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Slované v Ntmtcku se budí
době kdy leští v sousedním krá
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Hrány lyto lnou dokonal a pnU nemalí v trhu sont rovných Jmou

ivlitu v? hodn k vláčeni půdy plevellté Junu v I 8 i a 4 oddlliwh — 3Utehdy v Turíně vyhlášená stáno
hou a umčjí Některé berlínské
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polské účetní a dopisovatele oj jvl osDome --Ail ovini uJoul II Je nrmílíclo oMi--! v vhII oaad don lit na I - inr mm wu st ttM -- ' 1 Jženství jest náboženstvím státním
Mazuři evangelíci v Berlíně dotud -- jj m uvuwíuj a da ww TT ň trzaale ostatní vyznání jsou trpěna

Parlament sestává ze dvou snětnobyli úplně rozprášeni Nyní po
čínají se organisovati hlavně péč

pastora Abrahamovskéhojenž při
ven z poslanecké sněmovny a ze

senátu Tyto sestupují se každý
misse skládající se z podobnýchsto jest ostatně vojskem obsaze

no Dva vojáci angličtí byli ubral si na pomoc i2Členný komi
rok Král má moc výkonnou

dobrodinců jako p Miquel ná
vrh polský zamítlatét Mazuři pořádají společné smrceni Davy lidu pokusily se

smlouvy však jež by obtížily fi
modlení i zábavy atd a všichni ú

Nové coíroyé melonny "Pani Rose"
l'an Paul Rose pita: Dec 4 181)7

"Shledal vm lihem 20letébo te-
stování melounft te v severních atátech
zvýAuje se poptávka po melounech s

masem a dále že obchodníci
dávají mu iřednont k vfili umístnění v pftl

buslových kolíkách Usaee jest pfllié
velkým do koMkQ KmeralJ Gem nevy-
drží dopravu v teplem počasí mimo
toho rodí melouny nestejné velkosti

nance země neb změnily hranice
území mohou se uzavírati jen se

častníci jejich kroužku zavazují se
Že budou ospalé rodáky národně

probouzeli v obcování s nimi
LITERATURAsouhlasem sněmoven Senát se

stává z členů jež jmenuje král na

zapálití nemocnice ale byly zapu-

zeny Ztráty jež vzbouřenci

utrpěli nejsou ještě známy

Sir Henry Bessemer je jedním
z oněch geniů lidstva kterým
dnešní doba děkuje celý svůj
ohromný rozmach ve všech pomy-slitelnýc- h

oborech práce na zemi

"The parks and boulevards ofjich doživotí Poslanci volí se napouze polského jazyka uŽívati i

šířiti s národním vědomím i mrav
né zásady Politika je vyloučena

5 let 5oleté výročí udělení této

ústavy slaveno bylo v Římě za ú- -

častenství krále Humberta velký
— Kašubové zbytek slovanských
Pomořanů konali dne 6 března

jiě raul Hon chyby
ty o Isttafiule vyne-
se více vydrží déle

uspokojí lépe nežli

kterýkoliv jiný me-

loun Jest to nej-lep-

meloun jaký

mi slavnostmi Také rakouské

vyslanectví v Římě bylo skvěle
a voue iíessemer jest vynález-
cem laciného hotovení ocelové li-

tiny dmycháním vzduchu do roz-

taveného železa Svůj vynález

osvětleno Casy se mění V slav

v Lem bor ku schůzi na které ro
kovali o tom jak by se měli sor

ganisovati k volbám a církevně

Provincii Pomořany obývali ně-

West Chicago" Pod tímto názvem

vydali komisaři západních parků v

Chicagu dvacátou devátou výroční
zprávu obsahující 119 stran Ne-

máme místa podrobně jednotlivo-
sti rozebírati a proto jen vnějšku
přidržeti se můžeme a o tom mu-

síme říci že skvostnějšího repor-
tu na sta jich každoročně do-

stáváme a velice vzhledných jsme
dosud neviděli V Čele výroční
zprávy jest znamenitá skupina po

