
Pokrok Západu
stádu Svou adresu udati neSOUTH OMAHA

— Minulé soboty k večeru ode

kteťé fcakousko pťo zmíněné drža-

vy na Balkáně přineslo byly Šílen-

stvím té politiky jejíž kolesa jak
dnes je vidŽti na balkánské půdě

Zprávy spolkové

Praha Lože říslo 828

Lože Praha č 8 AOUW

níci nyní jsou toho náhledu že

neopraví-l- i společnost dlažbu do-

brovolně částky této k onomu

účelu použito býti by mohlo

— Výbor dělnictva z jatek
kterýž řízení poslední stávky na

starosti měl pořádati bude v ne-

děli dne 21 srpna výlet do Syn-dicat- e

parku jehožto čistý výtě-

žek věnován býti má na uhraŽení

vydíní se řízením stávky spoje-

ného

— Četií obchodníci

pomýšlí na zorganizování
zvláštní ligy zákona a pořádku
jejímžto účelem bylo by zahnání
ze So Omahy různé čeládky kte- -

rouž návštěvníci města hlavně
farmeři kteří do ohrad tamních

dobytek přiváží okrádáni jsou
Policie v ohledu tom nejen že prý
ničeho nečiní ale darebáky ony

ještě spíše podporuje a proto ob-

čanstvu nezbývá než o nápravu
vlastní silou se postarati
— Školní radou zadána kontra-ktero- vi

Theo Schroderovi stavba
dvoutřídní školy v Corriganově
přídavku za $1275 a se stavbou

započato bude jakmile záruka

jeho radou schválena bude

V

chtěl krade prý ineognito
— Cedar Wood Camp č 19 W

OW povolil $$ na český den In

corporé spolek nepomarčuje po-

něvadž členové účastní se man- i-

estační slavnosti co členové spol
ků jiných

- Žižkův Dub WOW č 115

súčastní se českého dne ve průvo-
dě

—- U p lana Koutskýcho zálo

žen byl v sobotu 'Český dělnický

spolek'—Fed of Labor— a-- v
jed-

nom dni přistoupilo 25 členů

— V témže hostinci a síni svě

cen bude prapor Dřevařů Světa

21 srpna
- Korbelová čistá a pravá vína

a koňak má vždy na skladě český

hostinský August Papež 26 a N

ulici 7Qtf

— Pí Koutská která otravou
krve těžce se roznemohla a v Oma

ze přes týden v presbyteriánské
nemocnici ležela pozdravila se

tak dalece že se mohla vrátiti do
mů Rovněž pí Ohnesorgová
která rovněž vážně byla churavou

se pozdravila
— Fara českého so omažského

kostela blíží se ku svému dostave
ní Jovialní reverend Vlček bude

konečně—doma!

- V sobotu odpoledne vydán
byl zatykač na karbaníka George
Adamse na němž podezření lpí
že účasten byl v oloupení do- -

bytkáře jednoho na 21 a J ul a

elikož pravidelný konstébl k za

tčení jeho se neměl odpřísáhnuti
k účeli tomu konstéblové zvláštní
Adams 'nalezen byl v hostinci na

24 ul a k soudci White-ov- i do-

veden dlouho však tam nezůstal
V nestřeženém totiž okamžiku vy:
skočil totiž oknem téměř 20 stop
nad ulicí'" se nalézajícím a záhy

byl v prachu Na památku zane-

chal soudci svůj kabát — Veškeré

pátrání po něm bylo marným a

má se proto za to že za pomoci
přátel z města se dostal

— BF Huddleson Wm Fra- -

zier a Ed Feney zatčt?ni byli v

v sobotu na obžalobu z velkokrá-dež- e

a pod zárukou k předběžné
mu výslechu kterýž na sobotu
určen odkázáni Trojíce tato
ukradla před týdnem z hostince
Feney-ov- a pěťákový automat Chi- -

