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Fred Krug Brewing Co
hnivou a brillantní stať proti
hrůzám a nerozumu války vola-

jící k národům aby soudily a tre-

staly ty kdož k vilce podněcují a

ji vyvolávají neboť je-l- i zabití

OMAHA

Wtííttií vzorný plvovřir

Velmi všeobecné
náhle přemeaý teploty m almou minuje mnohé nemoc

3srlsTJL ei pilo
Jako ka&el naituiení prfldirba chřipka proti kte-

rýmžto bolettcm enl ale lepJIha Jako

"Vaří nejlepíi druli ležáku

jeho opětovala Konec konců byl
že dáma svému manželi uprchla a

uchýlila se do harému svého cti

tele v Cařihradě Snahám man-

želovým podařilo se sice díky
zakrožeot turecké vlády dosíci

rozmluvy íé svou manželkou na-

lézající se v harému ale poněvadž
dáma prohlásila že se jí v jejím

nynějším útulku líbí a Že jej také
nehodlá opustit oznámila vláda

konsulovi že za těchto okolností

nelze v této záležitosti ničeho uči-

nit a že není možno navrátit ji

proti její vůli do domu manželo-

va: Několik dnů potom byly též

dítky' konsulovy uneseny z domu

otcovského a dopraveny do haré
mu k matce Poněvadž však

proti vrácení dětí otci není nijakých
překážek nenastanou v této aféře

žádné další zápletky

August Kotnlg's

CTolat a Eactx "ble&é v

SAŠE ZA8ADY1 NeJIep&í materiál a

——
NAŠE SNAHA 1 CspokoJItl obecenstvo

NAŠE

Dopisy se ochotné

South Omaha
JETTEB na-ajite- l-

vaří

výtečné pivo obyčejné jakož I zvláštní druh "Pale Export"
Teleton v South Omaze 8

Český zástupce: --rr CaTTSTXřTTTT XP

Jediný pivovar v Nebrasce který zaměstnává českého cestu-

jícího zástupce —

Metz Bros
-- Vaří a lahvují

Telefon 119 r-- i

a mi i — nii-i- iin m

Omaha Brewing Ass'n Pivovar

vyrábí celém západu rozesýlá výtečný ležák

Lee-Glass-Andre- esen

—prodávají ve velkém—

Tlačené vyrážené a lakované plechové náíiní — Cínovaný plech
železný plech a kovové zboží — Ostnatý drát hřebíky nožířské
zboží bicykly střelné zbraně náboje a sportovské zboží

1219-121- 4 Harney ulice

KKANKE BLI8B proaavaí I J08 BLI9S prod otci a gen mne
F O BLIS8 prodavač hovřz dobytka 1 J H BLI88 prodávat dobvepl

Kterýkoliv z nich pracuje v lájmu svých lákainíki

JOSEPH BLISSr
komisionář se

230 New Exchange JBuilding
VSemožnA péfe věnuje se vSem zásylkám 1

casýlatelam PřizeB VaSe Jest uctivě žádána
Tržní ceny na požádání __aMa" I

HAMBURSRO-AMERICK-
A LINIE

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

NKBRASKA

sudJc&elx a v lalxvlolx

nejlepíí technická dorednost

Veliká pečlivost a vbchodni apatrMSt

ODMĚNA Stále se ivžtóujícl obehai

vyřizují dle přání

Brewing Co

Brewing Co
výborné pivo-

--

OMAHA NEBR

Hardware Comp

Omaha Nefcr

živým dobytkem
South Omaha Nebraska
Frant Welmann vieobecnS v Oolfai Oo

známý co fádny a svědomitý mui ochotou
obslouží krajany v řeči íeeké

159 RaiMjl Street CMcato Dl:

nemsckéiio Uoydu
nejrychlejší jízda přes

hod a 10 minut

státu Unie ktefí užívají naSl metou Beal of
zasíláme vyplaceni Ctyřl plní kvarty lati 15

neuspokojili vis pošlete JI na naíe átratj
ipét Taková kořalka neprodávána ta míní

