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ROZMANITOSTI rada německá i přitisknutí Čechů

ke zdi jiný účel také její výzva i TriumfnemělaČeské časopisy ve staré vlasti o
Spisovatel Joe Hloucha — JoeEdwardu Rosewaterovi — "Ke

vne revtií" vzorný pražský 5ao to XX stoletíVin jehož redaktorem jo i zd uá

riloucha náleží k nejzajíraavějším

typům naíí literatury Zjevil se

zcela náhle u ihned vybojoval si

hlubokou a poetickou podstatou
tnv Karel lYlaut pfinúáí níslcdu --—

jící výtah ze pravý revue "Noví
děl svých čestné místo mezi romu

Doby" o úmrtí kngami Kdwurdu
nopisci našimi Tichý snílek zahlouHonewatcraj Kdward HoMcwuter

Každého Čechu bolestné se dotkne

niuderul ocelová kumua a sporáky (rungo)
fs'uc vyíc dokonalosti Pracují a nechají ao H-li-

juko stroj Jsou obyčejno dfimysluů sořízo-ii- é

ZDnmcuitA pekou a dobře a stejnoměrné se

bal se do poesie sadů japonských
lo poesie lesů posvátných prožilzjjrúvu o jeho Hiurti Nikdy tuk WĚ 3 il iveškeru poesii tu vniterným živo

o Hmrti ('echa w nepsalo v amen
ckřrn tÍNku jako tenkrát Naro tem svým a překvapil na ráz obec

Henářskou dílem hotovým ježdíl h r v' vesnici Hukova- - K adálo se býti přímo uzrálo na pů
lč jupoiiské "Sak iira ve vichři

nndi ulo Ameriky přisel r 18'l
V 18 letech získal místo telCKrn

finty nařež stal se členem vojen
hkřho telegrafního aboru Hp Stá

ci" hluboce představila bolestný

IVejlopAí ocíílovd

SI650 --vS- 3250

vytrt-pAtíIcl- i

tfi U 1HI)'{ přidělen k odboru

k)HH duše dívčí již autor tak

(íčkně porovnal s třešní vichrem

omítanou Také duše japonské
lívky zmítá se jak ve vichřici diválky U 10 i titul se ředitelem

Pacifické telegrafní společností
kdež byl až do r 1871 V Omaze

vé mezi smyslem pro povinnost
jemuž se učila tolikrát zc starých
cníh a mezi krásným vzletem své

založil časopis "Omaha Hec" (O
mužská vřela) jenž nyní jc jed

duSe dívčí k neobyčejnému du m (
chu zajímavého muže kterýž jako
úzinec juko zjev zvláštní náhle se

iiím z nejlepsích a ncjvlívnčjSích
denníků na celém Západč V

politiekřm významu žádný Čech

se mu ani nepřiblížil Vykonal zjevil v úzkém jejím prostředí ja

ějtítn co píši ti ji od lias kamna koupili

Pan Jan E Veverka s OanbyMlnn nám píAe: "Ct

pánové Kunuiu jsmo j& i pun Jan Lacina v úpl-u-i- n

pořádku obdrželi a jsmo nimi ťíplnfi spoko-jf-- ni

jolikož viifí a pekou výborné a jsmo jisti #

bychom museli dútl m taková kamua nejménů $30

až $35 a proto by so míli naíi krajané přiéiniti

lánském ve všedním dosud životě
více pro své ment o a stát jako sou

jejím kterýž ale dovedl odhaliti
kromý občan než by mohl učiníti

oznítíti co v této duši snící o od- -
v xenátu chtélf býti jednou sená

torem v řemž nedocílil úspěch u aby Váí obchod který jost úplné spolehlivý

důvřrou VW obchod víom krajanflm"

nám následovné: "Kiimnři kté-r- isom od Vás objednal
stal Jeété jeduou dekujeme za prémii a odporuíuPro umí Cechy jest zajímavým

ehlém koutku jejím post ihl a po-diop- il

krásného i hlubokého či-ité-

i vášnivého tklivého i neo-

byčejného zároveň Aě Žijí v
tím že zuJožíl první český časopis Paa VAcUv Erunclik ze Star Junction Pa píse
na západ od MiMtourí "Pokrok

