
Pokrok ZApadu 7
AbUESÁŘ DrEHolOYtchínsr zítra''—Bude ples ještě jeden

prémií je 17 a všecky pěkné Jak
se vydaří sdělím Vám opět

Váš Zpravodaj

Nemohu Vám popsati ty obliče-

je našich občánků po vyjití "Prav-

dy" v kteréž se Zasláno nalézalo

Samo sebou se rozumí že redakce

Pravdy udělala z toho úvodní člá-

nek pod ohlavením: "Jest pan
W V Wojtíšek kolikanásobný
předseda českých spolků zloděj?"
Některým lidem bylo jako v do-

bě kyselých okurek Později ví-

ce Čekejte že to budou chtít
zamalovat S pozdravem

K M

OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ

LONG ISLAND CITY — Ct
redakce Pokroku Západu! Jak
povědomo české veřejnosti v ce-

lém Soustátí nevyplácí se Národ-

ní budova v 73 ulici nedávno

velkým nákladem vystavená a

značným nákladem nově přistavě-
ná Inu ovšem hned se to najed-
nou nemohlo postavit musilo se
stavět na dvakráte Ony byly dva

"komišny" Jak pak by se ale

vyplácela když správa té samé
nalézá se v nepoctivých rukou V

posledních dnech vyšlo na jevo
zlodějství které prováděli předáci
tak zvané "elity" kteří licoměr-ný- m

jezuitským jednáním klama-

li veřejnost českou Pánové oba
několikanásobní předsedové spol-

ků vůdci českých demokratů zdej-

ších jsou postaveni na pranýř —

uveřejněním zaslána v socialisti-

ckém časopisu "Pravda" Máme
zde sice povolanější listy české
však ty nemohly vlastně nesměly
zasláno uveřejnit Myslím že mi

nezazlíte když zasláno dovolím si

zde uvésti '

[ZASLÁNO]
Ctěným spolkům zastoupeným

v České DobroČ a Vzdělávací Sp
a Českému obecenstvu vůbec!

Já nížepsaná dostavila jsem se

do schůze č D V Společnosti v

pondělí dne 23 ledna 1899 abych
poukázala na hanebné šantročení
a vyděračnost p W V Wojtíška
kterýž je zvolen do rozličných vý-

borů pro Národní Budovu Však

posuďte jednání Vašeho předsedy
Č'D V S p J Kruliše Ten

jednotě Tím přiblížila se jednota
značně k cíli svému aby všichni
horníci britští v ní byli soustředěni
Neboť zbytek walesských dělníků

jistě se brzy připojí načež by od-

loučeni od jednoty zůstali již jenom
horníci durhaniští a northumber-landšt- i

kteří ovšem od let už mají
vymoženu 7 hodinnou "šichtu"

Pozůstatky Andéeova balonu Ze

Štokholmu se oznamuje: Prof A

G Nathorst dostal od kormidelní-k- a

H J Hasluma jenž minulého

leta byl druhým kormidelníkem

na lodi "Antarctic" zprávu o po-

divné příhodě mezi Islandem a

Grónskem na ledových krách o

níž mu vypravoval kapitán lovecké
lodi "Herald Harfager" Čtrnácte

dnů před sv Janenm Křtitelem

dostala se loď mezi Islandem a

Grónskem na 66° 30' severní šířky
a 280 zapadni délky od Greenvi-ck- u

mezi led Nalezli tu tuleně a

všechny čluny vyslány na lov Je-

den Člun s posádkou pěti mužů

plul mimo ledovou kru na níž

zpozoroveli cosi co se podobalo
kupě klestí anebo velké hromadě
ocelového drátu Bohužel věc blí-

že neohledali neboť nastala silná
mlha a z obavy že by nenalezli
cestu nazpět k lodi veslovali ryhle
zpět Když kapitán zvěděl zprávu
mužstva zůstal několik hodin na
místě doufaje že mlha se rozptý-
lí ale když se to nestalo a moře

počalo být nepokojné plul kapi-
tán s lodí směrem jejž mu muž-

stvo Člunu udalo aby možno-l- i

onu ledovou plochu opět nalezl
Avšak následkem stálé mlhy se mu

to nepodařilo a loď byla nucena
vrátit se s nepořízenou-- Kormi-delní- k

Haslum muž v každém
ohledu spolehlivý a velmi zkušený
velice lituje že plavci blíže neohle-

dali ona "hromadu klestí" Omlou-

vali se tím že tehdíž na Andréeúv
balon ani nevzpomenul a byli zce-

la zabráni snahou dostat se opět
k lodi Teprve když byli opět na
lodi počali přemýšlet o tom co
viděli a oznámili to kapitánu jenž
pak ovšem nadarmo podnikl vše
co bylo možno aby záhadnou ku-

