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Pokrok Západuv

Catarrh žaludeční
Z ČESKÝCH VLASTI

Potřezní krajina v Texasu

1'obfeínl krajina Texasu závodí

ICUPTI J MI

přeplavní - lístky
DO ANÍiliO Z ČECH U

J J HEei-vollc-
y

Z Chicaga ilo_— a

IJodenbaclui Čáslavi Chru-

dimi Chebu Karlových Var

Klatov Litomyšle Nepomu-

ku Pardubic Plzně Písku

Prahy Tábora Domažlic

4
á Rodinné drama Smutný příbřh
tal se počátkem kvřtna v JeřiSně
i Chotřbořc Mladý obtan z

id dvřma lety od včho ívakra

prodluženou hospodářskou chalu

pu ale na dluh Místo hospodář
fttví hleděl si dále svého pytlácké-řemesl- a

a za každého ušáka

iítleaý žold ihned propil
dále tím více hynu

lo Následek toho byl že počal
eviti se v 'domácnosti pytlíkové"
cdostatek za nčiž celá rodina
eDořádnvm životem svého otce

rokft starý syn tamního statkáře
Otakar Trauba kterýž dle všeho

již delší dobu zanášel se sebevra-

žednou myšlenkou Mladý muž

seznámil se před časem s dívkou

již seznal v hostinci pana Ptáční-

ka Rodiče jeho neschvalujíce

synovy úmysly hleděli poměr ten-

to přerušiti ale snaha jejich byla
marná Mladý Trauba který už

delší Čas byl zádumČivým a to od

té doby kdy s jistým občanem

uzavřel nesmyslnou sázku že vy-

drží nepřetržitě po 48 hodin piti
stranil se lidské společnosti a je-

dinou jeho zábavou stala se mu

střelba na ptáky Když pak

přecházela v záchvaty
šílenosti odebral mu otec střelnou

zbraif a střehl bedlivě jeho počí

Kalifornii Inko kraiina kde lze fl ú

plchem přstovatl hrušek vína a ja-

hod Z třinácti akrů osázených hruS

němí strženo bylo héliem Jedné seo
ny Sest tlmc dolarů což můžete I vy

docffltl E h Palmer 1' A Santa
Ke lloute lock box 1205 Omaha Neb

s ochotou zašle vám bezplatně illustro
vané pamflety Texas popisující Za

Slete bí na nejlmžálho jednatele o ce

nv iízdnf Cna lístků do čelnějších
stanic texasakých bývá obyčejně nízká

auta

JOSEF SLÁMA
zařídil skvostný

KOSTIISTEO
ulltř

íínle C12 Jižní 13

Výteřnj5 MetzBv ležák pravá Korbelo-
vá vína pravý francouzsky cognac zna-

menitá stará whiska Jakož i pravá im-

portovaná slivovice a doutníky ve vetší

zásobí nežli kdekoliv indo nr--tí

jArpřti musila Pokus vypůjčiti
$t"& na hospodářství peníze se

iřil jelikož těžce nemocná tchy--

Adresář českých obchodníků

zdráhala se se svým výminkem

4jpiti Pytláka II to popudi- -

tou mírou že pil celý den

Ile bíhal do hospodv vvpil
ítvrťák a šel domft kdež tchyní
vynadal a ženř natloukl načež šel

na čtvrťák znova aby stále byl při
kuráži Večer když byl již úplní
ipilý a žena plná modřin rozhodl

ie že se sám ve světnici přede
všemi domácími zastřelí a tak vše

mu ujde Vzal proto ručnici

která za kamny v koutku byla

idy nabitá natáhl kohoutek na-

mířil hlaveň proti sobě a chtěl

palcem od nohy spustiti Tchyně
na smrtelném lůžku ležící a ne-

dávno zaopatřená jakož i utýraná
žena a tré dítek jedno u prsou
matčiných teprve čtyři neděle

staré dívati se měly na hrozný
tento čin Nebohá žena vidouc

co se děje nemeškala a chtěla v

1posledním ještě okamžiku zachrá-

nit! si svého manžela Však ě!

