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V Egypte Jít hrmy více než 40OO

let staré lef vydAvsjl vétí) a Iep4
úrodu nelil jakékoliv poemky kde-

koliv na avřtě

Jedna t nejlepíli h {Ilustraci o vý-

hodách zavodňováni v zívodnova

nýib krajích kolem Fort Morgan
Colo je le během lotedntch deset
řokfll pftl milionu bylo vynaloženo na
zbudování zavodftovacleh kanálft jel
jsou lepšími než kdekoliv jinde
Pruh země kolem HO mil dlouhý a

lá mil široký jest vzděláván a má
vzhled Jen! Jest téměř ideálním

Nivy vojtfšky pšenice ovsa a ku

knřlce propftjčuji krásy roísálilá plá
ni

Tisíce hbitého dobytka a tipsčetná
stáda ovcí pasou se na bohatých
pastvištích Leckdes zřlti jo ovocné

háje klesající téměř pod bohattin

límto Ifdfiern vrhátutl telh' pou

I#vý řořiiáo t péra řtojvýteériíjilbo

rominoplsi' pWho AIoím Jír4k
' Vthhh tufhhn a sice iitřísjfto
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Mluti ja jrotfi i# netléi nou a olri
doby Uhdej4i llčn je tak věrné jk
Jřt pou pero Jir4koo oho do

d 4 Mjí' h flVřejftěř)ím lojoto
obraci i bohstfch dějin našich čt

fi4řáfři n4ím míroii nemalou # ía
♦déélme — Knihovna Amsririá y

il4if ve Ihftl4ch Ílřfi4cll denních
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ohn4í ioiie dolar roční

('íni Io)my ie é cesty kotem

víta vypravuje Jotf Kofenský M

hojnými yobřienlml vyi!4v4 3 Ot

lo v 1'razn v pěkných eeiitech o tu
kř Vsel celého díla "Cest kolem

vřtaH seíit 3 čili dílu "fclnaM seiit

2— Hplsovatsl pokračuje ve ivérn

zajímavém líčení copateh ynft'ř!í
tředu' I nebude zajisté čtenáře

který by a potěšením nesledoval vy

privováni veskrze poutavé pro na

íinre véliinoii zcela nové Celý er

stopia éte e velmi příjemně jako

kapitoly zábavné při aichl čtenář

mimovolně nabývá znamenitých vř

domotl Nemalou ozdobou knihy

jsu pnvodnl skvostné illustrace

vítSínou reprtidukce fitografnf ji
mil je tezt prostoupen Cestopia
Kořenského odporučujeme v Aeru če

ským čtenářům!

Ukončeno jest právě vydaným se

íitem 30 illustrované vydání MW
flek ambeuk a humortitk Svatoplu
ka Uecha" jeí v úpravé věru salonní

vydávalo nakladatelství J Otty v

Praze v sešitech po 30 kr Kozkoéné

práce Čechovy dávno jsou známy

jako perly české belletriatiky i Jsme

povdččni Ottovu nakladatelství že

opatřilo jim také dňatojnou zevní

úpravu kterouž kniha Čechova na

bývá lim včtál vábnoeti Skvostné

illustrace opatřil umělec V K Manek

zajisté jeden z povolaných jehol
ňtětee oživuje výtvory mistrovy Ne

váháme doznali že v {Ilustrovaném

vydáni Čechových "Povídek" získali

jsme znamenité rozmnoženi řady ele

gantniuh původních knih pro česky
Halon i doporučujeme české intelli

genoi vydání lo co nejvřeleji

"Ximru" časopisu zábavného í

poučného vydávaného J V Sládkem

došlo náa číslo 14 ročníku 24

následovním vybraným ohsahetn: —

IJ náe Z Nové Kroniky AI Jiráska
— Čtyři písně Ant Klášterského —

Cslpo Upomínka t ocet O l J E —

Nehodí se k němu Hušky napsal O

V Demert — Feuilleton Josef Jiří
Kolár — Předplatné na rok obnáší

pouze ♦2')0

'Smjina' snflAky ovoce svobodné

ho emyAlení všech národu vydala
Svobodná Obeu v Chicagu pořada
telstvlm F li ZdrAbka ročníku

