
ohradily Americkým výrobkůmListy z Čecb lásky Ale náhodou první rána

jíž proti ni Pechar vypálilzssáhla -DrJ HOIMCHINER
ČESKÝ LÉKAŘ
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Od Sdoáodpoltrine a od 7 dog verer

Telefon residence 107

Aoaký prAirnik
Páiro t til Ui ! T Lift Sít CsnL

Kdokoliv potrnbuje právnická pomoct shle
dávpann právníka zkuínného kth
dlouholetou íkuinnontl svoji mnío krajanbrc

ji jen lehce do pravého spánku
druhá však vnikla do nosni dutiny
kdež zůstala vězet! Mladík uprchl z

lesa a ačkoli jej počali ihned
hledati nebyl k nalezeni Teprve

1

k večeru nalezl panský hajný jeho
'

mrtvolu v houštině za "Bartoška- - 'f L

mi" měl prostřelený spánek Ne-- f

blahý skon mladého muže vzbudil

v celém okolí značný rozruch neb

ky stran zvláště s Čechy V ně-

kolika dnech do 10 záři stane se

rozhodnutí o tom co bude Na

Čechy činí se nátlak hrozbami

sliby i prosbami (Slovinct) Vi

děti jak důležité stanovisko dnes
Češi zaujímají Leč Čechové svoji
cestu maji dávno

Odstoupí ministevstvo Koerbe-rovo- ?

Na tom Čech Cm nezáleží

Jim nejde o oso by
'
ale o věc

Obrátf-l- i Koerber ať růstanevšak

zůstane li jakým byl padne ne-

odstoupí li Kdo přijde ale po
něm? Hrozí se že vláda němé

cki To Čechy nezarazf neboť
vládu německou maji stále a co

svůj boj vedou byla takových vlád

smetena celá řada Pravda ne-

přátelská vláda způsobí Čechům

zemřelý byl členem několika spol- - V
ků a těšil - se vážnosti Poranění

J~ J— jfSmá však naději že bude při živo-- í

Z ČESKÝCH VLASTI

Ve Slarnovf u Šternberka na
Moravě vypukl ohefl a zničil pět

rolnických usedlostí a tři stodoly
se všemi zásobami a vyžádal si

kromě toho dva lidské životy —

Rolník jenž z hořícího již stavení
za velkého nebezpečí vynesl své
malé děti byl pak když pokusil
se ještě Vynésti Část svého majet-ku- r

tak popálen že záhy skonal

Druhou obětí plamenů byla stará
žena která nemohla v Čas před

rychle šířícím se ohněm uniknout

Plameny Zničily též několik koní

krav vepřů hojně drůbeže a veške-

ré zásoby í s hospodářským ná-

řadím

Přede dvima mislei zmizela
Marie Hejnicová z Hvozd-nic- e

u Dobříše' Dne 18 června

vypravila se do Prahy na trh s

velkým košem drůbeže a vajec a

domů již se nevrátila Zpráva o

zmizení Hejnicové byla sice sdě-

lena četnictvu a pražské stráži

bezpečnosti ale veškeré pátrání
po ní bylo bezvýsledné Nedávno

jedna dělnice v lese mezi Mníškem
a Dobříší nedaleko kaple PMarie
nalezla v houšti setlelou již mrtvo-

lu ženy v níž byla dle šatů po-

znána pohřešovaná hokynářka M

Hejnicová Nedaleko mrtvoly ležel
koš v němž se nalézalo smíšené

zboži Hlava mrtvoly byla jako
uhel černá a maso_z ostatního
těla bylo opadané Zdá sej že

nešťastnice byla připravena o ži-

vot tím spůsobem že jí neznámý

tě zachována Y:
V Pcrtholci bliže Puchéře na

Kapličku oběsil se poduCitel pan
Kimmel následkem nouze v píž
se nalézal

Při cviíeni ve střelbě u Lomnice

asiícicu uy Jdu auciuii iconw- -

budějevické časopisy neopatrností
jiných záložník otec 5 dítek f
Následkem panující nouze o uhlí

pátrá se úsilovně aby se objevila i
nová ložiska uhelná a zkouší se 1

na posavadních dolech mohutnost ? V

vrstvy uhlí by konstatovali se f"'
mohlo v jakém množství se kde ~

nachází Tak na dolech Antonia '„
a Fortuna v lanově u Hořeního - -

Litvínova hloubí se rovněž dvě

prozkumné jámy kde přišlo se již
'

po 3 % metrech na uhlí a jelikož
'

jedna z nich již 40 metrů hloubky ''"
a druhá 36 í4 m dosáhla a uhlí
které je výtečné jakosti dosud