Diamond elektrický křla
není IťpJíbo ochranní-

ho prestředku proti nedn

ti bum veho druhu Tisíce
odporučen! od osob Jimi
křiž tento ulevil neb ie
ípln vyléčil potvrzuje je-
ho moc Zní lete leden do-

lar buď na MoneyOrder neb
v recistrovaním dopisu na
I kliž neb (5 na ( křiža ka
The Klectric Diamond Cross
Co Milwaukee Ave
Chlcuzo III --Odporučení:
Vál elekerický lilamoad

kříž mne vyléčil 1 revmati-m- u

v hlav no 1 týdním no-
šeni bolest íplné zmizela
Odporučím ho vždy svým
přátelům — H Miller e

Mino
Má matka nosila vál elek-

trický Diamond kříž a v
krátkém Čase bolest a křeta
na praná zmizely Je ayaf
zdravéji hež kdy před tím
— KJ Galiu a Falrbaaka
juwa

rok a míla lékaři Kiektrteltí nimswwl lmi at
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Americké uhlí — Tajemník ti

uhelné "Anthracit Coal

Operátory Association" p H S

Fleming kterýž byl vyslán do

Evropy aby studoval zde pod-

mínky vývozu amerického uhlí do

Evropy prohlašuje že bude vývoz

Americký velmi slibný ačkoliv ne

ihned couvání cen uhlí v Anglii a

drahé dopravné ještě budou zdržo-

vat! rozvoj vývozu amerického

uhlí ale do 10 let až si zřídí
Amerika zvláštní loďstvo pro do-

pravu uhlí dodá Evropě aspoň
tak mnoho uhlí jako Anglie Vývoz

jeho půjde hlavně do Francie a

Itálie ale i Španěly jižní území

Rakouska Tureclfo Rumunsko

jižní Rusko a v Africe Egypt bu-

dou dle všeho odběrateli ameri-

ckého uhlí

Ifrotný tlotin —- Z Madridu se

oznamuje: V Malaze spáchán těch-

to dnů hrozný zločin Jakýs mla-di- k

Francisco Perez byl zamilo-

ván do mladé dívky Josefy Jime-nezov- y

jejíž rodičové odepřeli
dáti svolení ke sňatku své dcery s

Perezem jenž nepožíval dobré

pověsti Oznámili to nápadníku a

vyzvali jej aby se dále o jejich
dceru neucbázel Večer potom

když rodina Jimenezova oba

jejich dcera Josefa a iiletý
bratr seděli u večeře vnikl odmí-

tnutý milovník se svým bratrem

Rafaelem do jich příbytku Oba

ozbrojeni až po uši vrhli se na ro-

dinu a všechny povraždili dýkami
střelbou z pistolí Oba rodičové

byli okamžitě mrtvi' Josefa a její
bratr byli smrtelně raněni a ze-

mřeli den na to Po tomto zločinu

uprchli vrahové do blízkých bor
kdež bezpochyby povedou život

banditů — Ve Fradellu obci v

provincii Orense onemocněl tam-něj- ší

farář těžce po ranní mši

Přivolaný lékař zjistil těžkou otra-

vu otrušítcem Zločinec doposud

neznámý namíchal jedu do vína

jehož farář užil při sloužení mše

Bandita Musolino unikl —Z Ne-

apole se oznamuje: Bandita Mu-

solino '
proti němuž vláda vyslala

osm set policistů a dvě setniny

alpských střelců aby obklíčili jeho
útulek na hoře Aspromonte přese
všecku bdělost svých stíhatelů přec
jen unikl Policisté úplně obklí-

čili celé okolí hory Aspromonte
tak že nikdo do obklíčeného úze-

mí nemohl proniknout Očekávalo

se všeobecně že se podaří brigan-t- a

vyhladovět a přinutil aby se

vzdal dobrovolně Avšak Musolino

dovedl uniknouti z pasti a dostal
se do provincie Catanzaro kdež

jak se ujišťuje poskytl mu ochra

nu a pohostinství baron di San

Bruno Nyní nalézá se Musolino

bezpochyby již na ostrově Korfu

kdež mu připadlo značné dědictví

po tetě tak že mu bude možno

provésti svůj úmysl a odebrati se

do Ameriky Vykonalť v plném
rozsahu pomstu kterou přísahal
vSem kdož přispěli k jeho odsou-

