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Třetí den seznámil jsem se u p
Vác Macka mnoha krajany
neboť u něho jest stále živo a to

nepochybně proto Že jest to

upřímný krajan Z počtu těch s
nimiž jsem ta seznámil uvádím

RODIČE a deti X

Hapsal Karel V Rels

p Josefa Boháče kterýž vlastní
sedlářskou dílnu a jak jsem slyšel

Ferdijanda chytlo někde v poli— jest též dobrý hudebník dále p
Alberta Hlavů kterýi vlastnf že 1ÚLEVA ZENYPES

(Dekoníeni)

Wabash

Dráha

prodttvň lístky:
Do Mobile a nazpět za £2835
Do New Orleans a nazpět za 2950
Do Havany Cuba a zpět za 6335

Za výše uvedené zvláštní ceny
a mnohé jiné prodávány budou

lístky na dlouhou dobu platné a

opravňující k zastávkám od 17 do
22 února včetně Veškeré po-
drobnosti Bděleny vám budou v

městské úřadovně Wabash dráhy
1601 Farnam ul aneb dopište si

pro ně pod adressou
HERRY E M00RES

Genl Agt Pass Dept Omaha

lezářský obchod a mimo to dělá

všecky správky jež patřf do jeho
obchodu Mimo tyto jest více"Zaplať ťán bůh a meite se

Čechů v obchodech tamních za
tu herky s Pánem Bobcml" Po-

dal oběma ruce a vyprovázen al

Opravdu idravá žena nemá témef

Mdných bolestí nebo nepohodli

pH Bbícním ělBtěnf A žádná žena

nemusí ] mítl Wlne of Cardol

skytá rychlá pomoc proti pronika-

vým bolestem pH čmře proti
bolení hlavy proti bolení v zádech

který byl zvolen všeobecným prá
vem hlasovacím obdržf ročně fr

9000 dále obdrží psacf potřeby
léky lázně sirky (ve Francii jest
monopol sirkový) menší občerst-

vení jako víno kávu čaj a likéry
Doutníky známé pod jménem
"cigára poslanců'' obdrží se sle-

vou (kus za 10 centimů) a má

volný lístek ua všech francouz-

ských drahách Předseda sněmov-

ny poslanců má úřední svoji resi-

denci spojenou s palácem sně

movny Mimo to nalézá se při
paláci krásná bohatá knihovna

čítající přes 130000 svazků ně-

kolik síní poradních z nichž ze-

jména tak zvaná čítárna vyniká
Stěny její jsou vykládány zeleným
mramorem a zdobeny prapory
vzatými ve vítězných bitvách u

Marengo Slavkova a Jeny které

byly Napoleonem I darovány
sboru zákonodárnému dále ti-

skárna a krásná restaurace

XI

Champs Elysées

(Elytejeki pele)

Jednou z nejkrásnějších prome-
nád Paříže jsou Elysejská Pole

stoupeno
Po několikadenním pobytu roz-

loučili jsme se já i moje manželka

oa řásep odešel domů

''Ale je odřen" pravila Ježko
vá když se zvenčí vrátili a z9y
ikla Bmíchem

s mým bývalým soudruhem a jeho
chotí a nastoupili jsme cestu k

domovu Vzdáváme p Ambrožovi"Vždyť má kolik dctí'' při- -

poranil "na parádu nezbude

"Prosím tř takovíhle lidé mají
1 jeno manželce srdeční diky za
vzorné pohoštění Seznal jsem že

paní Ambrožová jest upřímnou
chotí Podruhé až zavítám do

působené apadlou matkou nebo

nepravidelnou řmýrou

17ME"CARDUi
vyléčilo úplní 1000000 len které

trpěly každý mísíc Ono síly a

léčí pohlavní ústroje Příroda v

něm dala ženám prostředek proti

hrozným útrapám a bolestem Jož

řádí v tak mnohých domácnoich

Ravenna zdržím se déle neboť

po dvacetiletém rozloučení máme
si s milým soudruhem ještě mno
ho co sdělit o té staré vojančině