vyčerpáno není—dá se předpoklá- -

dati že ložiska tato budou z nej-- ':

bohatších jež dosud cbjevena'--
-

r--

V Meilnl zemřel 1 května řídí

cí učitel na odpočinku a byl 8

mnohými poctami a za účastenství
celé osady pochován — Po celé

l£to nebylo v krajině té vydatnější '
vláhy mraky sice často na obloze

se vytahuji ale vždy přichází pak- -

vítr a zanáší je jinam Jako s udě

láním! Do nedávná snášeli t&~

lidé s odevzdaností jako jinde ale %

je tomu asi 14 dní co nějaký blb- - -

přišel věci na kloub Když prý
starého učitele kladli do rakve

dali mu pod hlavu polštář vycpa
'"

ný peřím a proto prý nepršíš
pršeti nebude dokud polštář neub-

ude z hrobu odstraněn! Blesku :

rychle roznesla se ta pitomost pc ž

celém okolí a spůsobila neobyčej --

ný ruch ba pravé jitření v lidu

Marně osoby jež měly s mttvoloi
co činit ujišťují že polštář by--2

průmyslovým neodolá v soutěži

Anglie ani na trhu domácím tím

méně na cizím

Jubileum podmořského telegrafu

Dne 28 srpna 1850 položeno

první podmořské telegrafní limo a

tento prvý pokus znamená obrov-

ský pokrok ve vzájemných stycích
vzdělaného světa

Plán spojití Anglii 8 evropskou
pevninou pochází z roku 1840

kdy Wheatstone podal anglické
sněmovně poslanců návrh k tomu-

to podniku Možnost telegrafo-

val pod vodou dokázal rok před
tím náčelník elektrické telegrafie v

Indii O Shangnessy ponořiv do

řeky Hugly přítoku Gankn drát

000 stop dlouhý Avšak prove
dení plánu Wheatstonova předchá-
zela celá řada ještě jných pokusů

Roku 1842 položil Morse ve

přístavu new-yorské- kabel od
Castle-Garden- u ke Governors-Is- -

andu Již tehda navrhoval Morse

podmořské telegrafní spojení Ev-

ropy s Amerikou R 1845 položil
Ezre Cornell dva dráty ovinuté
bavlnou isolovmé kaučukem a

chráněné olověným obalem neda-

leko New Yorku do řeky Hudson

Následujícího roku spojil prof
Hey ve přístavu portsmouthském
vě lodi telegraficky se zemí a po

ložil pak v témž přístavu delší

kabel do Watering-Islan- du k

ostrovu Wight Armstrong pou- -

1 k isolaci kabelu gutaperče a

takovýto drát z délí dvou mil po-

ložil roku 1840 ředitel anglické

hozápadní dráhy Walker u Dov- -

eru ve přístavu folkestonském

Tím byla dokázána vhodnost

gutaperče jakožto znamenitého
isolačního prostředku a nebylo již

ijaké závady proti provádění vět
ích kabelů J Brelt ujal se znovu

Wheatstoneova plánu spojití An- -

i s Francií kabelem ~ Podmoř- -

ký kabel jejž dala zhotovit spo
lečnost jím v Paříži zařízená sklá- -

al se z měděného drátu 1 8 mm

silného a byl isolován vrstvou

gutaperče 5 milimetrů siluou —

Při pobřeží byl kabel opatřen olo

věnými obaly Kabel byl kolovým

parníkem "Goliath'' dne 28 srpna
850 beze vší nehody za to hodin

položen na dno mořské mezi Dov-ere- m

a mysem Grisnez Pokus
se zdařil Kabel konal znamenité

lužby Třeba že několik dní po
té nastalo přerušení služby poně-va- č

na skalnatém dně mořském na

francouzském pobřeží gutaperčový
povlak se odřel byl přece podán
důkaz že po odstranění těchto

nepatrných závad jimž bylo lze

nadno zabránit možno telegra
fovat pod mořem na velké vzdále

nosti

Položením prvního kabelu úži

nou calaisskou zahájena perioda
velkých kabelů přes oceán na
ichž kladení počalo se brzy po té

pomýšlet Ovšem první pokusy

opatřiti podmořské telegrafní spo
jení Antlantským oceánem selhaly
následkem různých nehod a teprv