lak chtěla zabrániti rá- -

Cl ně vytrhnutím ručnice z jeho ru

Jest velmi skličující choroba za

doby letni
Katarrh žaludeční obyčejně zván

est nezáživností Lékaři libují
si jmenovati jej "dyspepsia" aneb

"gastritis" však pojmenováním
nezmírnf ani nevyléČÍ trapné poci-

ty trpícího Pe-ru-n- a vyléčí ka

tarrh všeho

druhu a tedy
i katarrh ža

ludeční Paní
T A lnln
ston na rohu

J8 rC cter Pilham a Ki- -

r Piey ui

jjfe Montgomery
' 1 Ala níŠe ná- -

'
sledovně: "Cítím se nucena sdě- -

liti vám že užila jsem celých osm

lahví vaší Pe-ru-- na a dvě lahve

Man a-l- in a nyní s jásotem pro
volávám: Bůh žehnej Dr Hart
man-- a a jeho Pe-ru-- na Mohu

Vás svědomitě ubezpečiti že tyto

léky vaše pomohly mi více nežli

jakýkoliv jiný lék jež jsem kdy
v běhu Života užila Předepisuji
léky vaše každému trpícímu s

nímž se setkám co léky nejlepšími
na světě a mnoho jest těch jež
takto přiměla jsem k užívání léků

vašich jenž nyní plesají nad bla-

hodárnými účinky jakých pocítili
užíváním jich Mohu vás ubezpe-

čit že jsem z nezáživnosti úplně

vyléčena že vyproštěna jsem z

tísnícího pocitu žaludečního nimž

jsem po tak mnoho let trápena
byla a nyní mohu s chutí jisti vše

co jen si přeji
Paní L A Johnston

Pište si o novž vydané dílo Dr

Hartman-- a pojednávající o kataru
všeho druhu Obdržíte ji zdarma

když udáte svoji adresu nížepsané
firmě:

The Pe-ru-- na DrugManufactur- -

ing Company Columbus Ohio

Mucllcr Piano

& Organ Co

214 jižní 18 ulice Omaha let

a 103 Main ni CouncilBMs la

Tato firma s hudebninami

hudebními nástroji jest ta nej

spolehlivější a jediná firma jsoucí
v závodě tom již po 39 roků

Prodáváme piana "Koyal"
"Hardmon" "Harrington" a jiné

přednější druhy též varhany jako
na př Farrand Votey Story a

Clark Ceny naše jsou nejniŽší a

výběr ten nejlepŠí
NAhIwIuJíi-- 1 krajstnd maji riiuna od pol

noHlt této: K V Kunci 13 a Milani ullr f
HvolMHla I a WlUUmul lani K Hjuok J
KrJíl a ťrea Sláma

Pište nám o cenník a odepíšeme
vám v řeči české dt-k- m

s ponoTKOTymi vozy
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?a£neroTj Bafletorč Spaci Yozya rolu

poMTéTozmaumi!
NejlcpSÍ dráha dofíceh tnfst

Kansas Indianakém území Texasu

Mexiko a aa Pacifickém pobřeží
Jde přímo do

lonlsos Slxann&n BroosviHa

Dallas It "Worth EllsljcrOb

WaxaJiacMeWaco Templ

Bsltca Taylcr Gafcesvillo

Loc&art Sonriotta SaaKarcos

La Qrango Sestos AlTarado

IQOSTOH GALVESTON AUSTIK

A SAII ANTONIU

kou obrátila ji sama hlavní proti
"Syému obličeji V okamžiku tom

k rána vyšla a vystřelila jí
oano oko prostřelila krk a ustře-

lila celou bradu s dolejší dásní

zuby a špičkou jazyka manželovi

pak prst u ruky ostatní broky le- -

jěly do stropu Mezitím co sbčh- -
IW- - Vf 1 I I 1 1

ivsi se nu noreiíuvai nau ivuyt-
-

Wnou Ženštinou a jejími dětmi

šel opilec zcela klidně do hospody
leště na leden čtvrťák Ještě té

hož večera odveden byl do vyše
třovací vazby do Chotěboře

JWort řivovar v Plzni Místo- -

držitelství České vyhovělo žádosti

banky pro rakouské země stran
"zřízení pivovaru v Plzni přes od

Teplic a t d

Adresujte: J J HAVELKA
Inke Shnro k Mirlii:iii Southrrn

I)fiot Chlraco II'

