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a dochází souhlasu obdivu a slá Súfijský spolek tělocvičný zvolilTI
vy Česká věc razí si ve Francii

Listy z 6cb

V Praxe 17 trpná 1900

Politika rakouská je chaos je

cestu to—pálil —0 U(Mti

dokud nedostanou co jim patří
Proto dnes v Čechách je vše bez

rozdílu stran proti vládě a proto
tábory lidu jicbZ jak našim Čte-

nářům známo neděli co neděli

plno bez odchylky souhlasně vo

stálý svazový správní výbor sedmi-členn- ý

který vykonal co mu ulo-

žil "Svaz" předběžný V provo-lá- ni

vylíčil mládeži bulharské

nem řádů Bratří v Kruhu č as č
SPS který vypraví mu pohřeb
Co dohnalo jej k sebevraždě je
záhadou Pracoval v růlnách
práci měl stálou vydělal denně
$3 50 takže bídu neměl neopíjel

J nU ketaluv do ! h rukou a abychom Be shotl a vas s vedli
Arcibiskup praiský bar Ltvčiním ivíittiiMik 91100 u ttita vytaň EAGLE áic

unHlMMvuU kuLaénnu mnu vt nibnl Jaat oMHlVirii v kulili
troj

na ohlHdlI muž není rovno Od několika let Skrbensky je stížeo prsní chorobou
Po visitačních cestách ve své die

ii IwkuJonovt Jurt sarutoaa jinak sliosl w vrilL (UUlof latrsu if
Závodjcul ulelM penlia' Wlltsrs Mtrcaslll CoDept2 OroahaNeb junákům potřebu tělocviku a cíle

jednot Zvolena technická komiselají po spravedlnosti co první cesi dostal chrlení krve a musil
poskytuje Rakousko světu

divadlo vnitřní rozerváno-st- í
a svárů pro něž v posledním

se nekarbanil a žil s rodinou v ú

plné shodě Nepochybně vzal sijež účiuně řešila úkoly a vypraco-
vala nutné řády načež správní
výbor ke konci srpna přikročil

tFíletí veSkeré státní hospodářství
život v návalu chvilkové pomate-oos- ti

nadobro uvázlo Příčina těchto

státní nezbytnosti
Vyrovnání českým národem

za dčlnost parlamentu! Libo p
Koerbeře? Ne-l- i tož boj (

Zákulisí které horečně pracuje

nepomůže To starý pleticha

H Pro německé divadlo v New
loni k svolání prvního řádného

sjezdu do Sofie k němuž dostavili

Lee-Glass-Andre- esen Hardware Co
--—prodávají va velkém r—

' Tlačené vyráíené a lakované plechové náčin!--Cínovan- ý plech
železný plech kovoví íboíí— Ostnatý drát hřebíky noZífaké
zboží bicykly střelné chrání náboje a aportovaké zboží

spora je známa Každé i politi-
cké nedochůdče ví že Rakousko
vězí v bahně pro spor českottčme- -

Yorku byl engažován také pan J
Samberk z Prahy syn herce a

se zástupci sjednocených spolků

tělocvičnýchcký Uvádíme toto pojmenování dramatického spisovatele českého
Pan J Šamberk byl před několika

OMAHA NSBRASKAl2l0-'22- 3 Harney illoe Předseda "Svazu" Stojan Za- -

zajet na jih kde vyhlašován už i

za mrtvého Leč pozdravil se

vrátil se na arcibisk panství Bře-řansk- é

a 15 srpna do Prahy
Zdráv úplně však sotva kdy bude

Síltánl lidu v Rakousku kODati se

bude letos Přípravy činí Němci

velké Chtí stoupnout cifrou na
nás ukradenou Češi mají co se
bránili Chceme věřiti že napnou

síly všecky Ve spolcích národních

aspoS už ruch začal

Ryt Em Škoda známý chéf

a zbrojovky v Plzni

Chlumecký uherský machr Sztll
a všichni ti kmotři rakouského

porodu si dříve hlavy rozlámou a

po augustiansku řečeno vody sko
jmov proslovu zde velkou řeč k lety též členem divadelní společ-

