
Pokrok Západu

Paroplav Spal Sov -

Po parolodích expresních
moře za 5 dní 15

nůmnckdho Llaydu

nejrychlejší jízda pře9
hod a 10 minut

šindelem krytých s takovou ry-

chlostí že hrozilo největší nebez-

pečí celé čtvrti Do Plzně ne-

prodleně telegrafováno bylo o

parní stříkačku která také se

značným počtem hasičů zvláštním
vlakem do Klatov byla odeslána'
Mezitím místním jakož i z okolí

přichvátavším hasičům podařilo se

požár obmeziti Dle telegrafické

Přeplavní
Z New Yorku

'

Z Bremot
do Breinen do New Vor ku

Po parolodích expresních $30 00 $3850
" pravidelných-

- $2800 $3650

HLAVNÍ C&ADOVNA:

OSILaSXCS:S & CO
2 Bo-wllag- r Crroeii IfcTe-- "3Tox1k

HLAVNÍ JEDNATELÉ PRO ZÁPAD

S Clarussenlus Sc Co
Stzeot Cliicag-- 111

že v několika okamžicích zachvá-

til i další stavení č 122 a 123
Také střechy domů č 14 17 18

20 126 a 183 byly létajícími ji-

skrami zapáleny a více méně po-

dařilo se požár omeziti což vi-

chrem značně bylo stíženo Parní
stříkačka a šest jiných stříkaček

pracovalo aby rozkacený živel

zdolaly Střechy domů č 118

119 120 I2i 122 a 123 úplně
shořely a v posledních dvou do-

mech sesuly se také stropy Vy-

hořelá stavení kryta byla vesměs
šindelem Škoda jest značná
Příčina požáru dosud nebyla zji-

štěna Na požárovišti působili
vedle místního hasičtva vojíni 14

dragounského pluku a dělníci

zdejší jirchárny Brumlovy
Manielské drama ve Vídni Dne

30 srpna odpoledne zavraždil
v hotelu poddůstojník svou paní
a pak sebe Příčina tohoto děsné-

ho skutku nenf známa Podrob-

nosti celé události jsou následu

llambursko-Amo- r akciová paropl spol

ZPřeplarní

ceny

ccnjí

Z New Yorku Z Hamburku
(Id Hamburku do New Yorku

3óf)0 Í38 50

Í33 00 Í33 00

Í33 00 $3300
í $73 00

hlaste se u

Chicago Illinois

dodáno na Vaší stanici
v SS

uoprava zaplacena

Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes moře za 5 dní 21 í

pohořelých bude uspořádáno do-

bročinné představení Jak se pra-
ví činí škoda požárem spůsobená
přes 100000 zl

Z Oýavy (Zastřelil se před

okny své milenky) Dne 22 srpna
odpoledne vyšel si 2iletý natěrač-

ský pomocník Antonín Knoul se

svou milenkou ióletou dívkou na

procházku Když doprovodil ji
do její bytu vyňal revolver a stře-

lil se Byl na místě mrtev Knoul

jenž měl již asi tři leta milostný
poměr byl přepjatý člověk a bez

příčiny zuřivě žárlil na svou mi-

lenku Již asi 14 dní zanášel se

úmyslem sebevražedným'

Úpadek feského sklářství V kru-

zích českých sklářů všeobecný
panuje stesk že české sklářství
zvláště co se vývozu týče klesá

Jsou pak to zejména Uhry které
svou potřebu z větší části hradí-val- y

z českých skláren a nyní vy-

rábějí si již doma tolik sklá že

dovozu z Čech stále ubývá Arciť

Uhry přes všechnu svou snahu

by vyrrfanily se z rakouského trhu

alespoň tabulové sklo přec ještě
musejí odebírati z Čech protože

Uhry nemají těch podmínek aby
dobré tabuloé sklo vyráběti mo-

hly a ježto se jim nezdařilo by
pracovní síly z Čech si opatřily
Značně však se zhoršily poměry
dutého skla jež stále trpí velkou
konkurencí zahraničnou stoupá-
ním cen surovin a vysokými želez-

