
Od dneška za 1000 roků Dra FENNERA
Kocian odhrnul si dlouhé své

vlasy s čela pak zvolna pokynul
hlavou a odvětil tiše: "Yes"
Hned na to se jeho hladké tvá-

ře zrůměnily a on zvolal: "Yes já

Nejvíce nái zajímal vládni

systém v Ceylonu který jest znám

jako "Stát Rovnosti'' Obyvatelé
tohoto státu jsou rozhodně po-

divní lidé Muži i ženy oblékají
se stejně a všichni mají Černé

Líbánková cesta
v roce

ve vzducholodi

3000 Léčení hcvin a

boistí v zádech

Všechny oe

ledrto
in&chfte mo
tovjob áttrvjl
T4I rhanma-tli-

tolwtt t
sádech vaďr
Todnateloust

miluji ty krásné housle a nerozlou
Pohled do budoucna od Psota Mantegaiy

Přel pro "Pokrok Západu"

Vzducholoď icbválně zbudova
čil bych se s nimi za celý světvlasy stejně dlouhé a se stejným

Tříletá válka

Vtpominky gen Kristiána De Wtta

(Dokonteai)

U Paarderburgu generál Cronje

byl donucen te vzdáti lordu vi

oblehajícímu bo le čtyři- -

ceti tisíci muži LeC kdyby byl

Cronje chtěl uposlechnout! De

Weta tu mobl ještě uniknoiiti

neboť DeWet vzdor obrovské

tito přesile anglické držel pro

něj cestu k ústupu otevřenou

avšak Cronje považoval to za

"nečestné" ustoupili a zanecbati

rdeCni kamen v mtchN
lok4 nemooeúčesem a vousy jsou tam něčím Ony jsou mé a zůstanou mým

ná pro naši líbánkovou cestu po majetkem po celý můj život Onyneznámým Domy v nichž bydlí
jiou mou milenkou jim svčlujjsou také úplně stejný jakol'Spojených státech světa" jest

pohodlná jako budoir My ne-

máme ovšem žádné sluhy a nikdo
nábytek oni mají také i atejné má tajemství mou radost můj Žal

a když je držím v rukou cítím sepříjmy a stejné společné radosti
nám tedy nepřekáží Naše loď

Šťastným'Každá z dorostlých osob sni stejná
Spindler doprovázeč Kociánůvpráva a stejné povinnosti

se dá lehce říditi vytápěli a osvět-

lovali z kterékoli častě lodi pou-

hým stisknutím jeJuuliu ze tlí
který stál vedle něho a naslouchalZ ceylonu jsme cestovali na

Nedejte se odatralltl Jeet léku pro as
Js-- ll nutno doplltat drn FsnneroTl
ZtriTll celí llvot st&J lMenlm takoroh

pMpadl Jako ju vale Vieohny porady
darmá

"Vás Kldney Band Curehecacka vy-1-

minulý rok dva velmi těžké případy
mezi ciíim! zákazníky sa Jich! uzúra
vcdI vídali se lékaři veikeré naděje
J L BTILL & CO Woodland la"

(Ja prodej: VMkirnl tm Q ul BoOmana
8 A Beránka H a WUllam ul Omaha
Jos TuCka B413 Jito! 11 ul Omaha
Emila Čermáka Itti Jllnl II ul Omaha

D Ukáralkl fOo II Poiidejte o kuchařk- a-
Je uUrma

NO MORE BLUE-MONDAY- S

SWIFFS PRIDE

SOAP

Goodinhard
water and good

in soft water
Madeby SWIFT & COMPAJíY

Swiřtovo Prlde mýdlo jest nejlepsím mýdlem jakéhož lze ku praní prádla dostati

Šetřte SYého prádla— nikoli? obalůy

vícchua z&vazaúu a všecnay vozy rozmluvě doložil k těmto nádšejeden z dynamických ostrovů kde
v rukou nepřítele a proto raději nýra slovům houslisty: "Ano tojest umístněna jedna ze světových

jest pravda!''stanic strojnickýchzásobujíci jistý
setrval ve svém táboře a konečně

se vzdal K tomu připojuje De "Jak se to stalo že vám darookrsek světa s pohonovou sílou ku

hnání mašinérií atd Tam spatřili
jsme ohromné stroje větší nežli

vala ty drahocenné housle?"Wet tuto hořkou poznámku:
"Alas můj poslední pokus byl "Ona rada poslouchala mou hru

a bezpochyby vědělaŽe mne učiní
tím darem šťastným Ona má

ještě obrovské tiikací stroje noviúplně marný Tvrdošíjný generál
nechtěl uposlechnout! mé rady

