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Pokrok Západuli

Praze Příhoda tato která stanedvacet zábavných a vzdělávacích dětí Šly jsme dále a z velkého

stavení se rozlehalo velice hlučně
Seznam hudebnin

K dostáni ta hotové v knlbku

pectví Pokroku Záp

Česká veselost sbírka původ huuio

í"

to jediný nevinně utracený život

dětský jiné neštěstí se nestalo

jediný dělník v brusírně zaměst-

naný žárem tak byl zachvácen

že mu vlasy a vousy ohořely on

sám však útěkem se spasil Otře-

sení vzduchu byle tak mocné že

všecky hodiny nejen v továrně

nýbrž i v továrních bytech a pí-sár-

zůstaly státi na pěti hodi-

nách 10 minutích Vznětím bu-

ničiny a benzinu způsoben ohefl

který však sřítivší se klenbou byl

zasypán a neškodným učiněn Ku

zjištění příčin výbuchu je zavede-

no přísné vyšetřování

Ohni na venkovf Zhoubný po

ČEŠI V AMERICE

Českým spolkům v Baltimo-

re povolila tamní rada školní uží-

vá ti dvě místnosti v primární
škole na Bond ulici a Ashland

avenue k vyučování dítek české-

mu jazyku dvakrát týdně ve stře-

du a ve čtvrtek

1 V Manitowocu Wis nomi-

nován byl demokraty za okresní-

ho klerka mladý krajan Fred Ma-

reš Nedávno vrátil se z Porto

Rica kdež byl starším šihovate-le- m

u druhého pluku

1 Davenport (Iowa) Daily

přináší velmi pochval-

nou zmínku o panu K V Špir-ko- vi

synu pana Josefa Špirka z

Davenport Iowa Karel Špirk

vystoupil tam totiž v úloze Bruta
v Shakespearově Juliu Caesaru a

dodělal se velkého úspěchu Zmí-

něný časopis píše: "Pan Špirk
okázal nám talent který slibuje
velkou budoucnost v oboru trage-

die na divadelních prknech Hlas

jeho i zjev jsou dobré a zajisté
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se předmětem trestního vyšetřo
vání v okolí způsobila nemalé
vzrušení

Výstava architektury a inlenýr- -

stvl v Praze dosáhla dne 28! září

počtu půl milionu návštěvníků

Když byl půlmiliontý návštěvník
zadržen nepřišel do velkých roz

paků a netajil svou radost Volal
s obecenstvem "Sláva výstavě!" a
ubíral se do administrační budo-

vy kde se ukázal s balkonu obe-

censtvu jež ho aklamovalo jako
nějakou primadonu Je to pan
Emil Fischer obchodvedoucí v

hostinci pana Čížka na Malém

náměstí Byl svými kollegy a

hostinskými skvěle uctěn a poho
štěn Půlmiliontý byl hojně ob-

darován Od výstavního výboru
dostal 500 losů výstavních seřa-děnýc- h

z různých sérií tak že prý
jistě aspoň čtyřikrát musívyhráti
Skvělost tohoto daru závisí tudíž
od další přízně které se bude tě
šit půlmiliontý u paní Štěstěny
Dále obdržel zlatou medaili od

společnosti ryjcj a jiné m nší

dárky

Velikoleýý tunel letenský který
vede ve značné hloubce pod ce-

lou výšinou letenskou od Králov-

ské Obory až k Vltavě při Stra-
hovské akademii v Praze byl prá-
vě prokopán Dílo toto náleží k

největŠím z oboru podzemního
stavitelství a sloužili bude praž-
ské kanalisaci Tunel byl proko- -

páván s obou stran Dne 26ho
íářf pracovníci obou stran pro-kopají-

cí

se k sobě hlučným po-

zdravem se uvítali a inženýři
jakož i obě družinydělníků poda-
li si ruce — velikolepé dílo bylo
dohotoveno! S prvními pracemi
k prokopání tunelu směřujícími
započalo se dne 6ho srpna minul
roku Během roku prokopán byl
tunel v délce 21 10 metrů od

