
rťrstts na které byla druitfkou pn
boku svého niilt ncr v oktmliktt

kdy ivitcbřanl vtátili i s kostela
a saicdnoutl měli k hornině vkroZ českých vlastí
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Rozhledy v politice umíní nárol
ním llvotéi hospodářství

Národní rada fnkA stojí na pra
hu druhého roku své činnosti Vc

Ncjtfr4í jeřmrmý slad Čcký chrtu I a £
srtrr&Ri voda — tUkoMlivě Čistý a moderní

pivovar — vp spojrnl tv znalostí a vědomosti
mistra Mádka s joUtou zktiSenotí v

Nřmecku a ve Spojených Státech — poMačf í

aly "Storz Uluc Riblon Um" tičinřno bylo
čistým a zdravým Mřjte Lednu vc svém
domově Jest to uložení peněz '

lvilníni sboru výboru i odborech
Národní ruly české soustfedéno

™m

jest oa dvl no pracovníka v cel-

ku vlecli témiř politických smčrň síeikých vleeh hlavních sociálních

vritev českťch a bez rozdílu vScho STORZ RREWINO CO
--—— onAHAobčanského postavení V NJrodní

radě dafila se vábná imposantní
součinnost po celou dosavadní
dobu jejího dosud ovSem krátkého

čili meti ně dva Čitulti a diuliíku
tatkli a odvedli ji do var by k sou-

du do Ulovic Uvětněný bývalý

její milence u soudu udal in po
věsti které se o ní dllve rottrulo
valy byly pravdivý ale le si Ma

řeuka ta jeha přispění 'pomohla'
Povolal prý babičku s Prahy od

vedl ji t ná Jralí do hostince a po
staral se o její schůzku se svou
milenkou Udáním tímto xhrzený

mstivý milenec docílil že dostal
se s býv svou milou aspoň na čas

"pod jedou střechu" — ač i tam

dill ju ueproniknutelné tkaotvo
zdiva žalářních cel — jen aby ji

překazil svatební veselí

Zoufal si 1 hladu Truchlivý
z lidské společnosti ozna-

muje se z Litomyšle: Sklonek

svého Života prožit uchýlil se tam

7 1 letý výměnkář Křivka v Oseku
v naději že v městě snáae nalez

ne výdělek při lehčí práci Než

zmýlil se' Pracoval co mohl ale

veškerá jeho námaha byla mama

Nepatrný výdělek nestačil na živo

bytí jiného příjmu nebylo jelikož

příbuzní všechnu podporu starci

odepřeli Křivka zavřel se do své

komůrky kde nalezen byl po ně-

kolika dnech nemocný Vyhlado
vélému přinesl soused talíř polév-

ky kterou Křivka hltavě snědlale
více se a něho již nikdo nestaral
Nouze o hlad přiměly konečné
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Něco co povzbudí vaši energii a

dodá vám nového života za parného
dne jest sklenka čistého a lahodného

"Metzova" piva
Jest uznáváno všemi milovníky

dobrého piva za nejlepší v trhu
Pijte "METZOVO" k vůli svému
zdraví

ován k pnlkorovánl srttabovánl a

rozvratu crlého národa je to nc

plltcl horší než Němci horM nel
rakouské lády mnohem horlí
klerikalismu — protože jest to ne-

přítel vnitřní rafinovaný úikoČný
— jako Japonci s kterými rcali
smus tik vřele sympatistije Dokat
toln jest poměr realistů k Sokol