zení jež považoval za bezprávné

Povedeni ícjdlřský kousek Z

Turina se oznamuje: Rektor zdej-

ší jezuitské koleje páter Grosso

stal se obětí prohnaných šejdířů
As před 14 dny přišli k němu dva

páni s hochem a prohlásili že

mají v úmyslu dáti hocha v koleji

vychovat Jest prý to syn Itala

jenž zahynul v Transvaalu a dle
vůle otcovy měla býti jesuitům
svěřena též správa jmění hochova
Oba pánové měli při sobě krabici

s cennými papíry Páter Grosso

ochotuě svolil že se uváže ve

správu jměuí načež oba pánové

prohlásili že mu krabici s cenný-
mi papíry ihned odevzdají ale

si že si prozatím ponechají
klíč a žádali aby páter Grosso

jakožto záruku že se krabice ne-

ztratí vložil do ní rovněž cenné

papíry v přiměřeném množství

Tak se také stalo Oba pánové
ukázali páteru Grossovi 80000
lir v italské rentě jakožto jmění
hochovo a vložili je do krabice

Páter Grosso přidal k tomu cen-

ných papírů za 246000 lir-- ' Kra-

bice byla ihned uzamčena a kněz

vzal ji k uschování kdežto tb
pánové s klíčem odešli vzavše s

sebou hocha jenž druhého dne
měl býti trvale v klášteře ubyto-
ván Avšak oba neznámí se více

neobjevili Po čtrnáctidenním
čekání páter Grosso krabici u pří-

tomnosti svědků vypáčil Na

místě rent obsahovala toliku staré

noviny — Toť během tří fot již

čtvrtý podobný podvod jaký Šej-- J

díh s krabicemi v různých xčstech

italských provedli při lézal uko-

řistili celkem pře půl m''iionu lir
Kterak si vlastně počínají aby z
krabice před očima majitele

cenné papíry a na-

hradili je makulatureu Či mají li

pohotově krabici zcela stejné po-

doby již podstrčí na místo krabi-

ce a cennými papíry jest dosud
hádankou1 '

Uilk do harému BukureŠtský
jeden časopis přináší následující

podivnou historii o únosu Syn
valiho v Soluni zamiloval se do
krásné manželky tamějšího rumun
ského konsula Rosetti-Saulesc- a a
dáma poněkud výstřední lásku

jednoho člověka zločinem nemůže

býti povraždění tisíců činem zá

služným
Ostatně všechny snad literatury

dnes vykazují kult myšlénky míru

a i společnosti hromadně působí
na odstranění války Vznikají

ligy míru s odbory ženskými
které myšlénku propagují tiskem

i živým slovem došlo k meziná

rodním konferencím vlád k zná

mému manifestu cara Mikuláše a

konečně ku konferenci haagské
žel Že užitek byl z ní jen myšlén- -

kový nebo v zápětí rozzuřily se

nové války nová násilí mezi

národy A nejen válka i sám t

zv ozbrojený mír jest stavem ne-

snesitelným a politování bodným

jde o to aby alespoň v jedné říši

docíleno bylo odzbrojení aby pak
ostatní mohly následovati Po-

zorujeme že dvojím způsobem se

pracuje k docílení výsledku jed-

nak opportunnějším pomocí lig
míru a urovnáváním mezinárod

ních sporů konferencemi jednak

způsobem rozhodným snažícím

se přivoditi vnitřní odpomoc v

nás samých — známé to učení

Lva Tolstého zavrhující konfe-

rence i manifesty válku i vojsko

zákony i trest a soudy a celý řád

stávající a snažící se aby bylo
zabráněno zlu zvýšeným dobrem

krásný a čistý ideál ale uto-

pický
Již však se objevují známky že

nejspíše ještě docíleno bude od-

zbrojení a pak odstranění vojska
Množí se křesťané již nesahají

nikdy ke zbrani byť jim hrozila i

pevnost nebo blázinec A za

snahou tak čistou jako jest od-

vrácení hrůz a krvavých násilí od

společnosti lidské bude postupo-
váno dále ženám pak připadá v

úkole tom podstatný podíl

Katarrh nemůže býti vyléčen
místními aplikacemi poněvadž tyto nemohou
dosáhnout! s:dla neduhu Katarrh Jest krevní
neb soustavni neduh a k vyléčení jeho zapo-
třebí Jest lékft vnitřních Hall'8 Katarh Gure
uživin vnitrné působí přímo na krev aslizna-t-í