Mauthnerových pozemků a bu-

benečského nádraží pod letenskou

výšinou až k občanské plovárně
Nyní se již jen tunel vyzdívá

Tlupa nebezpečných lupičů zatče-

na Z Králíků se oznamuje že

řnladkovský Četnický strážmistr
Sochor dopadl minulé dny spole-
čnost několika smělých lupičů
kteří již od jara byli postrachem
všeho okolí Způsob provedení
loupeží spáchaných poslední do

bou v Mittelwaldu Rosenthalu a

jiných obcích uvedl podezření
četnictva na jistého Františka
Bednáře ze Studené a na ženu ná- -

denníka Pospíšila z Bořitan Oby
dlí posléze uvedeného bylo obklí
čeno jistý muž pak jenž zadními
dveřmi chtěl uprchnouti zatčen
seznán v něm četnictvu povědomý
a pro krádež již často trestaný
pobuda Josef Rozsypal z Krum-pach- u

na Moravě který ještě v

dubnu odbýval si delší vězení na

pevnosti Kladsku v pruském Slez
sku V bytu Pospíšilově naleze

ny při prohlídce četné z krádeží

pocházející předměty Fospíši
lová její muž a 83letý tchán Bed-

nář jakož i Rozsypal byli zatčeni
a žamberskému okresnímu soudu
dodáni Při prohlídce byly zaba

veny i četné jiné předměty jichž
původ není ještě zjištěn ale jež se

zdají rovněž pocházet! z krádeží

Z omnclosti života Dne 23
září zastřelil se v Prostějově 22le- -

tý záložní kadet Leopold černý
Na smrt se patrně déle připravo-
val poněvadž zanechal 'několik

dopisů v nichž sděluje že činí
tak z omrzelosti života Před

spáchaným Činem posta vil si na
stůl krucifix a podle něho dvě
rozžaté svíce' Revolver mu dva-

kráte selhal a teprve třetí rána
mířená do pravého spánku učini-

la mladistvému životu jeho konec

Plesk udeřil do telegrafní stanice

Z Hradce Králové se píše: V so
botu 24 září panovaly ve zdejším
okolí silné deštivé přeháňky pro-

vázené několika údery blesku Jak
se dovídáme sjel blesk do kance-

láře nádražní stanice v Opatovi-cíc- h

nL kde zaměstnán byl prá-
vě úředník který odnesl to jen
silným leknutím mysle že někdo

rafi vystřelil U budovy stojící
vozka nemohl dlouho pohnouti
rukama rovněž dělník v zahradě
cítil silné bolesti v nohou Ač

úder byl mocný nestalo se neště-

stí žádné Očitý svědek vyprávěl
že blesk udeřil "z čistá jasna"
bez předchozí bouře rovněž po
úderu bylo pak 'úplně ticho v

okolí

Kdo za doby nynějšího měnivé-

ho počasí se cítí zemdlený a ospa-

lý ten by měl věnovati zvláštního

zřetele játrám Nechť užívá Dr

Aug Koeniga Hambuger Tropfen
nebcf ty poskytnou tilevy ústroji

schůzí během letošní zimní sezó- -

ny scnuze ony Duqou oaDyvany

každý druhý čtvrtek v síni Cesko-Anglic- ké

Svobodné Školy na 18té

ulici v síni Čechie na Emma ul

a v Town of Lake Vstup bnde

zcela volný ano vydání na schůzi

kryje se z mimořádného poplatku
od všech údkyři požadovaného
Za' to každá členkyně obdrží

zdarma vstupenku pro sebe a ce-

lou svoji rodinu ku všem těmto

schůzím První schůzi uspořádá
Velko-Výbo- r státu Illinois dne

20 října v Čes Angl Svob Ško-

ly a potom následovati budou

sbory Na programu bude

vždy jedna důkladná přednáška
dále recitace vážného i Žertovného
obsahu hudba a zpěvy které