1866 dokončen první podmoř

ský kabel mezi Evropou a Amen

kou a první telegram jenž po
něm bvl zaslán byla zpráva o

uzavření pražského míru

LITERATURA

Nová Vlast kalendář p Antona
Nováka z Milwaukee jest letos

prvním který se objevil před če-

skou veřejností Je to objemná
kniha obyčejného kalendářního
formátu mající 200 stran čítající
látky Mimo obyčejné kalendářní
části pro rok 1901 obsahuje mno

há poučeni pro domácnost a pak
dlouhou řadu poučných a zábav

ných statí ponejvíce přeložených

angličiny k nimž se druzí dvě
česko-americk- é původní práce pp
J K Mazače a Hugo Chotka
Kalendář ten zajisté v plné míře

vyhoví každé české domácnosti 1

Americe tak í€ není třeba ku

povati kalendářů z Cech obsahu

jících látku Citací rázu více méně

monarchického a klerikálního což

se pro tuto zem rozhodně nehodí
Kalendář Novou Vlasť lze koupiti
za 50 centů u Ant Nováka v W'l

waukee VVis s
-

fif

Ženské Listy časopis žen' če

ských v Americe dospěly k roční
ku sedmému Číslo ze dne 15

záři jest 1 číslem sedmého roční
ku a odporučuje se následujícími

slovy: "Budeme na dále hájiti
zájmy všech českoamerických žen

bez ohledu na jejich náboženské
Dřesvědčeaí" Budou Hi Ženské

Listy zásadě této nadále věrny

zachovají li si pověst časopisu

úplně beznáboženského není po

chybnosti že se dočkají nejen
dlouhého věku ale i mnohého

zdokonaleni
'
Ženské Listy 6toji

$200 ročoě a lze jich objedoati

pod adresou: Ženské Listy 336

W i8th St Chicago I1L

— Malarii choroby jater a ilou

tenku větry vadýmání a bolesti

hlavy jakož i choroby žaludeční

vyléčí jistě Severovy Pilulky pro

játra Jistý a příjemný proti zác

pé - Cena 25c

1'Avodn (aaovy olirui pro "l'ok Záp'
kreull Numo

Situace Čechů Čtenářům "Po-

kroku Západu" je známo že

tou dobou Rakousko stoji
ve znamení malomocenství ne-

může se hnouti v žádném oboru
své působnosti O původu této

nehybnosti není nikde tajemství
nahoře í dole ve Vidní í v Praze
v Rakousku í v cizině i nejslabšf
politik ví že Rakousko uvázlo na

otázce národnostní najmě ale Če-

ské Na národnostní zcela přiro-

zeně protože proti původnímu
federalistickému seskupení zemí

cislajtanských jež nejvyššfmi pří-

sahami a korunovačními sliby jest
a věCoě ostane zaruCeno praxi
byrokratickou sílenou z věnči

nastoupilo nadržování německé

mašině Cili krátce místo rovno-

právnosti zavedena byla vláda

menšiny
Pravda-l- i to o tom nemůže být

hádek Vezměte jen seznam všech

vlád od r 1848 sestavte statisti-

ku a spočtěte kolik bylo v mini-

sterstvech Slovanů a kolik Němců

Vezměte statistiku nejvyšších úřa-

dů v říši ba bohužel vezměte i

statistiku zemského vedeni a spo-

čtěte že v říši s většinou slovan-

ských národů vládlo vždy i přes
90 proc nejvyšších

'
hodnostářů

Němců a nepatrná jen cifra Slova-

nů v zemích pak vždy byla májo
rita protivná povaze a národnosti
království V král Českém na

příklad podnes nebyl náměstkem

královským ryzí Čech z lidu

Tyto nesrovnalosti přežalostné
tento tlak jehož tendence je jasna
máť se Slovanstvo zdolat

vzbudily protitlak kte-

rý bohudík dnes je tak silný že

zastavil nadobro celou tu slovan-

stvu nepřející byrokratickou vlád-

ní mašinu
Uvízlo se pro otázku Slovanstva

leč všeobecně říká se že pro otáz-

ku českou As pravdou i toto
tvrzení Slované jak známo se

"spravedlivými'' (tak i my se kla-

mali) Němci z Tyrol utvořili pja-vi-

v jejíž čelo postavili prapor
rovnoprávnosti Jak spravedliví
Němci prapor tento jidášsky pro-

dávali jak vezdy vládní však ni-

kdy slovanšti Poláci jej zradili

jak i ostatní Slované y pravé
chvíli jej ne sic opustili ale pro
hrst okamžitých výhod sklonili

toť známo Jediní Čechové ostali

a kdvž ostatní utekli aneb se

skláněli pozvedli prapor sami

opakujeme sami jediní a učinili

obstrukcí v boji za rovnoprávnost
národní první výpad Statečným
kvitla odměna chvilkového úspě-