blány Halls Katarrh Oure není lékem
mastlikářským Byl předepsán jedním z nej
lepáích lékařů v táto zemi po mnoho let a Jest
dosud pravidelně předpisován Skládá se
1 neilenaích síllvek 1ež Isou známv sdoIu s
neJlepSimi prostředky krevClstícíml a účinku-

je přímo na sliznuté Diany Dokonalá kombi
nace avou tečnu unsuu jctbl pruuuuu uk
zázračných výsledku v léčení katarrhu Zašle-

te sl o dosvědčeni

P J CHKNBr & 00 majitel TOLEDO O

Na prodej u lékárníka za 75o

Ball'B Family pilulky Jsou nejlepSl

Zimní výletní ceny
PO

Omalia&SL Louis
um

ZVLÁŠTNÍ výpravy do Floridy Key
West Jiuby liermudy KixiKa
streuomoii a Urleutu

POLOVIČNÍ ceny za lÍBtky zpáteční do
mnoha míst na jin prodáváme v 1

a 8 úterý v měsíci

CENY: Do Hot Springs Ark pověstné-
ho lázeíiského místa v Americe
každého dne v roce

PRODÁVÁME nyní lístky do všech

zimních výletních míst na jihu

platné k návratu do 1 Června 1901

O ceny popisy a ostatní podrob-

nosti hlaste se neb pište na O &

tit L K R méstskou úřadovnou

1415 Farnam St (Paxtou Hotol

bldg) neb pláte-n- a

HARRY E M00RES

C P & T A Omaha Neb

THE
N0BTHESTE1 LINE

Vzlety! Triety!
Poloviční cena do

Philadelphie
Chicaga

Charlcston S C
Cincinnati

a

mnoha jiných míst
The North-Weste- rn Line

Mčststt ííMoviia: H01-- 3 Farnam nl

Bita s piyyyfii vozy

DO TEXAS

7
v štTa

Pnllianory EoIfetoTč spací Tozy a Trtne

lobottorč Tozy na neca Tlakách

Nejlcpší dráha do všech uiíst

Kabms Indiánskou éiemí Texasa
Mesikv a u 1'acinckém pobreu

Jde pflmo do '

jnLn Shennan Oresaríli

Dallas FL WortlwEillsbcrcL

7rahacUoWMOk Templ

Mtcn Tajte GainesvHla

'„ociliart Eanrietta SaaJtarcc

iQnm Senici Alrarado

ÍCJSTD3 GálYESTtt COT

Hambursko-Americ- ká Linie jest nej starší Německá Transatlantická Paro-

plavební Společnost a vlastní 202 lodí majícícb úhinnu snosnoBt 641083 tun 95 a
těchto jsou veliké námořní parnfky zahrnující 24 dvousrobovvch parolodí které ku

pohodil cestujících zvlášť zařízeny jsou Takový počet parolodi nevlastní žádná

jiná společnost Ohledně přeplavu a cen obraťte se na

HAMBURG -AMERICAN LINE

Dr

o Z ČESKÝCH VLASTÍ o

Olomoucký arcibiskup dr Kohn

zabývá te též žurnalistikou: jest
totiž spolupracovníkem Ol Zei-tun- g

V čísle ze dne 28 listopadu
jako "neaktivní parlamentarník"

pokračuje ve své politice separati-
stické Snahou arcibiskupovou je
totiž aby Morava přetrhla veške-

ré svazky s Čechami aby se úplně
oddělila Tato myšlénka separa-tism-

u

jest rázu Cistě germanisti-ckéh- o

Osamocením Moravy by se

český živel na Moravě seslabil

byl by snáze germanisován a tím

by byl utvořen most mezi Prus-

kem a Vídní takže by Čechové

tvořili ostrov ve velkém moři ger-

mánském Takovou politiku pro-

vozují němečtí politikové ale i

pan arcibiskup Tento by zakryl
podstatu svých úmyslu hraje si

při tom všem na velkého morav-

ského vlastence Vytýká morav-

ským politikům českým že jim je
milejší "dvojocasý lev'' než Orlice
a píseň "Země česká domov můj"
než "Moravo Moravěnko milá''