Západu" jehož první číhIo vyšlo
:ieustálé tísni hrozné že každé
:h víle rozvede je chladné ostřír 1870 Až do posledního dechu

tyl vřrným Nebeobčtavýra Če ípolečcnského předsudku bez

ibledného a strašlivého přece pro

' dosvólíiti že kamen kuchyňských ani na poceni ani na vařeniobdržel jsem v úplném pořádku a musím lepiich
není llyl jsem skuteřnó překvapen když zao bnos tuk nepatrný obdržel jsem vře tuk dobrou Chci a budu 1

nu dále m závodem Vaším obchodovat!"
Co praví p Tomái Veverka z Eock Creeku Tex o naších kamnech: "Kamna jsmo v ncjlepíím pořádku

obdrželi a jsme nimi úplné spokojeni ZvlAítfi moje manželka nemůže si kamen vyoacbv&liti jak dobře JI

pekou Jest to radostí a vychvalování Také frocerni zboží obdržel! Jsme v pořádku J Julií objeduávky přlíté

Plóte sl o náš velký český katalog
V něm naleznete zobrazené i popsané veSkeró zboží jež na sklade máme Prodáváme vše co na farmé a

v domácnosti potřebujete Zasílá so zdarma a vyplacené
U S MAIL OEDER HOUSE MarshaU Boul & 21 St CHICAGO ILL

ílvajl jako ve snu čarovném v

němž vědí že není ani životem
'h vík úplného splynutí obou by

chem

Čeština a Němci — Leták nč-irác-
ké

národní rady v Čechách

doporučující Nčmcům aby se lí-

čili čeátíné vzbudil ozvčnu í v tl
tostí v nichž nic pranic ní vzdá-

lenost ní stín nedělí jích již v níž

žijí jediným životem jasným jenž
ichledí života okolního který umí

uku řÍHNkončmeckém Hlasy ty
poknd jnme jc mohli sldovatí vý
zvu nčmecké národní rady vesmčs jim pouze závidéti A svět ten

izí neměl by na konec ani síly by

porihkých pomt-rů-
v a japonské

kultury atudiem na naáí české do-

mácí pftdě A ze studií téch vy-

šlo i nové dílo jeho "Zátopa" jež

schvalují Některé listy na př
AuíísburKcr Abendzeitung a j

Pí Rósie Kretschmor

vjřřaUltolss prolu!

CesW Menié a bylinné mastí

ítěstí jejich zničil aby je dovedl

spokojit jí se podáním obsahu nebo tdpoutati kdyby neučinil tak cí-:ín-

sám Ano on sám jsa přes uveřejněno bude teprve nyní vsakvýtahu z letáku a potvrzují prostč
důvody v nčm pro zmínčný poža-

davek vyslovené ObSíročji se o

vášni vost svou příliš chladný vůči i s japonskými obrázky Teprve
loni vSak uskutečnil se autorůvjejí vroucnosti a něžnosti vůči

land Vt praví: "StonaJ jsem po

deset roků na žaludek Lékaři
mne léčili n na začátku mi trochu

pomohli ule na konec bylo mi hů-

ře než kdy jindy Soused jeden

povčdčl mi o Hoboku Využíval

jsem čtyry láhve a brzy jsem se

zbavil choroby a opětné byl s to

pracovati"
Dra Petra Hoboko není lékem

lékárnickým Dodává se lidem

přímo od místních jednatelů usta-

novených od majitelů Dr Peter

Fahrney & Sons Co 112-11- 8 So

véci rozepsala 'Frankfurter Zeí- - sen aby mohl navstíviti půdu
svých románův a poesií Na cestu

(krytému ohni její duše Iíoz-im- čl

jí ale přece nerozuměl tolik

iby pochopil že tato bytost vzná vydal se Joe Hloucha 15 ledna t
SvčdČilo o jeho zájmu pošející se lehce životem jak třešně