štvu "Čta" káře a t děsnou
eníasí rozllapává každý sebe vŠo

dnfijSl píeitu()tk vtukOvakýcb jed
not nebo našich lidí staví se na

povýšené stanovisko karatele re

formátora Ale ne proto aby

přispěl k vnitřnímu zlepšení So

kolstva — nikoliv Realisté nafu

kují každý přestupek (kterým se

nedá nikdy vyvarovat protože
lidé jsou lidé) a jen proto aby
Sokolstvo pošpinil znehodnotil
učinil směšným Neboť realismus

nekonečně nenávidí Sokolstvo to

nenahraditelné ohniště a semeniště

českého nacionalismu a k existenci

národa nezbytného Šovioismu ja

kým je Sokolstvo A národní
šovinismus český to je právě to
co realista nejvíce nenávidí čím

nejvíce opovrhuje co realistu uvá

dí v křečovité záchvaty Proto

realismus nenávidí nezměrně So

kólstvojež vede Šiky hochů svých
k tomu aby prostým lidským

způsobem plně cítili a hrdě na je
vo dávali svó Češství prostou pís
ní krojem znakem úctou k pra

poru — zkrátka tak jako to činíme

my Sokolové prostí a poctiví
čeští lidé A když v okamžiku

citového zanícení derou se nám do

očí slzy nadšení když národní

hymna zní a vlají prapory tehdáž
v realistovi zkypí Žluč 9 on svíjí
se jako raracb před křižem Neboť

cílem naším — Sokolstva — jeve

METZ BROS JREW1N0 CO ftťglS
Pro stůí

starce že sč oběsil na etiomž

Sebevraida vojina Z Hradce
Králové se oznamuje: Veliké vzru

Šení způsooila v našem městě

zvěsť o tragické události jež se

přihodila ve zdejších nových ka

sárnách Vojín 14 setnioy 42

"Ti kdož dovedou oceniti výborný stolní nápoj
oblíbí sí zajisté naše "GOLD TOP" lahvové pivo
Jest lehké perlící se a řízné a jako jest zdravé jest i

chutné Vyrobeno jest z nejlepšího chmele vybrané-
ho ječmene a čisté vody— neníť v ním ani jediné přísa-

dy jež by byla škodlivá neb nezdravá Není to laciné

pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno z nejlepších
a ti kteříž je jednou okusili stalí se řádnými našimi

zákazníky
Dodává se v bednách a sice v lahvích kvarto-

vých neb paintových Objednejte sí u svého obchod

nika aneb telefonem —Tel Omaha 1542 So Omaha 8

JETTER BREWING CO vař! a labTUjí ftoé iiíto

SOUTH OMAHA NEU

pěšího pluku posádkou zde lažlcf

ho František Mencl syn obchod

nika z okresu kladenského dobře
mířenou ranou z ručnice učinil ži-

votu svému konec nezanechav

jak se praví písemného objasnění
příčin které jej k činu přiměly

likost síla a sláva národa kdežto

jeho cílem — realismu — je roz Zvláštním způsobem vysvětluji
vrat úpadek a zotročení českého

pohnutku ke skutku jeho předsta-
vení Byl prý jistému druhu své-

mu iluŽeo 2 zlaté a nemohl mu

částku tuto když naň naléhal od

národa nejprve v poutech nyněj-
ších později pruských jinam
přece nemůže mířiti systematická
a neúnavná podkopnická činnost
realistů která je nejprudší právě
tam kde se jedná o nejdražší llilcy Brothers Co
statky o nezbytné podmínky ná VELKOOBCHODNÍCI

trvání ale vzácný přímo proběh
schůze valného sboru Národní ra

dy české živí nadějí že činnost
ta v období nastávajícím neklesne

nýbrž že ještě více a utČSenčji se

rozvine

D&m tetkého studentstva v Prané

byl otevřen 20 listopadu Krásná
ta budova vévodí náDřeží Palacké
ho zvédajíc se v ulici JenStejnské
přímo po boku samotného kostel!