cagčanu McDonaldovi náležející a

zatčení jich následovalo když

strojek nai7 a Williams v bytu

jednoho ze zatčených nalezen

Strojek ukraden byl jedině proto
aby McDonaldovi provádění by-zni- zu

v So Omaze zabráněno

bylo trojici totiž na tom záleželo

proto poněvadž sami všechny
ostatní automaty v So Omaze

kontrolují
— Viděli jste Papeže? Ne to-

ho v Římě nýbrž hostinského v

So' Omaze na 26 a N blíže ná-

draží! 79tí
— Thos Bibbe přišel v neděli

k vážnému úrazu kterýž snadno

proQ osudným státi se může

Hoch jeden jezdil v uličce za So

Omaha National bankou na koni

F Pivoňkoví náležejícím když tu
k tomu Bibbe se nahodil a své

uměnf jezdecké zkusiti chtěl
Sotva že však do sedla vskočil

vyhozen byl koněm na dlažbu a

tam ještě několikrát kopnut —

Byl dopraven do uemocnice kdež

prohlášeno že utrpěl těžkých po
ranění vnitřních
— Asfaltová dlažba na 24 uli

ci jest ve stavu prabídném a jeli
kož záruka společnosti kteráž
dlažbu provedla již 9 září pro
jde hodlají poplatníci požádati
radu městskou aby společnost ze

závazku propuštěna nebyla dokud

by dlažbu do náležitého stavu ne-

přivedla Městem zadrženo jest
společnosti z částky kontrahované

$9000 jež po vypršeni pěti roků

po něž společnost za dlažba ručí

la a kterážto lhůta 9 zářím vypr- -

tímto vvzvvá všechnv bratrv k zá- -

částnění se pravidelné schůze

která odbývána bude dne i7ho

srpna 1898 za příčinou odhalení

praporu & pojednání jak by se

docílit! dalo by AOUW české

sDolkv co v neičetněiším počtu se

zúčastnily průvodu na den 2 7ho

sřpna Neotálejte a přijďte všichni!
Th Lysec Fr J Fitle

Mistr Práce tajemník

fonit LlbuŠc C o F

odbývá příští schůzi v neděli dne

14 srpna ve dvě hodiny odpole
dne v místnosti p Fraňka Vše

chny dámy které přistoupiti si

přejí jsou žádány by se dostavily
Mrs B VašáK Mrs M Bureš

taj proz nád

Dvfir prokon Velkv Č 3380 I 0 F

odbývá zvláštní schůzi v neděli

dne 14 srpna ve dvě hodiny od-

poledne Důležité jednání vyža
duje přítomnost všech členů

Jos Těsnohlídek
nádlesní

Sbor Boleslava čís G0 JÍD

odbývá svojí pravidelnou schůzi

příští neděli dne 14 srpna v míst-

nosti spolkové Jest žádoucno

aby se všechny údkyně do schůze

této dostavily neb jest důležité

jednání na pořádku
Frant Čapek taj

Tábor CohímbiiH číslo 69 W0W

odbývá svou pravidelnou schůzi

dne q srpna a jelikož se český
den blíží a jelikož bratří špatně

navštěvují schůze proto tentokrá- -

te neotálejte a přijďte všichni je--

ikož předléhá důležité jednání
stran vozu hudby atd

F J Fitle clerk

Těl Jed Sokol v Omaha

Ve čtrtek 11 srpna v 8 hodin

večer odbývá se pravidelná měsíč

ní schůze v sokolské místnosti na
1 í mezi Dorcas a Martha ulicích

TelikoŽ předléhá důležité jednání
jsou tímto všichni členové žádáni

aby do schůze se dostavili -

B Bartoš taj

Dělnický renubltkáuskv klub

odbývati bude schůzi svou ve

Washington Hall ve středu 11

srpna večer a všichni dělníci re

publikánského smýšlení žádáni

jsou do schůze té se dostaviti a v

organisaci nápomocnu býti
S C Walkup před

Za letního vedra žaludek pře--

často trpí nepravidelným zažívá

ním čímž krev nečistou a nezdra

vbu bývá Dra Aug Koenig-- a

Hamburger Drops krev i žaludek

zčistí a zároveň chuť k jídlu po
vzbudí

Výstavka Union Pacific dráhy
umístněnou v budově dopravní
neměl by nikdo opomenout si pro
hléďnouti Fotografie proslulé ká

ry věhlasného našeho presidenta
Lincoln-- a můžete obdržeti zdarma
od prodavače cestovních lístků v