ničními tarify které dosud zame-

zují českému sklářství cestu do

Terstu Výroba zrcadlového skla

pak klesá proto že vývoz do

Ameriky kam čeští skláři zasílá-va- li

téměř polovici svých výrob-
ků zatlačován jest konkurencí

belgickou francouzskou němec-

kou a že Amerika zvýšením cla as

Z ČESKÝCH VLASTÍ

Z Kutné Hory Božena Malino-

va 2oletá tovární dělnice sezná-

mila se asi před čtvrt rokem s

jistým kovářským pomocníkem
V poslední době se však milenci

nepohodli a mladík přestal dívku

vůbec navštěvovati ba pokoušel
se o přízeň jiné dívky Božena Ma-

linova která nápadníka svého mi-

lovala byla počínáním jeho nejvýš
zarmoucena Několikráte se sna-

žila s ním opět se sblížiti leč kaž-

dý její pokus byl odmítnut Před-

minulý týden slaveno bylo v Dol-

ním městě posvícení a v tamních

hostincích byly taneční zábavy
Jedné této zábavy súčastnil se bý-

valý milenec Malinové s novou

svojí milenkou - O tom dověděla
se opuštěná a chtíc se o tom pře-

svědčili šla do naznačené místno-

sti a nepozorovaně na počínání
nevěrného milence hleděla Ne-

věra jeho ji velice roztrpčila a

zdrtila tak že v zoufalství se od-

hodlala životu svému konec učini-ni- ti

Když domů se vrátila se-

škrabala kostík z většího možství

sirek který potom ve vodě rozpu-
stila a druhého dne vypila Účin-

ky otravy uáhy se dostavily Do-

mácí lidé uslyševše její sténání

spěchali do její bytu a nalezli ji
v řrozných bolestech na zemi sví-je- ti

Rychle povolaný lékař dal

jí ovšem protijedu avšak pochy-

buje o její uzdravení

Pokus sebevraždy Josef Čapek
241etý svobodný úřadník v přádel-n- ě

Ábelesově v Červeném Kostelci

u Náchoda s úmyslu sebe vražed-

ném vypálil si z revolveru kulku

do pravého spánku Zoufalec byl
v průvodu své matky a lékaře dra

Schulhofa severozápadní dráhou

Po parolodích expresních
„ pravidelných

- Union linie

„ „ Biiltiiuoráké linie

„ Galveatonské linie

Ohledná přeplavu

HAMBURG -AMERICAN LINE
87 Broadwav fJnti New York Ji W j cor Randolph & LaSalle Street

Můžete koupit! stavební dřiví tak laei

STAVEBNÍ DŘÍVÍ

Za velkoobchoní cen v- -

no jako váš obchodník a ušetříť'
zauoe Komuiaaci asieis nara úcty za

[UNION LUMBER CO
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jctio výtěžek pro sebe Nenáležíme k

uopravu Aaresujie:
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VELKOOBCHODNÍK

všeho druhu vínem lihovinami a likéry
413-41- 5 jižní 15 ni Omaha Neb Telefon 805

NoJIepíí druhy Jaké v trhu k dostáni Jsou mám na skladě Prodávám Je na quarty i gallony

a vSech Jiných potřeb do pod místností za velmi levné ceny vlastní

JT IE2Iool3Lat3rsiss©2r
v Čísle 1403 Jackson ulice Omaha Nebraska amaa

zprávy do Plzně došlé zničeno

bylo požárem 7 domů

Z Březnice (Osudný úkryt před
bouří) Při bouři kteráž se dne

27 srpna nad zdejší krajinou roz

poutala nalézal se v šírých polích
6oletý výměnkář A Sedlák z Li-sov- ic

Boje se notného zmoknutí

ukryl se v jednom obilním mande- -

líku do nějž však blesk udeřil a

Sedláka zabil Jest to již šestá
oběť kterouž si bouře v zdejší
krajině v krátké době vyžádala- -

AbtfESÁŘ

ČESKÝCH SPOLKU

OMAHA
ítád Palacký ě 1 ZČBJ

odbývá své pravidelné sch&ze vždy i úterý v
měsíci o 8 ta veíorní v č 1303 Již 18 ul Před '

K W BartoS taj Ant Kment 1247 1iž 15

ul tiíetník Šimon Bokusek 1518 Williams ul

Těl Jed Sokol v Omaha
idbfvá své nravldelné gch&ze každý druhf
ítvrtek v měsíci veíer ve své místnosti 2282
8o 13 St Předs Bud Havelka 1457 So Wth
St tajemník B W BartoS 1418 rear Poppleton
ave úíetník Fr J FUvla 1418 Poppleton ave
pokladník Ant Kment mi m a btr