II ělsio druhé a od počátku Šesté

číelo jehož obsah je následující:
Thomas Henry Iíuxlev l podo

biznou] Jan Neruda o náboženství

upravil AI Janda Hartolomějská
noe ve Francii podává F B Z Zá

pisky dra Aug Smetany psané jím

samým Zřel chrám jsem stavět kdys

(báseň) AI Janda Listy přítelkyni
o víře a nevěře v lně dle ďllolbacha
podává F B Z Láska u lidi a zvířat
i L Buechnera podává F B Z Den

radosti Svobodné Obce v Chicagu od
F B Z O svátostech aestavuje F B

i Dotai adéluje J K Mazaě Bálky

Zidpaiovy a opravami prof Klaněla
1 ředplatnú oťnisl 80 centu ročně

Objednávky přijímá Jednatel: AI
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111

ovo:em atd Více zkvétajicl krajina
ani neexistuje a tajemství toho jest
zavodňováni a dobytek Farmer v i' v

okresu Morgin žije na farmě a z l
farmy jež vždy dá mu dvojnásobnou
sklizefi prflměrné úrody na pozemcích t

nezavodňovaných a chovem dobytka

ň tnViálhl etyky fiko lillufké
Přítomnost rálij er Jelri kov
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válkou rvbsko-tutlhtrsko- ti v# eh(t
kdy sjednocenému knlžet Iifmil

Vp4d vojk tureckého Dípb mttieké

tyky přerulehy pk později Co

k'li ululo - lé loti) bylo ftk
tou pro obé stMny a í!fií

ujfnu pro ví Slovaestva na Výr ho

dé Zavedením státu io aut konči

tplsod odd4lenl a odrUenl dvou

n4rod1 které v n4 pravou sIomm

kuti f 4jenittoU ale také tJiifiu
ke vem f ř o r k i u 1 ý li ttuI iti mohlo

Jen Jedn pocit: Ilu nad tím co #

ttlo A In dni v ukariihk)! kly ťjlo
ntpjrtf tifjvřtif ntxUvtti Jm
u! $9 lolu iiitrrmciKo rnluli
vané třmi kdi2 ni trval 'MÍ

mílí rijfin n(oli iiMmipí řir o

#t)'fnu nii)frua ulilllcnf )f AteNtvf

jI vyhovuji iifji-- obotriým cilftm

Í8 líi obijHilným íritiMftiii A

tké o )ftť)hu tohoto tyrovn&nl

jni9 nikdy m-by- v pochytali
Vř-dé- iiť

jini žt tam i tu ns Vflkť m

národA nickám i v jeho vyťliovawi
bulharském jt veliký okl! hluboké

lánky Omnia vircit amor Imlra

lidu přťfDoiili dloiiliiili-ť- Mriifň

Jen fofiixl u by lu třeba a uk&ralo fp

žo přírod je filnřjil m2 úklady
ťroMtředkoviitelé jen uxnadni1! co

bylo nezbytnosti: Ninfr od lidu k lidu

Jita lidu lo oyl který katolického

prince Ferdinand donutil uby prv

roíeuea svého dal na pravonUví 8

vypoil i od pravoHlavního para

cent kmotrovu!! a tolikéž byl to

blan lidu který piimél mUdého cara

neodepřlti uplnění pronby té a vyjíii
v ÚNtrely n&rodu bulharskému kdy!
tento e obrátil k národu ruskému

To jo význam a vysvětlení fakta 2e

ne oba zane nalezli Co vzalo za své

při tom byla politika protilidová a

prolinárodnf Nic jiného nic více

JJylo by historickou iirHpraveillno

stí kdybychom vSechnu vinu devíti-

letého hnévánl uvalili na HulharHko

Jako vidy každá ttrana přispěla k

nému Hvým dílem

Majtce charakterixovati prohřeíek
Itunka fliciálnfho KiihIíh mnžernu

joj ithrnoutí vj Hlova: řo nernélo citu

pro uvédoméloMt Bulharů Od onoho

2'J února r 18"i kdy nešlo ha první
úitavodárné Hobránl a rentaurován

po pélt Mtech ttkoro letech bulharský
tát Bulhar pokládnl mo Bulharem

Po Slivnici a 1'irotu kdei uhájil
vlastni silou wvoji HamosUtnost proti
Milanovu Srbsku talo uvédou-los- t

jesté stoupla Zrovna tu vyslanci pc
trohrídského kabinetu zajisté roti

vfili carové a národa ruského neše-

trné ro jl dotkli Nemohli polepšili

dojem akce takové že Kusko posta

vilo se proti ujednoceni vlastního

knížectví a Vícbodnl Humelil touto

tvftrou ln rllnského kongresu proti
Kusku zdělanou a tím rrot Knaté--
vu míru 8vato5tf pánskému Bulhaři

uvykli si viděli v Bušku pomocníka
kdosalení wvch národních idealft

Jednotné Bulharsko bylo takovým1

ideálem Tomu le Huško vázáno

jiwuo culouvou berlínskou ee strany
vé nemohlo podporovat a jménem
výra krýti revoluční akt nmkuu
tuto poraíujícl prostý rotutn bul- -
bartkýroiuméti nechtil

