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boltik fobeng ila vtal a hrobu za

jisté 1 by dne nepoi tisl avoj milé

íluluvijo kde J#št přsde dvěma t'
ky vládl Jako nsobmeiený monar

cha

ttdU n tltUH Z Přemyslu se

sděluji-- : Hlávka která lu náhle

vznikla byla připravena v tichosti

Mlávkářů jeat přes 4000 a lo 3000

lělnlkft zaměstnaných při stavbách

100(1 tiaf A S Ion tiiUnftfkA fcrnA
ně většina prsonálu mlyn iřského
Vezl siaviáM !oiío kde aralce IV
ieie a vojako zakročily Zatěeno
oaob Nádratl parní mlfi lelei
niční mest obsazeny Jsou vojskem
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Klntra ew Life rills zdarma Zk'M)ka

irlo i'n'lf)kuj( anadnA s Jon zvIŠMA pAo- -

uiTP t učeni zsepy a noieni niavy rro
msisrír ke a jsterni nemoce ukszsl se

lýll neocenitelnými Joti zarueny řs
(ifTotiantili l( }Ad nit ItkiuiMrá tit(at a la
jmu fit bylinná NesealaM avm

nvbrl uvšdl řsluitek a vnltfno
sil do wjf(Iku a takto zesilují cel'
nystm OtiyeJní krhlka l Na

prodej u (iooilman Dnif Co Omaha
Neb (li

Severovy prášky proti boleatem
btavy pomohou vidy Mějte je po
raee

Lei ní rhornbv hrAleim kulíku
zánět st řev choleru tmlentl r
hlřpvácli Utí Nprrrftv Uk nroll
choleře a prftjnia Cena 50 a 2óc

Stromky ! Siroty!
Vědomost dávám všem krajanům

že začnu opět tento měsío prodávat
stromky proto! žádám ctné kraja-
ny kteří chtí dobré stromky koupit
aby s objednávkou počkali a! je na-

vštívím Vál

lTTf&nlc Kubík
KAdUK NE II
TU~2m

Xlolníci pozor!
Není anad knihv a kteréž bv a

v nahodilých případech onemocněni
koní skutu dobvtka aknnnwAKn I

vepřového drůbeže atd tak vydatné
ponaučoní čerpati dalo jako ae

"Zlaté knihy pre farmera"
V kníže této naleznete mimo re-cep- tů

k léčeni rozličných nemocí lo
bytka nesčetných ponaučeni potřeb-
ných v každé domácnosti kde!
mnohdy včasným zakročením atráta
mnoha dolarů ae odvrátí Kniha ta-

ková nalézali by se měla v každé
české domácnosti aby vždy a v kaž-dé-

m

případu byla po ruce MZUttd
kniha pro farmera" jest péknč
úpravy v plátěné vazbě o 345 str a
eena její jest velmi nepatrná atojí
pouze $100—Zasýlejte objednávky
a přiloženým obnosem na

IIOSPODXU OMAHA NEB

Pánům úředníkům spolků
Últtni (obchodní) knihy fah

Ltdgers Journals dtnni knihy s
fint od jfc uahtrn n Pokroku

Západu

východ aráělme Jen Jiholovatié --

jako vflben národové Jílnl — ad

fint jakousi vj minku
U nás více t pití na vfehfdl 1

kořalce utápí se hromadní a Iravl

řoim I jmění A k l i loho těll?
Ponechávám každému by and po
věděl si otázku tuto n hf nčinf lak
co nejsvědomitěji Faktum Jest

smutné I na př a nás r Cechách
nemám dsleko k "ideálu" tsvorké
m kd jednotlivec dle obecného

prftmřia propíjí Šestina (!) tttnhh
příjmí svých Nejsme sire dosud
na tomto "krásném" stanovisku ale

našj lidé činí všemožně by chám
lonal ť í) I a 1 1 (nnmloiitárn au i lo
slo atova J#I jpdin airání vtatl

huj výkon) fipfm!l llavořfim A

při tom Mříkijí na dan ti k lol

nfjvřttí brrnř jich! nikdo jím na- -

nklálá odvádjí dobrovolní a co

japrávn'jií Kolik jit u náa lidí

ktřm 8-- 11 aklřnic (o tich vyMích
nechci mluvili) piva jfl ka!dovřřř
ním norinálním výkonem a kolik
víc a#pofl 4- -5 aklenireml hrdlo pro- -

évá! Jinfho náxva nemáma pro
tento odporný vyk a líiefl na níl
m kdokoli vymlouvá Jen i alkoholu
aamotnbo ae rodí! Do třelica vlebo
dobrého nechta 3 aklenica býti hra
ničí ra kterou jití pro Hokola ne£et
no jt Drile ae ruikího příaloví:
"Sklenku tiítí tdrávu bfti: druloa' v