hlavně mají býti přednášeny
dít-ka-

sester

1 V New Yorku sorganisován

byl první český výpomocný spo-

lek

1 Louis Brázda dvacet roků

starý český jinoch bydlící na far

mě na St Joseph Ridge blíže La
Crosse Wis vyšel si v neděli rá

no na hon Asi půl míle od do

nova kohoutek pušky chytl za

křoví rána vyšla a celý náboj
broků vnikl nešťastníku do boku

Zraněný se ještě dovlekl zpět do

mů kdež dostalo se mu lékařské

pomoci Ježto některé broky i

do břicha pronikly prohlásili lé

kaři stav jeho povážlivý

OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ

JACKSONVILLE Fla u ho

října — Ctěná redakce Pokroku

Západu! V našem táboře není

mnoho nyní nového Z hochů

někteří se vrátili z nemocnice ale

jiní opět stařiou Někteří odebrali
se domů na 3odenní dovolenou a

z těch mnozí se nevracejí neboť

se rozstonali doma Též náš ka

pitán McWicker od setniny F se
dnes roznemohl ačkoli dosud byl
zdráv a je takovým krajinám zvy
klý Byl v Austrálii Jižní Ame-
rice a vůbec mnoho světa projel
Druhého poručíka jsme ztratili

Byl nemocen něco přes týden ale
do nemocnice nechtěl jít Ležel

ve svém stanu a teprve když bylo
mu velmi zle dopravili jej do ne

mocnice kde ténoz dne o pul je-

denácté večer zemřel Jmenoval
se Thompson a pocházel z Fre-mo- nt

Neb Nyní první seržant
bude druhým poručíkem Dosud
nevíme půjdem-l- i na Kubu neb
nikoli Obdrželi jsme rozkazy
že se budeme stěhovati do Savan-na- h

Ga a odtamtud že vypluje
me ale náš guvernér pracuje prý

aby třetí nebrasský pluk byl roz-

puštěn Nevíme tedy jak to na-

posled dopadne Až se přestěhu-

jeme snad budu více novinek vě--

děti S pozdravem na všecky čte

náře znamenám se s úctou

Josef Zajíček

NEBRASKA Ct red — One

hdy jsem byla povolána do měste

čka W ku přítelce Američance

pomoci ošetřovat nemocné dítko

Městečko má smíšené obyvatel
stvo Je v něm značný počet Če

chů a tu jsem měla příležitosti

vyslechnouti posudky Amerikánů

o našem lidu lelikož přišli jsme
do této země abychom tu trvale

zůstaly musí nám ovšem na tom

záleŽeti co jiní o nás soudí a jestli
jest soud jejich spravedlivý když
něco odsuzují měli bychom se

toho stříci a varovati a tak nepo

skytovat! příležitosti k odsuzová

ní Při návštěvě oné anglické

rodiny pravila mi domácí paní
dobrá má přítelka že bude světití

svátek až se budou moci z onoho

města vystěhovat Na mou otáz

ku proč se chtí stěhovat odpově-

děla mi: "Pojďte sem a já vám

ukážu a suďte pak sama" — Vy

šly jsme na ulici a tu nejdříve jsme

potkaly několik slušně oblečených
dívek se šátkami na hlavách

Amerikánka pravila: "Tyto dívky

by nikdo nepoznal kdyby neměly

ty české pytle (ba?s) na hlavách"

Šly jsme dále a blíže železniční

tratě se loudala bídně oblečená

ženská postava s černým cárem

na hlavě a žokem od kávy za zá-

stěru do kteréž něco sbírala

Amerikánka pravila: "To je če-

ská čarodějnice všecko sebeře a

co kde může ukradne" — Pak

jsme zahnaly okolo rohu a před
námi si vykračovala Češka s vel-

kým kbelíkem (bucketem) a za-

stavujíc se u zadních dveří doma
slévala do svého kbelíku pomeje

Já se tázala jestli je moc chudá a

Amerikánka mi odpověděla že její
mul pracuje pří železnicí má do-

brý plat ale co ve dne vydílá
rtlzt ftťílt čzzzu cii ta nej--

rlittlckycb zpěvů a scén pro dva tři i vír

hlasů pr&vodem plana Sbírku tuto

edinou svého druhu můžeme vřele 00

porufitl ct spolkům zábavním a ochot

nickým neboř obsanuje Hojnost prinot
ovch komiekveh vvstuub k zábavám be
sedám atd ÍMue na skládá následující
seftity:

3 Operace komický troizpčv pro 3
mužské blasy 1100

7 Polka pro merlotlnv řili brkařkr
hudební žert pro 4 mužské blusy 8 pro- -

ouem piana ooc

8 ItoznáSeřl kultftry komická duetto

pro tenor a bas prav pian 80c

15 Bubřil a Záducha komické duotto

pro nižéí a vrisf hlas l(Mí

Besední koncerty: sbírka původních
kladeb obsahující:
1 Pozdrav do vlasti píseň na slovn

íol Jablonského pro sef et upravil V
'oula (v Clevelandu O) Cena partl
ury i hlasů : 100

2 Šuroařský trojlístek hudební žer
ro 2 klarinety a faot 25a

Kinder Klavier Schule Vorůbungen
W Schwartz cena 80c

T 4atra Ptr&iSvvrnira- - knmlrká dueto DrO
j yy v — ~

i tentory s prftv piana nio
Král Beludžistánie Ali Kábul Kanda-h- ar

LXXII komická opereta Cena

partitury 1 textu

i Osudná píseB (Hudba a pfsrfl k

Jnojmené činohře EliJky Peiíkovč
r div her sv 6)

f

Spisy vyJanájaSim naladěn

Leiefintkj kovář báseD Svatopluka Če-

cha dle původního v Rakousku skonů-skovanéh- o

vydinl Čítá 88 stran Cena
25 centů Do Čech zasáláme ji se zaru-

čením správného dojití za 'A centů Bě-

hem Jednoho roku rozebráno bylo vy-

dání prvé uspořádáno druhé americké

vydání
Památky letkých emigrantů Napsal
T B' apek 8 9 povodními vyobraze-
ními Cena vázané 75 centu

Valdítýn historicko-romantick- ý obraz
od Karla Iierloěe Cena 60 centu

D dictrt Attékih román ve třech dí-

lech od Duplesise Cena 60 centů

Po půlnoci román od Vác Vlčka 480

velkých stran Cena 80 cento

Ntbctpefné lajemlií román z antické-
ho nd Chas Keada 231 stran velkého
formátu Cena 40 centu

Elba a Waterloo historický román od
P Stolle 329 stran velkého formátu
Cena 00 ceiitft

Za Íe4 oleovu romnn od Xavier de
Montépin 1088 stran velkého formátu
Cena 75 centů

liukťpuy KrAUdoriikjj a Zelenohorský
se snímkem nékolika lišto prvnéjMho
poutavou přednáškou o nich od p J A

Oliveriusa obsahuje 144 stran Cena 25c

Tajrmttlví ilniinn na Porter Squarů
Napsal B C Farjeooi přeloženo z y

240 stran rolkéuo formátu Ce-

na 40 centb

Školní tikony v NebraBce ZčeStil an

Rosický Cena 60 cent

Nový VonU Krůto napsal Jul Verne-obsahuj- e

576 stran euna 75 centů
Vttnů lid velký román vélilasného ro-

manopisce ÉuRena Sue 1216 stran pou-e-e
1100

Tajemný hrad t Karpatech román od
Vernen 170 stran cena 20 centb
Chrom Matky Bolí t PaHli čili Esme-rald- a

spanilé dévča cikánské Román
světoznámého spisovatele Viktora Hugo
Obsahuje 512 sirau cena 50 centb
Oiudtwi stopou poutavý román od Em