tUU vHU fl ik m lUU&nA

bfti ykUI4ňf l#ó Jiko pod-

por řMitiil1 proti fiěm Jho
ýi ho lnloni přihrnuti polěrftýffc

lk trikl tOI4 foofri m

kleřé Oi Žofřn hybí t 4ní Ktilhnř
ktfř ittfdil H'a'iboov

IVAiI % Vílřti (unývymoe oihIit4
r4nl kw kstoliitfl fí'" B"fl

Ht( proo f vnoi!( v ltilhrkii
po pádu tutodo antokriU a t )(uí
p irtifnovánt knfbte I dnnov -- lí

nkho h4t9pisii llpeřovým
dufiort pf 1'Oi'třhoij trtVtl

Jli I oh i i otAm slily a nirody

V'yjifiibi iifiil nifnl M I tul-lnr- ko

vrátilo k oh' motnii

I'řine Kerdiriand 4n vytovil to

hypebolí'kým ♦(f-koto- i M4pd
)nel iidn ni lion svoje anathemi

litít-nk- výeholu omřu moji djnv
tií a svítí rul bufoiietiotlH
O bčteiiif-l- l co je ve slovech t"ih

nsrdoiítio thývá Nillharsko iťot alo

s a cesty kďré nikdy nemělo

opouštěl tiritilo přltft západu ale

tíklo v náhradu jinou"
Mriídohohf které náleží minulo

sli v úóliH Ích a následcích svých

bylo trapným dost aby bylo oběma

účastník nm jím poniilecýro pouče

ním nevracetí se k taktice která

oběma přinesla jen ztráty rnateriáln

a morální Kemohloť býtí Hušku na

prospěch když pod Dunajem kde

padli tisícové jdio vojínu bylo bez

vlivu a když v Evropě melo povést'
Že malé národy slovanské osvobozuje
toliko by je samo učinilo nevolríky
Bulharsko pak bez sympatii Huška

je podobno ledové kře které co

chvíli hrozí náraz a stroskolánf

Novému minislru zahraničních

věci ruských náleží zásluha že stavu
tomuto stala se přítrž a to smírně
čestně a důstojně Bulharsko uznalo
že jeho ruleto jet jun pod záštitou
nixko-hlovanck- ou a církví národně

pravoslavnou
' Ituxko pak že inňže

naklonili hi národy slovanekó jenom
při plnérn Setření jejich individuality
a samobyt nosli luk napraveny cby
by minulosti

Mzda relé ho týilun a MtAlA práce

je požehnáním které nechápou vSich

nl v tyto mdlé énsy a I když je8t práce
doHtatek nemoc éaato ubráni nám
} nejsme éiéastul dolirodlní toho
ť:téte co pan J Krčmář ze Chamols
Mo praví o tom v donise ye dne it
irezna lMítr "1'íelevňlm přijměte
ode mne nrdeéný dík za vyhojenl
které jHem dosálil uIváním VaSich

Ii'ki1 Dra 1'etnt Holinko a I Zřivého

Oleje 1'oArokft jHem byl neH(:lioien

pracovatl Hedm první třídy lékHÍŮ

mne léčilo a každý z nich hojil jinou
nemockoneéné když každý z meh mně

dalnvé nejlepSí léky a na mné udělal ně
kolik dollaru puk teprve" bh přiznal že

moji nemoc nemťiže vyhojlt adal mně

odporiirení k jinému lékaři by Holiě

též pár dolaru udělal a tak h jich
sedm o mé peníze df lilo aváak máj
stav byl ěím dál Um lioril Náhodou

joem od Ván olidižel noviny "Světlo"
a po přeétení jsem se odhodlal zktmlt
Vašich léku Důvěru jsern v ně žád-

nou neskládal nettoť jsem byl mnoha

léky oklamán Ale dnen lí) března IHM

Vám dosvědčuji Je jenom skrze dra
l'etra IIotHiko a Olej Léčivý jsem
riplně vyléčen a bez Vushh lék rt nikdy
10'bnlu Dle mého přesvědčeni moje
wmw 'i4 revmatlMm a křeřv" la
matujte že dra Petra líotoko není

l)5kárni(kím inmlr-eikfln- Ollo ía
rMlávA hu mÍHtníml jednately

nebo majitelem přímo Adremtujte
lr 1'eter Fahrney Chicago 111

Ho
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án Sam H-yt- rk

ochoty vzal na
sebe jednatelnt( pro naíe listy jest
oprávněn předplatné přijimati a náa
ve všech sáležitoslech aaetopovati
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Naí čtenářové dojiti sledují

velkým f4jniMu po]sn4ní ol tlo

túlnébo kfjn naho p L J Pal

df pod výía uvrJsným lilujem kt

rél připraveno měl pro předn4kn
před literárním klubem Atorovy
knihovny v New Yorku v Ml anglí
t ká a kterél pro Pokrok Zápa lu pře
loženo bylo Jak jtm Jil čtenář

atvu sdělili upravena přednáška tato
a uveřejněna Jet v měsíčníku "Mid-

land Monthly" vychánejlclin v Des

Moines lowa pod názvem Bohemia'