ST PAUL Neb 24 ledna—
Red "Pok Záp"! Co se týče tu

si nemůžeme přáti lepšího
než jaké máme právě nyní Na

počátku ledna se nám oteplilo
aníh roztál a cesty zatopeny byly
vodou Pak přišel notný mráz
voda zmrzla a tu nebylo věru
radno vydat se a potahem na

cestu Na to nastalo opět teplé
počasí led se rozhřál a v brzku
se udělaly dosti dobré cesty Na
dnešek nám napadlo opět asi na
dva palce aněhu ale jest při tom
dosti teplo Však jest také tepla
třeba neboť ledakdes je tu vidět

stohy nevymláceného obilí a prá-

ce ta bezpochyby musí počkati až

tn jaro
Co se týče práce tu jí teď

mnoho není Poklidí se dobytek a

pak se zapálí dýmka a hulí se o

sto šest Často říká mi moje stará:

"Tyť pálíš jakoby ti hlava hoře-

la'' Inu proč pak by ne vždyť
se mi toho tabáčku letos dosti
uvedlo! Toť se rozumí že se člo-

věk též tlačí po většině ku kam-

nům ale ženušky naše nemají
rozhodně rády když jim u ka-

men překážíme A já ke všemu

jsem ještě trochu zvědavým a

často chci vyzvědět co ženuška

moje strojí k obědu Můžete se
také domyslit jak se asi na mne

podívá když mne na výzvědách
přistihne Jsem jist že kdybych
nebyl celý její dostal bych něco
neberného teplou vařečkou Ale
víte z vlastní zkušenosti že muž-

ští nemají-l- i co dělat koukají jen
kde by ulovili něco dobrého k

snědku
Dnes mám navštívit p Josefa

Matouška Stýskal si mi onehdy
že si ještě letos ani prsty nesrov-

nal Možno ale že ho to bude
velice mrzet až několik "gejmú1'

prohraje Inu jaká pomoc když

pořád jenom žaludek na mysli
ani chleba si neukrojil —kde pak
on máslo kdyby to bylo maso!"

Když se mladý Lubas vrátil
doma matka v koutě u kamen
oškubávala kuře Starý ve sto-

dole řezal řezanku ale jak syna
zahlédl chvátal do světnice byl
bez kabátu bez vesty ale přepá-
sán odřenou širokou zástěrou

Toník hodil klobouk na postel
a kabátu nesvléknuv usedl ke

stolu

"Tak jsi zas byl v našem koste-

líčku ?' úlisně usmíval se tatík

usedaje proti synovi
Syn přikývl

Zpáteční cestu nastoupili jsme
po B & M dráze a p Mrkvička

doprovodil mna na nádraží Volaje
všem Čechům v Ravenna "na

NOM-ffEST- El DBÍHA

zkrácení času
zlepšená obsluha

2 listopadu

Denní chicagský zvláítní vlak vyjíždí
v 720 ráno místo v 7:00 ráno T touž
dobu přijíždí do Chicaga
Denní St Paul Hnpls ezpressní vlak

vyjíždí v 7:10 réno místo v 6:65 V touž
dobu přijíždí do St Paul-M- plg

Čín 2 Overland limited doChicaca v

zdar" a pozdravuje srdečně všecky
čtenáře tohoto listu znamenám se

Oreenwood la Oet ti ijoe
Byla Jsem nijaký Faa nemocna Cítila

Jaem prudké' bolesti v bocích a dortalo ae
mi úlevy ai kdyi jiem skuaila láhev
Win of Cirdnl Nežil IMm Ji využívala
bylo mi pomoženo Mam aa avou povin-uae- ť

nrohláuU že máte limtnf lék
M&a M A Yooirp

Za dne je zde velmi živo a možno
říci že jest tu výstava módy pa-

řížské kde mítinky chlubí se se

svými bejbátky jež ovšem vedou

guvernantky aneb nesena aneb
vezena jsou chůvami Večer pak
lavičky i židle plny jsot: lidí kteří

v úctě Albert Ambrož

O rada a notritv nemoc! donlRte a ndá

má nový slaměný klobouk Čtyry

jednušky jsme za něj dali!" naří-

kala Žena

Antonín vyhlídaje okny pro-

hlížel oblohu

"I nebude to zlé malý deštík
všecko skropí a lépe se to poje-cbá- "

sděloval své výzkumy
Vzav klobouk a hůl postavil se

uprostřed světnice a vážně zahle-

děl se na otce

"Tak přece přece'' švitořila
matka a jako zmatená pobíhala po
světnici

"Něco mi ještě tatínku musíte
udělat než odjedu!" řekl Antonín
vážně

Otec podíval se naO utékaným
a starostlivým pohledem matka

nepokojně zírala s jednoho na
druhého

"Chci vás o něco prosit a ne-

smíte mi to odepřít— "

