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Pokrok Apadu
stražnému signálu mohl strojve-

doucí přijíždějícího vlaku Anton Fred '

Krug Brewin& Co
ItííZNÉ ZPltiVY

OMAHA NEBRASKA

IVvojto tpozor— — ►S tritii í vzorný pivovar'
edát-- ll m {dudkem

pozor to bnda TTařl ziejlepéi druh ležáku
CeTelaet a Eactxav Toledé v eiadJc&eb a v iaJxríclx

"VyT:oTroj Icafciérrvu m ±idjaé ílo rLpl4£l
KAŠE ZÁMADYt NrJlepSÍ materiál a ncJh-pS- Í technická dovednost

— yiii1 peělivotit a vbelivduí opatrast'

Neóistéi krev
nevyhnutelným náiledkem

Dr August Koenlg's Hamburger Tropfen

čístf žaludek í krev a výsledkem
' jest úplné vyléSenf

NAŠE SNAHA t Uspokojltl obecenstro

NAŠE

Dopisy se ochotné

obecenstvo také tuto řeč odměnilo

salvou potlesku
Kulturní obrátek te španělska
Madridu se oznamuje: Bíd v

iikUklstvu vábí opět k sobi veřej-

nou pozornost Ke skvělému uví-

tání jež připravila španělská vlá-

da jihoamerickým delegátům
kongresu tvoří

příkrý kontrast petice jež koluje
mezi španělskými učiteli V této

petici prosi učitelé aby byli chrá-

něni před hladem a bídou Vláda

je dlužna těmto nešťastníkům
sumu 9036303 peset Většina

učitelů nedostala po leta platu
Služné na něž mají nárok jest
hrozně nízké 21546 učitelů

dostává roční služné 750 až 1000

peset 1450 po 1000 —2000 peset

jen 180 má více než 2000 peset
Učitelé žádají o zvýšení služného
okamžité jeho vyplacení Vyhro-

žují že zavrou veškeré veřejné

školy v zemi' nebude-l- i jejich žá-

dosti vyhověno takže vláda snad

nejbližší době ocítí se vůči faktu

stávky učitelů Někteří učitelé

kteří se nalézají v nejkrutší bídě

žádají dokonce O dovolení aby
směli mezi obecenstvem žebrat
Podle statistiky jest ve Španělsku
3543595 dětí školou povinných
avšak jsou místnosti toliko pro

1104779 žáků Zákon o nucené

návštěvě školní jest tudíž ve sku-

tečnosti toliko na papíře Dle po-

sledního sčítání lidu bylo zjištěno
že jest ve Španělsku 6 milionů

analfabetů že tudíž 33 procent
obyvatelstva neumí ani číst ani

psát

South Omaha Brewing Co
B- - JBTTEE3'mfik31teL'

vaří

výtečné pivo obyčejné jakož I i
rTelefon v Soutb Omaze 8

J K SINKULE
Jediný pivovar v Nebra3ce který zaměstnává českého cestU'

jícího zástupce -

Metž Bros Brewing Co
H-£V- aří a lahvnjí výborné plvo--Telef-

on

119 r '

HfTflTTíi NEBR

Omaha Brewing

vyrábí
--

JiitX'
Lee-Glass-Andre- esen Hardware Gomp

prodávají ve velkém

Tlačené vyrážené a lakované plechové naíiní — Cínovaný plech

železný plech a kovové zboží — Ostnatý drát hřebíky nožířské

zboží 'bicykly střelné zbrané náboje a sportovské zboží

1319-121- 4 Harney ulh-- e Omaha Mebr

KKANK B BU8S proaavaC I

e a BLISS nrodavai hovjz dobvtkal

Kterýkoliv % nich pracuje

JOSEFU BXjISS
komisionář se živým dobytkem

'
2J0 New Exchange Building South Omaha Nebraska -- v

Víemoíná víte vřnuje se vSem zásylkám
i I Frane Welmann víeobecnS v Oolfaz Oo

uMtlatelám Pfiiefi VaBe jest uotlvě íádánu línáni co řidný a Svědomitý muí 8 ochotou
Trfní ceny na požádání