Ai veaelu býti třetí píli roxum e

oavílí více piti vlečko aříllw Nab

opét roakého: "Dobře jeat píli vlak

nepíli jeítC lépe" O aládky netřeba

budou a pán! akcionáři jimi kapay

plníte také

Dle výroku Liehigova jím! tak
rádi bratři z mokré čtvrti ae kryjí
Jeat prý pivo tekutým chlebem ale

kdyby jim Liebig webe víeo hrál do

noty to nevyvrátí že u náa v Če-chá-

doataťi lze za peníze je! atojí
4 litry obyčejného piva více ne!

patnáctkráte tolik výživných látek

kdyby koupil za né chleba nebo po-

něvadž ne aamým chlebem živ jeat
člověk hezký kouaek maaa A zatím
nali Hdé ? Vlimněte ai tak mnohého
a dělníkfi kteří právě přijali týdenní
mzdu kde jeat prvá stanice jejich?
V hospodě kde propíjejí a probíjejí
čaato poalednl grol ana žena a dětmi
nebožák tatíku Čeká čeká A on

přijde — pod obraz boží a tak to
chodí dál a dále ae atupno a atupeA
a! do těch posledních aUnic Vzal

jaem pouze přiklad ze třídy v náro
dě nejhojnějáí a nejdfiležitéjií my
alíle vlak že v těch atřednícb a vyl
lích třídách jeat lépe? Chlast jako
amrt bere vlečky be rozdílu slávu

Neříkej nikdo: "Nu což sklenička

nezahubí Jenička" — čertu jen prát
podál a již má ruku celou a za rukou

hlava

O pivě rozMřeno mínění že poně-

vadž v něm líh značné jeat rozředfn

nep&aobí tik zhoubně jako pálenka
Což to vlak plátno kdy! pije se zaae

piva tolik že líh v ném obsažený

převyšuje množství alkoholu které

by člověk sneal v kořalce

Co ae účinku nemirného pití na

zdraví týč jsou lékaři (na př prof

Htruempel) dle nich! alkoholiamua

v lidatvu řádí b&ře ne! tuberkulóza i

příjice Ve avých účincích podobá
ae alkohol olovu Skromné dávky
nep&aobl v těle a počátku změny
vlak pojednou když se byly malé

účinky jedu nastřádaly propukne
otrava v celé sile Především trpí
aouatava nervová a to nejen pijáka
ze řemesla nýbri i lidí kteří by ta
ko éma titulu co nejrozhodněji se

vzepřeli Choroby nervové náaled

kam otravy alkoholem jeví ae poru
lením vyšších funkcí duševních a

úatroja hybných Mnohem více a

zhoubněji pfisobl otrava libová na
ardce a ledviny Brdce nemůže zpra-cova- ti

tak ohromné množatvi tekuti

ny jež obyčejné kvantum krve ai i
zdvojnásobí Následek toho jeat po-raš- eni

práce ardečnl 4 ukládání ne

zpracovaného přebytku živiny ve

vjth vfkone h riilfiilbo O Iťid ly
líví ffinícf odixírné au It v tiik
li Mé ledviny rntnll velice f r

nemírným pílím vazivo tohoto přes
míru íamAttnanéřio 6tm se roupe
dává I aevrká al atává k jWkn
práci neapnsobílým a řlvek hyns
Jiný tiáoledek pili Jeat prudký lánll
ledvin a koneěnl I dnu sluli poklá
dill ve mnohých připtdeih za nlle
lok otravy lihové

Ještě vlak horí jeat atiánka alko

iolimti Metl alkoholismem a zlo

činem Jet patrná spojivutt a v N

met ku zjištěno bylo mexi 1 111 o I-
-

souzenými pro poškození
'

na líla
neméně ne! ?fio případě fdjáo ví

mezi niriiil 6oo případě ie zvyku

Sledujte soudní přelíčen' p'frujte
jak hrozné přípsdy sorovi ati se při

házejí v počtu apííe přibývajíce a

shledáte Je devět desetin vtWh spá
cháno v opilosti His lujle ty odjorné

račky hospodkélaké ly mají hlav
ní kořěn v pitívtéakleniěce pěnivé
Nač dále vlak Itčtti obraz neuléisný
kaidý vt o případech faloslného

klesnuti caob kdysi válených intelli

gentnícb bohatých a nich! stali ie
ilím blbí kořalové kterým kaldý

raději na to krokft se vyhne ne! je
lnkásmrt odklidí Co tu Jí latí?
řlovm I skutkem a hlavně pMkla- -

lem dobrým pftsobiti k tomu by
neřest pití vymizela a národa To

kdybychom přibližně dokázali pak
sme nsjbohatlím lidem světa a eii
stence národa našeho zabezpečena
I kdo má přiklad ten dáti? Kdo