Jsou různé příčiny těchto snah p
Dra Kohna Jednou z nich jest
vědomí páaě arcibiskupovo že

Čechy kulturně stojí výše než Mo-

rava a že jsou příliš nasáklé husi-tisme-

jehož vlivu chce Moravu

uchrániti Pan arcibiskup si přeje
aby Morava klidně odpočívala v

klerikáloím bahně a aby husitský-
mi Čechy nebyla ze svého klidu
burcována

Na krvavé romány v Čechách

hubuje Samostatnost a píše o nich:
Firma Hynkova vydává zase nový
krvák "Revoluce v Číně aneb zá-

hadná tajemství čínského dvora"
Podobné krváky mívají až 40000
odběratelů Jak snadno lze boha-

tnout! Knihkupectví Steinhausé-rov- o

bylo v letech 70 od klerikála
ubito za to že vydalo překlad Re
nanova "Životu Ježíšova"

Stllujcme si na naše česko-ame-rick- é

obecenstvo že nemá valného

porozumění pro umění ale ani v

Praze to musí nebýti lepší jak
vysvítá z následující poznámky
pražské Samostatnosti 'Na 9

Symfonii Beethovenově dávané na
koncertu ve prospěch pensijního
fondu členů Národního divadla

bylo prázdno Variété bylo toho

dne přeplněno"
Vichrem který zuřil dne 21 m

m po celých Čechách postiženy
byly zejména také lesy města
Chomutova ve kterých vyvráceno

přes 2700 stromů většinou jedlí a

asi desetina jich zpřerážena Ško-

da obci tím způsobená činí na

30000 korun

Na trati Kolín-Uhlířs- Janovi-
ce a Nové Dvory dráhy z Kolína

do Čeřan konají se obtěŽkávací

zkoušky mostů a objektů mostních
dne 13 a 14 prosince projdou
trať komise načež bude jmenová-
ni trať otevřena spojení ku ko-

lejnicím dráhy státní společnosti
jest již úplně hotovo jakož i roz-

šíření nádraží kolínského o jednu
kolej pro osobní vlaky nové

trati

OpřtSerném tloíinu dochází zprá-
va z Benešova Neznámí dosud

pachatelé v noci vypáčili dubové
železem silně pobité dvéře ve-

doucí do rodinné hroby šl Danka
z Esse v jeho zámku v Lišné a

neslýchaným způsobem ve hrobce
řádili Rozbili především mřížoví

načež otevřeli rakev nejvýše polo-

ženou a vzali zlatý křížek který
se nalézal v sepjatých rukou ze-

snulého a růženec Jiných cen-

ných předmětů v rakvi nebylo-Úřad- y

vyslovují náhled že tímto

způsobem pachatelé chtěli prové-st- i

akt pomsty

Z obce Matikova u Jiodř Hradce
dochází zpráva: Nádennice Tereza
Fischerová která se svým mužem

nežije odešla na práci do pole a

nechala své tři dítky v stáří šesti

čtyr a dvou let doma bez dohlídky
Když se vrátila nalezla všecky tři

dítky na podlaze ležeti bez ducha
Na její zoufalý pokřik seběhli se

sousedé a Činěny všemožné pokusy
k oživení dítek ale marně Nepo-

dařilo ae to ani povolanému lékaři

jeni zjistil že dítky se udusily
▼dýcháním uhelného plynu z ka-

něn vycházejícího

Z Černice n Zlaté koruny sdělu-

je ae £ i81etý čeledín zavraždil

llamburgor

Brusthoo

ve stáji svého soudruha čeledína

Havlíčka probodnuv jej vidlemi

Vrah byl zatčen a dopraven ku

okresnímu soudu do Č Krumlova

V nové ulici u Olomouce naleze-

ny byly při kopání stoky kostry 3

dospělých osob a jednoho dítka

které zahrabány byly v zemi asi

35 let Jelikož v místech těchto

nebyl nikdy hřbitov zavedl kraj-

ský soud vyšetřování zdali v Olo-

mouci neb okolí před 35 tety čtyři

osoby záhadně nezmizely

Dne 1 trošince zaháiilo hosoo- -

dářské družstvo nového lihovaru

ve stráži n Než první svou kam

paň slavnou msl svatou jeaoe
neděle horlí pan páter s kazatel ay

proti zhoubnému pití kořalky
druhé modlí se s věřícími aby
Pán Bůh popřáti ráčil lidem ko-