HAMBURSKO-AMERICK- A LINIE

Společnost tato udržuje celý

dvouSroubovými loděmi NejrychlejSí jízda z New Yorku do Hambur

ku Lodě odiížděií ve čtvrtek a v

HumhursUo-Amerir- ká Linie lest neistarSÍ N6mecká Trans-Atlantic- Paro--

Polednjak zastaviti vlak jenž
vezl 35 pasažérů a 9 železničních Z

zřízenců Po hodině přibyl vlsk

přijíždějící z Pcrkovice jenž byl

již varován k nebezpečnému mí

stu Ve vlaku nalézali se náhodou

železniční inspektor Cicin a žele-

zniční ředitel Hrabal kteří ihned

učinili potřebná opatření ku pře

stupování pasažérů

Bohatá iebraZka Z Paříže se

oznamuje: ve Vcrsaiuuzemreia
těchto dnů stará ZebraČka Marie

Leretova V bídném brlohu v

němž bydlela přes půl století na

lezeno ve staré skříni ppižní za

více než 200000 franků cenných

papírů a zlatých pengz Marie Le-reto-

byla 83 leta stará Měla

při svém žebrání vždycky neoby

čejné úspěchy Žebrala zvláště u a

dveří kostelních na stanicích koň-

ské dráhy a v živějších ulicích Z

nalezené sumy bylo as 80000 fr

ve zlatě uschováno ve staré pun
v

čoše ostatek tvořily cenné papí

ry z nichž po 18 let si nevybrala
nijaké úroky Její nejbližší pří-

buzní skutečně jchudí přihlásili
se již o dědictví

Rrincennina mumie Z Londýna
se oznamuje: v dražební síni

prodána těchto dnů mu

mie egyptské princezny za 10 1

st a 10 shillingú Tměno princez- -

nino jest neznámo Narodila se

as 1350 před Kristem Otec její

byl Ramses II nejslavnější toho

jména od něhož pochází aspoň

polovice veškerých staroegypt
ských budov pokud se zachovaly
až na naše doby Mumie jeho
nalézá se jak známo v museu v