chu Uvízlo se nepřítel zarazil
Proto Hká se že v Rakousku bo-

juje se o českou otázku Leč my

přidržíme se i ňa dále jedině

správného tvrzeni že bojuje se o

otázku slovanskou' Jsouť Čecho-

vé národ šlechetný a rytířský
Vedou a povedou tolik dnes je už

skoro jasno boj-sam- i ale oni ne-

ustoupí Padnou li jako vždy

ponesou následky boje sami zví-tčzí-- li

aspofi částečně rozdělí se

s těmi kdo s bojiště jidášsky zba-

běle aneb pobloudile utekli
A v čem vede se boj? Jde sic o

celý soubor národnostních otázek
a poslanci Čeští specielně už hr

Badeimu podali 26 článků jež

jako články řetězu souvisí a v cel-

ku tvoří základ státoprávního po-

staveni království a zemí na říš

radě zastoupených Pravíme zá-

klad V Rakousku jde vše pomalu
a nutno stupeS po stupni kráčeti
k cíli Ostatně jsou-l- i základy
budova snadno roste A Badeni

články přijal patrně za souhlasu
císaře a krále neboť vydal jazy-

kové výnosy jimiž za svolení pa-

novníkova v úřadech počátek ja
zykové rovnoprávnosti aspoň v

hlavních požadavcích byl dán

Jaký osud stihl za to Badeniho

jaký jazyková nařízení toť opět
čtenářům "Pok Z" známo Dnes

po Koerberově zrušen! těchto rý
nosů zdánlivé vede se boi ien o

tato nařízeni Poslancům českým

jde o celý soubor otázek přede
slaných a právě protože' Články ty
jsou' jediným řetězem jsou oni

přesvědčeniže restituci zrušených
výnosů vláda přirozeně svolí k po

stupnému plnění ostatních poža
davků Požadavků to sic českých
ale platících i pro národy slovan

ské

Boj jazykový je pro Slovany

předůleŽitý Představte si každé

království a každou zemi v rukách
úřednictva národního představte
si říši naši nyni centralistickou

apparátem rovnoprávně úřednim!

Toť byl by pokrok obrovský
samostatnému rozvoji národů tak

začali Uhři a toť i cíl poslan:(
českých v bojí za restituci jaz na

řízení a v boji o jaz ctázku
' Ovšem v boji tom musí být Če

chové sjednoceni a bohudík až na

sociál internacionálu a na spříz-

něnou 1 ní stranu Masarykovou
— národ jak tábory ukazujfsjed
nocen je
Tisícové nedělí co neděli tlumo

čí tuto vůli a Videa slyšf
Císař vrátil se v sobotu z Biu

Minuttrské konference konají se

denně a začnou i porady 8 předá

naliin kdykoliv správné posloužili tf

C H KUBÁT
ztnSciit Cesty prámit '

Pisárna: Bar ker Block roh IJ a

Farnám Čislo pokoje 28

Dr Karel H Breuer
ČESKÝ LÉKAŘ

Má zvláštní zkušenost v léčeni ne-

moci Ženských ocnlch ušních
krcnfch a ranhojlíství

ÚŘADOVNA NA SEVER STRANĚ NÁMĚSTÍ

DAVID CITY NEBR

Jede na ta voláni do vlech okolních městeček
Zavolejte Jej v páta potřeby telefonicky neb

telegrafloky

Vt ttfedu a t nedtli odpol ordinuje 1 Brně

WESTERN 'Lil'

"Vzlety!
--

v-iety-!

Poloviční cena do

Philadelphie
Chicaga

Charlcston 8 C
- Cincinnati

a

mnoha jiných míst
The Xortli-Wcste- rn Line

Milůí úřaíoTDa: 1401-- 3 rarnam nl

KltUZÁTKO NA ZELÍ
e i si 1 noži ief vždy rfistiinou

' W niré- - "krouží bust hlávi-- k v 6

"""""J mlnulárh po nřlHké pmkHl
mrkev okurky clonil brambory

řotkvifku vodnici atd p°£kně a ryrhle Ir
Zaile to [Mrftou vyplucené za !1 Tri zat200

M SIIER BROS ELKHART OD

Laciné výletní ceny do Colorado
ve dnech 18 a 20 řervna 8 9 a 17 íervence a

l7 a 21 erpna pro i Uhlcnira a mist
vyrhodné od reky Mlísourl a v dnech t a
SI fTvna 37„ 8 9 10 17 18 St' rvence a 2

7 a lil srpna od řeky Mlssouri do Denver
Colorado Sprlnifí Manilou Puebloj Salt
Lake City Onden Utah a ipřt orodávínv
budou

GRSAT

tar-er- !?00 i cesty
olif„ Lístky plutny budou do 81 fíjna —

Hlie al pro blUí podnibnoatl a pro spisek
"Colorado The Magnlflelent" — idarnia

JOHN SEBASTIAN
O P A CniCAGO

Pozor Ceši!