Mtřuggle řor Ilome Hule 1'ojednánl
rozvrženo jest na dvě části i tilch!
Jedná první o zápasech a utrpení ná-

roda peského v minulosti kterážto

čast uveřejněna Jest v čis únoro
vém zmíněného měsíčníku druhá

část pak pojednává o nynějším zápa
eu Čechft o samosprávu a uveřejněna

jest v sešitu březnovém V stručném

a plehledném eplisobé líčeny Jsou

snahy a vymoženosti národa našeho

a čtenář anglický seznsmováu jest a

nimi Každý nvpředpojaý čtenář

musl doznali Žu spracováním a m

uveřejněním přednášky této

byť i tato se byla neuskutečnila tak

jak povodně obmýšleno získal ai

pan Palda vděk každého Čecha ame

rického neboť záslužným dílem jest

dojista každý příspěvek k poznáni

bohatých dějin našich a šlechetných
snah národa českého i vymoženosti

jeho jak v dobách dřívějších tak

snah jeho dobách nynějších Každé

tnu t nás dojieta záleží na udrženi

dobrého jména avého i národnosti

naši a co přispívá k seznamován

amerických našich spoluobčana 8 dě

jiny našimi to přispívá ovšem k na

býváni lepšího ponětí o náa a zínká-ván- l

nám i národu našemu úcty a

eympatliií

Jsme proto toho náhledu žo jest

povinnosti každého vlastenecky umy

šlejlcílo občana aby přičinil ho o

rozšířeni onoho inéalčníku mezi evý--
m i anglickými neb anglicky čtoucími

sousedy Máme též dost a dost rodin
v nichž dílky neměly přlležitoa tna-uč-ili

se čtení českému a tu jest po
vinností rodičft aby v jejich ruce

vložili spisy takové s nichž poučily
by ee o minulosti rodu svého

V zájmu našich čtenářů opatřili

jsme zásobu onoho měsíčníku a pro
dáváme Heit za lr cenin aneb oba

dva jež pojednáni lo obsahovali bu

llou za 25 centfl kteréž nám čtená-

řové mohou třeba v kolkách odi sl iti

Nadějeme se že přihlášky budou co
možno hojnými Mimo článku t
éra páně rahlova obsahuje eesit

onen ovšem hojnost jiného zajíma
vého čteni

Zasílejte přihlášky a objednávky
na adresu J'ukrok Xtíiuulu

tdh-l- ni Omaha Neb

IŮWĚ Mí Zapadá

Mamo na skladě velké množství anlsá
Aha vnírh anouřnťVh ze vAerh možnýrb
Obořit Divadelní Hnisy mime vJechny
ei jsou k dostáni v rnznyrti ablrkara
'iMe ti o seznam a otxlrite je) zdarma
Atiretujta Jednoduše

lkrok Zfpudu OnuAa JVeft

UUllitlllU

Ti kdož nejsou Heznámeni s vý
eledky rolničení na pozemcích

nemohou představit!
ei výhody z toho nad obyěejriým
vzuiaaiici i ovaie co znamená
ll mi #:! i _ !_ '!
uj iiuiii-i- uniishi neo raarzeu
vzrflet úrody — a dátt jí vláhu kdy-koli- v

ei přejete Ovšem iiiuhI ho k

tomu věnovali více pozornosti: není
však výsledek této hoden? I

V Morgan okreau nejsou žádné

klony žádná přlliAná horka neb fí

zimy žádná malarie žádná noúroda £
Lid jeet tu upřímným Nábožetiaká t
a vyučovací příležitosti nasnadě Ce- - '

nylržnt jsou vysoké Podnebí JHt ]f

nejlepšl na světě r

Pozemky v Morgan okrcHii nejsou f
"laciné" — to jest nejsou lackó v l

Jednom emvslu slova Cena rftrnl ho jf

od iilft do liiO za akr v čemž zahrnu- -

lo Jest výhradní právo na vodu jeli- - {

kož veak možno tu uživili ho na 40 1

akrech Hplsenežli na lt!0 kdekoliv vý- -
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