"No no— inu— '' jektal tatík

zíraje ná ženu jež vzadu za sy-

nem rukama lamentovala

"Jen tak s prázdnem se od vás

přece nehnu když už takovou
cestu jsem vážil—" pořád vážně
hovořil syn a zahleděl se k zemi

Tatík stál jako z kamene oči
měl mračivy ústa stažena Žena

zmatena přebíhala
"Našeho Ořeoha mi dáte abych

přece něco přivezl dětem'' náhle
pravil Toník
Stará hlasitě si oddechla a ústa

mužova zůstala chvíli pootevřena
"Ořecha?" zajektal "snad bys

netáhl starého chlapa do takové

dálky? Vždyť už nemá ani zubu a

hlídat neumí když ho vezmu v

noci na pole abych ho sám bu-

dil!"

"I jpn Toníčkovi Ořecha dej
jen mu ho dej! Jsme mu sic tuze

zvyklí ale když je to pro ty děti

jen jim bo dej ať mají radost!"
všecka šťastna oživčlá hovořila
Lubaska a oči jí jenjen hrály
"A teď tu buďte s Pánem Bo-

hem!'' políbiv otci ruku i ústa

podal ruku i matce
"Po tolika letech jsi přišel

domů a ledva jsi se tu otočil ty

prlxnakt na adresu! Tbe Ladíc' I

Inlm
Department The Chattaaooga I večer má spací vozy ponze Daleko

ueaicma uo uiattanooga icnubuď přejí si občerstvení po celo i ::Z ČESKÝCH VLASTÍ:: i

i
"Farář stárne viď už chodí

denním namáhání na čerstvém
vzduchu aneb přejí si pobaviti se

rychleji jede na západ z Chicaga do

Omaby

North Western to mlže uttniti

MSstsM uřaioTna: 1401-- 3 Farnam ni

Vlakem rozdrcena — Z KaSku Předplaťte se na Pokrok

ponze ťioo ročněu Kutné Hory přišla ve středu dne

T1Jm~í -- L J -- Li yl i rvi
14 ledna ráno zelinářka Marie
Koubová 461etá manželka dom-kář- e

do sedleckého nádraží aby ťpiii uiuuí zapCuio i zari
dovezla do Poděbrad na trh zá

pohledem na promenující se zde

massy Pařížanů Ovšem že o zá-

bavu není zde nouze V nesčet-

ných restaurantech hraje hudba v

cirkusech a zpěvních síních pořá-

dají se představení a různé jiné
druhy pařížských zábav A je-l- i

zde denně živo jako ve včelníku
tu na den 14 července (francouz-
ský 4 červenec) dostupuje živost
zde vrchole Kolem dokola pak

3T X I vňamma
- iř

Rohrbougii Brcs
iaSGtSa I

sobu zeleniny Když vlak v po-

děbradském nádraží stanul pospí-
chala Koubová ven bušila na
okno a volala na průvodčího aby
otevřel postranní dvéře vozu

Jelikož průvodčí nepřicházel tu
otevřela Koubová dvéře sama
načež s chvatem sestoupila s vlaku

majitelé 17 a Douglas ulicejsou nejkrásnéjši privátní domy
obydlené pařížskými i cizozem-

ci—:
KUKST— Pravidelnf nhohiionl nrňnravnv nravlrtnlnf slnnfan tKanrntaAr6 atpnfAaf

sečky telegrafní kraaoplaeckí krasofeíoickí právnický a tělocvičný
VÝHODT-Kolej- Dl kttpela kolejní orkestr literární spolek sprchoví lázně tělocvik

bursa tiskárna a veřejné zábavy
PODZIMNÍ OBDOBÍ-Zapo- íne 1 září Nové tridy ve víech odborech
PRÁCE ZA STKAV D— Strava poskytnuta za tříhodinovou každodenní prací
KATALOO-Elegan- tní novy lllustrovany katalog kidému zdarma

4 Adresa: ROHRBOUGH BROS OMAHA NEB

a chtěla přejít koleje v okamžiku

když přijížděl po nich vlak od

Prahy Koubová byla jeho stro-

jem poražena k zemi přejeta v

XII

Champs de Mars

(Marsovo pole)