ka svatováclavského Vníumíst
něny jsou kanceláře ústavu pro-

storná tělocvična jež zároveň

sloužit! bude za(šermírQU v níž

učitelem bude mistr Šermířský
Santelli dále návštěvna rozsáhlá

jídelna a herna v níž nalézají se

kulečníky a řada šachových stol-k- fl

Budova ta postavena byla

Šlechetným Českým mecenášem

stav radou p Josefem Hlávkou

který také věnoval pro její kuchyň
mnoho plodin jako na př 2 va

gony zemákfiv 135 pytlů mouky
atd Na stěně jídelny 'skví se

nápis:
Společný krov společný stal —

bratrské lásce srdce půli

Jídelna zdobena bude ještě třemi

obrazy jež 11 veliké obětavosti své

věnuje rovněž stav rada Hlávka
Dlužno připomenout! u příležitosti
té co poskytuje se studentu v ko-

leji za poplatek 20 kr denně čili

6 zi měsíčně Jsou to byt (se zaří-

zením i s ložním prádlem) snída-

ně oběd chleba večer otop svě-

tlo (i svíčka v každém bytu pro
případ že by osvětlení elektrické

někdy selhalo) čistění a praní
prádla vlastního kteréž student
ukládá k cíli tomu do vaků umí-

stěných v každém pokoji obsluha

učebné kursy používání tělocvič

ny kulečníkův fotografického ate-

lieru klavírů čítárny kíihovny
atd ' Po nutném postupu dvou

místností k účelům správným ský-

tá kolej mláta 213 studentům Ko

lej založena byla velkolepým da-

rem 200000 K vrchního stavební
ho rady pana Josefa Hlávky letos

zvýšil Šlechetný tento přítel stu-

dentstva dar svůj o 100000 K tím

způsobem že až do výše té hradili

bude i další náklad a dal na jevo
Že neskonalá obětavost jeho není

tím ještě vyčerpána že bude v

ústavu v štědré míře ještě i

v další budoucností Jest přiroze-

né ale že obětavost jednotlivce

byť sebe krásnější a oddanější ne-

stačí oa podnik takový a tak při-

spěla i obec pražská 60000 K
'
br Kounic 10000 K atd Ústav

tento- - řídí zvláštní kuratorium

(předseda starosta Srb náměstek

vrchní stav rada pan Hlávka) a

správnf výbor (předseda prof dr

Henner náměstek prof dr Jar-

ník) kteří s velikou vervou a nad-

šením o rozkvět ústavu pracují
Nezapomenutelným ovšem zůstane
čin zakladatele sama presidenta

Hlávky Vděčné radostné slzy
tisíců a tisíců chudých synků če-

ských kteříž vyjdou léty z útulny
zachránění — mužni a silni —

budou jemu odplatou nejcennější!

Realismus jest úhlavní nepřítel
Sokolstva dokazuje sokolská hlíd-

ka Přapor' těmito důvody: Reali-

smus byl vůbec vymyšlen a konstru

rodní existence o to co nám do

sud bylo svaté co nám bylo samo-

zřejmé a vyplývá z našeho ČŠstvíl

vést a protože předpokládal že o

tom zvědí jeho představení a že ná
sledkern tobp sej8e s očekávaného

povýšení jeho byl tak ve své cti-

žádostí raněn že si zoufal Sluší
dodati že Merřcl byl ošetřovate-

lem "marodů" v kasárnách a

k takové službě obyčejně nebývají
voleni lidé mající nárok na brzké

povýšení Případ ovšem je příliš
křiklavý než aby mohl býti utajen
jako jiné události z téhož prostředí
s méně tragickým koncem

Pojem vlastenectví nahraJuje rea

lismus kosmopolitismem a pokro

Likéry adoutníky
Old Militury Hye — Diamond It Ityc

X H Archer Hourbon

1118 1uriiJiiii NI OMAHA
kovou vlažností bezohledné a

zmužilá a hájení práv nazývá rea-

lismus surovostí zpátečnictvím í
nehumanností domácí práci zlo

myslností kritické povýšeností za

tím co šmahem do nebe vynáší

práci ciziny kde jaká cizí theoric
sebe pošetilejší již ji zavádí ay

10HII UDER velkoobchodník lihovinami
Žádný podzim nebo zima ne-

jsou tak příznivé abychom nemo-

hli trpěti revmatismem Když
tento jest nejhorŠím jest nejlepší
čas koupili St Jakobs Oel na vy-hoj-