nostním shromáždění na Kapitolu
promluvil král Humbert vnuk

Moje zkuHcnoBt ním v jižní Indianě ml
nulou sézonu byla velice uspokojivá
VVlma toho in rruttn rHli& vnik Pnnakdy výhradně Slované pomorŠtí Karla Alberta Před proslovem chám Osage melounu a budu sázcti Paul

jemuž děkujeme železniční koleje
ocelová kola ohromné ocelové

obchodní párníky s jich lodními

šrouby a tlakostroje troj a Čtyř

Jíošf Letos zaaťlal liem tvto mrlonnvkrále oslovil jej starosta města
Či Pomořané nazývaní také Ka-šub- v

Kabátky a Slověnci Po
ŘímaPjenž slavil krá ovský rod

savojský jakožto jediný jenž v r

do TittsburRu Clevelandu Toledo Indi-anapol- ls

Ciiícbjo a jiných vzdálených
stanic a v každém případu doSly v dobrem
pořádku a nrodaly se za neJvyfiSl ceny"
Zahradníci shledají jej za velmi cennou

zeleninu po Usaire

násobné snosnosti atd upravil na
základě dlouhých nákladných a dob parkovních komisařů mezi

mořané byli od nepamětných Časů

národem osvíceným a pracovitým
a vynikali v té příčině vysoko nad
Němce Měli též vlastní knížata

1848 svému lidu stál v slovu Král

kterými s pýchou hledíme na naHumbert mluvil ohnivě jako Ital soustavně konaných pokusů Ro-

zen byl u Hertfordshire odkud semluvil mírumilovně jako každý Pntui pkl 10c 3 pakl 35c % unce
Vtllll Ui„ 1 1 nor tjn OfnuHOn

svými rodiči se v roce 1831 odpanovník a mluvil liberálně jako Vauahaniit katalog výhodných kouní

šeho Karla Pavlíčka který jest
znám co vůdčí duch celé parkovní
správy Mezi parkovními polici-

sty vidíme známé tváře svých přá

jest trochu lcpM nežli jiné Ilustrace jsoustěhoval do Londýna kde se od

a v různých dobách podléhali krá-
lům polským Ti Pomořané kte-

ří už dávněji odpadly od Polsky
ztratili úplně řeč mateřskou a smí

málokterý panovník Kladl důraz
na svobody lidu a na péči o jeho

vzaty dle přírody a vysvětil v&e o zahradal strojnictví Prvým jeho vy dí lukách a farmo Za&leme jej tdarma
nálezem byl stroj na úpravu bron t každou objednávkou 50000 ston naře--vzdělání Zel že v činech jeho

vlády nebývalo v posledních le

tel pánů Jos Jurky BroŽíčka
atd Že 1 letos budou západní

sili se s Němci Keč pomořská zového prášku jak se ho přítomně
tech viděti stopy těch naopak ku pozlacování používá a peněžní

či kaŠubská lišící se značně od

polského literárného jazyka za parky požehnáním českého lidu
14 t a 4Itálie zakusila pro slavomamjenž KOiem men Dvaiicino neien svou

nifif věnováno jest novým Canna růžím
karafiátům atd Vftíinu druhů semen

prodáváme po 'ic paklícek — za polovinu
proti jiným Pintě dnes Na východ neb
zápau Rychlá doprava z Chicaga neb
New Yorku Jsme jisti že váni uíetříme
peníze UW— lm