Ohromné toto prostranství po" půli těla a usmrcena Mrtvola její

Škola v níž béřon zájem vynikající obchodníciužíváno bývalo za cvičiště vojen'
ské Během revoluce proměněno

bylo v amfítheatr osázeno stro-

my a vypraveno lávkami a židlemi

aby Pařížané pohodlně mohli při- -

1 zíiří Boylesova Kolej
zahájila své

podzimní období jak denní tak i večerní
jsi pěkný! Marijánku a všecky tři hlížeti různým vlasteneckým slav-

nostem zde pořádaným Jednou

nejpamátnější slavností touto byla
"Fete de la Fédération'' pořáda

hochy od nás pěkně pozdravuj
aby byli zdrávi a nestonali Táto

jdi honem natrhej mu do uzlíku
ná dne 14 července 1700 kdyžtrochu hrušek aby přivezl něco

od dědečka a babičky!'' švitořila
rozechvěna

král přísahal věrnost nové konsti-

tuci Jinou okázalou slavností bylo

bídně ale na našeho Ferdijanda
tuze drží pořád se mne ptal: Tak

jak Lubas má li pak už tu matu-riku- ?''

"Zařízla jsem mu kuře přijde-l- i

bude mít po cestě hlad'' pro-

mluvila matka

"Tak jak u Ježka — viděli tě

rádi viď?" opět začal otec

""Jestli pak ti přece něco podali
na přivítanou?"
"lionem běžela pro chleba s

máslem" odpověděl Toník

"I totě div divoucí — to jsou

pane lakoty!' ostře spustila mat-

ka "Ta nebohá ěUiá máma leží

už dva roky na peci a živobytí
má—darmo povídat!" dodala

V tom Antonín povstal
"Tak zas půjdu—"
"Kam se chceS vydat?" ptal se

otec udiven

"Kam? zas doma já vím že se

mne dočkat nemažou že hoši po-

řád vybíhají z domu a vyhlížejí
mne Mám je kluky rád jak

přijdu na večer z práce je to ko-

lem mne a škrtí jeden přes druhé-

ho A po Marijánce se mi taky

stejská" vřele mluvil syn

"I pro pánička co by tš to na-

padlo teď odcházet vždyť jsi sotva

přišel snad přece počkáš na
všecka oživena volala

matka a spráskla ruce

"Půjdu možná že drics ne-

přijde a třeba by mne nerad v-

iděl" odpověděl trpce
"Ó to našeho Ferdijanda ne-

znáš to bys viděl jak se umí

chovat Je mi dost divno že tu

juž není ale nejspíše že se ještě
loučí se všemi těmi proíessory
měl u nich vážnost velikou!'' vy-

kládal otec a oči maje široce roze-

vřeny špulil ústa samou pýchou

"I půjdu pozdravujte ho ode

mne řekhěte že jsem čekat ne-

mohl a až s ním přijedete do

Prahy stavte se u nás Uvidíme

vás rádi n(
i hoši dědečka a strej-

čka vesele uvítají Každou chvil
ku jim o vás musím vypravovat"
"Aspoň počkej s námi až po

obědě" zase matka štěbetila "já
sic jako Marijánka vařit neumím

ale přece něco ukuchtit dovedu

to víš náš Ferdijand už taky má

jazýček"
"Děkuju pěkně stavím se v

Jičíně u dráhy"
"Ale ale teď začíná pršet

ještě zmokneš'' starý vážně upo-

zorňoval

"Pro Pána Boha aby to tak

shromáždění zde konané a známé""Nic - už netrhejte tatínku

pojďte a odvažte mi Ořecha"

tomu sám chce!
Také se musím zmínit že jsem

se letos dověděl o svém bývalém
kamarádu s kterým jsem vojančil
ve staré vlasti u 2 čety druhé

setniny 24 praporu polních my-

slivců v Dalmácii před 20 roky
I umínil jsem si Že ho navštívím
a sice v Ravenna Bufíalo Co

Neb Úmysl svůj jsem také šťast-

ně provedl Dne 16 ledna vydal
jsem se na cestu s mojí manžel-

kou Vyjeli jsme ze St Paul v

poledne po Union Pacific dráze

jež vede podél řeky South Loup
Řeka tato vine se hadovitě smě-

rem jihozápadním První zastávka
byia v městečku Dannebrog jež
jest většinou Dány obydleno
Druhá zastávka byla v městečku
Boelus Tam jsme museli čekat
tři hodiny až týž vlak přijel z