Jest výborným prostředkem proti
krve dále 16ří kostižer revma-tis- m

čerstvé nebo zastaralá rány oční

neduhy vyrážky liscj atd Tyto masti

vyléčily sta trpících a pro svojí spo-

lehlivou léčivoat nemají soMí rovných'
Navštivte jí osobně nebo doptáte uda-jíc- o

popis své choroby
Krabička (5 uncí) 60c
Na venek poStou 55c

Adresujte:
MBS EOSIE KEETSCIIMEE

lGrnt 1042 So 16th St Omaha Metr

strádaném bohužel dost u mnotvět že toto dítě bujaré vítající
hých naňich autorů hypermoder- -oníchem zpěv ranních ptáčat a

wiíchem vítající první záblesk ních pro české věci a poruřry že

Hoyne Ave Chicago 111rostfednictvíra přítele svého redhvězdy že tento smíšek dovede

nejen pěti' dováděti a sníti že do 1'aehrnayera dal si zasílati neustá- -

vede i eítiti že dovede i trpěti e za sebou výtisky všech možných
istů českých avšak jinak vhron- - Vás přítel v dOiTětno trpetí více než muž sám — Tokoiifilc

trpěti tolik až bolestí schřadne a

dioří její duše A odumře duše Mloílci stroje yfjlm
žil se v Japonsku zúplna v život a

obyčeje tamnčjsí ano žil po dobu

nějakou skutečným životem lidu
tamního Pobyl tam C mřsícň

ta jako ten třešně květ když vi- -

hřice urvala jej a hodila do všed

vykonav cestu tam i zpét kolemních cest Cizinec odešel chlad
ič snad za slávou snad za ženou sie navštívil u příležitosti té

etmo ješté Čínu Západní Indiijinou sám snů se nasytiv však za

Ceylon Arábii Litoval živě ženechav za sebou duši jež nebyla
mu úzkoprsá vojenská opatřeniještě dosnila sen svůj a které o- -

japonská nedovolila ani navstívitipuštěné a pochopené jen v jedné Dáme vám napnsto tdarma len lo viof

Každý upřímný dlovek vítá přítele d

domu Nřkdo by rád vítal a jej poba-
vil viak ou nemůže byt vesel a se ba
vit protože jest nemocným Nemoe

jeho není nebezpečna ale víe jej mrzí

protože má žaludek v nepořádku a ne-

má chuť k jídlu Toto vše by napravil
kdyby užíval Koubovo Karlovarské
Hořké Léčivé Víno které dá každý ža
ludek do pořádku vyčistí krev a vrátí
Vám veseloiit Toto píSo p J W Won

dra i Wilbcr Neb: — "Moje manželka
xt&le nennáze se žaludkem co ale

být bez Karlovarského Mélq

Ntále nesnáz no žaludkem co ale uží-

vá Knrlovorské má pokuj chutná jí jí
stí a vúliee eíti se docela zdráva Oua

by bií nej nebyla kdyby stála láhev
desut dollaru "

rozstřílený Port Artur půdu to Val mluvicí atroj kteří hruju ktu 'Hrd
rnkordr buHitbnlmt kap I ipévů a torfov

chvíli života zbývá sen svůj spřa-da- ti

dále jen s hvězdami věčnými ídež vyvrcholil poslední tragický
mroj DoKunaU prrovni iioho cm wuflru- -
Vtrtl rtotíA i b In u m lull i i Ijzápas Východukdyž někdy cizinec zasedá u

jktia otevřeného a vyhlíží do te

""-- " ti™ ollu VrUKlICK JKMJII- -
V pobáutoí utroj Uk Knoamoviiu NeM-- Mt

UúHých peutt OJvřluJeiHM válu
Jenom nám pltle a voltu un eriMltl ivv
nrjvoinilrilfh ti„vinl ua i _ i „Příliš vědecké— V těchto dnechmna v němž blýští se květy třeš-

ní tu cítí sc malým ve své veliko tfV Mřodáu i t nám llwlsíiro) iw
V'fdklíd']ia a olte Ihljvřdeekého bádání je v niodé při- -

tunjj 25 září v dopise z Vídnč
Mezi jiným praví: Cizinec podiví
se spííe pozornosti jakou výzva
německé národní vzbudila než je-

jímu obsahu Zdálo by se mu sa-

mozřejmé že ve dvojjazyčné zemí

každý se přičíní osvojiti si oba
zemské jazyky AvSak tato

nesrovnává se s růz-

nými rakouskými patriotismy
neboř to by znamenalo připustit
národnímu odpůrci že také on má

právo na existenci kdežto řádný
potriotism přece žádá odpůrce zni-

čit nebo aspoň ignorovat Zvlá-

ště Němci považovali dosud za

povinnost národního sebezachová-n- í

vňímat si češtiny co nejméně
Čechové byli méně exklusivní u-ři- li

se německy a následkem toho

zaplnili prý úřady Nčmci tepr-
ve nyní poznávají trpkou příchuť
ladké národní nesnášenlivosti —
V následujícím snaií se dopisov-
ali vysvřtliti o omluviti toto počí-mí- ní