GaborUna Obsahuje 415 stran cena
85 centb
Diti kapitána Oranta jeden z neivčt-Afc- n

a Dejpoutavéjsích román 6 Julia
Vernea Zaujímá 721 stran cena 60c

Veúleh stulbách povídka z dfijin čej
skýcb od Aloise Jiráska Čítá 256 stran
cena 20 centb
Meti proudy historický román z dčjin

českých od Aloise Jiráska Obsahuje
618 stran cena 60 centb

DÍIÁ lira aneb tři léta s třiceti histo-

rický román z dčjio českých za války tři-

cetileté od Lud Rellstaba Cítá 163
stran cena f 00

Moderní otroci Velepoutavý román
od B V Hacklander a Obsahuje K20
trnn pěkného formátu Cena 75c

V saloni a na galiích Román od
Ponson du TerraiL Obsahuje 608 stran
cena 40 centb

V Knihovně Americká vychází stále
výborné spisy od neivěblasDčtsích spiso-
vatelů Každých 14 inb vyjde seUt o 64
stratácb do roka vyjde 26 sešitů 1664
stran obyčejného velkého knibovéhc
formátu a předplatné na rok stojí nouze
100

Obrazy
K dostání za botové o Pok Západu
Jan AsiM Emeaský podobizna vě

blatného našeho zakladatele moderního
kolstvi-Cena- SOc

Hm phA ksaetlea Eantaickfst Sní-
mek snamenfteho umělce Vác Brožíka
Cena S100

flirte pM jsllátea snímek obrazu
znamenitého díla věhlasného malíře
Munkartybo ve ivětlotisku velkosti 81x
J s25c
Hne a Žilka krásné dva Utogrefované

obrazy nředsuvulicf české velikány
Uusaa Žižko boaícf se pro spolkové a
vpteln4 mUlnnkli lknf 1 ( :4 — iv ivuirCena obou dohromady ILOO

LasUsstr KUcel věrná podobizna to-
hoto věhlasného amerického ivobodáře
Ona 50 cento

Rejarska svatba krásnf barvotUkovf
obran od ruského malíře M Hakowskv-b- o

cena 50c

Kelembe nt kráL avef IpaaěU
skésa enimek znamenitého díla ielvf-teřnějU- ho

českého Bcaifře VácL Brožíka
Si7it ""i" "koupen byl nákladem

a se v Metropolitan Museu
uměni v New Yorku

barvotisovjt obres představujíc!
▼ reie raay aOtto

nfkó: v mnedf futr vnlk i_
bořící Muskvn NejtoamenitéjU to dílo

sakrování" Uvnitř byla skupi
na mužů poblíž u dveří stál mla

dý muž se ženou se třemi malými
dítkami na zemi a čtvrté na ruce

ženy Bylo vidět že muž tento

svůj chumáček pilně napájí Moje

průvodkyně si z hluboká po-

vzdechla a pravila: "Hleďte to

je obyčejný vzor České rodiny A

pak snad si tento lid myslí aby
jej jiný národ litoval aneb je zval

do své společnosti!" Suďte samy

jak mě asi při této procházce bylo!

NejhorŠÍ však na mě teprve čeka

lo Nemoc děcka se víc a více

horšila tak že přítelka uznala za

nevyhnutelno povolati lékaře z

Omahy a opatrovnici nemocných
ze špitálu by provedli na dítku

nebezpečnou vnitřní operaci Po-

tom se Často sešlo více osob s

opatrovnicí a vedli všeliký hovor

Ona byla velice hovorná a vypra
vovala jalť se jí kde vedlo mezi

jinými Došlo také na Čechy
České ženské prý nejlépe pozná

podle bosých nohou a českého

Šátku na hlavě Přítomný jeden

pán na to přisvědčil a dodal:

"Ano a české stavení se pozná

podle toho že mají obyčejně ucou-ran- é

kachny a svinskou ohradu
skoro před samýma dveřma Na

to opatrovnice z Omahy pravila:
"Well v Omaze je též mnoho

hodných českých rodin Víte co

vynaložili peněz na český den na

výstavě" — Na to jiný pán při-

svědčil se slovy: "Ano bylo to

krásné ale jak se většinou vraceli

do svých domovů? A kde skon-

čili ten den plný slávy a nadšení?