Dživé Mumie jeho dcery pak

upadla do rukou kramářů a byla

nyní v Londýně prodána dražbou

Roentgenovy fotografie vystavené
v dražební síni dokazovaly že

tělo princezny je zcela dobře za-

chováno

Z vatikánského arsenálu Z Říma

se oznamuje: Ministerská rada

konaná těchto dnů za předsednic
tví kardinála Ram poliv usnesla

se aby veškerý obsah vatikánské-

ho arsenálu totiž veškeré zbraně
náleževší druhdy papežské armá-

dě byly' prodány aneb rozlity

Když dne 20 září 1870 italské

vojsko vtrhlo branou Piovou do

Říma odevzdali papežští vojáci
toliko zbraně jež právě měli v ru-

kou Zásoba pušek šavlí a též

děl chovaných v arsenále Vatiká-

nu zůstala nedotknuta a byla tam

až dosud 'chována V Římě vy-

pravuje se dokonce raubířská hi-

storka že v r 1888 kdy za vlády

Crispiovy vypukl tak prudký spor
s Francií že se očekávalo vypu-

knutí války byly prý veškeré zá-

soby arsenálu vynešeny ze sklepe-n- f

zbavovány rzi a opravovány

aby byly způsobilé k použití Od

té doby chovány byly zbraně ve

skladištích nad zemí aby netrpěly
další zkázy Avšak během let

přece jen nebylo lze zachovali

staré pušky s křesacími kameny a

pádné Šaršouny před další pohro-
mou To uznal také kardinál

Rampolla á na jeho podnět koná-

na porada co se má státi se záso-

bami zbraní Ve Vatikáně Zvláítní
komise odebrala se na místo a

zhotovila inventář z něhož vy-

chází na jevo že toho času nalézá

se ve skladištích Vatikánu 150000
kusů zbraní střelných bodných a

sečných mezi nimi též halapartny
starodávné pušky s křesacími ka-

meny obsluhované 3 až 4 muži

kopí átd jakož i značný počet
kartounů kolubrin houínic atd

z nejrůznějších dob Usneseno

prodali starožitné obraně antikváři

a co by se nedalo tímto způsobem

odbýt bude roztaveno anebo pro-

dáno na váhu

Spisovatelé a obecenstvo 2 Mo-

skvy se oznamuje: Známí spiso-

vatelé Čechov a Gorkij byli za

svého pobytu zde as po týden

předmětem dotěrné pozornosti
obecenstva v divadle umělců —

Mohli se jedva hnouti v prosto
rách divadla tak byli neustále

pronásledováni' davem zvědavců

kteří u přítomnosti obou spisova-

telů hlasitě se bavili o jich zevněj-

šku o způsobu kterak se Šatí o

jich účesu atd Po skončeném

představení byli Čechov 1 Gorkij

vyneseni obecenstvem na rukou z

divadla ' Při posledním provozo
vání kusu Antonija Pavlaviče Če

chova ''Strýc VaBa" uchýlili se

oba ' spisovatelé do odděleného

pokojíku ve foyeru aby nevyruše-n- ě

popili čaje Ale také zde nebyli

bezpečni před zvědavci kteří se

tlačili ' u dveří a zevlovali na spi-

sovatele popíjející Čaj Tu přešla
Gurkému trpělivost a oslovil ce

následovně: "Co na mne

zevlujete? Jsem Medicejská Ve

nuše baletka anebo mrtvola vyta-
žena z vody? Píšu povídky jež
se vám patrni líbí ale proč mne

následujete každým krokem dívá

te se mi do úst a tleskáte mi? Ai

napíšu kus jenl se vám bude
líbit pak tleskejte jak vám libo
Hleďte v divadle jiz lla opona
dávno vzhůru Dává se kus velké

umělecké ceny ale vy raději se

potloukáte po foyeru a díváte ae I

kterak Antoniiem Pavlovičem

pijutaj Styďte 8Nadíen6l

nlavebni gnoleřnost a vlastní 203 lodí majících úhinou snonnost 641083 tun 95 a

▼fT¥¥?¥TT?T?TT¥¥TtT¥TTT¥

Skryti cestující Když přibyl
východní expressní vlak do stani-

ce Charlottenburgu bylo slyšeti

pod spacím vozem stenání Při

prohlídce spodiny vozu shledalo

se ze ua tocne naieza se muz

který již omdléval Vloudil se

do svého Skrytu již v Caíihradě a

jel tak celou cestou k Berjínu 63

hodin Je to dánský topič který
v Cařihradě zmeškal loď a pod-

loudným spůsobem chtěl se do-sta- ti

domů '
Celá rodina tavraldlna Z Pešti

telegrafují: V obci sv Benedeta
zavražděn byl bývalý kupec vel-

mi zámožný občan Jakub Roth

jeho žena a jich uletá vnučka

Služka jich Madlena Vodičkova
nalezena den po vraždě ukryta ve

stodole Vypravovala že Rotha

zabila rota lupičův a ona že před
pimi jediná uprchla Později ale

doznala že rodinu Rothoyu zabil
milenec její Ondřej Podluszov ve

spolku se svým bratrem Janem
Tito byli zatčeni i přiznali se také

již nalezeno u nich 500 z( ulou-

pených peněz Také Vodičkova

byla pro spoluvinu zatčena

Ruská videcká výprava vBulhar
sku Letošní výzkumy v nejstar-ší- m

sídle Bulharů setkaly se s dal-

ším zdarem Objeveny mnohé za-

jímavosti týkající se nejstarších

dějin Bulharska Výzkum řídí člen

petrohradské akademie p Uspěn-sk- ý

a krajan náš p- - prof Škorpil
V pracích vypomáhá bulharské

vojsko S napjetím očekává se

uveřejnění výsledků těchto dvou-

letých výzkumů

Akce proti alkoholismu ve Frandi
Z Peříže se oznamuje: Pan

Jiří Leygues ministr vyučování
rozeslal všem ředitelům kolejí a

lyceí (střednice škol) oběžník ve

kterém nařizuje aby vyučování se
rozšířilo o důležitý předmět který
by poučoval mladé studující o

zboubnosti alkoholu Pan ministr

praví: "Alkoholism neškodí jedi-
ně jednotlivci jenž je jim dotčen

nýbrž přenáší se t na potomstvo
se všemi hroznými následky —

Ohrožuje veřejnou bezpečnost
tím Že popuzuje k násilí a ke zlo
činu ZalidHuje nemocnice blá
zince a žaláře Všady kde jest na