Loup City nazpět Ten přijel o 4
hodině načež jsme nastoupili
cestu do South Ravenny Poloha

krajiny od Boelus se mi valně ne-

líbila neboť podél řeky jsou po-

zemky písčité a samé prérie tak
že málokde bylo vidět farmu Před

příjezdem do South Ravenny ze-

ptal jsem se konduktora jak jest
místo ono velké a dostal jsem za

odpověď že tam jest pouze ele-váto- r-

O páté hodině jsme dorazili
na místo ono Tam již čekal na
nás povoz kterýž nás dopravil do

Ravenny asi míli a půl vzdálené
Městečko Ravenna se mně dosti

líbilo Rozkládá se při samé B &

M dráze kteráž tam vlastní vedle

pode jménem "Champ de Mai"

Návštívnícl
Čím více našich příznivci a obecenstva shléd-

ne naSl práci tím vlce ocení a bariou mítl ve

vážnosti tato kolej Příležitost jest poskytnuta
každému horllrcl aby osobné prozkoumal vý-

tečné výhody o nil jsme se postarali a povílml
sl vysokého stupné vyuCováiií jakož i horlivosti

s Jakou sl je žáci osvojují

Prozíraví žáci

Prozíravým studentům udfilujem prlvllej aby
se posadili v r&zných odborech kdež mohou na- -

dne 1 června 1815 za Napoleonařekl Toník a vyšel
I Mimo to jest prostranství totoOtec odvazuje dovádějícího- -

používáno k světovým výstavámpsa popleskával ho a lichotil:

lidé jsou vzděláni aby se stall vaiiml pomocníka
a my bademe pokračovali za vašeho vedeni re
cviěení jich v praktických povinnostech život-

ních

Večerní škola

Mladým lidem kteříž jsou zaměstnáni během
dne nule veěerni Skol poskytuje příležitost aby
sl zabezpečili dnkladného obchodního vzdělání

jakéno by nabyli návltěvou denní Ikoly Ve ve-

černí Škole bude se vyuěovati poěínaje 1 zářím
v pondělí ve středa a v pátek večer Vyněaje
se týmž vědám titíž učitelé jvou zaměstnáni a
každá pomůcka k důkladné a praktické práci
jest poskytnuta jakéž se těií žáci denní

Tésnopísecké soustavy
Jest několik dobrých' soustav těsnopiseckýck

avuk nejduležltějií věc! jest aby zajištěn yt
dobrý něitel "jest to nCItelski síla a učitelská
schopnost jež tvoří Školu'' a tyto jsme sl opa-

třili bez ohledu na péěl a vydáni Vyninjeine

zde pořádaným Zde nachází se"Tak Oříšku půjdeš s novým

pánem Skoro dvacet roků jsi
nám sloužil nerad tě dávám ale

eloncbati vyuSovái a mítl pozor na methody

používané při naSem cvičeni obchodním neb

Žádáme snažné návštěvníky aby
vénovali tomuto zkoumání tolik času kolik si

přejou

nedávám tě cizímu ale vlastnímu

též ona proslulá Eiffelova věž

Gigantská tato věž jest nejvyŠší
věží na světě a byla postavena
během tří let (1887— 1889) Jest
sestrojena úplně ze železa jehož
spotřebováno 7300000 kilogra

synovi
Huňáč ucítiv se volným při Obchodníci

Tato Ikola byla obzvláště obdařena Četnýmiskočil k Antonínovi radostní vyl
a kňučel lapal mu po rukách návotCvaml předních obchodníku omažpkých

Vážíme si těchto návítěv pánové a snažně si

přejeme abyste v nich pokračovali Vafie pří-

tomnost pobídkou pro nafie žáky a povzbu

div ho neporazil Greggově Grahamově Pltmanově soustavě těa
nopieucké a hmatovému strojepisectví Požádej-
te 44etráukový illustrovaný katalog

byla odnesena do umrlčí komory
v Poděbradech Neštěstí ozná-

meno státnímu zastupitelstvu v

Kutné Hoře

Rodinné drama — Zoufalý Čin

provedl v noci s neděle na pondělí
dne 12 ledna Jan Reissner57letý
majitel domu a vyrabiter-