Od 24 do 27 ZÁŘÍ BUDOU

snížené ceny na všech

drAhach takžedoOma-h- y

velice lacino dostati
SE MŮŽETE PŘI TOM MŮ-

ŽETE SE ZÚČASTNITI#HHH(

Velliélio
poďzimnílio
otevření
a acvláiaitiiílio

výprodeje v

Boston Store
OMAHA

mm
V Boston Store naleznete

České prodavače v každém

odboru kteří s radosti vám

poslouží
Pánové J L Brandeis &

Sons zvou vás k návštěvě je-

jich obchodu (Boston Store

sev záp roh 16 a Douglas

ul) v době pobytu vašeho v

Omaze jsouce jistými Je bu-

de to k vašemu prospěchu
když nakoupíte a nich vše

čeho zapotřebí máte

Když přijedete do Omahy
shledáte že Boston Store

pobkytuje vám výhody jež
nikde jinde nenaleznete —

Ukážeme vám vše co bodno

viděni jest v oboru střížního

zboží Šatstva módního zbo-

ží plášťC obuvi koberců a

záclon Shledáte že vyplatí
se vám návštěva našeho ob-

chodu kdykoliv přijedete do
města neboť vždy máme ně-

jaký zvláštní výprodej při
kterémž ušetřili mažete 'pe-

něz Dávejte si u nás dosta-

veníčko s vašimi známými
Postaráme se bezplatně o va-

še zavazadla

Na konci sportovní sézony jsou
pohmožděniny a vymknutiny ca

stými St Jacobs Oel jest vidy

připraven rychlou a bezpečnou

Dr C Rosewater
ČESKÝ LÉKAŘ

Úřadovna: 22? "Bee Bulldtoí"

Od II do 18 dopni-Cradu-

hodlnys Od í do 5 l „„
V nedíll od 10 do W rtopol i

TeJ 1 éMorné 50-- Tel T bjtn 1217

4

Bydli —číslo 2417 Johes ulice

Chas Kaufman
ft pojišťující jednatel fta veřejný notář w

Zasttl'UK fJ1p(9t pnJISf-iJfc- I Spnlofnotl
tr dává m koiii lo noticek neulevily vydav
V )nvui urny t tvropy a jo tvíupy uui

"""' "iwi on nemovitý majetek

OFFICE: Room6 N Y Life Bnilding

O D KIPLINGER
lila 13 o Faxziana

Dontníkáfs&f a tabářiiicy oticbod

O D a ANNA I1RLI) lúc doutní-

ky nepředči Mdaé Jiné v trbu

IViU IovájKamna lampy plynoví lustry nože vi-

dličky a pod nik lujise tak iejsou jako
nové I eoa přiměřená Mluvi ae íesky

OMAHA PL4T11VG CO
Telefon 2535 Sni "Beew budova

iaMrn ftnirMs
1207 Douglag ollce

maji na sklady všechny druhy

správek ku kamnům vařícím ply-

novým í gasolinovým nechť jsou

jakéhokoliv jména neb výroby
'

Jediný óeskývr
- závod olovnlckv strojnicky"
w

a zámečnický v Omaze

vlaHlni

I_ieo Btarooli
50:1 o 13th Htreetl

Telelon 1W7

ZftVitdčnl vodv plvnuakanalÍ8acenro
vádf e le vnř a 'dobře t43tf

Statni JctlnatclHtví pro Jediné osvedče-n- é

lievrTaiidtiké pivní pumpy

C H Brewer & Co

pohrobníei a pfijřoTatelé kom
4J0-4- ht 16 nl do umanu Neu'
t JBJBMaa_ Telefon íislo

W G SL0AE & CO

obchodničil '

Boutb Omaha

Jj)jaBjaaaM_ Telefoo i
ZboM ae prodává dle llboitl buď la hotov

i :b ne splátky „ tf

4íwV

]fl!!SKEY
DISTULED AND

S0TTLED AT THE

WílLCSpmNGS

lítsTiiLint
CUARANTEED --—

PUHITY —
STnEKGTHANP
„ FLAVOr?