nosti Ludvíkovy a zalíbilo se mubulharským junákům v níž vylíčil

schválně neboť klamně mnozí ci-

zinci představují si sporem tím

pouze otázku jazykovou vSak Če-

chům ve skutečnosti jde d defini-

tivní upravení vSeho státoprávního
poměru král Českého k říši a v

souboru tom otázka jazyk je pou-

ze částí Vyřízením státoprávního

řepinou z moře přelejou než bal-

vanem rak sporů hnou Že zá-

kulisí se tuží toť faktum Koer- -

důležitost tělocviku uváděje že

fysické a mravní zdraví jest hlavní
ekonomickou silou za osobní bla-

ho každého člověka lid považuje
zdraví za: nejhlavnější kapitál v

životě říkaje: ztracené zdraví jest
ztracené jmění Fysické a mravní

ber staví figurky Z nebezpečných

soupeřů dělá si přátely Obávané-

ho Gautsche získal povolav jeho zemřel

oblíbence bar Hauenschilda do Pohoda u nás zračí se v jediném
zdraví jest hlavní životní silounejvyŠŠÍ účtárny Boebm-Bawer- - slově: Suchol Hrozné sucho

South Omaha Brewing Co
: B TETTBE majitel-výtečn- é

pivo obyčejné jakož I zvláštní druh "Pale Export"
Telefon v South Omuze 8

4?feJ K SINKULB
Jediný pivovar v Nebrasce který zaměstnává Českého cestu-

jícího zástupce ——

METZŮV e PIVOVAR
vyrábí vyhlášený a po celém Maijnv IaÝjÍIí 0ljelaáv:am vínuje m

cápadé ca nejlepší uznaný IXUl v zvláStní pozornost

autonomního a dekrety a patenty
i přísahami králů českých zaruče-

ného právního požadavku Českého

přestal by spor a zavládl by klid
Pravda hrozí se odporem Něm

Neprší a neprší Někde od jaral každého národa pro vítězství v
mezinárodním boji a nabytí prav

asi v Americe proto přijal enga-žeme-
nt

od Němců

1 Pan AI Janda z Chicaga se
stal redaktorem clevelandskébo
denníku Američan a jest dle tam-

ního druhého denníku Volnosti již
asi Šestým nebo docela sedmým
redaktorem téhož listu během jeho
málo přes rok staré existence
Tím ale jest vyvráceno tvrzení že
by Američan chtěl býti listem ka-

tolickým neboť p Janda jest
znám české veřejnosti co rozhodný
svohodomyslník' CZ3 ' CZj

1 Veřejné cvičení a hry českých
dítek clevelandských odbývané
1 září ve Wade parku přilákaly
četné obecenstvo které se pohle-
dem na výkony dítek velice bavi

dy řádu a svobody v zemiců Víme o tom Leč zde dluž

Po Otavách ani stopy Vše sleh-

nuto Pěkné to léto I prameny
vysýchají vody v řekách také na

kovi přislíbil až doministruje bo

hatý odpočinek a vyznamenání a

bar Bacquehema svého druhdy
šéfa teď soka inspe jmenoval

presidentem nejv správního sou-

du Ale aai to ani vysoké vy

no uvážiti dvojí: předně odpor Vylíčil boje Bulharů za svobodu
dně Pozdraví Nemoten Dude zcela neoprávněný a tu-

díž potření jeho bude nikoli nási

a přál si aby mládež bulharská
vedle fysického zdraví proniknuta
byla umovou a mravní zdravotou
neboť "mládež jejíž um je jasný a

znamenání vůdců levice a lordů z Bulharské jnnáctvo
panské sněmovny nestačí Starý
Bach a Metterních ti dovedli vlc

než Koerber Szel a Goluchovski
čistý srdce junácké a šlechetnéTaké "Mladé Bulharsko" záhy

lím ale prospěchem mimo to
Němci rozumní jak jsme kolikráte
dokázali citováním německých
listů že kloní se k autonomnímu