Té olariv pojlflřní n ni'Jnlži ccojr
í 144 K Van llumti M itoorn 31

Dr L H SIXTA

SCIIUYLEK NEIJK

ťísáma v llollinaiiově bločku
V druhém poschodí

GROCERNÍ KRÁMY:

V Iťirfnč irrocerlo víeho druhuV £ IlariOS v nejlevnřjíich co-ná-

íaoe— 13 ul

T TF SfnírAr dfivo StelKer Bros
l II Oltlgtl (froccriHttt Impor-
tované zho2I x Čech Na Wílliiiin mezi 14 a
16 ulici

HOSTINCE A JÍDELNY:

Sloup & Kruml WSňk
piva vína lihoviny doutníky severovych
rob U a Wlllium ul

tlríltel Národní SíníJTIovlíínlT MÍHtnosttiro sálmvy a
první třídy hostinec Hoh ita William

riiou Mirn má noJblIMi Cesty hosti-Vyli- li

illirta neou nádraží a sice v C

612-- 10 ul na konci viaduktu od nádraží k

inčstu vedoucího Láhvové plzeňské foská
virilnka atd

T?i tti-lt- 1i hoítlneo hotC uprsvo-I- I
OTUUUUtl nj ijpiije pravé im-

portované plzeňské pivo a má Htálo na sklndS
Osobu Korbelových vln 1263 Již 1U ulice
na rohu Williams

rH TMiivitl vlBRtni elcRiinttu rtfiíťnýrr riíllltl oký hostinec Cepuje
Hzné pivo a lihoviny a má na sklmlč ni j lepši
doutníky 1S02 Williams ul

Jolin Ondráček Slí "httSŽ
unoJený s jídelnou a hotelem v řisli VSM

Jížui 13 ul

TncnťCIónni m skvost ný hostinec
tJUMJl Oldlild výteřnó lihoviny Im-

portovaná slivovice Korbeloví) víno V Cislo
613 JI 13 ul

áf lí"fnnL' vlastní vkusné zařízený
iVIll JrVlLLCIV hoHtlnec na rohu S a
Psclřlo ul Dobrý otnaíský iežák dobrá vinu

doutníky atd v hojné ziub£ 4-
-tf

TaIiii lífnll miiJItel hoKtlnco a sio-fJUI-

J1IULII jené s nim restaurace
síil pro taneCni zábavy I pro simlky f epujo
výuíný Metziiv leíák v ííslo 13i:-- 17 Jižní íaih
ulice

niii'irrAll-- n vbisi
JVIIUU11 JliliClIVH xaříwní hostinec
najlžnt 13 ulici vedle divadlu (irelábtonovu
Ďobré nápoje a zákunky v hojnosti

rzn ČJYKrtlr vliiHtni hosiinee prvé Iří-ll- L

OLWt K dy na robu a raeillc ul

Výtcřný omažský ležák dobré doutníky atd

ZAHRADNICTVÍ

Jí? iil£nu Beymour 1'ark Omaha
VFlSillI Semena kvftiny keře

sazenice zelenin a Čerstvá zelenina po eelý
rok Jediný olicbod toho drobu v této zemi

PEKAftl

Ad SVOboda EliuVlUiHinVjttSné
České peClvo 6"