postupu konstatovaly úřady vo

jenské že počet dobrých vojáků
se menší Alkoholismus ničí rodí
nu zvětšuje úmrtnost zasahuje
národ v kořenech ničí totiž jeho
životní sílu" Po těchto význam
ných slovech proti zhoubnému
moru kořalečnímu p ministr vy

zývá universitu nejvyšší vyučovat
cí úřad aby se postavila v čelo
tohoto křížového taženi Čtení
krátké přednášky jež mají obsa-hova- ti

co možná nejvíce fakt a čí-

sel mají býti pořádány pravidel-
ně ve všech školách veřejných'
Universita jsouc zodpovědná za

mravní a rozumnou sílu lidu bude

zajisté schopna aby obhájila své

vznešené" dílo proti smrtelnému

nebezpečenství jež ho ohrožuje

Hubeni kobylek na jižní Rusi Z
Kazalinska se oznamuje: Letos
v letě zaměstnáno bylo v kraji ka- -

zalinském hubením kobyJek přes
2000 osob Na 25 místech v kraji
bylo zabráno kobylkami celkem

451 desjatin pozemků Hubeni
trvalo od polovice května do po
lovice června Kobylky zaháněny
do jam a ničeny Hubení podařilo
se jen částečně as 116 desjatin
osení bylo kobylkami zničeno V

příštím roce lze očekávati obnove
ní zápasu pročež místní komitét
žádá aby na hubení kobylek po-

ukázány byly značnější prostřed-

ky S-

rliet posluchaček na fakultách

pařížských Na fakultách paříských
bylo zapsáno 284 posluchaček
kterýžto počet se zajisté zvětší zl- -

písem v měsíci leanu tak na ta- -

kultě právnické jsou 2 posluchač-

ky Rusky na fakultě přírodních
věd (íaculté des sciences) 12 z

nich 4 Rusky 1 Němkyně 1 Nor-

ka a 6 Francouzek na fakultě fi-

losofické (íaculté des letres) 86

Francouzek a 70 cizinek na lé-

kařské fakultě 31 Francouzek a

13 cizinek Posléze na škole nauk

přírodních přípravce to na fakul-

tu lékařskou 8 posluchaček 2

cizí a 6 domácích' Dle národnosti
většina jsou Rusky a pak Ameri-

čanky '
Duchapřítomnost seatáka Ze

Splitu se oznamuje: Duchapří-
tomností sedláka Jurčeviče bylo
těchto dnů zabráněno velké kata-

strofě na dráze Jurčevič pracuje
na poli zpozoroval Že mezi sta-
nicemi Stari Grad a Labin hráz

spojující dva pahorky uvolněná

průtrží mračen se sesula takže

koleje i s pražci visely volni nad

propastí skorém 30 metrů hlubo-

kou Jurčevič vida že za nedlou-

ho musí tudy jeti vlak ze Spilu
spěchal ke hlídačské budce dosud
zamčené vyrazil její dvéře seke
rou chopil se dvou pochodní jel
rozžal a spěchal vlaku vstříc a!
asi oa sto metro a postavil se do

prostřed kolejí mávaje neustále
I pochodními Díky tomuto vý

tftrhto iaou voliké námořní narníkv zahrnulící 24 dvoušrobovvch parolodi které ku

' I
Z

val že ona je vlastni původcem

nehody poněvadž chlapce náleži-

tě neopatruje A když se Petráko-v- á

obhajovala vyťal jí rozezlený
zedník dva políčky a pak ji udeřil
tak mocni do hlavy že nebohá
žena se svalila a pozbyla vidomí
Stav její byl tak vážný ie musila

být přivezena do všeobecné ne
mocníce pražské Na Marhanta
učiněno bylo trestní oznámení

Násilným způsobem dokonal Ži

vot svů] 37etý povozník Jan
Hausler do Berouna příslušný a

bydlící na Smíchově Vlastní jeho
žena v hádce udeřila ho žehličkou
do hlavy tak mocně že mu lebku

prorazila Možno-l- i uvésti pro
zatčenou již Ženu nějakou poleh-

čující okolnost jest to faktum

sousedy potvrzované že Hausle- -

rová zakoušela od svého muže
neustálá muka Když Hausler

přicházel 34 list domů opilý
uprchla žena se svým íletýtn
synkem Františkem z kuchyně do

