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iiniiiiiiMiiiiiiiiiiMKrajané pozor t

ZE ZÁMOŘÍ
lejší měknou kdy vítr světa šum-

ného na několik hodin ustupuje
aby poskytl lidu možnost rado-

vat! te ze štěstí nejčÍHtšIho jež

poskytují zdárné dítky rodičům

ušlechtilým a štěstí to jest láska
rodinná Kdo šťastni budete o le-

tošních vánocích kdo blaženě

nadchnuti budete všemi těmi pro

ZPRÁVY PODMOŘSKÉHO LANA

Novák jest 23 roky stár a v

Americe se nalézá teprve asi sedm

měsíců

Tolik píše "Hlasatel'' a my do-

dáváme krajané pozorl Tento

pták zalétl asi do některé jiné
Česko-americk-

é osady aby tu dále

z lehkověrnosti krajanů těžil

Proto si dejte dobrý pozor na po
dobné individuum kdyby se ně-

kde mezi Vámi objevilo abyste
známosti své s ním ztrátou neod

pykali-
- On se zajisté schová za

jméno nové neboť pod starou
firmou by byl snadně prozrazen

Rozhledy to srété politickém i společenském ♦

Zprávy Hpolkovtf

— Dnes večer odbývá se schů-

ze táboru Nebraska č 4771 M

W A Jest uvádění

Zkou&ka

Neopomeflte se dobtaviti do

zkoušky na "Exulanty'' dnes ve-

čer! Ředitel divadla

til lti gakel

Příští Čtvrtek dne 20 prosince
odbývá se mimořádná schůze za

příčinou podání zprávy početního
výboru Pokuta dle stanov

Karel špalek taj

Sbar Martha Orore i 10 KD

odbývá svou schůzi v neděli dne
23 prosince 02 hodioě odpol
Jelikož jest volba úřednic a vy-

slanců do sjezdu a též čtvrtletní

I ttynt Jal tas MV

kašle Lung I

i nastuzeni DQlSQfn f

dobrý domácí lék I
jnel by drien býti t kaldé rodině

Dobrá len Jedn v Jackun alk
praví: "Kdokoliv al ml poa tetoval na
nastuzeni neb kaiel vidy ortporuill
Jsem Allen't Lunu Balaatn Pro mn
udělal mnoho Jest přítelem každém
trpícímu v krku neb pliolcb
Lékárník Jeden v Oakly Ky„ ptta 8

dámy tamní toudi Ce není lepllho U
nad Allen' Lnn? Baitam proti aáikrtat
neb modrému kaili
Pamatujte l neobsahuj opium r

Jakékoliv formě

i Cena 25c 50c a 9100
laher k dostání
u lékárníků

Okamžité

I zastavení ]

bolestí J

Rhenmatism nerrosnost bolení talá-

ry ženské nemoci nerv napnuti
okamžitá úleva a Jisté vyléčeni uzivánim
Oranirelne bez alycb následka

"Oran nelne vždy tprostll mě bolesti hla-

vy a duševní námaby Richard EHoffni-rj- y

oznámkový jedn Lion Storu Chicago
Na prodej ve viech lékárnách po ?Sc a

60c balíček— Balíček nazkouAu zaile se
po obdrženi 2o známky

OEAKGEISE CHEMICAL CO
CHICAGO ILLINOIS

Hlavni stan pro

PASY

PODPĚRY

ElasMé punčochy

BATERIE

SYRINŽE

ZMí gnmoyé

GAMFIUIV CUMUHU 8 ŽIDLE PRO

QPTICAL GODOSE NEMOCNÉ
Sfícucus&ĎíGuísist
Ef IS Dtiuwiwtn Bsul 1 riiE

li !í PeiIÍ
Lékařské potřeby a po-

třebyEwHHHS'SPllfSlíJ
SSCHITECU um I pro nemocM

1408 Farnam ul
OMAHA NFB

přesvédíiti kteréhokoliv pána neb dá-

mo ze více dobra lidu a více peníi se

může vydčlati zaSne-- li pracovatl pro
mne oež pro koho Jiného

Nejlepií tocestná věc a nejvděčněji!
obebod ku vyděláni poctivých peněz
Plíte poítovním línkem o další po-

drobnosti na:

T NOEL 527-5- 31 W North Ave

CHICAGO ILLINOIS

iiHiiwBwniimtmnii J

NEBRASKA
„LiquQZ Horno

i- - KLEIN majitel

Importéři a velkoobcboduioi a dobrou ko-
řalkou vínem lihovinami at4 pro účele do-

mácí i lékařské 102xlm

Obchod lahvový a jugorý specialitou

Objednávky počtou správně ae vyhotovuji

HLAVNI OBCHODÍ
523 severní lbul Omaha Nab

ODBOČKA)
se v záp r 2e a JN ul BoOmaha

C H Brewer & Co

pohrobníci a pfljřovatelé koni
aer h ni o umanu pe

t TMkwTelefon íisIoO

W G SLOAfcE & CO

obchodníci
-

v fiale 803 507 411 sev 85 nllce
South Omaha

Telefon 8

oeb n splátky 41 tf

Stroje na (loty
TH rftzná druhr30 ti

Cena 8A00 81008
ailt00 dodávko na

nejbllzií stanici ťltel
pro oDrazkOvy oennik

Ze staré vlasti sem přichází
všeliiaká sorta lidí Nejen ti

kteří poctivou prací si chtějí zde

lepší budoucnost zaopatřit! ale 1

tací kteří na útraty 'jiných zde

pohodlný život vésti chtí utíkají

se do této země svobody A o

jednom takovém ptáku dočítáme

"Hlasateli" náse v chicagském
sledující:
Asi v Dolovici května přibyl do

Chicaga svižný a ohebný mladík

který sliboval s zde velikou bu-

doucnost Pobybwal ae ve zdej-

ších kruzích velmi obratně a veli-

ce sebevědomě Vydával se za

vysoce vzdělaného muže a prohla
šoval že jest učeným "inženýrem
chemie"' A tím byl na světě je-

diným ježto o podobném povolá

ní nestojí v největším naučném

slovníku ani slabiky Nejprve

ubytoval se Novák u avé sestry
Daní Urbanové v C650 May ul

která zaplatila za jeho dopravu
sem S64 U sestry se mu však

záhy znelíbilo a proto odstěhoval

se k paní Novákové
oď Ludvíkov- -

ců Obratnou svou výřečnosti
docílil toho že ustanoven byl dá

mami vydržujícími dětskou besíd

ku na Ashland ave učitelem alte
Novák dle svého sebevědomí a

řečí hodil se ku všemu tedy jistě
též za učitele K povznešení a

zušlechtění svých žáčků pořádal

záhy také dětské divadlo na něž

Besídka bude pamatovali tím že

do dneška má za svým panem uči

telem 18 dol

' Oběti Novákovy šarmantnosti

a výmluvnosti však množily se

každodenně Očekával z Cech

dědictví a už měl $2000 na cestě

a proto každý budoucímu velko-dédic- i

rád půjčil Za krátko ne

bylo hostince a kavárny kam

docházíval aby tam nezasekl tuč-

nou sekyru a neměl přítele který
mu mohl půjčiti pětku aby ho o

ni nepumpnul
-

tanečně podařilo se nadějné-řychl- e

zdomácnělému fešáku

Se obdržel zaměstnání jako ko

lektor u pojišťující společnosti

Metropolitan V polovici září

nastoupil své místo s nejlepšími

úmysly a nadějemi do budoucno

sti Postavení tedj už měl a teď

sháněl se jak by dostal nějakou
nevěstu s těmi sedmi p Ne

šťastná náhoda přivedla mu do

cesty slečnu A Bláhových dceru

erroceristy mladé hezké děvče a

byl hned do ní po uši zamilován

Slečna lásku jeho opětovala a

přes všecky výstrahy a překážky
rodičů její byli Novák a slečna

Bláhových po I4denní známosti

svoji Sňatek odbýván byl dne

3 října Svatba rozumí se byla

slavná a hned po ní ubytoval se

mladý párek v prostorném bytě

Nábytek objednal si Novák u p

F Kováříka 'na splátky přes to

že mu nastávající pani tchýně

podstrčila tři zánovní stovicicy

Ty ponechal si pro své osobní

vydání

Nějaký čas žil Novák bezsla

rostně a vesele Konečně však

začal tam kde přestal — dělat

dluhy Také byl nucen vyhledati
i méně nákladný byt Sebral

tedy což jeho bylo a odstěhoval

se do domu pana Víšy hodináře

na 18 ulici Poněvadž pan Víša

má ráďve všem pořádek zejména

co se placení nájemného týče

žádal na Novákovi aby mu do-

platil na $1 závdavku ostatní Část

náiemného a když se tyž k tomu

neměl dal mu soudní pětidenní

výpověď Novák bydlel tam cel

kem ani týden a lhůta k vystěho

vání určená blížila se ku svému

konci Tu nevěda co a jak po

čal sbírati svých pět švestek šat-

stvo peřiny nádobí a ostatní za

nechalMa pospas svým věřitelům

Express s jeho mobiliemi odejel a

Novák se svou mladou paničkou
zmizeli jakoby do vody zapadli'