Yaiisrhan'8 Sed Store
U Barclay Htrw-- l I tH- -m Handnpb SU

New York Cbiraffo lil

ji vedl k dobrodružstvím africkým přírodní krásou ale i obživou

zisk tohoto vynálezu byl takovým
Že Bessemerovi umožněno bylo
věnovati se dálším pokusům V

roce 1856 oznámil "British Asso- -
Kiere se jim opeine dostane ve

chovala se jen v těch okresích ch

které až do rozpadu
Polsky náležely k říšiQpolské t j
v severozápadní Části provincie
západo-prusk- é jež z větší části ta-

ké náležela k polskému Pomoří

službách parkovních o tom nepo
ciation svůl vynález a následky chybujeme vždyť našeho Karla

a k rozmachům militarismu hojně
běd a podnes churaví krutou cho-

robou sociální jež podlomila v ní

síly i dělnictva i středního stavu
A nespokojenost těchto pak ne-

jednou na povely z Říma léčena

Pavlíčka známe a ten — tvrdí mutohoto byly nezměrné Vynález

pancéřových ploten jest rovněž

otslcdujíi-lr- h

Importová-
ních druhn tt zarutanou
kÍH vosií nntiíxlme u cen v
velkoiibchtNlni: rler ora£

Semena
t j ve východním koutě provincie

ziku ! Na zdar !

Knihovna Americká Právě vy
Bessemerův

byla žaláři a bodáky Nicméně Italové povolávají své vojsko iplt šlo 12 číslo XI ročníku tohoto
id italský rád zapomínal příto do Evropy Za krátko již se má

výtečného čtrnáctidenníku vydá
váného tiskařským družstvem "Pafrické osady Italův Erytree

kf kapusta Akouki salát hlávkovy muloun
laponxk mák totký kopr fpenát wll mtiKde-bumk-é

pKtr£tl htkvKka videfluUá okurky
runké řepaťifjrptíiká mrkev muloun uborak
ráčata ttleuká vodílatka dyn dun-iHps- ká

tabák havanký a umíícnlnu kvřtln
Víecli 0 Scontovfťh Imlifků zailu vyplacené
lo olxlrÍ4 ní So 3 bulit ky 6 halíek& 10 rtů
Bťtnena tato Iwm pouze pro náH pfntována a
nťjou Jinde k doxtánS Nevyhazujta pěníte
za semena bezrenni kdy i mfii-t- e a náH úoulaí
ta neJli-pS- i skoro darmo AdrwutU
jeduoduie: Chlade k 4e Co Duulap Nib io4in

vrátiti všechno tamní vojsko vla Z" v Omaze Přítomně vychází

mnosti ve vzpomínkách na dobu

před 50 lety kdy před Itálií oko-

vy již již střásající otvíralo se
zdravé silou kypící mládí

ské až na jeden prapor myslivcův v této románové knihovně známe
Nyní právě pluje z Afriky zpět do nitý román "V saloně a na galle- -

Itálie 1000 vojáků italských s genJest néco shnilého vřífi staré VikyX jích" slavného francouzského spi
Stevanim v čele: co ucvidčt má sovatele románů Ponson du Ter- -Povážlivým zjevem pro Angličany
následovati několik setnin genijní- -ich panství nad Východní Indií rail Senzačním jest líčení morál-

ního bahna nejvyšších kruhůje vzpoura jejíž vypuknutí teprve

ŽfdoTk bramboryt
KYTKA Nťřli koupíte zaplete l pro popi o
sázeni sklizni a úrxlř {tanut MM bu po akru
urenaml a dopravou do vJoch slanle ZDAR-
MA JtHl-- buil II 00 hlM

3 P Vissering box 181

Alton 111

ho sboru Posádku v osadě tvo-ři- ti

má prosté vojsko z domorodpřed málo dny depeše londýnské francouzské společnosti ve kte
cův — pod velením italských důbyly oznámily Ze povážlivosť
stojníkův — se skládající Jeli-

kož vojsko to ale osvědčilo se
ta dobře se i v Londýně vystihuje
vysvítá i z toho že tam zprávy o

býti naprosto nespolehlivým lzeodboji potlačovali dlouho dost a i

rém uchvacuje postava něžné dív-

ky ethérického zjevu perly v blá-

tě prosté dívky z lidu a nevěsty

počestného muže práce — Ceri-sk- y

Kdo čte toto zajímavé a na

nejvýS napínavé dílo věru že ne-

přestane dokud má — řádky
Dvacet Čtyři sešity těch nejlepších

si vysvětím odvoláni italskéhoe propustili v širší veřejnost tepr
vojska z Afriky jen dvojím způso Jřdfn (Uolnl bh