městské písárně dráhy Union Pa
cific Farnam ul č 1302 Qit

Lešetínský kovář
TtA nřWolika letv vydána bvla v

Praze úchvatná výpravná báseň Svato-

pluka Čecha ' LeSetídsk kovář" Lí-

čeno v ní otrmi tahy poněmčování
českých džfdin cizozemskými fabrlkan-t- j

a vřeli láska lidu českého k řeči
otců svých Ie$etínský kovář vzor

pravého Čecha vzdoruje snahám
a zaplatí vzdor svfij živo-

tem neboť ca ponémčbvately stojí mo

cně rameno "zákona a apraveumosu
Básefl psanávalohu lehkém a přece
úchvatně zajímavém spfiaobila veliký
rozruch V5ak ten trval na krátcel
Vláda ji slonfiskovalaf Jen něco málo

výtisku před konfiskací rozprodaných

pfiilo mezi na jsouce presveuceui
že ořiidem vstříc přání každého milov
nika ušlechtilé četby vydali jsme se
svolením spisovatele basen tuto ▼

plném znřní konfiskovaného vydání
A r očekávaní tom jsme se nemymi
Béhem orvéhorokn rozebráno prvé vy
dání skrovné ovsem a uspořádali jsme
vydáni druhé v mnohem lepší a doko-

nalejší ápravé a véttím formátě nel
bylo prve Báaefl tvoří knihu o 88

stranách a prodáváme }ipó25ct Do

Čech se zaručením za 50c z drahého

vydání (ana kniha valně Užslj za tocu

žab?edla po nápravy
Rusko má a musí míti Černé

moře a nikdy tiedúvolí Rakousku

pohltiti svou želtvu ná Balkáně
ža kterou obětuje svého poslední-
ho tnuílkd a vyrojí miliony branců

i Asijský-kjte-pí a pouští a svou

Silou nevyčerpatelných pramenů
aděsí světí

Kam chce spěti Rakousko se

svým Babylonem nespokojených
národů? Rusku čeliti nemůže!

JProvolrtní!
Omaha Neb 16 č'ce

Ctění rodáci a krajané
1

Vzhůru! Ruček dílu! To budiž

heslem všech Čechů v státech zá-

padních pro den

27 srpna 1898

Český den na výstavě zamissis-síppsk- é

se bude odbývati v den

výše uvedený a jelikož prospěch
z toho vyplyne pro nás Čechy vů-

bec protož vyzýváme Vás všech-

ny byste společně rukou svých
k dílu přiložili a nám den tento

spůsobem okázalým oslavit po-

mohli tak aby utkvěl nám jakož
i cizincům navždy v paměti a aby

důstojným vystoupením jméno
české v očích veřejnosti americké
náležitě povzneseno bylo
Průvod se seřadí na 13té ulici

v 10 hodin dopoledne Jednotlivé
divise každé organisace rozesta-

veny budou tak aby pak mohly
lehce vkročiti na svá vykázaná
místa Průvod se hne určitě v 1 1

hodin aby na určené místo v čase

dospěl '
Půjde se po 13té k Pacific po

Pacific k 10té po 10 k Farnam

po Farnam k 15té po 15té ku

Douglas po Douglas k 16té po
16té k Wirt po této na 20 a po
loté k hlavnímu vchodišti na vý
staviště Na výstavišti rozstoupí
se cely průvod okolo jezírka
Ve 2 hodiny odpoledne pak

začne program v Auditorium a sice

jak následuje:
1 Hudba česká skladba od

Ant Dvořáka anebo jiného zna-

menitého skladatele
2 Anglický řečník Prof Bohu-

mil símřIf

3 Zpěv Čeští zpěváci z Omahy
a South Omahy

4 Česká řečnice paní Humpál
Zemanová

'5 Zpěv ČeŠtí zpěváci z Omahy
a South Omahy

6 Český řečník Pan Čeněk

Duras

7 Hudba koncertní skladba

Česká

8 Cvičení Sokolů v Grand

Plaza

Po ukončení programu společné

prohlédnutí výstavy

Doufáme že ctěné obecenstvo
dostaví se co v nej hojnějším počtu
protož "Na zdar české věci v če

ský den!"