iný než my sokolové? Pokud však

na výletech našich sotva čtvrt hodi

ny za branou ozývati se bude jediné
en 'máme Žízeň' pokud sebe menši

část našinců vedle télocvičov také
0

inspodu bude pokládat! za místo

tužení dotud nemoJeme u nich ví řili
heslu "Tuíme se" Toho Tyrš ne

chtěl tak on ai tužení nepředstavo-
val Pravíte že jste učenníky icho

nuže řidte se dle toho 1

JVikola Jkgomf t V Horním
ICarlovci v Chorvatsku zemřel tamní

arbský pravoslavný arcikněz Nikola

íegovič jeden i nejváženějlfch erb

kých vlastenců ve věku 74 rokli

Byl vůdcem Srbů v někdejší Horní

krajině jako jím byl Svetozar Mile-l-iS

v bývalé Vojvodině Za poslance
zemského sněmu chorvatského byl

poprvé zvolen r 1861 Poslancem
církevního sněmu karlovického byl
od r 1809 a! 1881 Kroku 1867 zú

častni] se pouti moskevské Bvl

mnohokrát obžalován pro tisková a

politická provinění Roku 1878 za

války a Tureckem byl dokonce v Zá--

hřebě uvězněn

Mitindrodni pottovni známka —

'Vaucouzský ministr obchodu za

mýšlí navrhnouti světovému spolku
poSlovulinu zavedení mezinárodní

poštovní známky Účelem nové této

známky by bylo umožnit zasílání
menších čáatek peněz a aaDadnítt

cestujícím zasílání dopiů Nová
známka byla by vydávána v ceně 95

centimŮ a měla by platnost všude V

návrhu se lkk aby v Iternu zřízena

byla mezinárodní kancelář iel bv
nové známky zhotovovala a vydáva-
la i i j_ i'in jeanouivym siaium uie poměru
icu obyvatelstva

Elektrické o vé tleni o zemí Mata- -
telil V Buluvaju nedávno dobytém
lavnfm městé říše MataVolů budou

brzy zřízeny vodovod a elektrické
osvětlení Celé strany londfnrkvch00čssopisft jsou zabrány prospektem
"Buluvajo Waterworks Company"
ei ave obecenstvo k npisovánt na

8"J0000 akcii po 4 shillingách

Buluvaja" praví ae v

tomto prospektu Mrzrůstá každým
dnem a bude koncem tohoto roku

přesahovat! 6000 Měato mi nyní

jit několik aet budov dřevěných ci-

hlových a železných mimo jiné té!

tržnici banku klub několik hotelů

krámů atd"~ Nebozí Matabelové

budou aa vyvalovat oči a kdyby ne--

Nbliď na víno MUt se lo vy

dává v kflíko září svou a přímo

vyskakuje nsoit#l jr jako h'l uttSp
ne Jako štír ušikne"

(Knih I'řUtof)
Bolavé jest lo miste íkn národního

těla našeho JebrJ nyní se dotkneme

bolavější ntl m na r ý pohled zdá

Úvaze o kultu llakehuvé kapitola
tato Jest vínována i přáli bychom si

od srdce by nebyla posuzována dle

věty: flefi ae mluví veda ( Ío a j)
M pije Předem připomínám Ie

nejsem 14lný Narsren ani pokrytec

temperenelář j n 1 fanaticky káže

idržovatl a naprosto líhevín a — za

větrem pije do d6b'da naopak

přiznám ! nepohrdná sklenicí d

Lrého piva (i vína a U Ji kažiémti

od irdce řJit případně i doporučit-J- i

Proti čemu vyšlapuji jest pří
lilnost v jakou se ivlášté po této

tráme padá
'Dobrého pomalu" praví staré

přísloví ale velká věišina lidí raději
toho dobrého io a hodné mnoho- - A

výsledek toho? Nahýbajíce přilil ten

pohár požitku by dopili do dna vy

chylujf posledním douškem i kvas

nice a politik otráven Všeho moc

(kodí Mnoho Jest oněch kteří ne

dbají ostré jako břit nože hranic

před ní! Vončf ae člověkza lid zuby
cení avíře A třebi to bylo avfře

j

rukých tvířetem thatává přece a

člověk jen! a ním ae bratříčkuje
amoDtnou hraje roli

Jak mocna jeat váieř) jak tualo

mocný člověk jí podlíhajicí ! Nej

lepií čaato lidé muJi geniální pra-

covníci mamenití ve védě i v urořnl

▼ tápaaa a Bakcbem jeví ae býlí

ubohými alabocly otroky té skleni-

čky přnivé o ní! píaeft praví íe kdo

ae jí přidrií nio netacbová Jak pak

takékdyi mu jiná píHeft radí "I'ropí
vlečko co roftiei nebude aoudu a!

umřel " Ba ne véř torna 2e nebude

aoadu vidyC ji! ta Živa xaalouienč

mu aoudu neujde! — a bude! odřou

aeo!