'
nářské o nichž se nám zachovaly
zprávy ze 20 století Tyto stroje

TORPř T Vita JltS M rrlMi OtiD!k
IduGC 11 Illd Dr Fennor fredonUNřDeWet nesl tuto pohromu která krásnou Šlechetnou duši

vyvozují světlo teplo magoetismpotkala maličkou armádu repub
lik velice těžce a s resignací píše

Nejprve jsem se s ní seznámil v

Londýně pak jsem se s ní setkal
na lodi Její otec jest v Londýně

"že snad to byla vale Boha který
řidí osudy všech národa aby lid

Proč

platíte

a dodávají pohonovou sílu Vyná
lezce tohoto systému jest Angli
čan nazývající se Mack Strong
Tato vyvozená síla jest rozesíbúrský vypil ten hořký kalich až

velikým mužem avšak Paulina
tom nemluví"

"
"Co vás k ní vábilo?"do dna leč to přece generála " rimlána do světa po drátech tak

jemných jako nervy v lidském "Nemohu vám ani říci JejíCronje neomlouvá
Generál DeWet připisuje pod-

lehnutí republik této pohromě
musikálni duše a srdcetěle Po těchto drátech dopravují
Když se ho reportér tázal ob- -se také telegrafické a telefonické

zprávy a lidé celého světa mohou

ceny vysoké v obchodech ch

když kupováním o

ás m&žete tiskni nejen zboží

epií ale též uietříme vám nej
méně čtvrtinu na hodinkách a

klenotech My máme bohatou

neboť od té doby boj počínal být držel-l- i nějaké dopisy od slečny
beznadějným Astorové Kocun se zasmál a řeklpomocí jich spolu rozmlouvali

knoflíků neboť aai v tomto osví-

ceném století nsmůžeme se obejiti
bez "slepého pasažéra" — elek-

třiny Avšak elektřina není více
tak nemohutnou věcí jako dříve
neboť v našich dobách ona žije ze
vzduchu a nepotřebuje k životu

špinavé těžké uhlí Veliké vzdu-

cholodě plující na cestě své kolem
světa stále nás míjely a cestovatelé
z pohodlných palub sledovali naši
líbánkovou vzducholoď s velikým
zájmem a snad také se závistivými
pohledy
Marie zajímajíc se o starožitnou

historii vyslovila přání abychom
se zastavili ve Spezzie v místě to
kde válka v roce 3150 byla ko-

nečně úplně potlačena V této
dávno minulé době o níž nás

poučují naše příruční knihy dat
veliká všeobecná válka o níž se
tolik mluvilo a psalo v dvacátém
a 21 století konečně vypukla a
v ten samý den odehrály se dvě

nejobrovštější bitvy jaké svět kdy
viděl a zároveň to byly také tJvě

poslední bitvy
Spojená loďstva se střetly u

Spezzie kdežto pěchota jízda a

dělostřelectvo celého světa se
v smrtelném zápase blíže

Paříže V celku v těchto dvou
bitvách zahynulo více nežli milion
lidí a lidstvo zhrozivši se nad

touto obrovskou krvavou obětí se
rozhodlo že války musí navždy
přestátí

Ve Spezzii jsme navštívili s Ma

"Dostávám denně tolik dopisů Že
V dalších kapitolách své knihy

líčí DeWet divoký útěk z Poplar
aniž by museli platit za to nějaký
poplatek Tento dynamický ostrov

zásoba pratenft řetízkfi náui
nic jehlic diamantfi atd a žá

Kdykoliv potřebujete kořár k po
břbu aneb k vyjížďce objednejte li
Jej v největíl pfijcavne koní a povozu