pu opět nalezl Ovšem nelze tvr-

dit že onen záhadný pledmět po-

chází od Andréea — vždyť to mo-

hou býti též věci jež zanechal na
lodi "Fram" — přece však zaslu-

huje pozornosti tato příhoda jež
snad naznačuje stopu smělého

ČESKÝCH SPOLKU

OMAHA
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Ho laih St ťrtxm Kurt IlavHka 14OTSo inu
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Sbor Boleglara i 60 JČD

odbývá hvIi6m kaidou 2 nedtll r Hiexicl v Ná-

rodní mul o hudp PreJoedka Aut Kment
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Sbor Čechle D oř H l 161 A0DW
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předsedkyně Jos Homolova tajemnice Marie
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1
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Frank Doležal
Oeaiký pro-vnll- t

FREMONT NEBRASKA

VyNzuje veškeré íoudnt a práTof
zále-Jilor-

il

při vrcliolm Deb krajském soud
kterémkoliv okresu Maje dfikladne

znalosti práv nabízí služeb svých ct
krajanům ve viech řiUlcb státu 2ttf

FR CUBA
Český právník

VE SCHUYLER - - NEBR

Vede právnf pře při všech sou
dech v kterékoliv části státu a po-

slouží právní radou ve všech pří-

padech Pečuje bedlivě a osobně
o všechny záležitosti mu svěřené

Reference: Bankovní dum F

Foldy Adresujte: Fr Cuba

Shuyler Neb

Postarejte se
o budoucnost'
svýcli rodin

přistoupením
k rtnvětvenámn
ř4dU—

lha
Jenf vyplácl pojistná

pravrie a ryohle

JEDNÁNÍ V ŘEČI ČESKÉ

Hledají se jednat lé

k zaloieil! nových tá'-or-
Výhodná pod-aiin-

Dopllte o podrobnnatl Česky neb angllokyna vrchního velitel

J C ROOT
811 8heely lilock OMAHA NEB

3
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Kirchmanovo

WMMýdlo

BjiLMídlo
soitoii

Mýdlo
Jsca eejlcpií v trba

THE EIBCHUAN CO

□ W Di St hlird
CtLlcacro zu

fof Nemá 11 Tál ob
na mjfdla na

sklade adelt mn nati
V adrtM

njuirii
Uplaý seznam knih k dostán

rdama v knihknpectvf Pokrokn

Švédského vzduchoplavce

Zachrání dítky
ChnmbrlHiii'8 Giugh IVmedy za-

chránila tisíce dítek záškrtem trpících
Lék tento nemá sobě rovného v přípa-
dech nastuzenin aneb modrého kaAle

Z ČESKÝCH VLASTI

Stavitel dómu svatovítského v

Praze architekt Josef Mocker
zemřel dne 17 leďna ve stáří 63
roků

Z neítastné lásky V Bisku pi-

cích na Moravě zastřelil se dne

14 ledna večer 24-let- syn rolníka
Martin Dočekal Jako příčina
zoufalého činu uvádí se zhrzená

prý láska

Pit ehlaptů na útěku do zemi vý-

chodních Touha po romantických
historkách vylákala dne 15 ledna

pět mladistvých školáků z Král
Vinohradů do daleké ciziny
Opustili domov a své rodiče jimž
nezanechali pražádných zpráv v

který směr se dali Dle pověsti
soudí se že pustili se dráhou k

východu Po- - dobrodružných mla-

dících se pilně pátrá

Otráven kysličníkem uhelnatým
Dne 11 ledna nalezen byl I7letý
nádenník Josef Hoering z Pobo-řa- n

ve světnici novostavby mrtev
a lékař shledal že otráven byl
kysličníkem uhelnatým Hoerin-gov- i

bylo nařízeno aby vytápěl
světnice novostavby koksem by

rychleji vyschly při čemž bezpo-

chyby usnul nebo zúmyslně chtěl
u ohně noc přespati

Otrávila se ze Salu nad úmrtím
své matky Do všeobecné nemoc-

nice byla dne 17 ledna v povážli-
vém stavu přivezena 24-let- služka
Marie Marholdova do Nového
Knína příslušná a na Královských
Vinohradech bydlící Marholdo-v- é

před nedávnem zemřela matka

již nevýslovně milovala a nad
ztrátou její želela tak že seškrá-

bala ze Čtyř krabiček sirek kostík
a roztok jeho v sebevražedném

úmyslu vypila

Sebevraida na hřbitov! Dne
12 ledna oběsil se na hřbitově v

Unčově 481etý dělník Fabián
Kender Oběsil se na pomníku
zemřelého děkana P Pillera po-

blíž hrobu své ženy která před
několika týdny zemřela Na zmí-

něném hrobě byla sebevrahova

čepice a pod ní lístek lístek na
němž bylo napsáno: "Zde od po
čivá moje ženuška a také já chci
zde odpočívat nemohu si již po-

moci Fabian Kender"