pokojíčku uzamkla za sebou dvé
ře na klíč a uschovala se za postel
Muž byl velice rozezlen uchopil
sekeru a několika rozmachy dveře
roztříštil Pak úchopu těžký řetěz
hnal se na svou ženu již udeřil
do hlavy Co se potom stalo ne

bylo v prvním okamžiku známo
Sousedé viděli že Hauslerová se

svým synkem uprchla do konírny
kde zůstala po celou noc Hausler
o 11 hod v noci otevřel dvéře
svého- -

příbytku zaklepal na byt
sousedky Magdaleny Bláhové

prosil jiaby mu dala obkladek na
hlavu Bláhová žádosti jeho vyho
věla Viděla že Hausler má

zkrvacenou hlavu ale když se

povozník ani slovem nezmínil o

tom jakým způsobem poranění
utrpěl domnívala se sousedka že

v opičce upadl a hlavu si rozbil
O Vil- - hodině ranní vrátila se
Hauslerová se synkem z konírny
do bytu a za okamžik vyšla ven

hořekujíc že muž leží v posteli
mrtvý Z počátku bylo všeobec-

ným přesvědčením že Hausler pá
dem na dlažbu způsobil si smrtel- -

né zranění Domněnka tato však

byla vyvrácena některými pode-

zřelými okolnostmi Hauslerová

byla zatčena a při výslechu přizna-
la se že muže svého žehličkou
udeřila v tom okamžiku když se

po ní s těžkým řetězem hnal

Obyvateli ebce M u Jilemnice

postrašeni byli tvrzením že duch

jedné ženy před nedávnem ze-

mřelé každé noci po vši chodí tu
a tam nahlíží do oken osvětlených
stavení a zvláště častou přítomno-
stí svou znepokojuje pozůstalé
členy své rodiny Příčina která
jí v hrobe spáti nedá je prý ta že

nedošla splnění poslední její žá-

dost aby jí do rakve byly dány
"Černé'' Šaty" V M jsou ode
dávna již rozšířeni stoupenci spi-

ritismu a tak není divu že i tako-

váto víra v duchy našla tu mnoho

přívrženců z nichž mnozí již "na
vlastní oči" ducha nebožky byli

spatřili Jinak jsou také četné

osoby které ze strachu a bázně

před "strašidlem'' neodváží se ve-

čer příbytku svého opustili —

Jest ovšem v obci řada osob roz-

šafných kteří bludu tomuto věřící

spoluobčany své hledí rozumně

poučovati avšak vedle toho bohu-

žel právě ti kdož nejpovolanější-m- i

jsou lid v takovéto záležitosti

poučovati prapodivně tuto svou
úloiiu pojímají Tak místní farář
radil nejbližším příbuzným nebož-činý-

aby ve třech kostelích dali
na mši sv a kdyby ani pak nepře-
stal duch je navštěvovat! ať dají
hrob vykopati a ony černé šaty!

aspoíi na rakev položí! — Opět
jeden důkaz že i "osvícená" doba
naše prosta není pověr všelikých
a že při tom ani těch neschází
kdož této slabosti lidského ducha
k avému prospěchu využitkovati
se neštftí

Ve Šternberku uzamkli manželé
Faulhammrovi tři své děti odchá-

zejíce do práce ▼ bytě a nechali

je celý den bez dozoru Dítky
10 a 7etí hoši a 4leté děvče hráli
si na tak zvánou schovávanou při
čemž oba hoši vlezli si do tťubly
opatřené starým zámkem ''zapa-
dákem" Po přiklopnutí trnhly
bylí hoši ovšem v truhle uzamčeni-Volán- í

jejich o pomoc nikdo ne-

slyšel ani pláč jejich 'sestřičky
Kdy! večer vrátili se jejich rodiče
X práce a otevřeli truhlu byli již
hoši zadušeni Jeden s liich jevil
sice známky života avšak nepo
dařilo se jej uchránit!

v

lohodli cestujících zvlasr zařízeny jsou
má společnost Ohledně přeplavu a

HAMBURG -AMERICAN LINE

ODMĚNA Stále se ZTctínJící oběhal

vyřizují dle přání

zvláštní druh "Pale Export
II

Ass n Pivovar

výtečný ležák

JOS BLIS9 nrod ovci agwn mni
J H BLISS prodavač dob vepř
v lájmn svých zakainika

' obslouží krajany v teti české

rok pravidefné spojení s Evropou

sobotu

rw i r v_ - J

rasovy pocei paroiuui uuviasiui ! žádná
cen obraťte se na

159 Ranfloipn arem ciiicap lil

-nameckétio Lloydu

83000

do New Yorku $3860
" " "