K dostáni v léktrnácb hotelích a ve
vlech známých obchodech

Ceako-anglic- laaom Aojlkké Listy
nyní ve aoela nov spraví a pHnáíi hoj

nixt Mtmaoltrh povidfk Cinkli a iprav
veho druhu anxlli-k- Henky I Jak ne (tou
PHoáii také íetná vyobratenl Jetořaaflpla
pro kaldého Čecha ař uí chce uřltl angli-
cky od tufílku nebo ae chce v U ře'1 ídoko
naliti lllnieMocihlo na ukázku Kdo nyní
a prthláafdoMane cennou prenill Plte nvir
MSJ "Nov velkí antl-ko-fek- alovní
kteří" nyní T lte-- vtdárám bude velká
kniha ani t netio 4 palce ailná aul pale
dlouhá a lroká Jet Ite diMtatl nd
uUtku Hlateae nyní pok ud tba ataři
Vyuf ují taká armlh ky poium a mohu vá na
uřitl tH nitaice ankllcky Poílu varn Jednu

-- ilohu naakouiku kdyí ml nyní dopiíeie —

Mám taká na prodej lil knihy k ufr-o- - ae l

aoirllcká a sice "Znalec an IKiny' dále 'Prak

llckou Iknlu anrlickábo Jaryka' a pak tVnát
novin anglických Chcete llnfktenra it hto
knlb pitte ml Adrew: Alt M Soukup M VV

Ihtb st Pllaen ktaliun Ctaiuan III tffr

Omati & St Louis R R Co

Poloviční eeny do:

ST LOUIS 30 láří 1 a 3

4' a 5 líjua- -

KANSAS CITY 30 září 1

a- - 3- - 4- - 5- - 6- - říjn- -

Dae 4 a 18 října budou

polotUnt (tny ( přirážkou aoo)
za obě cesty do téměř vSech mfst

na jihu Nyní jest Ca učiaiti si

prázdniny
' Podrobnosti úřa-

doval Omaha 8c St Louis R R- -

1415 Farnam ul (Paxton Hotel

block) aneb pilte na Harrjr
C P T A Omaha

Nebr

nové škody ale kde jde o zásadní

boj rozhodný nesmí se pro chvil-

kový zisk či škodu (jako činí Slo-vinc- i)

ztrácet hlava nesmí ses Čá-k-

ani na zdánlivé vítězství ka-

pitulovat' nýbrž dlužno pevně se

zbraní y rukou bojovat až pevné

záruky jistým vítězstvím docílené

dají mfr Ta nejistota' váhavost
to lákáni tu jinde hrožení Vídně

toť jistota že Čechové postupuji
dobře Straší se též rozpuště-
ním říšské rady I s pánem bo-

hem! Čechové vrátí se silnější o

pár sociálních mandátů (internac)
a silnější tím že zbaví se několika

váhavějších I Poláci zlidoví ne
boť stančíci pohoří A Joť zas

česky prospěch Tož jen nové

volby! '

A poslední trumf na Čechy há-

zený je prorokování změny ústa-

vy Buď i ta Čechové dávno
touží prosincovku zmařit o dua-

lismus je vyssávající nestojí však

je ho na krátce Měňte tedy
Ale vy nebudete: prosincovku ne-

dají měnit Němci jí oni žijí a

dualismu nedají Maďaři jím oni

tyjí
Nuž a co víc hrozeb není?

Není a kdyby byiy mamy bu

dou

Čest národa jde nade vše A

ta čest velí: Neustoupit!
Čechové proto v bpji děj se co

děj neustoupíť 'Toť situacejasně
ač stručně vylíčená Jaký bude

průběh o tom snad už telegramy
současně s tímto1 dopisem zvíte

Přejte nám zdaru — bude váš a

všech Slovanů Bojujíť Čtchové

jak jsme dokázali i za ty kdo jich
v rozhodné chvíli opouštějí

' Že nebude rozhodnutí které se

Čeká celé dokonalé to jsme v

"Pok Z" v těchto sloupcích již

psali Ptáte sei kdy nastane plné
jasno? Odpovímeljned: Až by-

-

rokratismus padne a mlhy jeho
prorazí jasné slunko federace

Svítá už Ale zatím to svit
blesků Snad blesky ukáži pěši
nu kterou mlha byrokratů á la

Chlumecký a jiní úmyslně kryje-A-

bouře ďozuří přeženou se mra

ky a pak jasno nastane

Obchod s Kanadou

Sousední Kanada chtějíc po
vzbuditi obchod s Anglii snižo

vala pozvolna cla na zboží angli
cké a to na takové jehož se do

Kanady nejvíce ze Spoj Států
dováželo Tím mělo býti zboži
naše z této anglické provincie vy
tlačeno a poskytnut tam větší