První kdo se po něm sháněli

byli jeho zaměstnavatelé od poji-

šťující společnosti Metropolitan
ježto týž večtír měl učiniti pořá
dek a vyrovnati se Inspektor

pan Ed - Bíba pod nímž Novák

pracoval praví sice ze ponlecav
ka Bnoleřnosti za Novákem obná

ší pouze {2b ale dobře zasvěcení

lidé tvrdí že zústal viset na 70 až

90 dollarech Novák má záruku
od American Surf ty Co kteráž

bude bezpochyby se chtít s ním

nějak vyrovnati Do té chvíle

však naň zatykač vyzdvižen nebyl

Když paní Urbanová uslyšela
co se stalo dala zabavit! Novákův

nábytek zá svůj úvěr Í6 kon-steble-

Talafousem Pohledáv-

ka p Kováříkova obnáší #84 a

páně Koláčkova $23 Mimo to

se praví že 'jeho strýc pan Ant

Záhrobský hostinský na 18 a

Albert ul ručil za svého synovce
s jiným ještě ručitelem na bance

Kašparově za I200 Celkem po-

čítá se že prošlo rukama toho

bonvivana v krátké době lfbánek

f600 po nichž se ani nezaprášilo

[Maobo lehkověrných přátel Želí

pětek a desítek které by také či-

nily slušnou částku Vytloukal
klín klínem a zabředl a nyní vy-

hledal si úkryt o němž nevědí ani

jeho ani jeho ženy přátelé

jevy úcty lásky a oddanosti při
spěje dle možnosti k tomu aby se

dostalo pomocí lidské těm dětem

které bloudí opuštěné nebo kte

rým se nedostává toho nejpotřeb-nějšlb- o

totiž přístřeší chleba a

oděvu I B Ledvinková

Z Tyndall So Dakota- -

Ctěná redakce Pokroku I— Před

krátkým časem jsem zaplatil Váš

časopis a při tom jsem ho též za-

stavil neodbírám ani neodbíral

jsem žádný jiný časopis nežli ten

proklatý republikánsky Poktok

Západu Teď jest mi ale po něm

smutno proto bych si přál byste
mi ho opět zasýlali abych zase

něco nového zvěděl neboť musím

říci že Pokrok 'Západu přece jen

přináší nejlepší zprávy
Musím však říci že mi je těch

demokratů a populistů líto že tak

pochodili jako ti sedláci u Chlum-

ce obzvláště ten Vilímek Bryan
chudák co on si teď počne místo

aby ho dosadili na trůn president- -

ský teď aby šel na mrkev a to má

za to že se namáhal hned před
čtyřmi roky až do volby jezdil po

Spoj Státech a nevynechal snad
ani jedinký stát

Sem do South Dakoty přijel a

měl přednášky o budoucnosti ná

roda když jej zvolí ale nic rnu to

neprospělo všude biřicoval jako
na licitaci ale vše marné A my
zde v Dakotě z toho máme že tu

dobytek neustále chcipei prasata
Pšenice klesla korná též vše co

má farmář na prodej je laciné a

co kupuje zase drahé Byl jsem

proti straně repblikánské ale časy
se mění a lidi v nich Mnozí snad

řeknou že je to vina republikánů
ale zapomněli že když byla strana
demokratická u vesla bylo mno-

hem hůře
Tak zatím dost --a pósýlám Vám

íi předplatného Váš

Baltazar Heger

Čtenářům v okolí Bruno Neb

Dovoluji si upozorniti ct rodá

ky v Brně aokolí že dosud v kaž

dou středu a neděli dojíždím do

Brna jako dříve a posloužím v ty

dny ochotně jakoukolivék pora-

dou Dr K H Breuer

TRŽNÍ ZPRÁVY

CHICAGO dne 19 pros

Plenice íerr ozlmka í 2 k okam2

dodáni 79@74cbai]

Plenice t 8 okamZ dodání I5@72c
"