$3660

ní lnn4nnlfif
Ul AG UMY IMJIdlIli]

prou neaunnm a jisté vyléčeni revmatismu

Diamond elektrický krti Je-
likož není lepšího ochranné-
ho prostředku proti nedn
hom vseno druhu Tisíce
odporučeni od osob Jimi
křiž tento ulevil neb je
úplně vyléčil potvrzuje Je-
ho moc Zatlete Jeden do-

lar buď na MoneyOrder aeb
v registrovaném dopisu na
1 křiž neb 15 na I kříži ku
The Bleotrlc Diamond Cena
Oo M Mllwaukea Ave
Chicago III --Odporučení:
Vil elekcrlcký Diamond

kHi mne vyléčil revmatta--
ma v hlav uo
toni bolest iplně zmiaelA
Ortnoručím ho vždy svým
přáMsInm— B Miller Pl pa-
store Mlnn
Hi matka nosila vil elek-

trický Diamond kříl a v
krátkém čase bolest a klece
na pnou amixely Je ai
sdravějti nei kdy pfed tin-- Kd Gailup falrbaaka
Iowa

rokt milá lékafa Ilektrtcký Dtamond kM Jf

Et 1 3:s Xlvcžz irzi
TTiTiTTTOTa

společnosti New TorK

neb jejich jednatelů

Paroplav Spol Sev

Z ČESKÝCH VLASTÍ o

??????¥?¥¥????????¥?¥¥??
V lese hr Šternberka v Kar)ovi-cíc- h

u Napajedel nalezen byl dne

ai m m hajný František Vávra

mrtvý Vedle něho ležely tři uťaté

osyky kdežto puška a hůl jeho
ležely o něco dále Zjištěno že

Vávra byl zastřelen a při pitvě

nalezeny v těle jeho broky po-

cházející bezpochyby z revol-

veru jež pronikly do srdce —

Místo na němž byl zastřelen

bylo zdupáno z čehož zřejmo
že s vrahem dostal se v zápas
Jako domnělý vrah zatčen byl
domkář Valetin Hanáček ze Šaro-v- a

který viděn byl v den vraždy
v okolí místa kde provedena Na

kalhotách jeho zjištěny stopy krve
a také boty jeho souhlasily s oti-

sky nalezenými asi 20 kroků od

Vávrovy mrtvoly Hanáček který--

znám jest jako nebezpečný lesní

zloděj a odvážný pytlák doveden
k mrtvole zbledl a úzkostlivě se

chvěl Při výslechu prohlásil že

hajného neznal ale dokázáno mu

že byl jím již několikráte při krá-

deži přistižen
x '

Nejen denní listy vídeňské též

týdenníky a listy literární velmi

pochvalně se vyslovují o výstavě
českých výtvarníků UprkySocho-r- a

a Hudečka kteří svým svéráz-

ným a svěžím uměním českým
podmanili si Vídeň V posledním
čísle "Zytu" Čteme velmi vřelé
ocenění JoŽe Úprky Kritik H H

píše: "V salonech Miethkových
vystupuje před širokou veřejnost
s úspěchem nemalým Joža Uprka
Čtenářům "Zeitu'' zní nepohodlné
jméno méně cize vzpomínajíce si

snad na krásná Slova jež v našem
listě básník Machar pronesl ku

chvále tohoto malíře Od té doby
stal se Uprka volnějším a ještě
větším Syn sedláka vrátil se po
letech učení z ciziny na rodný
statek a sedí nyní jako hospodář
ve své slovácké vsi která jeho
tvoření znamená nevyčerpatelný
svět Uprka jeden z flejmohutněj-šíc- h

talentů dneška je novým pří
znakem' brzkého snad již převlá
dajícího postavení Slovanů v ra-

kouském umění" V téže Čechům

nepřátelské Vídni rr dodčlal l&-sk- ý

houslista Jan Kubelík již po
několikáté skvělých výsledků O

jeho koncertu pořádaném dne 25
list píší pražské Nár Listy Pero

jest slabým aby vylíčilo jásot a

nadšení které bouřily ve dvoraně
hudební společnosti do poslední
ho místa plné Již dopoledne byla
celá vyprodána Pokladny večer

neotevřeny vůbec Na sta lidí ode-- '
Šlo Následkem tohb pořádá Ku

belík v těchže místnostech do

kterých vejdeme přes 3000 osob

ještě koncert čtvrtý Hrál tento-

krát výhradně skladby Paganini-ovy- :