Němců odporem proti povin-- i

osteni zavádéuí obou zemských
izykň do středních Skol jest prý
ozdíl v tom učMi se Čech němči-- i
é — kulturní a světové řeči — n

'nu je-l- i Němee ěas který by
i johl vynaložit! na některý cizí

►větový jazyk učení se "slovau-řkén- m

provieiálnímu nářečí" —

icméně tato abstinence třeba

vysvětlitelná neprospťla ani Něm-- e

tm ani národnostnímu smíru
Oba nejsilnéjsí a nejpokročileji!
iárodvé říi? vyčerpávali své síly
v zuřivém národnostním boji
I delto urUtokmei lyrkracit

čím drtic tím doiuát-nJj- i larixo-v- U

v vyiáieh sférách fl lUt
luř íe výivn národní rady ně-íuec-

prospěj národnostnímu
míru Mohla by j ale praví 2 ty
"rakouské pomlry" Jsou tak
ívUitnt hidmi ňčjnky její ani o
4iW 1'U fa by a lim "mírem"
iWi! rn Jim národní

mletím

Í IIIIHII MTPLYsti ano vyhlíží zrakem do temna ítati kazdy novy lek který oJ
Iept ól jjPW yorukde snad mezi třešněmi rňvek vynikajících učeueň byl schválen

Před uekolika nky byla to Draznovu rozkvetlý kryje tu jež k vě-

sti chtěla Životem celým a ne jen Kocha míza proti souchotinám

Inedle nemocní ze všech koneiuro chvíli zmámení a tu pochopu

Mono prodatl m wmí iů ům
Jifiáletí na tem kde se ualexa

Majetky a obchody vieho druhu pr- -'

dají se rychle a hotové ve víoek #4-ite-

Kpojinýeh Státu Nečekejte
ite dtir a popUte co máte ua

'Čta sjeli se do Herlína v Néme- -sv

ku abv se dali léčit vynikajícím
je teprve v tesknotě nesmírné co

ztratil a žo víc než život veliký a

slavný byl jedn blahý a krásný

0

éfHučencem jehož jméno objevem
souchotiu a cholerového baeillu
tálo m nesmrtelným vzdor tomu

mmi dvou bytostí jež ne dvěma

jednou byly spíš — — a jest mti

jakoby s vůni třešňových květů un jméno jeho léku ui se rapu-mnél- o

Obyčejná ninlasf nfitiru- -

a udejte na o cenu sa hotové

Oli€?eloU koupili
Jakýkoli obokod neb pomuitk keekoliv
la jakoukoliv fenu sdtMte mi plwwcé
jaké jiu vsi oladavky Mohu váta'

uijuřtti éasu t penía

ll kssiai Avraae THrtK I k

lhala jej tlu4 té jii porozuměli
htřl ale jíl přečti neporozuměl
Zst livíla li kniha tato duši čte

veuá od starého kočího černocha
niínadi boule iřed nedávnem

nářstva překvapila jej i ivojí oavMčiU a u iiejuocného v jedi-
ném dnu !'] nei celotnésíčnl lé- -viiějíí dekoraci literární ěutě ja- -

Mifukoii Siřil veřjnot nema ni m1 jroslub ho lékaře

Ni vidy nanejvýJ vřde4ké ajíc autora ačkoliv byl přrd tím

Iralté léčeni prináli úlevu llki- -lukoik noiUk otiskl soudda ie Louis llorlia
taký erávok vefcjaý notiť

nnl novely rodilý JaiHiuee nmb ihIo se lo ve klu 'řípBioh kde
alesHA autor klrrl v JaKnsku kafska iručitost patrn! nrpo- -

Tuto výtvlaé Utiv# vlnu připravovt
I VÍU4 mrUtHe rolurs!kýrk kul

kk tmportovaaýrk liftk bylla
jol k pradrj V ksldé irki tMS)4

kty i tit st t4 lll'ka t II
Ukvlb m J 00 kl ia iHm talie vy
rtbiul A V Keata tM:i Uiimn
hl Driver Col

hU a Dra IV tra Jlnlutkn vl- -mnou! bia iKbyl V pravdě alu !W

loJoe Hloucha osvojd si tvou nu- -

lt Jpouka pouie studiem jv