-

cemen-

tových dlaždiček v Hor Henners-dorf- u

u Rumburgu Po půlnoci
zbudil svou manželku ze spaní a

vystřelil na ni z revolveru Kule
vnikla napadané do ruky kterou

zakryla si před ranou čelo Pole-

kaná žena uchopila svůj kožich a

přehodivši jej přes sebe prchala
oknem a utíkala k blízkému ho-

stinci Muž ji pronásledoval a

ještě třikráte po ní vystřelil Jedna
z kulí zasáhla jí záda těžce ji
zranila a zapálila na ní plášť
druhá zranila jí hořejší část nohy
a třetí levé rameno Reissnerová

přes to doběhla ku příbuznému
blízko bydlícímu který udal pak
co se stalo četnictvu Reissner

nikým nesledován prchl k blízké-

mu rybníku a skončil tam trojná-
sobnou sebevraždou Nejprve uvá-

zal na kůlu provaz a zadrhl si jeho
druhý konec kolem krku načež

vypálil si z revolveru ránu do

hlavy a skočil pak do rybníka kde

byla druhého dne ráno mrtvola

jeho nalezena Stav zraněné jeho
manželky jest povážlivý neboť
kule střelená do zad pronikla jí
i plíce Reissner dopustil se svého

příšerného činu bezpochyby v po-

matení mysle duševní rozervanost

byla u něho znatelná již od roku

1894 od okamžiku kdy jeho dům
zasažen byl bleskem a úplně vy-

hořel

Sebevražda podřezáním krku —

V Krameriově ulici na Král Vino-

hradech bydlící 281etý výpomocný
úřadník pojišťovny Adolf Sojka

trpěl již po dva roky nezhojitelnou
nemocí a beznadějný tento stav

dohnal jej k zoufalství V úterý
dne 13 ledna po 9 hodině večerní

Sojka břitvou podřezal si krk a

Již stáli v brance Tu zahleděl
zením pro ná Ctíme vafie náhledy Tito mladí

se Antonín na Urecha a pravil
BOYLES COLLEGE New York Life Bldg

mů a 25000000 nýtů Počet

osob jež tuto druhou Babylon-
skou věž stavěly nebyl značný

jak by se dalo očekávat Pouze

250 Jest osvětlována neméně než

7000 elektrickými lampami (kaž-

dá vydává světlo za 10 svíček)
Čtyři zdviže mohou vyzvédnouti
najednou sto- osob každých šeat

vřele: "Tak pojď Ořechu pojď
pojedeme spolu daleko A až

přijdu domů řeknu ženě a dětem

WILLYOUÍ 1VYt UŠED IT-- WE LIKE IT-- SO"Podívejte jedině tohle zvíře mne
doma poznalo a ukázalo že mne

minut takže může 32000 osobmá rádo!" Buďte tu s Pánem Bo

hem!'' Potom vyšli denně býti vyzvednuto až na
vrchol věže odkudž je nádhernáTiše a jemně pršelo

Svěží čerstvá vůně vanula nad podívaná nejenom na Paříž samu
ale i do ohromné dálky po žírné

celou vískou Vrabčata skrývala
se do snětí a rozčepýřená křídla krásné Francii V prvním i dru'

hém poschodí jsou restaurace diroztahovala nad rezavými tílky
vadlo a zábavy různého druhu

PRÉMIU MS FOR WRAPPERSListí se chvělo a jednotlivé hudba hraje zde v určité dny (o
těžké kapky s lesklých osvěže- -

výstavě každý den) a rnilo zde
ých lupenů pleskaly na vlhkou

nádraží velký hotel a má tam své

dílny v nichž neustále pracuje
kolem 40 dělníků V šest hodin

jsem byl již u p Ambrože mého

bývalého soudruha Pí Ambrožo-

vá čekala na nás s chutnou večeří
Po večeři nabídl mi p Ambrož

abychom se šli podívat do města
Prvá štace naše byla u pana Joa

Šmahy který vlastní řeznický ob-

chod Shledal jsem ihned Že jest
p Šmaha se svým oborem velmi
dobře obeznámen a že jest též
velmi dobrý a horlivý národovec
Pak jsem se seznámil s p Spěvá-čke-

a na novou známost poslali
jsme si pro to co potřebují žízniví
Na to jsme se odebrali do hostin-c-