"Andante se zvonečkovým
rondellem" Fantasii na operu
"Mojžíš1' na struně G a "Rej ča

rodějnic" Podán mu obrovský
vavřínový věnec s červenobílou
stuhou a nápisem "Paganini

Když program vyčerpán
nikdo se nehýbal a místa Kubelík
musil píiJati sereiiádu Picrneho

"Upomínku na Moskvu" od Wie-niavské-

a "Preludia1' Bachova

Jednomyslný byl dojem všeho
Kubelík dosáhl vrcho--

1 u bvuu MluaiiAU vv iwul -

Veselá příhoda udála se těchto
dnů při honu v Lomci u Netolic

Jeden lovec mířil právě svojí pu-

škou jejíž řemen v oblouku visel
k zemi V tpm z nenadání vyrazil
z houští se strany statný srnec a

uháaěje kolem lovce nabral pa-

rohy svými pušku za řemen a pádil
a niiále Teprve po delší době

byl srnec dopaden a zastřelen

ťuska o niž se mělo za to ze v

houštinách lesa se ztratila byla
mezi parohy jeho pevni zaražena

V Bratřlmove o Zbraslavi si
hrálo několik dítek ze sousedství

Z drobotiny vytratil se malý hošík
' a pojednou se objevu na pavlači
kde rozmanité kratochvíle) prová
děl Na pavlači vyšukal těžký
dřevák který v rozpustilosti na

nádvoří hodil Dřevák náhodou

zasáhl do hlavy Ženu zedníka

Marhautovou která se v prvním
okamžiku domnívala že na ni celá

střecha sletěl Na (ejf pokřik
přibili neien mni iei Václav

tfarbaut ale i matka malého pa
chatek Josefa Petrákovi pleti
iaae dálka jíl Uarhant obviSo- -

Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes -
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-

moře za 5 dní 15 hod a 10 minut
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ťo parolodích expressních z New Yorku do Břemen $3300

pravidelných z

"' expressních z Břemen
" "

pravidelníph z

HLAVNÍ ÚŘADOVNA:

Náhlé nastuzení může lehce ve

svalech v zádech se usaditi a

lumbugo jest jistým následkem

použité však St Jacob's Oel a

rychlé vyléčení bude brzy násle-dova- ti

sazuy rlo Port ArtliBr Texas

Lístky na prode] pouze dne 10

pros po dráze C & St L Ry

Pouze Jeden den Neopomeňte vy-

užiti této tok vhodné příležitosti

Lístky k dostání v úřadovně na

farním ul CMlo (ťaxton ilotei
B'lkj aneb pište na

Harry E Moores C P & T A

OMAHA NEB

Zimní --výletní ceny
PO

Omaliíi&SL Louis

a Waííash draze
ZVLÁŠTNÍ výpravy do Floridy Key

West Kuby iiermudy JttexiKa

středomoří a Orientu

POLOVIČNÍ ceny za lístky zpáteční do
mnoha míst na jin proaavame v i
a S úterý v měsíci

CENY: Do Hot Springa Ark pověstné
ho lázensfcéha mista v Americe
každého dne v roce v