řalce oddaným k této co nej větší

apetit a rozmnožoval řady jejich

aby rolnický lihovar zdárně pro-

spívali mohl

V Rakousku bylo roku 1899

127637 obchodů s lihovinami V

celéCislajtanii průměrně jde jedna
kořalna na 196 oby v Dle zemí:

v Solnohradsku 1 kořalna již na

98 oby v ve Slezsku na 135 na

Moravě na 174 v Čechách na 180

Ve Vídni navštěvuje dle úřadnf-h- o

školního referátu německé

školy 8414 a v Dolních Rakousícb

vůbec přes 20000 českých dětí!
Uváží-l-i se počet dítek navštěvu-

jících školu Komenského ve Vídni

a spolehlivost úřadních školních

dat při počítání českých děti v

německých školách pak možno si

učiniti pojem b ryzosti německého
rázu Dolních Rakous a jejich hla-

vního města

Vpondíli dne 26rnrn naezeni v

Chomutově nádennice Mahnerová

a její gletý syn mrtvi Mahnerová

ležela u okna syn její v posteli

Zjištěno že zahynuli následkem

uhelných plynů vycházejících z

porouchaných kamen

Leopold Beci 3oletý řeznický

pomocník z Místku rád si dříve

zavdal pálenky avšak později od

ní upustil V neděli dne 25 m m

sešel se s několika svými soudru-

hy kteří se mu smáli že už "nic
nesnese" Výsměch tento dojal
btaiého pijáka tak že se s nimi

vsadil že vypije ještě určité větší

množství kořalky Nevypíl ho

však a sázky nevyhrál ač pil tak

dlouho až klesl k zemi mrtev

Vpondili dne 26 m m měla
míti Anna Viceníkova z Přívora
u Moravské Ostravy svatbu se zá-

mečníkem Josefem Maceluchem

Tento seznámil se s Viceníkovou

asi před čtvrt rokem a vbrzku
nabídl jí sňatek Děvče svolilo

ochotně i svěřilo Maceluchovi své

uspořené peníze aby z nich na-

koupil různé potřebné věci pro
domácnost Maceluch však peníze

upotřeboval pro sebe Když pak
v pondělí po projití ohlášek 'měla

býti svatba' á nevěsta ustrojena
byla do kostela tu Maceluh si

věc rozmyslil a prohlásil že on

ženiti se nebude Nevěsta se dlou-

ho nerozpakovala poznala že jest
podvedena šla na polici a věc tu
udala Maceluh byl zatčen a ode-

vzdán soudu

Dne 35 řijna podnikla 8 setni-n- a

na ostrově Madagaskaru po-

chod za příčinou úpravy cesty
Při večerním návratu zvěstovali

že vojín Skoták spadl do hluboké

tůně a že se více na povrchu ne-

objevil Ač úsilovně pátráno
mrtvola jeho nenalezena Skoták

se vždy těšil že na zpáteční cestě

pokusí se o útěk a navrátí se do

naší vlasti Byl rodem Moravan a

pocházel z Brna kdež snad ještě

jeho matička Žije Byl 33 roky
stár a vysloužilý rakouský vojín

SeJlepSí nálepka

Kousek fllanelu namočený v

Chamberlain's Pain Balm a přilo-
žen na stížené místo jest lepším
nad všechny nálepky Když stíže-n-i

jste bolestmi v zádech na stra-

ně neb na prsou zkuste ho a buď-

te jisti že budete více než spoko-

jeni a rychlou úlevou již přivodí
Pain Balm léčí též revmatism

Jedinké přiložení nlevf Na prodej
u všech lékárníka

Mnohé nemoci jaternf přivádě-

ny jsou bohatou stravou zimní
Nemoce tyto lehce vyléčeny býti
mohou použitím dr August Koe-ni- gi