Plenice ozlmka trrdá i 2 k dod 68@70c
"

" "Plenice ozlmka trrda t 8 K%®7Mt

Plenice Jarka S 1 k dodáni 7l©73c
"

Plenice " i 2- - " 7!@'8c
"

" "Koma 8 2 Slátá - 38Kc
" 'Korná í 2 bí!á 88c
" "Korní 8 8 3c

Oral 2 bílf "
25K@2Míc

"
" ''Otce 8 8 bil 26®26c

Žito íílo 2 k dodání 49%c "

' "Ž!toM!n! -
iVřjiie

JeSmen k plT í'elim k dodáni 80c "

Je8men ke krmení k dodáni 40c V

Lněné temeno í 1 temeno sctz 1161%
"

Semeno bojínkn 'ťmothy) 1©1W "

Semeno jeteloví 8150@ 25

Živý dobytek:

Píkné" nejlepH toII St2ng0D
Hubená až k prostředním

- $3 5@510

Voli ke krmeni %i 4ft@4 25

Krávy $26i'(ai20

Jalovic $2 60@4 80

Telata $4®5a
Texasltí krmení voli 4j£40
Texuelli voli I paetrln $3 26®400

Prasata téiká nejlepií $4706508

Prasat lehká vybraná 1186

Prasata hrnbá Í480©4 88

Ovce píkne al k vybraným t340QI-4-

Ovce západní prostředni 83 8u®428

JebBaU $4550
JebBata západní 475®SÍ0

OMAHA dne 18 pros

Ptnc í t (ev Neb Dakota)

přlkáře 83c boil

Plenic 8 8 při káře (3c "

ŽitoM při káře 80c'"
Knn I 8 při káře ac "

Oves í a bil 28c "

RMimhnfy RKa!

Velce ssr íi rstTÍ t)©'Mc

Máslo i másláren 20@2lc lib

Máslo fann nejlepií 15®18c "
Máalo farm Spatná ai dobrá 12 "

Slepice 5Hc "

Kuřat S!4(&8a "

Kachny B&SHc "
KohouU 1

S4C
H

Krocani 10c "

SOČTE OMAHA dne 18 pros

Voli ptkni ai nejlepei 1250&478

Krávy lS0@tO0

Jalovice 295Q37S

Voli ke krmeni J0 0@4

Prasata nejlepií yt íhk
Prasat prostředni 4 7TJ

Pratsta hrabá Iřřká v 4 75

OreenejlepU 4 85

'JenSat 518

KAS8AS CITT dne 18 pro

Plenice í - tvrdá k okdodáni HQt4e knM

Pfenlc 13 tvrdá k ok 8od 3H£c "

Ker t a Wá kok dodáni 34 c "
Korat t 1 k ok dodáni 8IHC "

Koraa L 1 mica k ok dodáni 84414 4
"

Onslt Mlý kok dodáni 85 "

lito I 8- - k ok dodáni 4c
Beaotlaotfcy vybr Il0n)ll Um

SnraM vybr- - I 808)1 "

' Francie

Ve sněmovně francouzské opět
byla vzata na přetřel záležitost

Dreyfusova ale nevyvolala již
valné pozornosti Byla vzata na

přetřes předloha o amnestování

politických provinilců k níž vý
střední socialista Vazelle navrhl
dodatek aby ae amnestie netýkala
cizinců a falešných svědků V

řeči své pravil že sprostí zločinci

jako falešní svědci a padělatelé
nemají se mísiti s politickými
provinilci Waldek- - Rosseau na-

proti tomu dokazoval že podobná
výminka z amnestie by byla vodou

na mlýn nacionalistů vkteří by se

opět hleděli učiniti populárními u

lidu a přivedli by záléžitost Drey-fusov- u

opět na denní pořádek
Sněm na to odhlasoval minister-

stvu důvěru 34 1 hlasem proti 90
Z Londýna se oznamuje že

někdejší major francouzský
Ester-hazyzná-

ze soudu Dreyfusova
tam žije v néjvčtší bídě Manželka

jeho prodává kus po kuse cenněj-

ší věci z nábytku aby svých pět
dětí před hladem zachránila

Po uzavření výstavy zbylo v

Paříži mnoho lidí bez výdělku
následkem čehož se' velice zmáhá

zločinnost Krádeže loupeže a

vraždy se často přihazují zvláště
v předměstích tak že policie mu

sela býti velice sesílena

Srbsko

Ze Srbska se oznamuje že bý

valý ministr vnitra za vlády Mila-

novy Genčič byl odsouzen pro
urážku krále na 7 roků do kázni-

ce Stalo prý se to proto že

káral krále za to že se oženil s

vdovou Mašinovou již i v dopise
co královnu urazil

Z ČÍNY

' Po dlouhém marném vyjedná-
vání mezi mocnostmi a zástupci
čínské vlády byly konečně přijaty
následující podmínky dohody:

"1 Odškodné u výši 700 mil

taelů splatné v 60 letech 2

Postavení pomníku bar Ketteler- -

ovi v Pekingu 3 Císařský princ
omluví v Berlíně vraždu vyslance
4 Cizí vojsko zůstane na spojo
vacích liniích mezi Pekingem a

Tiencinem 5 Potrestání boxer-

ských úřadníků 6 Kandidáti

pobouřených distriktů až po pěti
letech mohou v Pekingu býti ku

zkoušce ' připuštěni 7 "Zrušení
čínského zahraničního úřadu - 8

Cizí vyslanci mají přístup kdykoli
k císaři 9 Tvrze mezi Sanhaj
kvanem Tuku a Pekingem budou

zrušeny'

Podmínky ty ovšem nejsou ještě

přijaty všestranně neb se každé
chvíle vyskytují zprávy že ta či

ona vláda činí nějakou námitku

proti některému bodu smlouvy —

Císařovna čínská již také slíbila
se se vrátí do Pekioa někdy v

březnu
-

i

V Číně zatím panuje veliký ne

dostatek potravin tak že vojenští
velitelově ruský a americký pod-

porují bladovící" aby nevypukl
hladomor

Z FILIPÍN "

Komise filipínská nařídila zříze-

ní zvláštní domácí policie ve všech

městech a městečkách na zemské

výlohy Obecné volby zatím od

bývány nebudou až bude jakýsi
nový volební zákon vypracován

Na ostrově Paoay se vzdávají
povstalci po tisících a přísahají
poslušnost Sp Státům Zatčení

některých bohatších Filipínců a

zabavení mnoha peněz 1 zásob po
vstalců od vojska amerického při
vodilo změnu smýšlení tak že nyní
veškeré obyvatelstvo se prohlašuje
přátelským ku Spoj Státům

Parník Burnside který odvezl

na Filipíny mnoho telegrafickýcó
Jan spojil již ostrovy Negros a

Cebu s Ilojlo a Manilou podmoř-

ským telegrafem Nyní klade dru-

hý kabel jímž bude spojen ostrov

Negros s Mindanaem a Jolo v

délce asi 600 mil Podél severního

pobřeží ostrova Mindanaa' bude
poíožen též kabel který spojí po-

břežní města telegrafem

Z Iloilo došla zpráva že' po-

vstalci zapálili ves Cabatuanv níž

byla americká posádka jen z 18

mužů sestávající kteráž však ne-

utrpěla žádné pohromy Nedaleko

Manily bylo zajato 30 povstalců
od 25 mužů amerických á 20

domorodých policistů
Povstalci ti tam přistáli v člu-

nech

Přední Filipínci utvořili politi-
ckou stranu dle spůsobu americké
ho a vypracovali program v němž

uznávají svrchovanost Sp Států
Dále žádají širší samosprávu jak
místní tak ve vztahu ku Spoj
Státům

Rakousko-Uhersk- o

Z řiíe dvojblavéhó orla došli

telegrafická zpráva že Srbové z

Bosny utíkají nemohouce anésti

blahobyt pod vládou jeho veli-

čenstva cí&sře rakouského Do

Bělehradu se uchýlilo asi 1600

rodin bosenských Srba Ruské

Časopisy prohlaíují Že vláda ra-

kouská chce uchvátili černou Ho-

ru a z toho ohledu pronásleduje
Bosfiany kteří jsou jedním náro-

dem s Černohorci „

'Anri!e

Nekonečná válka v jižní Africe

přivádí konečně i Angličany k roz-

umu tak že se v parlamentu ozvali

hlasové po ukončení toho vražed-

ného boje Dva řečníci v parla-

mentu vyzývali vládu aby učinila

nějaký krok ku smíru s Boery a

zaručila jim samostatnost

Zprávy z bojiště sice překvapily
lid ale bojovnost jeho nezmír-bil- y

Jak podmořský telegraf

oznamuje nabídlo se několik vo-

jenských organisací jiti do jižní

Afriky bojovati proti BoerCm

Španělsko

Asi 65 mil od Gibraltaru neda-

leko pobřeží Malaga stroskotala
německá školní loď Gseisenan
Velitel lodi měl přehlíJku kadetů
na palubě když se strhla krutá