Večerní chmelení dojista vymazalo
u nich i ten poslední zbytek nad-

šení jež onen den v nich zbudil"
Jiný pán přavil: "Myslím že

kdyby byli ty peníze jež přípravy
k českému dni stály obrátili na

zavedení lepšího pořádku v če-

ských čtvrtích a upravení dvorků

a domků získalo by to trvalejší
úcta nežli pomíjející slávy jedno-

ho dne" Tento hovor jsem vy-

slechla se sklopenou hlavou a jazy-

kem pevně uzavřeným za zuby
neboť jsem musila uznávat že

jest to do jisté míry pravda a Že

za několik nepořádných musí pak
celek odnášeti Snad mi některá
čtenářská namítne že nám po
Amerikánech a jejích obyčejích a

způsobech nic není Ovšem my

se múžem strojit a můžem žiti

způsobem jak chcem a oni též

Však když de chceme žiti s jinými
nesmíme se od nich líšiti mravem

a krojem tak abychom nepřichá-

zeli v opovržení a nebyli vylučo-

váni ze společnosti Hleďme se

přispůsobit zdejším způsobům

zvykům a kroji zdejšímu způsobu
života a tím pouze jen získáme

Kateřina Špalíková

Z ČESKÝCH VLASTÍ

Výbuch t tovdrnř — Z Nýrská
došla zvěsť Že tarpnější továrna
na optická skla — patřící firmě

Eckstein a spolek — do povětří

byla vyhozena A vyšetřilo se

záhy Že čin ten mohl být jen zlo-

činnou rukou spáchán Pod díl-

nami továrny je totiž prostorné
skladiště různých hořlavin — ja-

ko benzinu líhu buničiny petro-

leje a pod — uzavřené silnými

železnými dveřmi na nichž jsou

upevněny dva visací zámky V

sousedství skladiště je pak bru-

sírna v "níž bývá zaměstnáno až

40 lidí V době kdy se výbuch
udál byl tam jediný dělník Nad

brusírnou je rozsáhlá dílna sou-stružn- ická

ku zpracování rohu

želvoviny buničiny a pod Dílna

spočívá nad spodní místnosti na

pevné klenbě opřené v silných
traversách Okna do všech míst-

ností jsou konstrukce Železné a

dřeva všude je co nejméně jen

nejnutnčjší V sousedství skla-

diště je byt domovníkův — Ve

skladišti tom udál se v pátek 23

září v 5 hodin 10 minut ráno

výbuch Byla totiž za-

pálena zlomyslnou rukou — jež

podle všeho ' z věnčí zamříženým
okénkem sirku do ní vhodila —

zásoba DuniČiny blízko vchodu

uložená a od té pak vzňala se

veliká láhev benzinu čímž vý-

buch způsoben Jak silný výbuch
ten byl vidno z toho Že Železné
dvéře skladiště vyaženy ze zdiva

a odhozeny značný kus jedna
traversa ▼ klenutém strope tak

byla prohnuta že spočívající na

ní klenba se t řítila železná kon-

strukce oken vyražena zdivo roz-

trženo na několika místech vede

ní elektrického světla přetrháno a

do bytu domovníkova vraženy
dvéře takovou prudkostí le
pftíly na bclTka 4 Jí roky starého