Paláce Stíibles
C HCREIGHTOX máj

roli 17 a Davenport ul

Kořáry jsou vyhřívány a proto
možno v nich podniknouti i delěi vý-
let Pnvnzv možno si ftblerinftíf t£

ani nevím od koho jsou psány
Paulina Astorova není tou jedi

nou dívkou která obdarovala Ko
byl dříve znám jako ndaman dáme pouze byste ae o tvrzení
Vedle tohoto jsou ještě dva jiné tomto přesvědčili Dopište si

ostrovy k tomuto účelu upotřebo ciana houslemi V Chicagu krásná
vány a sice jest to Malta a Fer mladá dívka objednala u znamení

tého chicagského hotovitle houslí

o nás český cen nik

W J Wíša a Syn

881 W 18th St Chicago 111

manda de Noronba
DoknaCeal budoucn Knuta Reindalla nádherné housle

&3í2 telefonicky TEL 257 23
Kociánova romance s dcerou

amerického dvéstčnásob-néb- o

milionáře- -

do jichž spodní desky Kociánova

podobizna s jeho jménem byla
vryta Obličej této dívky byl vyryt
ve slonové okrase na krku těchto
houslí jež darovány byly Koci-

ánovi Jméno dárkyně zůstalo

Grove pád Bloemfooteinu a obsa-

zení jeho Angličany a popisuje
srážku svou s generálem Broad

woodem jehož přinutil k ústupu
vzdor ohromné jeho přemoci De
Wet v této srážce zajal několik

set anglických vojáků a půda byla
téměř poseta zabitými a raněnými
V této srážce Búři ztratili pouze a

muže a DeWet to připisuje opět
prozřetelnosti že tato jsouc štítem

práva chránila burské bojovníky
Poněvadž za trvání války se

mnoho mluvilo a psalo o zneuží-

vání bílé vlajky tu generál De
Wet se také o tom zmiSuje a sice
ve svém vlastním případu v bitvě
u Reddersburgu Ten den De
Wet zajal 470 anglických vojáků

ABSTRAKTY
VYHOTOVUJI! —

Ncbraska
BusinessLíi "Chicago American"

(ťieloieno pro "Pokrok Západu") yS "M Sadlervšak zatajenoZ Londýna přichází zvláště pro Slečna Paulina Astorova kteráamerické obecenstvo vysoce pře 17th and Farnam 1'atteraon Blk
jest hrdinkou Kociánovy romance Shorthandkvapující zpráva že slečna Pauli
jest jedinou dcerou Williama Walna Astorova dcera známého ame Zeptejte se na& o tohoto listu Tel 1326

Colleiredorfa Astoraj největšího majitelerického milionáře kteráž odmítla
realit v New Yorku jehož jmění
se páčí na {200000000 Astorrií musea v nichž byly uloženy již ruku několika šlechticů se za

milovala do našeho krajana ml C H KUOAX
BoyS Bsfldís? roh 17té a

pozůstatky 2 barbarských dob
débo houslisty Kociana a že do Smírčí soudce i Pohled na odbor obchodní a bankovní Harney ni - Omaha Meh

odebral se do Anglie před desíti

roky zakoupil tam časopis "Pall
Mail Gazette" a stal se anglickým

konce s energií Američankám
vlastní přemýšlela již o plánu jak

poddaným Obchodní systém od poPisárna: Parker Block roh TJby s Kocianem uprchla bylo jí to Mrceaí

ku jízdné pěchotě Angličané a

Irčané zaujímali postavení na vý
chodním konci jednoho mostu
DeWet vyslal k velícímu důstoj-
níku parlamentáře s bílou vlajkou
který nesl list vyzývající velitele

aby se vzdal Tento na vyzvání

Farnam Cislo pokojenovšak překaženo její společnicí jež

Schválena řliltcly vyššfch

škol předními obchodníky

Slečna ťaulina Astorova jest
oeobyčejně krásná a byla již před TELEFON 13116nad ní bdí
stavena u anglického dvora a po-

hybuje se v nejvySŠÍ anglické

Tísaopis"-brtTGremr- h'

StrajopisecíTí~-- i

Aičiia-a- kí

Škola 'il není rovné

DevVetovo odvětil krátce: "ať soDdnipf zpravodaji

Co jest na tom pravdy nelze
určití" neboť Paulina Astorova
nalézá se již opět v Londýně v

paláci svého otce a Kocian je cele

společnosti

válek Tam viděli jsme několik

ohromných bitevních lodí 500 až
600 stop dlouhých jež ušly zkáze

protože náhodou se nesúčastnily
námořní bitvy Dále jsme si pro-
hlédli uložená tam dělahmoždíře
mašinová děla z nichž byly kdysi
chrleny ocelové kule dynamitové
a nitroglycerinové pumy avšak to
ná3 více nenaplSovalo hrůzou ale
zvědavostí Marie nemohla téměř
věřiti že lidé kdysi používali ta-

kovýchto hrozných zbraní proti
sobě Z plujících zabijáckých
našich starých dob odebrali jsme
se musea Civílisace abychom tam