bouře která loď z kotvy utrhla
a hnala ji na pobřeží V malé

chvíli se loď potopila a 450 mužů

z ní naskákalo do moře Ze zá-

chranné stanice a z přístavu Ma-

laga byla tonoucím poslána vše- -

mníni nomoe iichž bvlo Xlir t --

j T

zachráněno a tudíž asi 126 mla-

dých lidí utonulo Ze zachráně-

ných bylo 39 poraněno a ti dopra-
veni byli do nemocnice

Španělský velitel přístavní va-

roval kapitána Kretchmana veli-

tele lodi Gneisenau aby vploul
do přístavu že se blíží prudká
bouře Nadutý velitel však se vy-

zvání tomu jen vysmál řka že

chce své cvičence proti bouři

dobře otužiti Mocný náraz bouře
loď vrhl na úskalí tak že se v 10

minutách potopila Velitel Kretcb-roa- n

se dobrovolně utopil odmí-

tnuv veškerou pomoc mu nabíze-

nou neb 'dobře věděl že jest

zodpověděn za neštěstí-on- o '
-

Obyvatelstvo Malagy se posta-
ralo všemožně o zachráněné kade-

ty mezi nimiž se nalézají též sy-

nové některých slátuícb úředníka

německých

Německo

Na výslovné přání císařovo bylo
v Berlíně uspořádáno slavnostní

uvítáDÍ vojska z Cíny se vracejí
čího Ulice kudy se vojsko nbí

ralo byly plny lidu jásajícího a

císař s celým dvorem se dostavil
k arsenálu kam uloženy byly

prapory CiBanom v boji odebrané

Císař měl pak řeč k vojákům v

níž se vysloví! kam jednou své

námořníky a vojíny podáví tam

odtud že je již nikdo více nedo

stane

Z bojiště v jižní Africe

Z poražených republik boer

ských docházejí stále zprávy o

bojích s obránci vlasti tak že ko-

nečné vítězství Angličanů nad

Boery pošinuto jest do nedohled-

né budoucnosti Boerové se vy

skytují hned tu hned onde pře

padají vlaky s vojenskými zásoba-

mi a spůsobují Angličanům veli

kých škod Generál Kitchener

nynější nejvyŠší velitel vojsk an

glických měl již odvážného De

VVeta obklíčeného četným vojskem
a oznamoval do Anglie že se mu

více uniknouti nepodaří zatím však

se De Wet z objetí toho opět

vymknul

Boerský gen Delarey též pora
zil Angličany pod velením gen

Clementse a sice jen aa míle od

Pretorie Toto byla větší bitva
v níž se podílelo au 3500 ííoera

Celý anglický sbor střelců byl

zajat a mnoho Angličanů padlo

Zajatí angličtí vojáci byli však

druhého dne opět propuštěni neb

ustupující Boerové je nemohli

sebou vésti

V Oranžsku přepaden byl sbor

anglické jízdy od Boerů z něhož

byli 4 zabiti 16 poraněno a no
oadlo do ZaietL Boerové ukoři

stili také ronóho koní na dráze

kteří vezeni byli t Kapská pro

vojsko

Jak se oznamuje mají boerští

bojovníci stále dosti zbraní i stře-

liva ale na potravinách a oděvu

jim chybí Dráha do Lourenzo

Marguex byla opět přerušena neb

se dostala do rukou Boerů Mezi

obyvatelstvem nebojovným v obou

republikách nastal strach 1 těchto

vítězství Boerů neb se obává

jejich pomsty

Proto opakujeme ještě jednou:
Krajatré 'pozorl

Péstounka

Pěstounkou nejpřirozenější jest
každému dítěti nepopiratelně jeho

vlastní matka Tak nezměrně

mnoho něhy položila příroda do

srdce ženy že jí není žádná oběť

příliš těžkou jedná li se o děti

její Obětavá matka nejen že po
stavila celou řadu občanů do svě-

ta nejen že vypěstovala to lidské

poupě k úplnému rozkvětu — ona

nepřestává plod svůj milovat! i

kdyby žila sebe déle a teprve s de

chem posledním končí také láska

její
Mateřství se neomezuje jenom

na radost z tvora nového ono

snáší všechny boly bědy a děsy

práce a povinnosti s hrdinnou

trpělivostí a statečností Dějiny
světové předvádějí nám celou řadu

slovutných matek ale těch jež

skrytě konaly své povinnosti vzor-

ně jest ovšem mnohem více K

výchově lidských bytostí je tedy

přírodou samou v nejpřednější řa-

dě určena matka Je-- li jí po-

skytnuta možnost aby se svým
dětem zcela věnovati mohla pak
není příčin proč by tak učiniti