vyřízení sporu českoněmeckého a
ti přepjatci kterýmž vězí Berlín v

vůle mravní silná a železná — ta
a — jeli jakmile zahoukl lid

Proto až budou figurky nejlépe

ková mládež je nejjistějši zárukou
že národ nezahyne ani v meziná-

rodním boji ani v boii za vnitř lo Sokol - Tos Štíbr připravil

Omaha Brewing Ass'n Pivovar

vyrábí celém západu rozesýlá výtečný ležák
rozestaveny pánavé foukneli vítr

pochopilo' že národní duch jen v

tělesně a mravně zdravém národě
mohutného výrazu dochází První

junáckou družinu zorganisoval
apoštol svobody Vasil Levski v

osadě Enikioj S družinou mladou

ních nedorozumění" Řeč ušlechtinárodů jste s celým tyátrem na k tomu cvičení a hry velmi rozma-

nité čímž se svojí dětskou tělolá vyvolala nadšení a zanechalazemil A na takové fouknutí stačí
dobrá Česká muzika Dopřejte si cvičnou školou učinil dobrou rehluboký dojem

klamu dětskému tělocviku mezínové zkoušky Ministr národní osvěty Todor
AmerikányZbyteiné hlavy lámáni o seskupeHAMBURSKO-AMERI- C A LINIE Ivančov vřele vítal bulharskou

mládež na nové dráze její a prosil
aby jej přijala zá činného člena
do prvního sofijského bulharského
tělocvičného spolku "Junák" —

1 Manželé Souhradovi v Chica-

gu si přinesli z výletu houby o
nichž se domnívali že jsou jedlé
a upravili si je k jídlu

'
Brzy po

hlavě ti budou bouřiti i kdyby
měli plnou nadvládu Proto jedi-
né ozdravení poměrů rakouských
je autonomie svéprávnost zemí
Však co stalo se podnes v tomto
směru k vyléčení běd rakouských!

Nic —pranic
Odklad za odkladem hokus

pokus za pokusem pád a vzejití
ministerstev a vlád to střídá se u

nás rok od roku Jediný politik
který vážně chtěl léčiti Rakousko
hr Badeni ač činil tak velmi po
malu a potaji smeten byl ihned
Němci a od té doby vládne se zas

po rakousku tož německu kteréž

bezpráví musí vzbuditi protitlak

Společnost tato udržuje celý rok pravidelné spojení s Evropou
dvoušroubovými loděmi Nejrychlejší jízda z New Yorku do Hambur

ku Lodě odjíždějí ve čtvrtek a v sobotu jídle však pocítili těžkosti v Ža

ní stran v příštím parlamentu a o

akci českých poslanců den co den

podnikají německé i české listy
Zbytečně opakujeme Neboť ni-

kdo neví co bude To co pou-

štěno vládou do světa nutno při—

jímati s nedůvěrou neboť v říši

možných nemožností je opak vše-

ho možný Proto nutno vyčkati

prvních tahů vlády Až do té

doby je veškerá kombinace a vše--

Přislíbil slavnostně že jako mi-

nistr osvěty učiní vše co bude
moci opatří hříště tělocvičné síně

postará se o racionelní vyučování

ludku a povolaný dr Habenicht
shledal otrávení houbami Rych-

lým použitím lékařských prostřed-
ků byly však škodlivé následky

Hambursko-Americk- tf Linie jest nejstarSL Německá Trans-Atlsntlc- Paro-

plavební Ppolefuost a vlastni 208 lodi majících úhrnou inosnost 641083 tun 96 z

técbto lnou veliké námořní parníky zahrnující 24 dvouírobovvch parolodí které ku

pohodli cestujících zvlásf eařízeny jtou Takový počet parolodi nevlastni žádná tělocviku ve školách a šíření jeho
ve veřejnostijíní společnost Ohledně přeplavu a cen obratle se na

Tělocvičné jednoty bulharské
HAMBURG -- AMERICAN LINE nastupují novou dráhu majíce

nyní též svůj měsíčník "Zdraví a

síla")37 Brním společností Kev York 1159 Randolpli Street Crjicago 111

neb Jejich jednateli! Jest naděježe není daleka doba

chodil na lov do hor Tam učil

mládež střelbě skoku přes rokli-

ny svalování kamenů kácení

stromů a lezení přes klády atd—
Hoši pěli tu povstalecké písně a

učili se na dané znamení v noční
době shromažďovali se na ustano-

vená místa Levski také zřídil
četné revoluční komitéty s obou
stran Balkánu

Na podnět jeho v letech 1875—

1876 založeny tajné junácké spol-

ky v Trnovsku Vratčansku Plov-divsk- u

a Slivensku v obcích a
městech čistě bulharských Mladí-

ci scházeli se v noci za měsíčku v

polích a horách kde hráli vojen-
ské hry a zpívali povstalecké
písně
Tak v době nepokojů vznikly