Za pořádající výbór na český
den
Anton Kment Vác Bureš

předseda tajemník

$100 Odmenr $100
AtnniH tohoto Hutá nn z&llxtj radosti (to

etoo te Jeat jit sleHpoB Jedna nemoc vědou
nfoinniflna a míla bit ve víech HtODnich vy- -

Tátonft a to Jeat kaiar Halí' Catarrh Cure
ert Jedlnf 111 prostřed kem proti léto nemoci
JakJ nyoí lékaři majů ťonévadi Jeat katar
nemoci aoustavy musí bftl tét aouatavnC
leten Uall'i Catarrh Cure ae ntívá vnltrni
úeinkuln pKmo na krev a aliiué bliny aon

stavy eimlintéi (iklad nemoci aesfll nemoc
oé a tnovu ibudovánim celé tilenné aoutavy
pomoienim přírod o vykonáváni Její povln-Ííi- J

MlftoU tnhntn tókn mni! tolik d&věr
▼ tento léa te nabtsnjf Jedno alo dollar i
nady pnpad Jen by Jimi nemonit ryiecen
Dopilte al proaeanam vynZi''?'
presujte: F J CBENET & 00 TOLEDO O

HaJrt Famuy ťlluJky Jmou nejiepu
Na prodej n lekirnSkK oenaTAn

KnlhXcpectví Pokroku Západo
Máme na skladě" velké množství ani

kÍí tihivnirli a nninxních ce všech

snoinÝch oborů Divadelní spisy má

tne vlechdy jei jsou k dostáni v rus-nic- h

sbírkách PiSte si o seznam

hrálo še na 30 a L ul v této ze

mi obvyklé a bohužel i oblíbené
anglo-americ- ké sprosťáctví které:

mu se říká fajt a které zabitím

Člověka tragicky skončilo jistý
tiannenhoffer řemeslem kovář za

městnaný v Cudahyho jatkách
Ženatý mladý muž a otec dvou dí-

tek v sobotu odppo práci podnik
nul výzpytnou cestu po salonech a

zemdlen horkem dne 'čerstvým od

edu' dotáhl až na 30 a L ul do

hostince p Diviše Sotva že tam

přišel viděl jiti kolem" jistého
Widdowa na kterého volal nabí-

zeje jemu sázku pravě že má pe
níze! Když Widdow do hostince
nevešel vyšel Hannenhoffer Na

ulici se potkal s igletým H Huls-- "

manem kovářským učněm které
ho pozdravil čestným predikátem

ů z čehož povstala hádka
a pračka ve které Hannenhoffer

byv udeřen Hulsmanem pěstí do

tepny na levé strany krku mrtev
k zemi se skácel Zabitý byl do- -

nešen k pohrobníku kdež dnes o

o h odbývati se bude inkvest a

tiulsman vida dokonalou práci
své surově riádné ruky udal se

sám na policejní stanici a očekává
budoucí věci Toto je krátký ob-

sah události pro kterou se v So

Omaze pustilo pár tisíc god ů

vypila se celá spousta vše

ho druhu alkoholu Máme snad
něčeho k přičinění byla by snad

na místě krátká úvaha? Při afé-

rách tohoto druhu jest každé slo-

vo promluvené k surovcům pěst-

ního práva perlou hozenou sviním

kterou tyto v blátě své morální

bídy zašlapou a běda každému kdo

akkolivčk by chtěl zkrotiti fúrii

vášně bestie člověka

— Rozmanitější historka odě

li fála se týž den v So Omaze v

téže chvíli kdy byl zabit Hannen
hoffer u soudce Whitea' Když

jsme slyšeli ji vyprávět mimoděk

nás napadla triviální fraška která
nám před mnoha lety ještě ho

chům malým dráždila bránici:

Chňap Lap a Šňůra Tři plné
dny třícentový genius z národa a- -

merických policajtů stíhal před
mět svých halucinací které děsily

jeho whiskou napuštěnou kotrbu a

mohůtná jeho prsa dmula se tak

touhou po spravedlnosti činech

že jeho připíchnutá hvězda ani

nestačila se lesknout a kmitala se

v záhybech obrovských forem těla

policejního Patrika jako meteor

se kmitá bleskem nekonečným ho-

rizontem Nebyl to žádný chi

cagskýale býlto soomažský poli-

cajt a ta sorta tvorů božích které

stvořil Hospodin extra pro Ame-

riku zrovna jako Indiány ta je

stejná v New Yorku Chicagu O- -

maze i v Boxte Hyde! Než nech-

rne národopisný popis a vraťme

se k našemu policajtu na cestách

Když 3 dny jedl pil kouřil a jez
dil po kárách našel slepý kohout
zrno a on chytil zloděje in flagran- -