nechtěla! Blahobyt činí každé

matce každé břímě snesitelnějším
a zvýšuje radosti i slasti Matky

vznešených a středních kruhův

nemají mnohdy ani potuchy co

strádatiSnusí chudé rodiny a pře
ce i v i5ch vrstvách kde nedosta
tek se všech stran dveřmi čiší po
tkává se mnohdy s matkami řád

nými a dětmi k dobru vychova

nými
Avšak pohleďme nyní tam kde

nalézáme děti nehlídané Muž i

žena jsou v práci mimo obydlí a

děti zavřeny v pochmůrných dus

ných nečistých a nespořádaných
prostorách o hladu a zimě nebo

jenom o chlebě a vodě "Pozor
na děti!'' volá neustále hlas ve

řejnosti als těžko je dávati pozor
někomu koho tu vlastně ani není

Nehlídané děti přicházejí o ži

vot buď uhořením neb utopením
nebo pádem stanou se mrzáky
následkem úrazů a tak ku práci

neschopnými Nezavrou-l- i jich
rodičové a nechají-l- i je potulovali
propadají děti zkáze mravní Stá
vá se často že je-l- i muž opilec
zemřel-l- i muž a zanechal ženu s

několika dětmi opuštěnou nebo

opustil li muž ženu aby za milen

kou odešel —musí žena chopiti se
úsilovně práce aby vyživila sebe

a všechny své děti Zena dělnice
nádennice švadlena posluhovač
ka pradlena a podobné nejsou

mnohdy s to aby tolik vydělaly
čeho nejnutněji potřebují a hle!

pro děti jejich pro nejchudší z

nejchudších otevřel humanismus
našeho století útulky jež nazývají
se opatrovnami Do síní světlých
vzdušných suchých a teplých

přivádí nehlídané a potulné ma

ličké a odevzdává je péči pěstou- -

nek jež jim mají nahraditi matky
Není snad v celém křesťanském
světě dnes ani jediné země v kte-

ré by se nehledělo vyplniti slova

Kristova: "Nechte těch maličkých

přijití ke mně!'

Byli to nejprve jednotlivci
potom státy jež plně uznali toho

potřebuaby se dětem nehlídaným
opouštěným a potulným dostalo

vychování a péče mateřské Fro-t- o

i ve Francii i v Rakousku říká-

me opatrovnám školy mateřské
Mateřská láska oddanost a obě-

tavost má v nejpřednější řadě krá-

šlili ony pěstounky jež mají dětem

nehádaným nahraditi matky
- Mateřské školy jsou velkým do

brodiním pro chudinu- vůbec Vel-

ká města a místa továrnická by

jich dnes nemohla ani postrádati
Jsouť skorém i nevyhnutelnou
potřebou pro střediska lidnatá

Podívejme se však ještě dále!

Farář Oberlin ukázal nám již
na konci 18 století prakticky že

by mohla míti každá obec svou

pěstovnu pro malé dítky Dr
Mošner sdělil nám theoresticky
(r 1848) ve své "Pěstounce'' Že

by měla míti každá obec svou

Jsou tua tam jednotliv-
ci ovšem zámožní kteří z lidu-

milného popudu zřídili úchylný
pro chudou mládež škole nepo-

vinnou A přece se jeví škol těch
humánních velký nedostatek Ve

mnohých obcích se dnes ještě ani

nevfŽe by škol mateřských mohlo

býti Devatenácté století nebylo
s to aby přesvědčilo všechny

vrstvy o blabodárností pěstoven

dětských Smíme doufati že dva
cáté století bude pokračovat! v

snahách humánních? čas vánoční

jest doba kdy myslí sebe zatvrze

jsou sestry důtklivě žádány by se

do této schůze dostavily Nepří
tomné podléhají pokutě dle sta-

nov Rosie A David klerk

Schůze Y V J ČD
připadá na neděli 23 prosince
Zástupkyně sborů jsou žádány by
se určitě ve 2 hodiny odpoledne
dostavily do Národní sině