"Dobrý človék— ale piják" takový
ůaadek čahto alýcbále a hned várn v

myali vtnikne představa nepříznivá
třeba vám dokazovali íe mul o

ém! ae mluví jent jinak aebe bod

néjií aeba řádnéjií Cože řádný
človék ten kdo přea půlnoc denné v

boapodě vyaedf tabíjeje ducha pro-

bíjeje téžce vydilaný groS? To že

jeat muž kdo prázdnými klepy celé

hodiny marní a druhý den do bílého

dna v poNteli ae provaluje ntbo mu

af--li po avé práci tuto jen oapale a

ledabylo koná?

Ne ne to není a nemflže býi celý
mo! jemu ach&zí k mužnému cha-

rakteru žádoucí pevnost povahy to

třtina jest vétrem ae klátící je]!!
kořen bes řádné každodenní "vlaíi-čky- H

by naechl její! kvčt jeat v

každodenním téžkem ovzduíí tabá-

kovém duané nalevárny ae rozvijí
A plod oné třtiny?
Jak ialoatný obraz poakutuje muž

jen! přebral! Kam dřla ae duáevnl

aíla jeho kde bloudí intelligeace ne

majíc vlády nad jazykem blábolícím

nad nohama klexajicíma 7 Praví za-jist-

kniha Příaloví: "Komu béda

koma křik komu rány darmo? Tčro

kteří! zdržují ae na víné tfm kteří

chodí by vyhledali nápoje atrojené
Díl: Zbili mne a nestonal jaem
tloukli mne a nečil jaeni j kdy! pro-cítí- m

dám ae aaae v to" Třeba k

tímto praatarým alovdm výkladu?
Nelíčí-li- ! ona vlraě ta hroznou bída

opétovaného opilatví neprobleakuje
Jimi aeaurovlní pijáka? Iotelligenci

zdravý názor zapudil alkohol tento

démonický bubitel celých rodin obcí

ba i národě Nemalujme ai ie my
Slované vtádé alkoholu anad méné

podléháme ne! národové druzi a
la opak Jeat pravdou

í

HOUSTuR GAU tSTOH AUSTiH

A SAN ANTONIU

KUPTE SI

PŘEPLAVNÍ LÍSTKY

1)0 ANEBO Z ČECH

za nejlevnějšl ceny od

vrchního přeplavního ednatele

Hfárna (Ha fn v aadlU a4 Z do 1 1 k rtas

Iíra poawiTol! JJ Ilnvelkav
IUK Van Duřen it

Chicago lila
Lak Sbor k Mlcblfaa Boaihara

B B Dpt Boas M

PraTé americké
♦SOJhííuoitz

Vjitřllníta tolo co- -

Ctsil IIHa náa a Dlaoa takt
adiwaon my rím pa
Hama ZDABaU k

aJIal( aj#4l-- 4

ara tmarlcka bodla
kjr kdy Uk od lato

Jaoa HKalal
laraa a ararai tmn
ilrsjkaai umt—i aa 10

Irt a vypadají JakaéplaS
lati bodláky prod-u- t

po H0 rmhMdatta
al jo li a aiproinl SU-dov-n

jiKtl uináta
ra rniMihfl aapiana

aneb nlo atleta
s tihirdntrkou 0 r
kolhii h iro pil el

Íninii
m iik notlnct-n- an-- po-- '

liOSfilMlrMn li l ZDA HM A JKIiN Y

HOIHNK i ZDA KM A klyl Jli h koupila aneb
tMnli a a A t a e a a al é „

"'" ' s r% tt jnruIiKťT 4 Uolty Jilif CIIICAtiO ILU Ur

tl

)Mt s)lai1 Uk

pmtt kadit řhripola kalarrha hrtaaa a

prtflDtak tnianl rhrtpca tnta
balxUm f krha prJalkant anarbntia a
pmU Tiaat anaiorlm pilo lasa 60c a S5a

5a přeptej ve vtee h Ukénir a

Prsti záepě arte
Rvfrovy Tllnlky jro Játrt

za aso
lloleslt klavy

nervoenoaf horkf boleaU uw-vov- é

Jist a rychle vyMtf

Hlt U

Á
Krdtnt dva litogr&fováni obra-

ny fftdttavujid Ittké velikány
Husa a žiiku hodlci st pro spol-
kové a veřejné místnosti jakoi i
pro rodiny yidmt nyní na skládí
Prodáváme jt oba po $too mntb

a prémii k Pokroku Západu ta
doplatek jocii

Vd Pokroku Západu