Podp Sokol Tyrš ř 1

odbývá své schůze dvakrát měsíčné každou
1 neděli a 3 pondělí v měsíci v síni Metzově
Celoroční schůze odbývá se 1 neděli v říjnu
pulletní schůze 1 neděli v dubnu a čtvrtletní
v lednu a sronu Předseda Fr Svoitek mí

stopředseda Fr Svoboda taj John Chleborád
ize liz mi a ui ncetniK josei uaepar ítoi
Již 14 ul Pokladník V F Kunci 131b So 13

Btr

Jan Hus Lože ě 5 Ryt Pytliia
odbývá schůze každou první a třetí středu v
měsíci v Národní síni na 13 a Willlam ul Ve-
lící kancléř Ed Reich 4016 So 13th Btr Strážce
archivu a pečeti F Vodička 104 N 15th str
Strážce financi V Přibyl 1211 Již 13tá ul Po-

kladnu Jos Novák 1311? již 13tá ul

Bohemia Lože č 814 AOUW
odbývá své pravidelné sch&ze v Národní síni
Kazaou i a 4 streau večer t w sanunauer
M W V Bláha R„ 1704 So 18 8t„ J V Vacek
V 3210 So 14 St C Bosewater spol lékař
222 Bee Building

Tábor Columbus ě 69 WOW
adbývá schůze každé 2hé úterý v měsíci v Ná-

rodní síni v 8 h večer Předseda Fr Svoboda
1334 Již 13 ul Místopředseda Fr Semin Taj
F J Fitle 22nd St bet 0& P South Omalia
Pokladník V J Nepodal 1224 Již 14 ul

Sbor Vlastislava ě 29 J Č D

odbývá sch&ze každou 1 neděli v měsíci v Ná-

rodní síni o 'iVt hod odp Předsedkyně pí A

Kalinova Tajemnice tt uananauerova ivu
So 12 Ht účetnice K BartoS Pokladnice
Josefa Moučková

Sbor Boleslava ě 60 JČD
odoývá schůze každou 2 neděli v měsíci v Ná-

rodní síni o 2 h odp Předsedka Anna Krej-
čová 1240 liž 13tá ul tajemnice FrantiBku Ča

pek KJ13 již 14 ul učBtnioe Antonie Macho-
vá 1221 So 15 Ht pokladnice Antonie Kmen-
tová 1247 Již 15 ul

Sbor Hvězda Nové Doby ř 86 J Č D

odbývá své sch&ze každou 3 neděli v měsíci ve
2 hod odp v síni Metzově Předsedkyně Apo-
lena Kunclová 4022 So Vó Str taj Vilhemí-n- a

BartoSová 1234 So 13thSt účetnice Km
Chleborád 1219 So 15 str

Sbor Marika Grove i 10

odbývá své pravidelné schftze vždy 4 neděli v
měsíci v Národní síni Předsedkyně Marie
Havlíčková: 13 a William ul místopředsod-Kyn- ě

Lena Kunclova tajemnice Nellle Svobo-

da 1334 J 13tá ul pokladnice M Boukalová
1301— 14tá ul pr&vodkyně Anna Krejčí

Sbor Čechie D ofH 161 A O U W

odbývá pravidelné sch&ze každý druhý a 4tý
čtvrtek v měsíci ve 2 hod odpoledne v míst-
nosti pana J Havlíčka v Národní síni Před-
sedka Anna Žižkovský místo před Kosy M-
ikuláš obřadnice Anna Havlíček tajemnice
Ludmila Mlaskač číslo 1223 Jižní 14tá ulice
áčetnloe Marie Strukel pokladnice Josle Va-

cek pr&vodkně R&žena Havlíček vnitřní
stráž Marie Majer venkov stráž Anna černý

Sbor Lilie i 9 Kruhu Dřerařek
odbývá své pravidelné sch&zc ždy ▼ čtvrtou
neděli v měsíci v místnosti p J Hrocha Před-
sedkyně Marie Jiráková 1245112 16 ul místo-
předsedkyně Julie Horáková 1249 Již 18 ul
tajemnice Marie Samcové 1255 již 13 ul po
kladnlce Katle Wolt tó-t- f