Jitdnoroni IW--
ve když podařilo se vzpouru jakž ti

Dvouletni bilitakž ovládnouti A také tyto
zprávy telegrafické jsou nanejvýše

ctyřlt„t T hospodářští! a mlÉkařent

bem: buď Že Itálie má opravdu
úmysl zříci se africké osady nado-

bro aneb Že chce mít i doma pohousečné a nejasné ponechávajíce v S anora 1

I íervence IHB8PoUtek bih&tově více sil vzhledem na nebeznejasnu zvláště hlavní příčinu
románových prácí % celého světa
které ve čtrnáctidenních lhůtách
ročně vyjdou stojí předplatné tipečí jež v Evropě větřívzpoury Ta jistě není ryze lo-

kální třeba se v Londýně snažili "J3o£e eo's Polsku po lak dlouhé Pobavil se někdo kdy ušlechtileji
VjnřoTállí zdarma Dnpllta si o lllnutrovaný

katalog Adrenujto C F Curti( Amen Is
h2t4-3-

"Alplia Dc-Lav- ar

déle a lépe než předplacenímdoby Zmínili jsme se již žetak vylíčiti a souvislost as se vše-

obecnou nespokojeností jež od německá vláda kromě nového mi- -

et již proniká bramánské i moha- - ionu marek na umělou německou

pomorské v okresích bytovském
lemborském a slupském Počet
Pomořanů udává se na čtvrt mili-

onu v čemž jsou zahrnuti i doma

nepřítomní Z toho počtu žije
ve jmenovaných pomořanských
okresích na 15000 duší

Krise v Srbsku Vládní listy
srbské již přiznávají že minister-
stvo Vládaná Ďorděviče nemůže
dál a že se octlo v krisi Příčiny
jsou mnohé Materialnou příči-

nou jest že vídenští finančníci
zruSili smlouvu se Srbskem o no-

vé půjčce a nechtějí ostatek ujed-

nané půjčky vyplatit ani po sráž-

ce 7 proc ze sta Ministr finan-
cí Štěpán Popovič po návratu z

Vídnfe referoval o svém špatném
pořízení v ministerské radě a pro-

hlásil že mu nezbývá než vzíti

čepici a jít Druhý den začalo se

proslýchati že i Vladan Ďorděvič

odstoupí z úřadu předsedy mini-

sterstva a převezme od liberála
Andonoviče ministerstvo vnitra

po něm pak že předsedou mini-

sterstva stane se jeho jmenovec

který je nyní vyslancem v Buku-

rešti Generalisímus Milan jenž
sliboval králi Alexandrovi výdat-no- u

pomoc Rakouska je v kon-

cích a fiasko jeho je spečetěno ta-

ké v balkánské politice v níž Ra-

kousko jeví nápadnou lhostejnost
k tužbám vládních Srbů po rozší-

ření směrem 1 Solunu a začíná se

opět svůdně usmívati na podnika-
vé Bulhary

jolefé výročí udíleni ústavy v Sar
Jinii Dne 5 března bylo tomu

50 let kdy král Karel Albert je-

hož rod—savojský — vládne nyní
celé Itálii publikoval v Tnrině

pro celé své království tehdejší
království sardinské rozkládající
se cd Savojska po moře Ligurské
od Francie až po Lombardii (teh-

dy rakouskou) ústavu Ovšem te-

prve když revoluční hnutí počalo
i jeho zemí zmítati Byl to ale z

četných státečků na něžítalie by

medánské obyvatelstvo indické a

"Americké Knihovny?" Adresa:

"Knihovna Americká" Omaha

Nebraska

Nová Ikola tpévu Pan Anton
Machan známý vůdčí duch hudeb

m I I Ikolonisaci v Poznani ustanovila

pro letošek ještě 400000 marek kjež loni již vedlo k několika De Lával Alpha Baby
odatfadlvkv anutanv

vzpourám jež — ne bez námahy umělému Šíření němčiny v pol byly prvními vidy nej'(p-iít-ni

a neJlKcinéJiuil Jaou
byly potlačeny V této souvi ských zemích Německa Tato zaruwny že Jtou leptiml

ntf11 y Imltaoe a paposlední suma byla vložena do
iím li v rk-- váleny veinl ku- -

slosti s rostoucím všeobecným ji-

třením v Indii a v současnosti její
s nesnázemi a konflikty Anglie v

pruského rozpočtu s tím že z ní

má být utvořen disposičný (ond Í B mtrtkráte tolik Jako

ního světa v Clevelandě Ohio

podjal se s úctyhodnou pílí a svě-

domitostí vydání prvého hudební-
ho díla českého v Americe ve vel-

kých rozměrech Český lid bez

písní a hudby není pomyslitelným
a my chováme to pevné přesvěd

otázce východoasijské jest právě jenž bude dán zemskému presi
nejvetši nebezpečí jež ze vzpoury
bombayské třeba na okamžik po

dentovi poznaňskému západo-pruském- u

a předsedovi regencie

opolské aby jich podle svého
uzdání upotřebovali "k zakořeně

Ulij VIII vnír
kowtlIN) 4ntZ3S—
tlU-t- mi 110 na
jedná krá v ročn
vioenťlíll uaa vá-

ním mlékaaotiia
th na krávi víc nes
odatritdlvknu eaáe
nápodobujti--i a--

al o nov "Ba-

by" neb "Dalry"

čení že pan Machan který jak na
tlačené Britům hrozí i pro další
budoucnost Sesíleno iest nebez
pečí to tím že se tu domorodci ní a upevnění němčiny" Polský

úpravě velikosti a láci díla viděti

lze při naší velké a těžké oběti ve

prospěch obecenstva najde hojné
bez rozdílu vyznání k bhji proti poslanec Jaždževský v posledním Pnparator katalof í 9SS olmahujtci hnjmwt

praktických pokynu mlék atakých n

posezení rozpočtové komise pruBritům spojili kdežto silou těchto
bylo až dotud že dovedli mezi

THE De LÁVAL SEPARATOtt CO
ského sněmu ponavrhl aby tato

Bandolph ACanalSt I 74 Cortlandt Htreet
ChlcaKo I ew Yorkpoložka byla Škrtnuta protože cílbramány a mohamedány indický-

mi nešvár udržovati Ostatně i v její jest nemravný a nepřátelský
Londýně nyní již povážlivost si občanstvu a poplatnictvu těch ze

a učinlivé podpory bez které by s

těží dílo těch rozměrů vydáno býti
mohlo Pan Machan jest na slo-

vo vzatým odborníkem zpěvu a

hudby a kdo touží po díle skuteč-

né ceny nechť se obrátí na pana
Antonína Máchaná v Clevelandě

Ohia Cena sešitu jest 50 centů
a prvi kniha obsahuje dva sešity

tuace doznávají: telegrafujeť se mí Ministr financí Miquel pro-

testoval proti návrhu pana Jažd- -
sieoobdriBf stroje Tallhv4
brány v'fná brány atrojn

[ oborávae vory lhp'ie

daes odtamtud poloúřadnč: "Ne-

pokoje částečně poutuchly situ-

ace však pokládá se i nyní ještě

ževského a tvrdil že řečený fond
není obrácen proti Polákům pro-

tože zakořenění a upevnění něm- -

I o!opr ren v Kaiaiov LioDlra Utt
ver Ht lUick Kalia lilaCo 44 Ul hlCKza velmi váznou Do Bombave

poslány další posily: jízda jež má Přeplácejte načas "Hospodář"Dobré místo IZAZI:trovanébo klcrka Podmínky na poiidání
déli Ur Joa ťaotval ťrigur Neb TOT-í- i

činy v jejích zemích znamená je-

jich prospěch Rozumí se že ko- -'se zúčastniti hlídek po ulici Mě- - pouze i na rok