p Václava Macka kterýž vlast-

ní hostinec prvé třídy Tam jsem

strávili den tak dobře jako kdeko Diamond "C" mýdlo
USPOŘÍ ŽENÁM PRÁCI

půdu liv jinde ve městě a k tomu ta

chy "Vědy'' a "Literatury umí
krásná podívaná vysoko nad Pa
říží

Rovněž zde nachází se Elysej
stěno je kol do kola ohromné

(Pisa J D Eduard Navrátil) množseví poprsí učenzů a jmen
profesorů působících na ústavě

ský palác residence to presidenta
francouzské repabliky jenž jest s

velkým francouzským luxusem za-

řízen Jali nádherně as je zařízen

jest vidno nejlépe ku př z uspo

Diamond "C" mýdlo pozůstává z čistého
loje Jest účinnější a vytrvá déle
než kterékoliv jiné prací mýdlo

Návštěvníky zveme srdečně aby si pro-
hlédli bohatý sklad krásných věcí

jež obdrží jakožto prémie

The GudaJiy Packing Co

rreniijní obcliod 304 již 16 ul Omaha

É
M

J i

tom od dob jeho založení

X

Chambre de députés
(Sntmnvna pnalanerká) řádaní úředního plesu jednou za sice tak hluboko že za nedlouho

rok Čtyři tisíce osob jest zaměst vykrvácel Když byl v kaluži krvePalác tenio nazýván jest také
náno úpravou a stojí nejméněpalácem bourbonským poněvadž

patříval kdys této rodině ale byl
každá úprava fr 30000

se seznámil s více krajany a mezi

jinými též s p Kašparem kterýž
hraje mládeži a učí ji tancovat
Poslouchal jsem jej chvíli a zdá
se mi že v houslích jeho skryt je
rarášek ježto ta mladá chasa hop-koval-

vesele jako o závod Na

Pokračování bud

Po nijakých Jit padesát rokli dávaly matkjr
Man Winhluw'r tttxTHinn Nvkup ditkám
avýra v dotte virůstu uba Býváte přípravo

koupen od ní vládou Budova tato
skládá se z několika síní z nichž
ovšem nejvčUÍ a nejkrásnějšf jest
síQ zasedací jež tvoří veliký polo-
kruh má mramorovou podlahu
zdi červeným mramorem vykláda-
né a skleněný strop jímž dosta

druhý den jsem byl pozván k pvány o klid noCol dobou nemocným) uitk&ml?
Pakli ano níite Ihned o láhev 'Mra Wln- -
siow BiKithinn Byrup'' k děukáma virStu
ubb Hlnota Jeho Je neocenitelná TenUj
uleliíí maliní u trplteil vokamtlku PřldriuJ- -

Vojtěchovi Mrkvičkovi který měl

před krátkým časem restaurant
Nyní si ale vystavěl krásné obydlí

tečné množství světla sem vniká

(Poaralovánl )

IX

College de France
(Kolej Francie)

byla založena Františkem I roku

1530 a zvána byla "kolejí králov-
skou'' aneb "kolejí třech jazyků"
poněvadž se v ní vyučovalo hebrej-
štině řečtině a latině Budova
však byla založena teprve za

Jindřicha IV a dokončena r 1774

Kolej tato nemá nic společného s

universitou pařížskou a jest úplně
samostatným ústavem Ač původ-
ně učilo se tu pouze hebrejštině
řečtině a latině během doby učilo
se zde vysoké mathematice medi-

cíně a všem vědám Nejlepší pro-

fesoři Francie zde vyučují a ny-

nější jich počet jest 40 Přednášky
o iíjinách filosofii a literatuře

jsou zde odbývány od prosince do
července a obecenstvo má přístup
volný Před hlavním průčelím
budovy stojf socha Claude Ber-

narda tvůrce modernf fysiologie a

zakladatele experimentálního 14

kařstvL Zde rovněž jest postavena
socha básníka Dantebo na pa-

mátku jeho pobytu na zdejší uni-

versitě Ve 'Dvofe cti" (Cour

ďhonneur) kamž možno vstoupiti

portikem kde stojí překrásné so

Sedadla postavena jsou v polo-
kruhu a Čelí řečnické tribuně kol

nalezen povoláni lékaři pp dr!