žár řádil dne 28 září v Hostíko
vě (okres plánský) O půl jedné
hodině noční vypukl nezjištěným
dosud způsobem oheň ve stodole
k usedlosti Františka J Poetzela

patřící a rozšířiv se následkem
dlouho trvajícího sucha velmi po
vážlivč strávil nejen všecku zá-

sobu úrody ale zasáhl také oby- -

dělná stavení i vedlejší budovy
Dva vepři a přes 100 kusů drůbe-

že jakož i všecko polní a hospo-
dářské nářadí padlo plamenům za

oběť Hasičstvo snažilo se úsi--

lovně aby oheň obmezilo ale
namáhání jeho po dlouhou dobu

bylo marné a teprv spojenému
obyvatelů obcí Bořenova

Výškovic Křížence
Lesková Plané Chodové Vyso
kých Jamen Staně Kpřina a j

podařilo se dalším účinkům požá-
ru položití meze Požárem po
stiženi jsou dvojnásob k politová
ní ježto nebyli na zásoby obilní

vůbec na obydlí jen nepatrnou
částkou pojištění — Veliký požár
zuřil v pondělí dne 29 září v

LetSanech u Vinoře kde vyhoře
ly tří stodoly náležející ve vlast
nictví hraběte Černína z Chude-

nic Požár strávil stodoly až do

základů při čemž utrpěl nájemce
dvora v Letnanech p Jerusálem

jemuž shořel i mlátící stroj Ško-

du obnosem 25000 zl kdežto

správa hraběcích statků páčí ško-

du na realitách vzešlou na 15000
zlatých Požár byl tak prudký
že kouř a čmoud rozšířil se i do

vzdálených obcí v nichž byl dosti

intensivně pociťován a kde oby
vatelé pro ostrý zápach ani spáti
nemohli

Sebevraždy z neiťastné lásky — V

podniku firmy Bárta a Tichý za-

městnaný dvacet roků starý skal-

ník Václav Petříček vyšel si v m

dnech večer s bambitkou z Sytu
rodičů svých v Holině u Zbrasla
vi Rodiče neměli ani z daleka
tušení jakými zámysly mladík se

zabývá neboť vyprávěl že musí
zastřelit psa který jevil známky

vztekliny Za chvíli po odchodu
mladíka zavznčla v nádvoří střel-

ná rána a teprve na zoufalý ná-

řek domácí vyběhli na nádvoří

kde nalezli mladíka s prostřele-
nou hrudí Petříček byl do mla-

distvé dívk) horoucně zamilován

a když láska jeho nebyla opěto-
vána odhodlal se k sebevraždě

Ústí hlavně bambitky sice namířil
si na srdce při výstřelu však se

mu ruka třásla a náboj místo do

srdce vnikl do hrudi Těžce zra-

něný mladík byl dovezen do praž-
ské všeobecné nemocnice k oše
třování — Podobná okolnost byla
důvodem ku sebevraždě 18 roků

starého Antonína Vorla jenž dne
26ho září dopoledne lehl si na

koleje dráhy u Kladna a byl
na kusy roztrhán — M

Ch 28 roků starý magistr phar- -

e bytem v čísle 616 v Krá

lovské ulici na bmlcnově byl v

týž den odpoledne v sebevražed-

ném úmyslu požil značnou dávku

cyankali a za krátko nalezen byl
mrtev V zanechaném dopise u-- dal

že nešťastná láska dohnala

jej k sebevraždě Mrtvola dopra-
vena byla do pathologického ú- -

stavu

Postřílena na zbraslavském mo-

stě Nový most pnoucí se přes
Vltavu mezi Zbraslaví a Závislí

stal se dne dvacátého šestého zá-

ří dopoledne jevištěm politování
hodné nerozvážné příhody Anna

Sulanova 14 roků stará dcera

obuvníka ze Zbraslavi ubírala se
na Závist' Na mostě setkala se

se 14 roků starým Antonínem
~
Cniadem synem nvStinskeno ze
Závistí jenž nesl přes rameno

přehozenou brokovnici Mladík
zastavil dívku sundal pušku s ra-

mene a zvolal: "Ando ta by tě

projela!" Při tom hlaveň namířil

na dívku ačkoliv jej kolemjdoucí
k opatrnosti napomínali Mladík
v domnění že puška není nabita
stiskl kohoutek a v tom okamžiku
zatřeskla střelná rána Dívka