základy národní gymnastikykterá
později důkladně zorganisována
Před osvobozením četní Bulhaři

nabývali v Rusku i v západní Ev-

ropě svého vzdělání Po návratu
zaujali domácí místa učitelská ale
za církevních náčelníků školních
a turecké vlády nedařilo se ještě
tělocviku ve školách Cvičeno v

zemi tajně Jakmile však pomocí
Ruska vybojována svoboda mži-

kem za přispění generála Skobe-lev- a

povstala síť tělocvičných
družstev Staří mladí spěchali
do zbraně pod prapor od iS—50
let stáli tu muži Za tři měsíce

kdy podaří se sjednotiti gymnasti'
ku slovanskou v myšlence občanfaroplav Spol

Sev-nemecK- óho

Lloydu
ských slovanských Olympických
her Tan HetretPo parolodích expresních nejrychlejší jízda přes

'oře za 5 dní 15 hod a 10 minut

otravy houbové brzy překonány

1 Clevelandský dopisovatel Sla-

vie J J Žák píše v čísle ze dne

4 září že tam české spolky nyní
přijímají množství nových členů
Rád PravdomilČSPS přijímal
v jedné schůzi 32 nových vesměs

mladých členů a téměř u všech

českých spolků se přijímá po 3—4
členech takřka stále Spolek
Vlastimila č 9 JČD přijímal v

jedné schůzi 16 nových údkyň

ponejvíce to dcery starších člen-ky- B

Bylo by k přání aby všecky
české osady se mohly takovýmto
skvělým výsledkem agitační činno-
sti spolkové vykázati

1 O zavraždění Josefa Nováka
v Burton Okl T o němž jsme
již zprávu podali píše í: krajan J
Folk do Slavie že vrah vzal za-

vražděnému jen $30 ale domníval

ČEŠI V AMERICEPřeplavní ceny
Po parolodích expressntcb x New Yorku do Břemen

1 v New Yorku spáchal samo

t3300

13000
13850

13850

"
1 1

l
1

vražedný pokus starý český oby

pravidelných 1
---- --

M " "
expressnícb z Břemen do New Yorku

" " " u "pravidelných t
HLAVNÍ ÚftADQVNA:

vatel Martin Křikava Když byl
sám doma střelil se z revolveru
do prsou tak že mu kule projelaOÍEJLIEBICECS ÓZ CO

S5 BroaáL-waj- r ITajvTTorJt tělem Byl dopraven do nemoc
nice kdež druhého dne zemřelHLAVNI JEDNATELE PRO ZÁPAD'

KC ClsiVLseeziiVLS 5cCo Byl 78 roků stár přijel do Ameri

ky již asi před 40 lety z Ouboří naáSSIDaiToeraa Stxeat Clxieavg o H2
Plzeňsku a žil stále v New Yorku

kdež měl po mnoho roků strávní

ac si e ma vjce peněz neo pra-1- "

vě před tím přijal Novák v Perry
značnou částku peněžitou Za- -

'

vrgMUní nílaXol 1 7 D t L
dům a hostinecHODI se k všemu uab&CA A AWXJ I TÍHU
1 V Chicagu zemřela pí KaliDr Herold

jehoi Pařil vítala jako zástupce ítskiho národaNáš novy Llttle Gianfh k s gasolinovy parostroj nová při předčasném porodu a vy

postavilo jižní Bulharsko více než

30000 vlastenců-gymnast- ú Čest-

ně dostáli dočasnému politickému
poslání svému Zmatili aby od
Turků zřízeny byly na horách při
Šipcestálé posádky Později tělo-

cvičné spolky opět se rozešly

dosud vypátrán není

1 Ludvíkova divadelní společ-
nost si udělala výlet do Racina
kdež 8 září sphrála v tamní' Ca

šetřovací porota vyslovila domněnMá cenu váhy ve zlatípro kaidiho dobyíkáře a farmera
Kolik i vás stratllo abnoa eenv tohoto Darostrole v jMUnkfm dna následkem nednstatefr