Julius Treitschke
obchodník Importovanými
i domácími

Ona měla již nesčíslnou řadu
Zřiiena před devíti lety

nápadníků mezi nimi prince vé
Zamístnává nejschopnljií utitele

vody a knížata kteří k ní vábeni

byli báječným jejím jměním víny a lihovinami
Nejprve se ucházel o její ruku

zaměstnán svou americkou kon-

certní túrou

Každým spůsobem poslední ce-

sta krásné milionářovy dcery do

Ameriky byla nanejvýš nápadná
Na této cestě nemluvila s nikým
nežli s Kocianem a v každém

vévoda z Manchestru který nemá
ničeho mimo svůj titul ale byl

!

řízným pivem a

Jemnými doutníky

501 503 a 523 jižní 13 ulodmítnut

prctncviú p&uiai&y po íii u Zi c i Pak přišel vévoda z Koxburghu
kteří založili Spojené státy Evro

NejlepŠÍ a nejdokonaleji! istav na západi
$3000 uloženo min roku v nových psacích strojfcb

í 2SCC složeno v novén zařízeni tfd&crs otchcísíto
Další poschodí pronajato k pohodli iáki
Místa opatřena 90 proc víech loňských iáki
Opatřujeme práel pro láky mimo školních hodin ty na

stravu vyíélatl si mohli
Podzimní béb počne 2 září

tW Pi8te si pro krásný katalog zdarma —— nssw

který má náramně zapotřebí peněz
aby udržel svých 60000 akrů po

OUAHA NEnit
NeileoSÍ to útulek v městě Vkusně

py Tam viděli jsme mramorové

poprsí Lva XX posledního pape ITS)'
zařízené pokoje k pronaímutí na den i

týden— za 50c až $100 denně Cbulně
zemků se svými několika zámky
leč vzdor tomu že se prohlašova

že vedle poprsí posledního ital
studené zákusky stále připraveny Za

lo že Paulina je s ním zasnoubeského krále který dobrovolně
se vzdal svého trůnu a odevzdal

liriuw vyoornéijo zoožl stdie v zásobě
jež 178 kouolti za ceny levnější než lakéna pojeanou se všeho sešlo a ona

moc vlády do rukou lidu Všude' dosud jest předmětem touhy mno
se platí jinde za zboží špatnější jakoeti
46 JVLIVH TREITSCHKE ADRESA:

jsem proklát jestli se vzdám!''

Když se parlamentář vracel s

touto odpovědí k DeWetovi tu
bylo na3 stříleno Generál pak
okamžitě dal rozkaz k útoku a

když tři Kruppova děla počala
hřímati do řad Angličanů tu tito
rychle vztýčili bílou vlajku De
Vpř na tn ca ayýn KJm $rltcm
ujížděl k anglickým plukům a

vzdor tomu že nad nimi vlál bílý
prapor bylo na DeWeta a jeho
družinu stříleno a jeden z bur-

ských důstojníka byl zabit Po
této podlé zrádě Angličanů Búři
nedbali již mnoho na bílé vlajky
"ačkoli prý vlála nad každým ka-

menem kde ležel nějaký Angličan

skryt" píše prostě ale zárovea

štiplavě veliký generál
V dalších kapitolách líčí De

Wet další průběh zocfalébo a bez-

nadějného boje a konečně s re-

signací dokončuje touto větou:

"Angličané zaplavili aaši zem a

neodvratný konec se blížil"
O svém vítězství u Roodewalu

kde ukořistil ohromné zásoby
pouze nepatrnou zmín-

ku avšak ta pálí jistě lorda

Generál DeWet učinil tam An-

gličanům škod aa jich zásobách

Jr y Ulil VX £X LVA XJXJ XJM JJIOOhýcb zbankrotělých ŠlecbticÚkteříkolem byly sochy dědičných vlád

ců kteří buď dobrovolně následo OZMLAJECA NEBdaleko více touží po četných její
va'i příkladu italského krále aneb milionech nežli po ní samé