Ccnék Scmerád íj1Kli"Í3vuí:
Btále Čerstvé peClvo a výteCný žitný chleb

HOLÍRNY

Adolf Fiala Eff nemá břitvu ostřejíi
a ruku iehCi Ohol! vás Jako uielounka Zku

tetol 134C JK 13 ul

1'OHRORNÍCL

závod pohrobnický zhoto- -
JTT_n?Af vujo rámy na obrazy v Cinie

1312 juni 13 ul

07vmHH

ŽELEZ A TLECHAR ZÁVODY

Koutský Bratří tšftffitisi
Ským zlxižira Nikde nekoupíte tak dobré
ilMí a tak lacino Jako u nich Obchod Jest
vtísleStus N ul

nání Dívka do níž se nešťastný
mladík zamiloval ač necítila k ně-

mu žádnou náklonnost ve své je-

šitnosti jej podporovala v jeho
ideálech a umluvila si s ním v ne-

děli schůzku ve zbraslavském ko

stele ale místo do Zbraslavi pod
nikla s jiným mladíkem vycházku
na pouť do Mořiny Tato dom

nělá zpronevěra dohnala zklama

ného milovníka k sebevraždě

Bez vědomí otcova opatřil si v

pondělí jeho pušku vyšel si s ní

na ostrůvek z nějž ie vidčti do

Ptáčníkova hostince a čekal tam

tak dlouho až se mu zbožňovaná

ukázala Pak poklekl sňal klo

bouk chvíli se modlil načež roz

přáhl ruce jako by milenku chtěl

obejmout To vše pozorovala
dívka jsouc ve vzdálenosti asi

200 kroků ovšem na druhém

břehu řeky Berounky která oba

mladé lidi dělila V tom okamži

ku zahoukla rána nešťastník ská

cel se k zemi a tu teprvé učinilo

děvče pokřik na nějž se sběhli li

dé na ostrůvek kdež nalezli již

jen mrtvolu s prostřelenou leb

kou

Loupelni přepadeni Dne 5

května o 8 hodině ranní byl rol

nik a obecní starosta Joseí Jiroš z

Odolenovic v okresu turnovském

když jel se žebřinovým vozem le

sem mezi Zehrovem a Podkostím

neznámým mužem přepaden
střelen z revolveru do zad Dru

há rána minula se cílem Součas

ně vystoupil z houštiny druhý
muž jenž proti Jirošovi vypáli

jednu nebo dvě rány z revolveru

aniž by však Jiroše zasáhl Pře

padený práskl do koní a lupičům

rychle ujel Zranění jeho jest jen
lehké Z pachatelů dostavil se

jeden sám na četnickou stanici

jest to x81etý tovární dělník Jose

Jaegerz Doubravy a jako svého

spoluvinníka udal jistého Aloisa

Jeníčka Jaeger udal že chtěli

Jiroše oloupiti o peníze

Dití uhořelo Dne 11 května

zanechala manželka dozorce v

polepšovně v Opatovicích n L

paní Živcová 4letého a 2lctého

chlapce v bytě samotný a odešla

na okamžik za nějakou záležitostí

k sousedce Nežli však se vráti-

la vzňaly se na mladším chlape-

čku šaty a tento utrpěl tak hroz-

ných popálenin že téhož dne ve-

čer zemřel

Mnoho starých vojínů cítí nyni
namáhavé služby jež jim během

války bylo vydržet! Pan Geo S

Anderson z Kossville York County
Penn Jenž zažil nejhorší diuh služby
v čele jest nyní ě isto obtěžován em

"Nedávno byl jsem prudce

napaden" praví "a opatřil jsem si lá-

hev Chamber!ain's Pain lialm Účin-

koval tak dobře že bych si přál vědě

ti co byste mi čítali za tucet lahví"
Pan Anderson přeje si balsám pro se-

be i k zásobení svých přátel a souše
dů jelikož každá rodina měla by doma

mítl láhev nejen proti revmatlsmu

nýbrž bolení v zádech vymknutinám
oteklině pořezání pošramocení a spá-

leninám proti nimž jest nevyrovna-telný-
m

prostředkem Na pfodej u

všech lékárníků

f ( Šťanského pivovaru a jiných inte
11 resenta

41 i A smrti odsouzeny vrah znova

LÉKAftl

E Holovtcliincr %SLg™
enter ul Tcicron mt

C Itoscwatcr ttrM u

ČESKÉ LÉKÁRNY

St A Beránek Mřtffi
Wllllam uU NcJlopH Wkjr americké I íeske t
vxlkocl-chodn- i cenjr Neomylné léky Dra
Browna 3f7-- lr