Oheň Večer dne ik ledna
byli obyvatelé v Řepích polekáni
ohněm který vypukl na půdě
domku číslo 45 Od hořícího
stavení zapálena byla stodola rol-

níka pana Frant Pachmanna
která i se zásobami slámy a píce
shořela úplně Mimo to byla
zničena kolna statkáře p V Sto-léč- ka

v níž nalézalo se asi 200
centů uhlí a zásoba dříví Vlast-

ník domku č 4S losef Vorel

utrpěl škody přes 600 zlatých
Pachmann 1000 zl a Stoleček

200 zl Všichni tři byli jen men-

šími obnosy pojištěni K ohni

který se při panujícím větru úžas-

ně Šířil dostavilo se několik ha-

sičských sborů z místa a okolí

ZAJÍMAVOSTI

Stávka sametářů V Krefeldu

přestali pracovat 15 ledna vš chni
tkalci-sametá- ři Stávkujících je
celkem asi 2000

Neltistl v přistaví Z Takomy
se oznamuje Že anglická loď "An
delina" překotila se 14 ledna v

tamějším přístavu za prudkého!
vichru a potopila se Kapitán a
18 mužů z posádky utonuli

Výbuchem benzinu v Pešti jejž
způsobil učen nik zacházeje ne-

opatrně se sirkami prolomeny
stěny sklepa popraskala všecka
okna protějšího domu a vytržena
vrata Při hašeni přišli k úrazu

Čtyři hasiči

Vraida sebevraida na ulici Ve

Vídni zastřelil krejčovský pomoc-
ník Biedermann na veřejné uli:i
svou milenku asletou Spoettelo-vo- u

načež se sám zastřelil Jako
motiv hrozného činu uvádí se
žárlivost

Jednot dllntcká st 400000 iteni
Mohutné společenstvo horníků

britských sestoupilo se právě v

Edmburgu k výročnímu sbromáž
dění 55 'delegátu zastupuje tu

408651 dělníků Výbor jednoty
mohl se na sjezdu poeblubiti
dvěma triumfy: prodloužením
smlouvy s podnikateli kterouž

byla minimální mzda vybojovaná
po dlouhých bojích zaručena al
po rok 1901 a přistoupením 60

SCHUYLER 1 ťinora 1899
Ctěná redakce! Dne 26 ledna od-

býval spolek Novověkých Dřevo-
rubců Amerických (M W A)
Jan A Komenský v síni pana
Janečka veřejné nastolení svých
uřadDÍků zvolených na rok 1899
spojené se společenskou taneční
zábavou za dosti hojného účasten
ství jak členů tak i hostí Na
stolení provedl soused p F R
Chrastil co vrchní konsul a J
Žabka co vrchní lesník Nasto
leni byli pánové: Jan Týbora
konsul Vincenc Fajman návod
Čí Jos Zerzan tajemník Václav
J3alon průvodčí Vác Bartůněk
pokladník Jan Richtig výbor
majetku Fr Kohout vnitřní a
Jos Holoubek venkovní stráž
praporečníkem v posladní schůzi
zvolen Jos Severin Po odby-
tých obřadech promluvil p Chra-

stil v delší dobře promyšlené řeči
k obecenstvu uváděje ve známost
vznik a vzrůst těchto spolků
vůbec a našeho zvláště a zároveň

poukázal na včasné přistupování
mladších členů a na užitek jaký
oni rodiny jejich a spolek z toho

nMeznul ve vetešnickém jednom obchodě
Krista ktprilí nrtf nndiinž t a„

má Že slova jeho dobře byla
pechopena dosvědčoval po skon
čení hlučný potlesk Kéž by se
ale také krajané dle nich zacho
vali a o budoucnost svých milých
se postarali Na to rozproudila
se taneční zábava při níž výbo
rem podávány různé chutné zá-

kusky a občerstvení — Dne 30
ledna pořádal čten ochot spolek
"Tyl" v téže sídí maškarní ples a
ačkoliv nebylo počasí právě příz-
nivé dostavil se přece nad očeká-
vání hojný počet jak maškar tak
i tancechtivého obecenstva
Ceny — celkem ti — rozděleny
byly "mezinárodním" výborem
sestávajícím z 3 Angličanek x