Pověrčiví lidébyli k tomu přinuceni

Památky te socialistické éry I v našem pokročilém věku žije
HAMBURSKO-AMERICK- A LINIEmnoho lidí kteří jsou více méněJNa to jsme navštívili museum

pověrčiví spatřujíce v jistých věSocialistické Ery Jak nám elek

ohledu dávala na jevo že se mu

obdivuje a zahrnovala ho svou

přízní a dala mu dokonce í skvost-

né housle mající cenu $15000
Za svého pobytu v Americe ne-

směla vyjiti bez dozoru ani z

domu F (Tpě se příbuzní obávali
že romance mezi Paulinou a Ko-

cianem by mohla skončiti velice
vážně
Slečna Astorova vášoivě miluje

hudbu a Kocian hrál na nádherném

parníku Majestic pro ni samotnou

nejsladší a nejkrásnější skladby
zvláště ale "Canzonettu" D'Am-brosiov- u

překypující něhou a
vášní

Paulina poznala se s Kocianem

když tento meškal v Londýně a

jednoho večera koncertoval v pa-

láci jejího otce a od té doby datu-

je se přátelství dcery dvěstěnásob-néh- o

milionáře mladým českým
houslistou

V minulém roce byl Kocian v

Londýně jedním z uměleckých lvů
a byl zván do nej vyšších kruhů
On hrál u vévodkyně z Marl-boroug- h

u Williama Waldorfa
Astora a v mnohých jiných palá

cech a příhodách zvláštní zněmetrický indicator vysvětloval byl
Sjmlflnmtt ta( fldrinje rlý rek pravidelné spíjlcní s Evropon

loděmi V jryclilriši jízda t New lerka do iliMiiburiu
IOdě odjíždrjí ve čtvrtek v soltotssocialismus následníkem vladařů a

plutokracie již ovládali lid v dva
cátém i jednadvacátém století flambunao Linie Jest nejsiarSÍ líímecká á Paro)'- -

ní dobré anebo zlé ačkoliv zna-

mení ta jsou čistě náhodná a s

výsledky pranic nemají co čioiti
To ovšem neplatí o příznacích ne-

mocí neboť to jsou znamení
podle kterých se dlužno říditi

Socialismus se přežil ve čtyřech JOSEF FLECK
ČESKÝ PEKAŘ

vebn! bpoleinost a vlastní lďJ3 sod! majícich úhrnnou enosnoet 6419SH tun 85 1

tcebto jsou veliké námořní parníky zahrnující 24 dvousroubových parolodi
kiere liu pohodlí cestujících ívláSt íařlzeny jou Takový pnřet parelodí

žádná jiná společnost Úhledně přeplavu a een obraCte e na

HAMBURG-AMERICA- N LINE

stoletích a zavedena byla Federace
Světa pod níž dosud žijeme Dle
zřízení federace každá národnost
má svou vlastní samosprávu a

Máte-l-i příznaky kašle zápalu
plic nebo trubic nastuzení či

jiných chorob hrdla a plic můžete£- - Z - - - T l J _ ! ví 2418 jižní 29 u!„ Omatra

poslouží vám vždv řerstvvm cbutnfnt

viichai společně snaží se přirpí
vati vzájemně ku tvému štěstí a povážlivé následky skutečně od

spokojenosti Dnes není více chlebem žitným i p(eniěým jaksž i

jiným pečivem jež lze obtiržeti v podob
vrátiti a sice užíváním Severova
Balsamu pro plíce Lék ten sežádné politiky žádných hranic

žádných cel a jiných podobných

nem závodu prvé ířidy uoore uf inKe

když okusíte jeho pečiva 15in3těší po léta té nejiepší pověsti

K tomu poznamenává takto: 'Lord
JRoberts když slyšel o této škodě

jistě se na mne velice zlobil ale já
jsem se těšil tou myšlénkou že ho
hněv jeho brzo přejde Byl

