se zde umění válečnému i výrobě

jeho pomůcek Tak Japonci jsou
dosud jediným národem světa jenž
nedávno ještě nedotknutý moderní-

mi myšlénkami nyní s takovou ry_
chlostl se vyšinul že i s nejvyspělej-iím- i

národy v tom onom oboru do-

bře již může závodili Při těchto

schopnostech a přednostech celko-

vých Japonci vykazuji mnohé dobré

osobní vlastnosti Jsou hrdinné

věrni svým povinnostem neobyčejné
obětaví při tom tedy stateční než v

povaze jejich není nejmenSI stopy
ukrutnosti Samostatnosti vé

žárlivě střeží tak už r 1636 vymýti-
li křesťanství když poznali že kře-

sťanství Portugalci jim Llá-a- né

bylo by státu nebezpečno Dějiny
Japonska v posledních třech stoletích
avědčí o neustálém vývoji země o

stálých pokrocích t% těchto okol

ností je přirozeno že doavádní

84 t dr
10367 ze Švédska 3251 p 505

Domácí poklad

D W Tull-- r t Cavajoltariv !t T praví
dril Dr Klo't Haw Diaeov-r- v domi po

roea a Hio rodin milm vidy aáaldk-- ailváol

d a 13 t dr
162 z Turecka evropského 13 p

42 d a 107 t drtohoto Uko ty aajltpai vyalrdky: la doaod 1t
k duatáaí bx oftiO arbnda O A Dyťrmaa
Ukárnlk T CataklU K T praví ta Dr Klngi 10869 z Anglie 3239 p 2448

d a 5162 t drHpw Dlacovary Jeat nade vil poehybaoat aajlap- -

ilm Uko pr-it- i kaJhll ta Jej otíral va tvá vtul
cl rodlnl p oaca rok! a nikdy eaaalhal vyko-

- 20467 z Irska 5128 p 8569 d

a 6779 tdrdiU to co a od niko potadnja Proé aaskaalt ricvt v I2tl
hdillnich N- -PILVER MOON1786 ze Skotska 710 p 544 d a
fkolný i Utf

lék tok dloobn ikoolany a oavadíany Lah-

vičky na zkoolkn aiarma Unární a Oood

maa Drog Co Omaha Válka Uhva SOe a 11 m%m"ml'm'mmm'mm''mm Ni'Jli-- l lek r532 t dr
Itueklfn'8 Arnica Nalre

o)!rpll maať aa třít pro poretan'ay od fa
lny vfady vyrtíenlnf lliejř tvrdl
ruca knHokaa vlečky vyrateolny
kotnl a tplně )ét alttoa lila aabo aa naveioioa
ladné ponlaa Kafi aa aa aplnoa apokojeaoat
nebo aa penlea vriti Caaa 25e arabltka Na

prodej va vtrca Ukároí-- h a Ooodmaa Co
lékárníka tOniw

W trhu pro řnnk nclmr Ji-- lo bylinný
Iřk vjrráliinf nvlumii- - pro ncpravldnlnoal

CENA II ))0 — MUti m vám JrJ taalat poátou
aoub ho koupilo v lekám

Norton I leme cl y Co
MtlikSml hlonuro 111

684 z Walesu 272 p 253 d a
159 t dr

Z mimoevropských zemí přibylo

Kychlé vlaky do Chicaga

'Omabat&Chicago zvláštní rychlík'
na dráze Chicago & Northwestern
vyjíždí denně z Omahy 545 odpo-
ledne přijížděje do Chicaga v 8 45

příštího rána "Northwestern vlak
Č šest" vyjíždí z Omaby denně ve 4

hod odpoledne a přijíždí do Chicaga
v 6 15 pííští ráno Oba vlaky jsou

NojlepSí lékárna

sem: 117 z Kanady 24 z Již Ame

riky 200 z Turecka asijského 12

z Japanu 5 z Číny 39 z Afriky
22 ze Západní Indie 23 z Austrá-

lie 25 z Asie 11 z Mexika 4 z No-

vého Skotska a 6 z neuvedených V CRKTE NEB
zemíco nejpohodlněji zařízeny cbsabujl

Wsgnerovy a Pullmanový spací vozy
jídelní vozy jakož i vozy pohovkové

Další tabulka statistiky řečené

vjlóťl Jlta a rychle

neduhy žaJijli'řní a Jatirní zantitra-joi- i

ziírpu nwhiif k jídlu závrat

tnlll)jr niiilnrii bolesti hlavy
žloutenku oAklivoNť od žaludku

tKtrjieínf pro ÍenyJt1
Odatrani akvrny ol)l'r}a nnHo]t a

omlaxuja Cena 75 cti

Xa slílailř p vhm Ii lékárnárh

jest lékárnaudává a) počet analfabetů tedy
F NEDĚLYosob jež neumí ani číst ani psát

Písárra k prodtvánl lístku

GEO F WEST
82tf) 1401 Farnaro ul„ Omaha Neb

dále pak mnoho-l- t osob mělo te-

bou b) méně než 130 c] více než
130 a d) mnoholi měly celkem Ženké nrmwl

bílí tok vsrhnjr npravUi-]not- l

ni-- f ní obliba pred porodem i rx

porodu zvlíiie fk při zuiéné
života vyléíí vždy vyteíny

Hpfídy n txírolíy z Čech: a 456 b 236 688 a d

t45598

Pravé čerstvé a čisté léky se pouze

orodávajf Recepty připravovány jsou

i důkladnou pečlivosti zkušeným lé-

kárníkem
VtteKna UkA Utta mi na tkladi

Ce es aelmiraf ši

DR J S IONO

třadaja v Ukiral od 11—13 aodla oopoladaé
od ( 4o é dioi

z Haliče: a 456 b 180 o 1029 aMáma holnou zaaobti šnLlft m tarn
kfl kteréž prodáváme hra za 1125 A 23720

pošlou za $135 I z Rakouska: a 1303 b 1172 c

Knihkupectví Pokroku Západu 4028 a d 6141867zemské hrauice japonskému živla' 5 i:i