'jíl celý náboj vjel do prsou s vý
křikem klesla na most a byla ve

stavu velmi povážlivém doprave-r- i
Č3 I— trcti cr=ocaica v

že' nadejde den kdy Davenport
bude na p Spirka hrdým"
1 Na demokratickém lístku o~

kresu Bon Homme v Jižní Dak
běží za úřad pokladníka pan J
Žitka a za auditora J V Teibel

Za smírčího soudce pan Karel

Blachnik a za konstébla N Ko--

lecký
i Panu Antonu Musílkovi

Tyndall Již Dak byl by málem

shořel salon Chytlo se v pod-

kroví nejspíše od špatného komí

na na štěstí však oheS v čas spo- -

zorován a uhašen Škody má arci

mnoho pojišťující společnost mu

v£ak dala jen $219

1 Po dlouho trvající nemoci ti

Se a bez bolest' skonala v Lodi

Columbia County Wiscon opět

jedna ze starých osadnic a věr-

ných Češek paní S Kozlová
Do Ameriky přijela roku 1854
se svým manželem a první rok
zdržovali se v St Louisů Mo

Pak se přestěhovali do Manito-wo- c

Co Wis kde bydleli 35
rokfi a poslední léta zůstávali

při Lodi Wis Vychovali řádně

a dobře zaopatřili dva syny a

čtyry dcery

1 Velkořád Dakota Č S P S

sejde se dne 24 listopadu aby
zvolil vyslance do sjezdu Národ
Hlavního Řádu a opravil domácí

pravidla podř řádů

1 "Domácnost" vydávaná v

IMilwaukee p A Novákem

číslem ze dne 5 října
XVIII U příležitosti té vyšla
ve svátečním rouše
' '

H Mladý Josef Teibel syn zná-

mého rodáka J V Teibla z Tyn-

dall píše z Manily že jsou Dako-ťan- é

tam většinou zdraví ale dle
horka tam panujícího nemohou na

žádný pád býti daleko od onoho

místa kde je pláč a skřípání
--zabu

Ti Za komisaře na demokrat-

ickém lístku v Lesterville okres

Yankton Jižní Dakota běží Jan

IZalnovský
1 V Lakeport okres Yankton

Jižní Dakota zemřel známý a

všeobecně oblíbený rodák pan
Václav Novák Narodil se dne

11 dubna 1832 ve Zvoli u Pra-

hy By mohl svou četnou rodinu

lépe zaopatřiti na vybídnutí svých

přátel přistěhoval se roku 1870 do

Ameriky a to do South Dakotydo
Lakeport v Yankton Co kde si

dle práva pro domovináře poze-

mek vyhledal a na něm se také
hned usadil a na tom místě až do

posledního okamžiku bydlil

1 Holírnu krajana Vomočila a

Aha v Cedar Rapids navštívili

zloděii a ukradli I50 na hotovo

sti vSecky břitvy nožky a bedni

Zku doutníků

1 Delegáti na sjezdu Ústřední
Katolické lednoty ▼ Omaze ko

naném sebrali mezi sebou Í58 a

70c ve prospěch katolického si

rotčince kterýž v Chicagu zřízen

bude

5 česká židovská obec v Cle- -

▼élandu založená před 25 roky

slavila onehdy své stříbrné jubi

leum Za doba tu zbudovala si

třasnou synagogu a zřídila vlastní

Líbitov Zajímavá však jsou jmé-

na £f adníVa této české židovské

cSce Rabínem je Dr L Darm

startér a dalšími úfadníky jsou: D

J Zinner předseda S Gruene-kJ-4

místopfedseda A Berg po-iiin-
ík

A- - Tau&er tajemník Ve

r~rívní radí zasedají: L Adler

Á Weisskopf a J Goodman ko-£'zl- ~_

rza ji J Federman

H' tl cbiry Jednoty Če--

V

V!

aawocBiiceo sanure Jteueoaiera 80c
vTavr kMi Snímek sdeHieho

otiasn Koay Boebeurovy Wc
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