AnS : %n a~u
uznal že to bylo nemoudré na

jedno místo uložiti tak ohromné

mírní podrážděaí uvolňuje šlemzařízení
uši zaníceni a uvaai spolehlivé acích neivvssi šlecbtv anclické a7_ Snezzie naše znsmsnitá

eius vu intuicivzducholoď nás zanesla k pyrami M

HOTEL PRAGUE SSC
na rohu 13 a William ul Omaha

Čisté a pohodlnč zařízená pokoje pro cestující jakož i výborná £ká
strava a vzorná ob!uha V hostinci obdržíte výtečný STOBZČV LEŽÁK

nejlepšf druhy vín a likéru a nejjomnejSf doutníky
Krajané zavítáte- - li do Omahy návítevou ubytujte se v hotelu Praha a

uSetííte nejenom peníz ale zbavíte se í všelikých nesnází 9

Tel I1S24 O přízeň krajanft žádá VIJÍCENC i DOBROThKÍ

dám Saharské moře jest velice
ŘEZNÍK A UZENÁŘ

krásným oceánem tak průhlednýmzásoby 1 takovou nedostatečnou

na 5 a "Willlara --aljako horský potok a jest nepocho

Paulina Astorova nevynechala té-

měř jediného jeho koncertu

Když Kocian poprvé koncerto
val v Metropolitan opeře v New

Yorku byla tam také Paulina pří-

tomna a v ten samý večer mu da-

rovala skvostné housle které byly

zhotoveny proslaveným Josefem

pitelno proč některé severní moci
má v táaobe vtdv b11di vfbf r íeratrého

činily námitky proti přetvoření

rychle ústrojí dýchací do zdravého
stavu Ve spojení se Severovými
Tabletkami proti nastuzeninám

vyléčí nastuzení hlavy a chřipku
zajeden den Cena 25c a 50c
tabletky 25c Na prodej ve všech
lékárnách nebo přímo u vyrabitele
W F Severy Cedar Rapids
Iowa Hlaste se u svých obchod-

níků s léky o Severflv Vlastenecký
kalendář na rok 1903 nebo si pro
něj dopište dostanete jej zdarma

masa vJho druhu Jakost vfteÍDfeb vjroto-- kt

ufnáNkcti Kupte a nho aa tkmrsku
a ujliruleme vis se pudraháprljdetasa &bývalé saharské pouště v krásné

moře Ony se snad obávaly že Zboží se dováží a můžete si je cbjed
nati telefonem Tel A 1923

Quarneriusem v roce 1741 a mají
cenu nejméně % 5000

Drtti s litaTbtlil f

D0 TEXAS

hygienické poměry v Evropě by
se byly tím podnikem změnily leč

když inžinýrům se podařilo roztáti
kAA4aaAAAAAa

Paulina byla by setrvala velice

3K& Hostinecobrovské ledovce na severním

polu umělým způsobením teplých

ráda ještě v Americe avšak na

určitý rozkaz svého otce musela

se navrátiti do Anglie dne it NeiiÉiittiM Vlasto!
vzduchových vln tu veškeré ná-

mitky proti saharskému moři u- -

Edward Donat
vlastni

385? Hostinec
Y PLATTSMOUTII EB

Výtečné pivo stále na řepu

Nejlepil vína likéry a Jemné

doutníky stále v zásobě

Vtorni obsluha Chutné tá- -

prosince
Byla prý ten den velice smutnítichly

SO OMAZE

FfL ÍAITNER
vlastní
f%0

Zastavivše se u Sphínx nalezli a nechtěla miuviti s nikým na

lodijsme tam zakotvenou loď konající
Kocian také byl smuten a kdyžpravidelnou jízdu mezi Londýnem

JanWasieievski
m rcňn 13 a Centre

Výteřné pivo stále na řepu nej-lep-

druhy vlna likéru jemné
doutníky Chutný teplý takvttk
po celý de Krajané najdou tam
Wamantníbo Wasieleskiho který
je vždy ochotně obslouží
O hojnou přízefi krajanu žádá