cko osnování vlastně prozrazová ku že smrt její zaviněna bylaslovanský tedy boj Účelem ny-

nější rakouské politiky je tedy boj
Čeští politikové boj přijati musí
leč činí tak sebevědomě dle příslo

néno vítrn k bnáiii vitrniku tak le dobytek vál bet voJy ibital OpatKe sl nyni jeden ku
eerDini vodv kdit nenf vítr Potaši naS neDfttobi a necnť ni lent horko Cl tluiu aucbo íi

ním vlastních plánů jež může míti
v následcích osudné překvapení!

vyhnáním plodu Z výslechu
svědků nevyšlo najevo zdaž si

kolské síni komedii ve třech jed-- -
mokro větrno 41 klidno pracuje vidy itejně Tét vám vjrdrolt komu nemele krmivo rotfo- - Jmění jich užito na stavby škol náních pod názvem Zlatá Eva '

My psali jsme "ať se děje cokoliic anvb niiuco nwo a noai m ks na jiným veim na iaroi oso aomwooaii nestojí oic
kdvi se a nim nepncule a 1 ai ke ta hodinu kdyi uracuja Zašla sa lulni sestavený k prál Kaliaová sama vzala nějaký lék

Po osvobození zaveden tělocvikví: kdo chce kam pomozme mu čeští poslanci jsou ná všecko připnpravenr není treua takladu a utetn vám penai I práce Nepotřebuje obaluby a jeat oplDé 1 Česká dívka Carrie Divoká Vpro vyhnáni plodu nebo zda na
Dmpocnjm liotovínie viacbnv wikaati Kaaeiinovcta oaroairojo oa i)t do vo Konsujcn Kil

tamPlité ai o ceonlk a ivláítni snížené sen j
za povinný předmět do škol' Ale
mládež mnoho nepochytila neboť

ní byla provedena operace Clevelandu se vrhla na dráhu lehpraveni' —- a t3 opětujeme věro-

hodně a dle nejlepších informacíKoerber v práci Srpen kloní
1 Julius Klabun a Vác Čadaučiteli tělocviku ustanoveni důdnes opět Věřme vyčkejmel

v Clevelandu se projížděli v ko
se kil sklonku nadejde září veliké

manévry yojenské (ty jsou vždy
stojníci i poddůstojníci nadbyteční

kého života a aby ušla kárání ro-

dičů odjela do Pittsburgu Zde
vedla život bezuzdný dále a ko-

nečně jej přerušila požitím karbol--

Cechy Morava —Slezsko jeden
čárku po ulici a jsouce opilí ohrovedou boj My v Cechách bohunapřed) a potom dojde po odde

Za toho vedení stal se tělocvik

pravou mukou pro mládež Obrat žovali bicykhsty tam se proháněchu k politické akci Počátky dík pokročili jsme skoro až k hlav-

ní bitvě Boj náš není umíněno-- jící z nichž jednoho Ed Štvánanastal teprve za bývalého ministra ky Když pak bylo z Pittsburgu
telegrafováno do Clevelandu rodi

této akce jsou v proudu Ministři
shodili tak nešťastně žé si zlámalosvěty zesnulého Jiřího Žižkovastí je to boj právní Bývali jsme čům zemřelé Divoké pře jíli si abynohu Tu se seběhlo mnoho obe'

jsou v permanenci ve Vídni a ra

kouský duch svatý bar Chlume tu výhradně pány Bílá Hora který získal si velikých zásluh c

bulharský tělocvik Jeho přiči jim zaslána byla mrtvola zoufalé
povýšila němčinu Leč vzkřísilický z Uže pilně zajíždí sem i do

_X_ř __ j _i v# v dcery ku pohřbeníodpověděl otecucuím urcem uoDri cviciteie najsme se Címř Nejen obnovouBOLESTI
Bevmatieké a

Išlu Ouverturu vládních úmyslů

censtva které Klabuna a Čadu

stáhlo s povozu oba byli notně
sbiti a na konec je chtěl rozezlený
lid lynčovati Policie se jich uja
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