ení

téhož hojí rychle

mi na skladě
jí mátl horké mladé nekritické

hlavy

Kronika událostí
A

Pomsta milencova — V těchto

tW stará ijoM íHel Éa liil] a likéry

zvláště ale proslulou z r 1881 0FC& JS Taylor
Za jakost všeho zboží sc ručí 52

Telefon 1815 1209 Douglas ul„ OMAHA NEP

Alox Tavřičkadnech konala se na Hlovicku svat

ba která provázena rozčilujícím

výstupem Ženil se syn zámož
CesKé pozemkové iÉtttvinějšlho živnostníka a za družičku

byla íestra ženichova Mařenka

Ulili!Ulili!Ulili!která se měla také záhy vdávati a

milenec její byl za družbu Dcera Mfižftc nHpořltl ponřz když l koupíte nd zimu TÁnohu ulili u

v čís 715 jižní 13 ulživnostníkova měla po dva roky
známost s jiným s dělníkem a zlé I LEVI-H- O

v IJoncstccI So Ditk

Má na prodej krásné pozemky v

Rosebud reservaci Cena od $400
do 2ooo Pozemky té samé ti

se prodávají v sousedních

okresích za £2000 až $5000
Úřad ovna prvof dvéře k Security
bance 17x10

Telefon HUN
jazyky věstily nucenou brzkou
svatbu K tomu nedošlo po ktorýŽ má n sfclndň nelfirSI uhlí vSfbb druhu a jenž ručí várn za to žo

ceny dolů nepfijdou nýbrž HpíAe že co neid6t vstoupnou
Za dobroa a poctlroo vAhu Jakož 1 brzkou dodiírkn se ruřímlouvají po nějaké době ve svém

díle ustálí a milenec pohádav
se s otcem své vyvolené o věno

dostal konečně vyhazov Že měla

nyní bývalá jeho milenka jití na

bratrovu svatbu s jiným rozčililo Česká nemocnice v Crete Neb
Dokonale zařípný ííhtar k Mření tSoeh nemocí

ÚhUt )KtopKtřcn tiil neJnotJirnl utrrl a aparáty tak tene nemocara doU- -

vyhoštěného milence tak že dne
10 list dva dny před zmíněnou

tia Dtijieptino oíeireni— wemocni jwiu pou cvuKjrcu uhjiwhimjuksvatbou vrazil do bytu Mařenčina

otce a láteřil v nim až zavoláni

$25 oblok $1
Neposílejte peníz nýbrž plňte si o

podrobností a my vám povíme jak m f-

ilé te obdržet! jeden z ntAicb 2!JOO dam

ikýcb neb muZikýcb krejčími zhotove-

ných obleků neb ilmníkň za 1100

1'Ule dnei na adresu:

Union Tailoring Co
230 East Ootario St

20x4) CHICAGO ILL

ZTlditní pozornost o rřnujc Jínění vSech žen-

ských nemocí rakoviny a nemocí prsních
Kán nřM aeru přijet orb v lehřich pHpadoch r porada ndill tét poHon a líky

ínl Ur Brfttr aw prip-ariij- laji — vyplit a priran poaroime aopni ti
inik fak vám bude d&lno Jak mi Demoe léílt a léky se ialoupro dot

na něj četníci kteří odvedli jej do

vazby k okresnímu soudu v Diovi-cíc-

kde se zklamaný milovník

Mařence a jejím příbuzným zle

pomstil V den svatby Mařenčina

foto Jet první ítmui nemiv nice A iierlre a nemocni ]ou pocti t a lavna opuioa- -
lokizat umoba aty T)Tflíenímllonl tak u

KAREL II ItREUEU Crd SebO podrobnoiti piite as fiditale: I)K