SOUTH OMAHA
T J Sokol v So Omaha

Odbývá své sch&ze každý 1 čtvrtek r měsíci v
síni Koutský Bros Starosta Jan Koutský
20 a Q ulice místostarosta J M TobíáS 18 a
U ul tajemník FrantiSek Radil 16 a 8 ul
óčetnik Jan Vomáčka 18 a Q ul pokladník
FranMSek Hájek 20 mezi N a O ul náčelník
Alois Krajíček

Praha leže ( 828 AOTJW
odbývá své pravidelné sch&ee 1 a Z středu
měsíci t síní p koutskýho Joseph MaSín
P MW Thomas Ljsec M WF J Fitle tajS 04 P St J KrawulUh dčetník 18 a P
ulice

Tábor Cedar Wood i 19 WOW
odbývá své sch&ze dvakrát ta měsíc každou 2
sobota o 8 h večer a každou I neděli ve Z h
dp v síni Kotaký Bros Předseda Frant

367 So 23 W str mUtnpředseda Anton
kemei taj J M Toblál ccr 18tb A C U
tetnik Jan Zavřel pokladník Fr Koutský

Tábor Žiiktr Dub i 115 W 0 W

odbývá sv sch&ze každou třetí neděli r měst
Ci Předseda Dora Hlávka mistopředwria
Frank Hraoík tajemník James Formánek
25 th St bet N M„ pokladník Anton Pi-
voňka

4r Prokop Telký i 8X80 LOF
odbývá tri wh&ia každý první a třeti čtvrtek
vmřsín v síni Frankově v So Omaae POK
John Kubát C K Jos Tosoohlídek V C B
Václav Sobota U 8 Joseph Krewo 8322 Bou-lva-

ave F 8 Fr VaUk 17 a Berrr:
TroausurerJ Hajný 1 a 8 SW J Kosík Z3

a Wfmin JW John Bárta IO Jos Stanek
17 a Q AO Alb Tesnohlídek

Řid Palmové Dřeva i 7

Kruh Dře Vkřek v South Omaie odbývá schaa
své každé pnsleriuf pondělí v měsiri v místno-
sti Br Koutských Marie Vomáčka Dóntolná
poruč nter Eleonora Eberl mistupředwdka
Katle Vorisek #i7 V) tlrr tajptnnk--

e Fran-tlřk-a

PtvoBka bitnkérka Fratitiika Svoboda
Soukromnic Barhora Kacvk pr vodči Kati
Voiutfka vnitřní strái ťrantlka Bárta ven-
kovní strii

Pánům úřaJníkúra spolků

Účetní (obchodní) knihy jako Ledf-rr-

JournaJa denní kniny a jiné-- óé
~ó saborm b Poktk ZáMdo

The Chicago Lumber Co of Omaha

kde lze výhodnd nakoupiti stavební dřívíJtt Jedinou ipoltžnostl

prodávat

ANDĚLÉ MILOSRDENSTVÍ V TÁBO&E WIKOFF
Lee-CIark-Andre-

esen Hardware Co
— prodávají ve velkém i —

Tlačené vyrážené a lakované plechové náčiní —Cínovaný plech
Železný plech a kovové zboží—Ostnatý drát hřebíky nožířské
Zboží bicykly střelné zbrané náboje a aportovaké zboží

l2IO-22- 3 Harney Ulice - - OMAHA NEBRASKA

Utrpení temocných vojákG v hospiiále v táboře Wikoff Montauk Point jsou u
lchfována laskavými slovy povzbuzení a dotknutím se nižnýma rukama roz
páleného čela Mezi ženami které navštřvtijí nemocnici zvláfitě vynikají
pani Ellen Unrdio Walworth od National Reliéf Association a siíčna Helena
Gouldovh

jící Do jistého hotelu v Brigitte- -

navě přišel ráno o 5 hodině šiko-vat- el

pěšího pluku s mladou dá-

mou a najali se pokoj v druhém

patře Do knihy cizinců zapsali
se: "Šikovatel Ficher a manželka
z Cmundu" Šikovatel nařídil po-

kojské aby jej i jeho paní nechala
do 5 hodiny odpolední spáti pak
aby je klepáním vzbudila Děvče
zachovalo se dle tohoto rozkazu a