PRODÁVÁME nyní lístky do všech

zimních výletních míst na jihu
platné k návratu do 1: června lifOÍ

O ceny popisy a ostatní podrob-

nosti hlaste se neb piSte na O &

Bt L R R městskou úřadovnou

1415 Farnam St (Paxtou Hotol

bldg) neb pište na

HARRY E MOORES'
C P & T At Omaha Neb

NORTH-WEST- ERN LINE

--

Vzlety! "Vzlety!
Poloviční cena do

Philadelphie v

Chicaga
Charleston S C

Cincinnati
a

mnoha jiných míst

The North-Weste- rn Line

MCstsiá ůřadoyna: 1401-- 3 Farnam ni

Dráha s joWoííi tozí

DO TEXAS

PullmaiioTy BaffetoTé spacirozj aroloe

PQUortore vozy la rtech flámu
Ne]lepií dráha do vSech míst

Kauas Indiánském ávwí Texaai
Mexika am ťacinckéa prtfeta

Jda přímo do

jnkea Channaa 8tmotH

DaUai Jt WarthEUlibcrCb

TCaiatachlft Vmo Stmel

3attaa Tailor GainesviHa

locUurt SeorUtea Sa&KaicM

UGra&flb Sentea Alrxnlo

rf CflITtlTI ITTSNIW tlUWItl
g &J iL

OELBICHS áz CO
BIAVNI JEDNATELE PEO ZÁPAD

33L ClaTJLSSeZlÍ"CLS ázÓo
Street Oliieago Ul

Pověstná CaaI
1872 mOM

0 -

Z vinopalny přímo spotřebovateli

$315 čt3rxi celé CLOxty
TyplacenSU5=— '—

Kupujte pfimo vinopalny— aíetříte výdělek píekupníka a zabráníte fal-

šováni Od r lí! pověst naJÍ Seal of Kentucky kořalky rozSÍHU ee po celí
séru a Kanadě Naše celá vvroba Drodáváse Dřímo sootřebovatelfirn Má
me tisíce zákaznikft v kaidérn státu Unie ktefř užívají oaii Sletou Seal of
Kentucky kořalky kteréž jasíláme vyplaceni ítyřl plné kvarty ta 31Í
Kdyí Ji obdržíte ikuste JI a neuspokoji-- U vás pošlete JI na naíe (Straty
zpit a my vrátíme vám peníze zpět Taková kořalka neprodávána za méně
než fóm N aíe 1872 Seal of Kentucky kořalka Jest lékařsky Slutou Nabí--
zime $500-0- Kterémukoliv chemikovi lékaři neb komukoliv kdo by
dokázal v n! jakoukoliv nečistotu neb falšování Fožleiue vám 2řallonjt
v jiiffu za tSM po express vyplacené Posíláme zboží v nenápadných bed-- !
nickách ZDARMA Jedna láhev "Koyal Cocktail "jedna labev blackberry
a krásná sklenička a vytahován na zátky zdarma a každou objednávkou

m Atlantic aná Pacific Bisťg uo Kausas City Mo

W Jest to jedinká Česká firma v Kansas City r tomto oboru a mažete
Jim psátl íesky Odporuíujeme firmu tuto co nejvřeleji Iuix3m

Elektrický "®MtS©" kříž
tél zvaný volta křiž byl vynalezen v Rakouska před několika lety však svojí zá-

sluhou si brzo prorazil cestu do Nimecka Francie Skandinávská a jiných zemí
kde jej uznávají za vytecny prosireaeK
Tento diimond elektrická

křiž vyléčí revmatism neu
ralIlLocbrnutfibolesll v kří-

ži bolesti hlavy nervocnoat
alaboať rozratenust bee-sno-st

málomyslnost mrtvi-
ci padouci nemoc tanec sv
vita nezwvoosi ztrátu
chetě k Jídla a boleni zubí
Piavoa: jeanou afnne po-

ložte kříž do sklenice napl-
něné nejlepiim octem asi na
dvě minuty Pro děti při-

dejte vodu do octa v pomě
rn k stáří Křiž mi být z—
vělen stále na hedvábné
tft brče kolem krku nad důl-

kem žaludečním modrou
stranou na kiil Ona to-

hoto Diamond elektrického
cHiejestJcdea doUrazatle
M vyplacen do kterékoliv
části 8pojených Btita Zara
čujeme ta vám Dnak v tne
tolik aoora jaro Htervaoiiv
elektrický psa který stoji
S ai Kkrite tolik autir
ilen rodiny by vidy niti

Moje manželka byla nemocna mnoho
více prospěl aea coaouv jidmo Laskavě poaiete ml anae— j Haile muttgart Ark

Měl Jsem revmatism několik mki po aotent valeno kHi auniata nHtnai
Ie aaal lepšího praatredku k vyMenJ revmatiamm-P- aal Powia MUwmakee Wla

Tle Dšz::t Elíríc Cm Ci(

tri KisGrO