83 JAS VTASIELEVSkl

K rttfefjeden reportér přišel ho navštívita Ceylonem Loď tato jest mno-

hem menší nežli byly kdysi
kusky po eelf den 1 4

ochranou''
Hrdina búrský dále líčí dny ne-

štěstí které stihaly obhájce re-

publik jako vzdání se generála
Prinsloo svij vlastní ústup do

Transvalu jeho pochod na jih
nezdařený jeho pokus proraziti do

Kapské kolonie a jeho zázračná
zachránění 1 maličkou hrstkou bo-

jovníků Onu obdivuhodnou

která nemá sobě rovné v

dějinách moderního válečnictví

kdy se protloukl s několika sty
muži řadami 60000 anglických
vojáků vypravuje tak skromně a
krátce že čtenář se mimovolně
musí obdivovati této skromnosti
velikého vojevůdce
Na to generál DeWet bájí ještě

ivé krajany proti obvinění že

tito nevedli v posledních dnech

zápasu guerrillovou válku a svádí
velice případně že kdyby ku př

Angličané ve válce Amerikou

dobyli New Yorku a Američané v

jiných místech by s bránili proti

nepříteli že by tím samým způso-

bem mohli býti obviSováni z ve-

dení guerrillové války
V poslední kapitole uvádí De

Wet celý průběh vyjednávání o

mír a touto kapitolou veliká kniha

velikého generála konči

ĎKél by mohla býti "Tlfleti
válka'' vydína v jazyka takém 1

obrovské parolodě ze starověku
aby se bo šetrně zeptat na jeho
milostnou romanci Kocian aer-vosn- ě

drnakal jemnými avými

prsty na struny svých obdivuhod-

ných houslí

poněvadž nemusí voziti sebou 3

na 20 a Q ulici
V pohodlné nálevně Jeit vždy výborní

ležák na čepu výbér téch nejlepsfcn
doutjjíka výtečných likérů a pravých
nefalšovaných Tin
Prostranná útulná mdtnoit (polková

zamlouvá e aama a ct polky české ne-

naleznou v 80 Omaie tepM pohodlnější
a levnějSÍ Též i sin taneční nemá v 80
Omaze rovné a protož ct spolky české
níiní dobře když před pořádáním zábavy
jakékoliv přeptají se a majitele na pod-
mínky Přižni krajanů poroučí s
24 t&lSK LilTXEB

ohromné zásoby uhlí a veliké sic
žité stroje a zásoby potravin

Jediný českýfOw

0 závod olovnlcký strojnlckj
a zámečnický v Omaze

Pak zabořiv špičky svých bot
IXl SVOBODA

Všechna potrava nyní pojídána

jpst v kondensovaném způsobu a

elektrická síla k pohonu vyvozo-
vána jest z kyslíku obsaženého ve

do měkkého koberce několikráte
se rychle otočil na pianové stolič
če a konečně odvětil polohlasně:

vlastni
vlastni

Telml Yknsné zařízenýC-- H Brewer & Co

FulliaiorT EflllcloTÉ í jací T027 a Tsíie

ísSíTkoíÉ T9Z7 ia Tiscli Tlatácl

Nejlepil dráha do viech míst
KaasM Indiánskéai ivtml Tnasa

Mexika a aa 1'aclnckéai pbMi
Jde přímo do

"íkV Slierman OwesrO
laJlaa II Worth HUkbarfib

Wazahachio Vaoo Tomplat

ealtca Tartar Oalzvesrllla)

lockhart Erórietta SoaJíareos
La Granda Sestos Alnrado

HOUSTOrl GllYESTQH ACSTO

"Nerad o tom mluvím" Na tovodě LEO BAROCHGrocerní obchodpoškubávaje své malé vouskyV Ceyloně jest universální po
dodal: "Nerad mluvím O slečně

Astorové"
kusná stanice pro vládní systém a

proto jsme zde najali zkušeného 1259-12- 61 jižní 16 ul

Mimo rracerie mouk v a krmiva nai- -"Váš manager prohlašuje že

S03 80 13tla mtr—t
Tetofoa tt7

Zaváděni vody plynu kanalisaoe pro
vádí se levné s dobře tiátf

kapitána a nařídili mu aby a naší

vzducholodí letěl napřed neboť f - rslečna Astorova dala vám tyto
krásné housle a že s ní jste v přá

dete v obchodě tomto vždy největii a

nejlepil výběr lah&dek (importované
nakládané ouboře jemné stolníjsme se rozhodli ie budeme po-- pftj£ortelé koni

SaOmaha Hek
pohrobníel 1
4SMH aav SS al

svMeVtelských vztazích" útočil zpravopokračovati v naší další cestě aa oleje atd) Zboií vžoy čerstvé Obsluha rHatai JMaateMri are jedime
é ClereUBSaki ni val na tyvzorná leleion a estu mlodí Telefon SWo S9daj na houslisto