Schuster a dr Znojemský ale

jejich přispění bylo už bezúčelné-Mrtvol- a

byla odvezena do umrlčí

komory na vinohradském hřbitově

Sko!il do dolu — Zvláštním

způsobem zakončil svůj život
horník Josef Bukovský Při ne-

dělní raaní Šichtě 4 ledna vstoupil
na dole "Habsburk'' u Mostu na
traversu u těžní šachty a zvolav na
svého druha Dikasta: "Tak na

zdar Dikaste!'' vrhl 6e v se-

bevražedném úmyslu do tmavé

hlubiny Po vytažení mrtvoly
jeho shledáno že přerazil si páteř
roztříštil lebku a zpřerážel si

nohy Bukovský byl již po 14
dní trudnomy siným Pod kabátem

který před provedením sebevraždy
u šachty odložil zanechal lístek
na kterém loučí se se svojí

Tento vvléíi prolení pravldluje trevn alalu-de-

předejde větrové kolice obmekcuje dá
ne smirnule sánét a dodává obceratvení a
í!u celému tilu "Mra Wlnalw'a Soothinf
Byrup" pro dětskou obměnu iub6 má příjem-
nou chuť a Je dilán na ptadpl Jednoho

a nejlarftho ienskeho lékaře
a ošetřovatele ve Spojených Státech Jana
prodej u vieoo lékárníka na celém evéte Ce-
na dvaret pit oenta láhev Vtdy iádejt Jen

aby si on a hlavně pí Mrkvičková
na stará kolena trochu odpočinuli
Že vedenf restaurantu bylo pro
pí Mrkvičkovou velice obtížné
velmi rád věřím neboť váží pouze
240 liberl S p Mrkvičkou i jeho
chotí jest opravdu milo si poho-
vořit neboť to jsou štrychaři od
kosti a maso všechno Vzdávám

a ta wiaaLow a bootuibo graor"

kteréž jsou umístěna sedadla

pro presidenta sekretáře noviná-

ře těsnopisce atd Zasedání začí-

ná o 2 hodině Sněm sestává z

presidenta čtyř vicepresidentů Pozemky na prodej

Paroplav Spol
Sev-nčmeck- ého

Lioydu
Po parolodích expresních nejrychlcjší jízda přes

moře za 5 dní 15 hodin a 10 minut

xésSPreplavni oeny!SSs- -

Po parolodích expressnfcn z New Yorku do Břemen $3800
Po parolodích prav dělných t New Yorku do Břemen $3000
Po parolodích expreasuích % Břemen do New Yorku $3850
Po parolodích pravidelných z Břemen do New Yorku $3660

ůfadoT-tiafc-tjzX

JELIUCIIS & CO 5BroadwayNew York'
—jd I Ilavni Jednatelé pro E4padi3k_

H CLAUSENIU3 & 00 gJSotSSS
Lee-Glass-Andre- escn Hardware Coia

--—prodávají t velkém—

Tsíení vyrážené a lakované plechové náčiní — Cínovaný plech
železný plech a sovové chotí — Oetnat drát hřebíky iiraké
rboií Bicykly siřel né zorané níboja a iportovKé looil

9tk tt Haraey 'aliee OataJu Fr

V okresích Butler Seward a

okolních mám na prodej kolem

3000 akrů dobrých pozemků v

já i moje manželka váženým man-

želům Mrkvičkovýra vřelý dík za
vzorné pohoštění U p Mrkvičky
seznámila se moje choť s paní

ceně od 30 do 60 dollarů akr při
dobrých podmínkách Kdo by si

osmi sekretářů dvou quaestorů a

pěti set a osmdesáti jednoho po-

slance
Dvě gallerie jsou určeny pro

diváky lože a tribuny pro presi-

denta republiky ministry státní

úřadníky a zástupce tisku Ústava

sněmovny: Výlohy sněmovny po-

slanců obnáší ročně fr 7345870
Každý ze 582 Clena sněmovny

přál koupiti dobrou farmu nechť
se obrátf na

Fišerovou kteráž nás pozvala
abychom nimi jeli na farmu
Vážená pí Fišerová až přijedeme
podruhé neopomeneme Vál za

7áfivatv trvale vyléčeny
IdaVUiaiy nervosnoetsmii
denním uáivánt Dr Kllne'IGFranka Mareše Keatorer Zasletesl pro láhev na akou-

I7HJ3) DWIGHT NEB jisté navštívit I Iku Obdráite Jlsdarma DrH Kilne Ltd
Ml Aroh HUPhlladelphla fa