Němce a 5 Čechů následovně:
Mužské: t (matoganový houpák)
krkonošský hodinář p J Žabka
2 (stfibrné kapesní hodinky s ře-

tízkem) Slovenský sklenkářpJos
Šmatlán 3 (bronzové hodiny)
Čeký uhlokop p Jan Vařejčka
4 (skvostný příbor návodu) Ame-
rická polní nemocnice bratři Pa-

vlíčkové (lékař a raněný) a ošetřo-
vatelka červ kříže p A Langer
5 (taška na noviny)VodníkpJ Vr-

ba ml Dámské: i(oár zlacená Ži-

dle) malířka sL A Vrbová a
(čajový příbor 34 kusů) Číiianka
pí M Váchová 3 (šest párů no-
žů a vidliček) Mír p Chrastilová
4 (plyšové album) Duha pí M

Beckrová 5 (stolní lampa) boto-vitel- ka

pírek k maštění koláčů sL
Marie Otradovská a konečně 11

(dětský vozíček) Český žid p Fr
Kohout Mimo tyto i jiné ma-

sky zasloužily uznání jako kroti-telk-a

hadů černošský párek ob-žin-

fialka sedmikráska novi-

nářka rakouská markytánka pa-stý- řky

a mnohé jiné Po poděle-
ní započal teprv pravý rej který
potrval až "do rána bílého" a dou-

fám Ie jak masky tak tanečníci
odcbáreli ospokojeni—vyjma snad
ty nepodílené— ale af se t£U 6ti-ebo- tt'

"co není dnes mtU lú

NOVÁ PODOBIZNA KRISTOVA
í1- - ?°7er D'Aeen pf-e- nedávnem

V Itlmo velkv bronzoví nenfz 8 nodobon
savadnfcb obrazu jeho se lffií Na penízu tomto nalézá se ve znakách hebrejskích slovo "Jesus'' a znatelé numismatiky prohlašují ie prý obraz onen lest iisié
snímkem Kristovy podoby v času apoStolstv)

TELEPHONE 431

atozeoiiH I

lili-- FAUNÁM ST

PrdáTuinely DeW My

tvrdijtio

i múvéhD uhlí

pro domácí potřeby a za ceny

vidy nejlevnřjší

Zaručujeme Vám poctivou plnou
váhu a bezodkladnou záailfu ZKoste

objednat! si uhlí u nás a jsme jistit že

jinde nebudete kuporatl nei li a

Nebraska Fael Co
1414 FAIlVAM TJIjI E

8m8 aneb na Jackton a 7 ulici

TQZjT

1)0 TEXAS

TaiicirjB!Sfl!iiTs Tízy i vdú

JUjIeoAí drána Ota Vawh mlat

Mexika a na frdMdum pmVMu

místo aby užil svého čestného a

vážného úřadu ve prospěch Ná--

rodní Budovy což jest jeho sva
tou povinnosti totiž podobné věci

odhalovati a takové charaktery na

pranýř postaviti — on co předse-
da pravím samého p Wojtíška
hájil a vyděračnost podporoval vý-
rokem svým ke mně že kdyby
věděl za jakým účelem přicházím
Že by mne byl ani do schůze nepu
stil Po výroku tom bylo jeho
největŠÍ starostí aby mne ven do-

stal abych snad [ježto nebyl sobě
jist nevím-l- i ještě více] další věci

neprozradila Pročež řekl abych
se vzdálila Můj účel byl říci tam

jak pan Wojtíšek dávaje mému
manželi objednávku na jednu pum-

pu do Národní Budovy pravil:
Strýčku počítejte o 150 doll více

mně však oa to pivovár zaplatí
A teď jděte k panu Chocholovi on
Vám ukáže čeho je třeba Když
ale pivovár nechtěl platit tu pan
W V Wojtíšek řekl mému že
má žalovat Č D V S a on že tu
žalobu dá jednomu známému ad-

vokátu tak aby Č D V S nevě-

děla že to jde skrz jeho ruce—ale
s tou podmínkou Že dostane dal
ších Siooza zastupování — a pík
ie jsou peníze jisté "Ta sorta
doutníkářská to zaplatí pravil
Na to můj manžel nepřistoupil an

peníze nutně potřeboval a pak se
nechtěl propůjčili k takovému
humbuku vAČi Národně Budově
Následkem toho byl nucen si vzíti
zkušeného právníka Dr F Ne-kar-du

který mu soud vybral a
nemnsi! platiti Žádných 150 dolL
"komiin" Pak-l- i pod prostřed-
nictvím výboro tohoto kalibru Ná-

rodní Budova bude prospívat bu-

de to zázrak devatenáctého sto-
letí
Vinou páni W V Wojtíika a

J Kruliše jest
' I místo 300 doL

vyšlo to přes tisíc dollaro
S úctou UarieBnd

Jda prime sta

~jzLb Dssa C?£=0:

r&ca Styk? CibvZ
'octtrts n=rtc ZVx

- o n r
FreájLicejte aa Knihovou Ame--

_

c$9 ci:xa k