šlo v určenou hodinu hosty vzbu-di- ti

Když se nikdo po prvém
klepání neozýval opakovalo kle-

pání Leč vše bylo marné Ozná-

milo věc hotelnímu personálu
jenž pokoušel se také bušením na
dvéře manžely probuditi Když
i tento pokus zůstal bez výsledku
bylo učiněno oznámení na policej-
ní komisařství Povolaný zámeč-

ník otevřel dvéře a tu se skytalo
vstoupivším hrozné divadlo Ši-

kovatel i paní leželi na posteli
v krvi Oba měli střelné rány
v pravých spáncích Vedle šiko-vate- le

ležel šestihlavňový revolver
z něhož byly dva náboje vystřele-

ny Šikovatel byl úplně oděn

paní byla na polo svlečena Není

pochyby že se zde odehrálo mi-

lostné neb manželské drama Oba
lidé byli mrtvi a již téměř ztuhlí
tak že čin musil býti spáchán o

několik hodin dříve Dle všeho
zastřelil vojín nejprve paní a pak
sebe Policejní vyšetřování při-

neslo trochu světla o děsném činu
a osoba šikovatelova byla zjištěna
Jest to plukovní trubač Jan Heiduk
od brněnské posádky Zdá se

že zavražděná jest skutečně man-

želkou šikovatele Heiduk opustil
29 srpna ráno posádku a zanechal
v kasárnách dopis oznamující že
bude ještě téhož dne ve Vídni za-

střelen Vídeňská police byla te-

legraficky o události uvědoměna
leč nemohla ničemu zabrániti
Také v dopise nebyla udána příči-

na sebevraždy Vojenská komise
dostavila se večer do hotelu a po
sepsání protokolu dala dopravit
mrtvolu trubačovu do úmrlčí ko

mory všeobecné nemocnice V

pokoji kde se hrozné toto drama
odehrálo nalezena byla tobolka
s 2 zl drobných peněz
Z Kolína (Řádění blesku) Ve

čtvrtek dne 18 srpna o půl 7 hod
večer spustil se as půl hodinytrva-jíc- í

od jihozápadní strany liják ale

jen zcela úzkým pruhem zasáhl

krajÍDU a poněkud zvlažil po tro

pických vedrech vyprahlou půdu
Při tom dešť provázela intensivní
bouřka takže blesk několikráte s

mraků sjel dolů k zemi Tak ve

vesnici Chocenicích sjel do stave
ní občana Zourka pošramotil zle
kamna a jiný nábytek v té místno
sti se nalézající lidem však neu-

blížil pouze je omráčil aniž by
též zapálil V kolínské mýtní sta
nici sjel do světnice výběrce mýt
ného rozbil zrcadlo a obrazy
omráčil též výběrčího mýta při
tom zapálil krov pod taškami na
střeše který již počal hořeti ale

byl záhy udušen lidmi Komusi
u Sukdola zapálil blesk tentýž den
stoh obilí na poli se nacházející
který ovšem na dobro shořel

Šeillel te strachu před lílenstvim

Jaké hrozné šílené myšlenky pro-

bíhaly hlavou 61 letčho muže jenž
ca sklonku života ze strachu před
šílenstvím si vzal Život! Dne 23
m m o půl 2 hodině odpolední
zastřelil se H R vrchní konduktér
buštěhradské dráhy z Hevlína

bytem ví p 726 --VII v sadech
na Letné ranou z revolveru do

pravého spánku Sebevrah zane
chal list v něm! uvádí důvod své

ho zoufalého činu Mrtvola byla
dopravena do pathologického ústa-

vu za účelem soudní obdukce

Velký poUr 9 KUtorech — Na
Pražském předměstí v Klatovech

vypukl dne 30 tn m odpoledne
poiář který 171 te po drrtcíh

South Omaha Brewing Co

5 TBTTBE aaaLeiíitél
v'í

výtečné pivo obyčejné jakož i zvláštní druh "Pale Export"
Telefon v South Uraaze 8