Jos Tuček nxsS SSTÍř
PRÁVNÍCI

Louis Berka X&NJ™
losti správné se vyřizují Pisirna New
Vork Life llldv- -

rOJISŤUJÍCÍ JEDNATEL

Jos Kayan EjiS$S?!%
1318 JI 13 ni

KREJČÍ

Fr '0(lÍČka TdlenefnovíjŽho
siflhu Za pricl se rntl Dílna t 3ia— 12 ul

Ilellcr & Co kovou dílnu krejřov- -

kou rl 215-- 13 ul Obleky ueJnověJííbostM
hu od !J0zh6ru Wtf

doutníkAri

Vác Dušátko SvKreliul levnjtch
67

ŘEZNICKÉ OBCHODY

VllC JiaUtl ikladilhotl Ttdr Čerstvé
a obsluha t noJIepSi Hoh 13 a Center ni

Jos Ncjepinský fá?J£%
nasa a uwmárské ibo vidy na skiadř t l
im j 1S uU ST- -"

MÓDNÍ ZÁVODY

Kat Hynková SíulťUÍS:
kfch pro panlíky a dlvílnky které prodává
nejlevněji v mltlě ii3S Bo 13 ol

OBUVNÍCI

obuvník lJJUL M ul

rlliP SULllj Prodává střevíce boto-

vé I takáxkové

rukavičkAri

Omaha Úlove Mfj Co řX'
vlflíy vh-b- o druhu na takáxka Iilnit nalvtá
mj v řikle WH Jiint IX ulice

STftíŽNÍ KRÁMY:

áf Vwtílr vlastni ten nejrowáh
ANU ilOUK Český stHtnikrám
vUrraue spodní prádlo obuv atd 1328 South
13 uoce

SOUTH

HOSTINCE:

Vác Nováček liWrWňňt
Pale stálo na řepu Dobré doutníky lihoviny
atd Jakoá I dobrý lunC Jihozápadní roh 3né

aN alice

před forotou Osmé porotní líčení

ořed období v Praze týkalo se kr

vavé události jejíž obětí stala se

nezletilá dcera nádenníka Rudolía
Šmausa Marie Šmaus vylákav
'dcerku do lesní samoty hrozným

způsobem ji se svita zprovodu a

24 bfezna pohnán pyl preu praž
nnrnhi ařiv B rnrlnnvMal ZA

l - 11 1 X 1 &

i zločinu UKiaane vrauy ounus
[i vymlouval se při líčení na opilost
l ttvl!2te že ve cd vili SDacnaneno

f

j ?m bvl úolně nepříčetným Přes

a odsouzen ku trestu provazem
Proti rozsudku však ohlásil a po

-- 4ÍKVn „Inns-t- l ií1nit Ir a C 03 ? fl f CnilllUUtVU —v -—vtUIV jvuup
jenž po tajně provedeném sezení

% rozhodl že duševní stav Šmausflv
%

A 5 bytí soudními znalci znovu vy- -

l f řen a se bmausem že konau se
V xl lI l A f £l4r1 -

ti kinem uuvc jjhuwii1"
Wf inmlnlm vvnf-ífn- u tři tor

sudky smrti Dne 16 března od

souzen byl Jan Lhoták dne 24

března Rudolí šmaus a dne 4

dubna Marie VondruŠková všich

ni k smrti provazem Ve příčině

Lhotáka a Vondruškové podána
kabinetaf kanceláři doporučení na

milost u Smausa se to nestalo
nnilal stížnost zrna- -

Tin n Wvřtna odpoledne zastřelil

Adresa Česko-ara- er výboru

pro sbírky do Čecb jest:

JAN GERINGER

207 W12th St Cblcato 111se v černošicích u Zbraslavi 20