Hamburger Tropfen

XI BMiav gen
společnosti

flfad M Tort
neb jejich jednatelů

Paroplav Spal Sev -

Po parolodích expresních
moře za 5 dní 15

České ženy a práce ve prospžch
- míro

Ušlechtilé a významné hnutí
které za našich dob šíří se po
všem vzdělaném světě myšlénka

aby konečně navždy upoután byl
běs války aby nadešla všemu

lidstvu doba míru a plodné práce
v zápolení duchův a nikoliv okr- -

vavených zbraní myšlénka ta ne-

zůstala oslyšána ani v naší staré
vlasti

Vnímavá mysl ženská přede-

vším se jí ujala a jak vysvítá z

přednášky spisovatelky paní Ter
Novákové promluvené v "Ústřed-

ním spolku českých žen'' bylo

již při zakládání tohoto spolku
pomýšleno na výdatnou činnost v

naznačeném směru však úřady
toho nepřipustily ve formě zamý-

šlené a při zadávání stanov od-

stavec dotyčný nutno bylo vypu-sti- ti

Bylo pak i zamezeno če-

ským ženám v době kdy car
Mikuláš vydal manifest míru a

ženy všeho světa také ženy mo-

ravské projevovaly souhlas svůj s

tímto vznešeným počinem aby

učinily rovněž tak a provolání k

caru pí M Procházkovou se-

psané nebylo připuštěno Teprve
u příležitosti kongresu míru v Pa-

říži ve diiech 27 2g a 29 září

učinily ženy české projev svůj a

slíbily pracovati dále pro myšlén-

ku míru šířiti ji v rodině v kru-

zích úzkých a širokých
Přednáška v "Ústředním spol-

ku českých Žen" o níž se tuto

zmiňujeme byla prvým krokem

v plnění daného tam slibu Dam

dostavilo se hojně tak že sál

Typografické besedy byl téměř

naplněn
Paní přednášející velmi po-

drobně rozvinula děje myšlénky
míru vyšla při tom ze srovnání
století osmnáctého a devatenácté-

ho ono přineslo lidstvu boj za
osvobození ducha a volnost svě-

domí pod zářivým heslem "Li-bert- é

egalité fraternité" Však

svoboda nevzešla tu zé světla a

pravdy heslo její zněo nad prou-

dy krve a tak bylo jí souzeno jen
krátké trvání- - Však touha po ní

zbyla jako odkaz našemu století

Jaký to rozdíl mezi oběma: tam

násilí zde touha po míru tam

revoluce tu evoluce láska k

plodné práci pro myšlénku míru
— Zajímavá jest retrospektiva
myšfénky Pohanství vidělo ide-

ál muže — vlastně ideál člověka

nebo žena slabá a odvislá vůbec

nebyla tu čítána — v rekovi v

muži silném nepřemožitelném v

boji ničícím soupeře Ještě

židovský hlásá: zub za

zub oko za oko Teprve v učení

Kristově ozval se jiný hlas jiný
názor — křesťanský názor ne-

protivit! se zlému Udeřil li tě

kdo ve tvář jednu — nastav mu

druhou Jen že i toto nábožen-

ství vnucováno bylo mečem jino-

věrcům a za Karla zvaného Vel-

kého vidíme že ideálem muže

jest rytíř bojující za víru odstín
vůči pohanstvu jest jen nepatrný:
nezabíjejí se již lidé jiného kmene

ale jiného náboženství

Následovaly doby kdy sváděly
se krvavé boje o pravou a nepra-
vou víru až teprve po staletích v