METZŮV PIVOVAR
Vyrábí vyhláíený a po celém faetzův ležák Objednávkám věnuje ae

západě za nejlep&í uznán

14tá a Marejr ulice

OMAHA NEBRASKA

zvláštní pozornost

FML01I JANA MlIKi

n

_ gp

Zíxíiw "BkIíotm lne--

Omaha Brewing Ass'n Pivovar

vyrábí celém západu rozesýlá výtečný ležák

přivezen do Prahy a z nádraží M-

akrem dopraven do všeobecné ne-

mocnice Příčina pokusu sebe-

vraždy není známá soudí se však
že milostný poměr byl jeho důvo-

dem

Potrestaní vojáci-učite- li Zjihla
vy se oznamuje: V Heleuově za-

pěli si ve volné chvíli učitelé-vo-jác- i

národní písně a mezi nimi
také "Hej Slované" Jak známo
z různých německých slavností a
zábav snesou naši páni důstojníci
zcela klidně "Wacht am Rhein"
"Deutschland Deutschland ueber
alles" třeba také nějakou písničku
o Schoenererovi Bismarkovi ale

pro české zvuky jsou přemnozí
z důstojníků nejvýš citliví Také
v Helénově byli někteří důstojnicí
slovanskou hymnou tuze pobouře-
ni Zpráva o tomto "hrozném"
skutku Sla %í ku sborovému veli-

telství a na jeho rozkaz zavřeni
všichni zpěváci na dva dny do vě-

zení — "einzeln" Trest musili
i ihned odbiti Hloupé necudné
a sprosté písničky mohou vojáci
zpívatt aniž by se nikdo nad tím

pozastavil Také velkonČmecké

písně zpívají němečtí vojáci a ni-

komu nenapadne za to je trestati
Avšak pro českou národní písefi
tresti se na rozkaz sborového ve-

litelství nejvýš přísně
Z Hořic Dne 31 srpna zde

řádil strašný požár kterému 21

budov za oběť padlo Jak se

praví povstal ohefi tím že si dítky
hráli sirkami Neštěstím tímto

byly postiženy z velké části nej-chud-

třídy Zdejší divadlo kde

provozují se pašijové hry a jež se

nalezl za městem zůstalo od dra-

vého Živlu ušetřeno' Hasičské

sbory x celého okolí snažily se

aby rozpoutanému živla učinily
přítrž Sestavil e oi rrliitní
psí-ir- ný výbor a v j

—

o 50 pct vývoz skla do Ameriky
přímo znemožnila Mimo to cenu
surovin zdražují ještě kartely
kdežto na druhé straně hotový
výrobek je stále levnější — Též

velký stesk se vede v jabloneckém
okresu na úpadek sklářství knoflí
kového krystalového a perlového

Ze Strakonic (Uhořela) Dne

29 srpna k polednímu vypuknul
ve statku Jana Smíška ve Svirati-cíc- h

ohefl který jej celý zničil

Dravý živel zachvátil též vedlejší
domky Jana Smitky a Jana Podle-

šáka Při tomto ohni přišla též

3letá dceruška manželů Smíško-

vých o Život nalezli ji jakožto
zuhelnatělou mrtvolu ve stodole
Z pohořelých páčí si škodu Smíšek
na 5000 zl Smitka na 700 zl a

Podlešák na 500 zL pojištěni jsou
Smitek na 2900 zl a Podlešák na

270 zl

Z českých Budtjoric (Utopil

se) Blíže knížecího jezu koupal
e zde dne 21 srpna odpoledne
v řece Vltavě I7letý Čalounický
učcB Rudolf Plach při čemž za-

bředl na místo 3 metry hluboké
v kterém neznaje plovati utonul
Mrtvolu vylovili po krátké době
z vody krejčí Vilibald Pelpos
obuvník Jan Mošna a obuvnický
učtfi Edvard Urbánek Okamžitě
zavedené pokusy k opětnému oži-

vení zůstaly bez výsledku a přivo-

laný lékař p dr Mautner mohl

pouze nastalou smrt konstatovati

Z Klatov (Požár) Dne 30
srpna ve 1 2 hodin v poledne vy-

pukl zde na půdě domu Číslo 117

Ignáce Pollaka v Pražské ulici
oheň který větrem podporován
rychlostí ble ku se rozšířil na sou-

sední budovy Čísla 1 1 7 1 20 a 1 2 1

Zdejší hasiči dostavili se v zápětí
na místo požáru Dravý Živel
IZ' t vlak a takovou rychlostí
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