odbyt zboží anglickému Avšak

poslední zpráva kanadského úřa
du berního ukazuje že ani toto

opatření nic neprospělo Výkaz
dovozu zboží z cizozemska do

Kanady ukazuje Že během roku

1899— 1900 do července bylo do

Kanady přiveženo za 44 miliony
dollarů clu podrobeného zboží ze

Spojených Států ale len za 28

milionů z Anglie

Již v roce 1897 byl kanadský
celní zákon upraven tak že se

zboží z Anglie tam přiveženého

výbíralo o procenta nižší clo

než ze zboží přiveženého ze zemí

jiných Když však to málo spo
mahalo sleveno bylo roku 1898

dalšího procenta na clu ze

zboží anglického Ale ještě ani

tato sleva neměla žádoucího účin

ku a tak vláda kanadská letos od

1 července vybírá clo o dalších
1 2 J4 proc nižší za zboží angii
ckčho než z jiného
Toto polehčování obchodu an

glickému naproti obchodu Spoj
Států mělo ten účinek že se od

roku 1897 do letošního 1 červtn
ce vyvoz zboží anglického do Ka

nady rozmnožil o 32 procenta ale

vývoz zboží ze Spojených Států
do téže země s' rozmncžil o 37

procent Mimo to se vyvoz ze

Spojených Států do Kanady roz
množil za minulý rok tak že ob
nášel ne j vyšší Číslo vývozu Oce

lových kolejí bylo vloni do Kana

dy doveženo ze Spojených Států
skdro za 3 miliony dollarů bav!

něných výrobků bezmála také za

tolik rolnického náčiní více ne

za dva miliooy ktih map a obra
zů vice než za milion a za tolikéž

olejů Dovoz z ADglie do Kanady
byl nej větší v oboru zboží vlněné
ho a železného plechu
Z toho vysvítá že obchod

průmysl Spojených Států dovede

přemáhat! veškeré překážky v ce

stu mu kladené a vítězně si klesti
cestu i do trhů které by se před
ním rády nějakou čínskou zdi

dosud pachatel prořízl krk Po
něvadž Hejnicová měla u sebe z

trhu na hotovosti asi 15 zl kdež-

to u "mrtvoly nalezena byla pouze
prázdíá tobolka lze tvrďiti že se

stala obětí loupežné vraždy Z

příšerného tohoto činu podezřelý
tulák byl již zatčen

Hoch Jjenž zastřelil sklonkem
července na silnici u Jičína mla-

dičkou dcerušku váženého občana

stál před porotou Porotci uznali

jej 12 hlasy vinným přečinem

proti bezpečnosti života jelikož

prokázalo se svědky že nejednal
z úmyslu neb v hádce nýbrž z

bujnosti a lehkomyslnosti rovněž

trestuhodné' Soud vyměřil mu

také trest tříměsíčního vězení

Z Mladé Boleslavi odvážen byl
31 m m vojenský sběh rejiar
do garnisonního vězení v Josefově
v průvodu desátníka Josefa Wolfa

Prahy a svobodmka Karla Slavi

ka z Libenic u Kolína od 14 set-uin- y

36 pluku Ve vlaku chtěl

Fejfar zosnovavši "již plán opět-

ného útěku jiti na pisoir Na

cestě udeřil Fejfar Wolfa do prsou
a vyskočil z jedoucího vlaku- - —

Venku byl 1 tma Svobodník Sla
vík vyskočil za ním a utrpěl jen
malá 'odřeainy na rukou Oba se

po skoku s vlaku svalili ale Fejfar
rychle vyskočil a prchal do polí
Slavík pustil se za ním a proná
sledoval jej až k Smiřicům kde
se mu sběh o 9:35 hod ve tmě

ztratil Slavík vrátil se k místu

kde vyskočil s vlaku pro svou

čepici a nalezl tam čepici i Fejfa-rov- u

Na to odešel do Smiřic a

oznámil útěk Feifarův četnické

stanici

Z obce Plas u Královic odjel

před 11 lety když mu bylo 13 let

A Beck V zámořském světě

domohl se jinoch slušného místa
a zařídil si tam obchod Dosáhnuv

amerického státního občanství při
jel Beck před nedávnem do Čech

návštěvě svých příbuzných Ale

tam očekávalo jej mrzuté překva
pení Přišel totiž četník a hosta
sebral poněvadž se nedostavil k

odvodu — Neprodleně telegrafo
váno na místodržitelství ale teprv
na intervenci amerického konsula
Praze dostal se Beck na svobo

du V zápětí dostal Beck nařízení

aby Čechy opustil Odvolání proti
příkazu tomu bylo zamítnuto

jedině přispěním konsula byla mu

zjednána I4denní lhůta k odjezdu
Dne 26 srpna o 10 hod večerní

přijel Beck do Plzně a opět byl
zatčen poněvadž toho dne mě!