Za V V Em Bandhauer

tajemnice

Písemnictví

Došel nás katolický slovenský
kalendář Jednota vydávaný v

Clevelandu panem farářem St
Furdekem a překvapil nás velice

jak lácí tak úpravou i hojností

látky Kalendář ten se prodává
za 15 centů ač obsahuje 184 stra-

ny velkého kalendářního formátu

čítači látky Vyobrazení v kalen-

dáři Jednotě jsou četná a velmi

pěkná zvláště pěkným jest obraz

zástupců na 9 sjezdu Kat Slov

Jednoty odbývaném v Johnstown
Pa Látka čítači je hojná veršem

i prosou ale co nejpozoruhodněj-šíh- o

jest úplný seznam časopisů

slovenských vycházejících ve staré
i této nové vlasti bez ohledu fia

tendenci Kalendář Jednota mož

no objedoati pod adresou: Jednota
17 Randolph Str Cleveland O

Katarrh Nemůže býti vyléčen
místními aplikacemi poněvadž tyto nemohou
rinaÁhnmit1fi?dl& neduhu Katarrh lest krevní
neb soustavní neduh a k vyléčeni jeho zapo
třebí jest leku vnitrních Hairs nátura uure
užíván vnitřně ptsobi přímo na krev a shzna-t- é

blány Halťs Katarrh Oure není lékem
mastlíkářskf m Rvi nředoDián ledním t net
lepších lékařn v této zemi po mnoho let a Jest
dosud pravidelné předpisován Skládá se
z nejlepiícb eílivek jež jsou známy spolu a

nejlepsimi prostreoKy Krevcisucimi ancinnu-1-
nřimn na nlismjlté blunv Dokonalá kombi

nace dvou těchto přísad jest příčinou tak
zázracnyoa vysieaKQ v leceni watarrnu zašle-
te si o dosvědčení

P J CHKNKT & OO majitel TOLEDO O

Na prodej u lékárníka za no

Hall'8 Family pilulky jsou nejlepli

Na péí relmi M
zvláštní druh českých volatých

holubů černé a červené
'

Pište na Vác Kotán

U2m2 Howells Neb

Kllfi ífe? Íl?'JÍV&lokJ
cykle v Chicago Hledá jej jebo sestra Fr
Kašpárek bývalá Janáček Wilber Neb —

tvrajane jimž uy uyio známu kud je necni
laskavé dopili vyíe podepsané Il2ml

—NEJ VĚTŠÍ—

MASNÍ KRÁM

na 6 a Pierce iiHcl
má krajan nál

ÍFE RUN@Ll
Největší český řeznický závod

na East straně

X Velké zásoby masa všeho druhu X

uzenek salámu šunek a vše co do
Í vurtcaiků sáhá — KouDÍte tt zde levněji a maso lepší jak u ně-- 1

j koho jíněno

Máte zvčdět o farmaření v Nebrasce

Korná je králem ale jiné obilf se vy-

pěstuje zdařile a můžete koupiti pudu
velmi lacino podél dráhy Fremont Elk-hor- n

a Miasouri Valley R R
1'iSte o podrobnosti na

J H Gablb
Traveling Pass Agent

Denisou Iowa
Aneb

j J K Buchán an
Gen'l Passeoger Agent

Omaba Neb

O vavříny
Pařížská výstava
udělila zlatou
medalii

Ir a n Ít A

St kořalce
Zlaé medalie dosta
la tíž t N Orleans
r 18Í5 a n světové
vystaví v Chicagu

Trpíte hluchotou?
KaiJy druh BfdosIýcBlvosti nrt hlucho ty z

n:iFÍm novým vynálezem vyléčitL Ponzeíilucho-ni-

nr-- tylčf iidnL Hučení v uf pře tane

íamiití Popiřt vál pHpad Piwkonminl

rznimeni rfsMti zdarm Ktitáf múzesedoma

ailvml í tra ta tni yyríM lir Dl'tfl' Aaral
CH C ( 96 LaSan Ave Chkajo 10

XJHlil Ulili! I
Tvrdé ohli 850 tona Já bych l

pHI prodatl vám sílali teď ponevadl
posílají lepil nhli v teato ceny
iw)JTU ie ! pepůjdou

L LETI 7U 8 Itth St
TllUM 1918
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