ti—při Činu Pokoušel se totiž

jistý mládenec neumělou rukou vy-
-

zpytovat taje ženské toilety ale

nevyznal se dobře na mapě žen

ské severní točny při které chtě

odkrýti Klondajk v portmonce a

co úskalí do mody opět se vrcejí
čího honzlha ztroskotala se jeho

výprava a co zneuznaný talent zlo-

děje šel ve průvodě jmenovaného
anděla škrábce na 'stejšn' To se

stalo na káře omaŽské u So O

mahy a proto vandroval do tam- -

níiší útulny Když byl předve
den před soudce Whitea byl po
staven k otevřenému oknu kte

rým nniká přebytečná spravedli-
vost jeho ctihodnosti a tímto o

knem učinil salto moříale do 20 st

hloubky do uličky ve které zmi

zel Ani pan soudce ani policajti
neskočili za ním oknem nýbrž
běželi po schodech dolů a po
hodinném funění a pocení chytili
klacka za Kunclovou budovou a

— Malý hudební koncert můžete

slyšeti každou středu a sobotu i

večer v hostinci Václava Pivoňky
na 24té a L ulici v South Omaze

Koncert provázen výtečnou malou

desetiletou houslistkou Annou Pi-

voňkovou a žádný kdo navštíví

Omahu a South Omahu by neměl

opomenouti Václava Pivoňku nav-Štívi- ti

a malou tu umělkyni
dt83tf

Bez nečistoty Mající jasnou čistou
soustavu tělesní jste zdrávi ale vtom
okamžiku co árodky a jiná sbnilol4na
d vaší krve se dostanou vaše životní

orgány počínají ochabovati Oběh

krve vaší je zdlouhavý á lenivý vaše

játra nebudou svůj úkol kuoati a jako
výsledek jítte povšecbuě bídní a nemo
cnl Dra Petra Hoboko dělá trev
čistou a osvěžující Je to poctivý lék

předávaný nám od sto let zpátky

Neprodává se od lékárníků lze jej
pouze dostati od místních jednatelů
nebo pište na Dr Peter Fabrney
112--

114 So Hoyna Ave Chicago 111

Dráha Union Pacific

vysílá denně tři skvostné vlaky a

sice následující:

"The Colorado Speciál"
"The Overland Limited"
"The Fast Mail"

Všechny vlaky tyto jedou nej- -

čelnějšími městy dalekého západu
Písárnu a prodavačé cestovních
lístků dráhy této naleznete v čísle

1302 na Farnam ul gitf

W G SLOANE & CO

obchodníci 8

v číslo 407 409 411 gev 85 ulice
South Omaha

Zboží se prodává dle libosti buď za hotové
neb na splátky 41tf

G II BREWER CO

pokrobníci a pfijěovatelé koní
420-42- 3 sev 25 ul So Omaha Neb

4 tf 3 Telefon ÍÍIho 30

Cechové a jejich zápas
o samosprávu

Nákladem Pok Záp vydána byla v
brožurce přednáška pod výše uvedeným
názvem kterou připravil p L J Pal-d-a

pro literární klub Astorovy knihov-

ny v New Yorku a upraril pak pro mě-

síčník Midland Monthly Tento český
překlad přednášky tvoří brožurku 40

stránek obsáhající vyobrazení Jana
Husa Jana Žižky Jana Amose Ko-

menského a Josefa Jungmana Cena

pouze 10ctfeba v kolkách Dva sešity
mčsíčníku Midland Monthly obsahu-

jící tutéž přednášku v angličině aa
ióctú Pokrok Západu

Omaha íleb

Pánfim úřadníkftn spolků

Účetní (obchodní) knihy jako Ledp-cr- s

Journals denní knihy a jiné od

75c nahoru a Pokroku Zájwďa

K dostáni za botové u

r%r--
1 5í vyplaceny býti mají a poplat'"uditott Otcí přivedli zpět k