být už za hranicemi Druhého
dne v průvodu detektiva byl Beck

odvezen do Chebu a pak přepra
ven přes hranice království

Písař u městského úřadu v Jílo
vém 261etý Vác Pechar učinil si
známost s i8letou Marií Kaisro-vo- u

z Velkých Ponovic s níž se

denně scházíval v lese 'na Bartoš-kác- h'

blíže Jílového Poměr mla-

dých lidí byl rodině Pecharově
velice nepohodlným zejména mat- -

ce miaaeno muze která proto
činila synovi trpké výčitky což

jej však od vytknutého cíle neod

vrátilo naopak v jeho lásce ke

Kaisrové ještě více utvrzovalo

Když však mladí lidé seznali bez

nadějnost své náklonnosti počali
se stranili lidí a z domova odjeli
Dne 24 m mo 5 hod i ně "Van ní

slyšeli lidé blíže mýtiny lesa "na
Bartoškách' kde se milenci schá-

zeli několik výstřelů a pospíšivše
na uvedené místo nalerli Kaisro-vo- u

svíjející se se zkrváceným

obličejem na zemí Děvče bylo

dopraveno do blízkého stavení
kamž povolán lékař ' ze Štiřími

jenž poskytl nebohé prvé pomoci
a zvěděl od nešťastnice Že měla
se státi první obětí zapovězené

přivezen s rakví z Klatov a žé by

vycpán senem: tomu se nevěří -

po polích ve stodolách a před kct-i- ?

stelem se o jiném nemluví než v
osudné podušce Šušká se již í

zakročení úřadů ve prospěch ote-

vření hrobu lidé přespolní pře"

tu chvíli se dotazují: brzy-l- i starW
učitel bude-vykop-án třeba pr- -

pospíšiti si než bude pozdě ne'
nastane všeobecný hlad—chudák '

pozůstalí setkávají se s pohleď
plnými výčitek a nestalo-l- i s '

dosud žádné násilí jest tím vine '

snad jenom nedostatek odvahy- -
A příroda jakoby úmyslně hově- -

tu pověru podporovala neboř n
chce a nechce pořádně sprchnou
Dne 22 m m sice poněkud n „1

vlažilo ale na vyvrácení blbél i

bludu vláha ještě nevystačila --
~~

Devadesát procent vůkolního HfV

věří že poduška pod hlav

mrtvého zahání z krajiny deš~

Vyznamenaný pes V CharentOV
dostalo se zvláštního vyznamer
ní novofundladskému psu nálefí

jícímu místnímu kupci pLeloup
vi Pes vynesl za poslední df
roky značný počet kandidátů l?-

bevraždy nebo jiných nešťastni l
ze Seiny a zachránil jim živo

Následkem těchto zásluh o zaclv
y£nf líf4cWrsVt fivíořan f+( uXnAil

hvl nsii cnnlpřnnqtí nro nrhra' '
zvířat drahocenný obojek jako'
čestný dar jenž mu i při slavnc4
ní příležitosti byl připnut na

Satý krk

Petrolejový průmysl v Al!irs

Geologická výprava vyslaná gU

guvernérem osady alžírské pod

zprávu o výsledcích své činnfw
v departmentu OranskémDle t v

zprávy nalézá se v záp Alžíru

Žisko naftové v rozloze 14 obvr

táhnoucích se od severozápadu
jihovýchod v délce přes 200 í- -

Také ve východní části Alžíry
departmantu Constantine shlc

ny slohy petrolej obsahující
Deset družstev již podalo Žád -

k vykořistění ložiska ' l '

' '—
! '

Josef Vetešník natíral v ť- -

cagu dům a spadnuv s výše ass f
stop na chodník zabil se Byv

roků stár svoboden a do ChicV

se přistěhoval z Čáslavi pfe'
lety Náležel k Čes Am Lc

kům

iTejlepát ze vůecí
Po padejte let Mra WlnalovV (of

Syrup matkami poriáván Jlc dítkn v- (

kdy doptávají munky Jnte vyraiov
noci a tnavíwaul pšnktt chiiravfm t- K '

keio bolení aubfi pláiclm dítkem? Jr- i
laiete 1 lnne-- pro láhev "Mra W
Pootbinv fíyrup" pmdíiay dostávajíc! -

Cena )vlo jet neodhadnuieloá tle '

ou trpícímu litkii ibnert ř()ehut
oiatky Vyiríi průjem araolie ial r
MFeva vyinH kolika xoirkne linf
cápa) a odééle(l cei-- u tainij
v lnlo !tlní Hyrup " pro dilvy f
donávajfri Jet príjemu rfcatt a JeMI

m Jdné a ne)iar ch aejlep-
- ť

lékařek opatrovnic v !prj
prodej u vaeca por

tna r láhev HnťM l4 a av
Mra Wimlow' Southlaf fcyra"pomoc poskytnouti

I

t