naší vlasti české přivoděn obrat v
názorech Vyvstal Petr Cbelči-ck-ý

na podporu učení křesťanské-
ho hlásajícího že nemá se odpí-

rali zlému vznikli bratří čeští a

moravští a vznikla příbuzná učení

zavrhující válku í v Německu
V dějinném přehledu svém paní

přednášející nastínila zběžně jak
myšlénka tato stále se vracela a

udržovala přes to že obrovská
většina lidstva lpěla na válce a

samo umění výtvarné a slovesné
v zobrazení válečných hrdinů a v

oslavě rekovných Činů vidělo svůj
cíl— až po Byrona i Schillera

Teprve Goethe mezi umělci eman-

cipoval se svým "Faustera'1 od

této tradice a čím více pak zdoko-

nalovaly se prostředky dorozumí-

vací tím více šířil se názor odsu-

zující násilí až konečně v letech

osmdesátých vystupuje Lev Tol-

stoj se svým učením Umění se

obrací k podnětům života vyvo-

luje si za vzory velké trpitele i

malý svět a mohutné hlasy ozý-

vají se volající po odstranění

války
Paní přednášející cituje t nich

ukázkou jeden z nej výmlu vně-

jších" známou Miupaasantovu p--

' Přeplavní ceny
Fo parolodích expresaních z New Yorku do Břemen i $3300" " " " 'pravidelných z j30'oo

" expressních z Břemen do New Yorku 138 50
" " " " "pravidelných z

"
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W Seal of KenWy kořalka
Z vinopalny přímo spotřebovateli

$315 čtrii colé qLSťZtsr—'— SExprexs vyplacenSsS=— —

Kupujte přímo z vinopalny— uíetrít vyvlek překupníka a zabráníte im

Od r 1WÍ7 pov£xt naíí Seal of Kentucky korálky roiíirili se po celí
těmi aKanadé NaíecelA vroťa prodává se přímo spotfebovatelnm Mi
rne tiaice Mkainlka v kaidém
Kentucky kořalky kteréž
Když Ji obdržíte tkustejl a
ipít a my vrátíme vám peníze

10 acai 01 nemucny KoraiKa jest leicarsky cistou Nabí-
jíme $500-0- Kterémukoliv chemikovi lékaři neb komukoliv kdo bv
dokázal v ní jakoukoliv nečistotu neb falíováni Pošleme vám í gnllonyv jiiřu za Í5W po express vyplacené Posíláme zhoži v nenápadných bed-
ničkách ZDARMA Jedna láhev "Uoyal Cocktairjedna láhev blackbarrya krásná sklenička a vytahován na zátky zdarma každou objednávkou

fiie Aiianiic and řaciňc Disf £ Cot Kaiisas City Mik'
I4f~ Jest to jedinká Česká flrma v Kansas City v tomto obora a mfížeta
lim psátl tesky Odporutujeme flrmn tuto co nejvřeleji l(Ux3m

Elektrický kříž
téí zvaný volta kříž byl vynalezen v Rakousko před níkolika lety však avojf

si bno prorazil cestu do Nřmecka Francie Skandinávská a jiných eemí
kde jej uznávají za výteřoý pronředek proti neduhům a jisté vyléčení revmat ismu
Tento dismond elektrický

kříž vvléfí revmatism nen
ral{rliocbrnutíboleU v kří-

ži bolesti hlavynervosnont
Blaboeť rocrufeuost beze-sno- st

málomysluost mrtvi-
ci uadoncí nemoc tanec sv
Vita nezáiivnoKt ztrátu
rhiti k Jídlu a bolen! znba
Návod: Jednou denní po-

ložte kříž do sklenice napl-
ní ní nejlepsim octem asi na
dví minuty Pro dřtl při-

dejte vodn do octa v porn
ru k stáři Křiž má být z

stále na hedvábní
ÍBúrce kolem krku nad d61-ke-

žaludečním modrou
stranou na kftli Cena to-

hoto Diamond elektrického
ařižejeet jede doterazalle
se vyplacen do kterékoliv
tástl Spojených Stálí Karu
íuleme te vám poskytne
tolik dobra jako kterýkoliv
elektrický pás který stoji
10 až akráte tolik Každf
jlea rodiny by vidy míti

Moje manželka byla nemocna mnoho

1
více prospéi no cokoliv Jlnebo laskaví poflete ml 4 kříže— Balle Ptuttfart Ark

Míl jsem revmatisra aékolik rok 4 po ( týdním aoieni valeno křiže musím se ařlaaaa
ie není lepíího prostředku k vyléčeni revmatism a- -Pani Powis Milwaukee Wa
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