
Pokrok Západu
Uclná jízda do Minnesoty ČEŠI V AMERICE

11 Včasným přispěním rodičů

zachráněna byla před uhořením

1 V Eastman Wis zemřela

stará osadnice česko-americ-

ovdovělá paní Barbora Svidenská

Přijela do Ameriky se svým man-

želem roku 1854 a to nejdříve do

Chicaga Potom se přestěhovala
do Johnson okresu v lowě a dva

její synové Josef a Martin při vy

NEPOTŘEBUJETE
lékaře při každé mnlé nemoci za to však
bezpečný lék pro případ nebezpečí Tisíce

byly uspořeny chováním v zásobí

07 J II KcLeairc
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vor ónd [iidney Bolm
bezpečného léku pro neduhy ledvin jater a měcbýře Užívejte ho bez
odkladu pro bolesti v kříži zbrázděný jazyk ztracenou chuť k Jídlu
a změnu v moči a výkalu Test radno aby byl každý na ně připra-
ven Na prodej u lékárníku po $1 00 láhev

THE DR J H McLEAN MEDICÍNĚ CO St Louis Mo

The Chicago Lumber Co of Omaha

výnoúnš nanoupiti staveonf dříví
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Hospodář tento první úspěšný

rolnický časopis v české řeči ve

Spojených Státech zakončil po-

sledním číslem ročník osmý Vy-

davatelstvo i redakce mohou býti
s výsledky docílenými spokojeny

Hospodář nastoupil dráhu jež

pokryta byla předešlými nezdary
a osud takový předpovídán byl
též časopisu tomuto Avšak vy
trvalá píle pečlivé zkoumání a
náležité pochopení potřeb a tužeb
našeho farmérstva zvítězily Ze

skromných počátků rozšířil se

Hospodář do všech končin této
ohromné zemč ba vyhledáván
jest a hojně čtenářů a příznivců
získává i ve vlastech zámořských
Dnes není české osady na této
straně oceánu aby tam Hospodář
nebyl vítán a se zálibou čten
Kdo sledoval pokrok časopisu
toho musí doznati že nebyl a
není to podnik vypočtený jedině
na finanční zdar Se vzrůstáním
kruhu odběratelstva zvelebován
rozšiřován a obohacován byl ob-

sah časopisu tak že dnes není

předmětu zajímavého pro hospo-
dáře a hospodyni aby nedostalo
se mu náležité pozornosti z péra
povolaného A na té cestě ne-

ustálého zlepšování nehodlá se

Jest Jcdliou ipoltíností - kde lze

JTrank: 3?íťb©relc'f
prodávat

JOHN BOEKHOFF
-

VELKOOBCHODNÍK- -

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

Nejlepzt droby jaká ? trhu k doatáni Jmd máto na ekladS Prodávám Je na quarty i Kallony

Lee-Glass-Andre- esen Hardware Co
— prodávají ve velkém i —

Tlačené vyrážené a lakované plechové náčiní— Cínován plech
íeleaný plech a kovové zbožf— Ostnatý drát hřebíky nožířské
zboží bicykly střelné zbraní náboje a aportovNké zboží

t2l9-'22- 3 Harney ulloe - - - OMAHA NEBRASKA

V dnech od 17I10 do 27ho úno

ra budou se prodávati jízdné lístky

po všech dráhách z celého západu
za cenu sníženou do Nové Prahy
Minn z kterékoliv železniční sta
nice v Minnesotě Wt&consinu

severní a jižní Dakotě lowě Ne- -

brasce Coloradu Kansasu a Okla-hom- e

Lístky tyto jak svrchu
uvedeno -- počnou se prodávati
dnem 17 února a budou platný
k návratu do 3 března tedy
plných čtrnáct dnu

Spůsob jakýmž lístky za tuto
sníženou cenu v oněch dnech

lze jest následující:
Za lístek do Nové Prahy musí

se zaplatiti plná cena však záro-

veň" musí se požádati jednatel
kterýž lístek vystaví o certifikát
že vystavil lístek ku jízdě k sjezdu

Západní Cesko-Bratrs- ké Jednoty
(Western Bohemian Brotherhood)

Tyto certifikáty bude povinen
každý po příjezdu do Nové Prahy
ihned předložit! k pedpísu výboru

panu F S Vanáskovi a když

jím takto potvrzeny budou obdrží

každý na základě toho certifikátu

jízdu nazpět za jednu třetinu oby

čejné ceny Ušetří tím tedy každý
na jízdě celou třetinu veškeré

jízdní výlohy
Dodáváme že snížených cen

jízdních zúčastniti se může každý
nechť jest vyslancem aneb ne
neboť snížení platí pro všechny
účastníky bez výminky Účastníci
kteří pojedou ze Sev Dakoty neb

Minnesoty po Great Northern

dráze musí vzíti sobě lístky s cer-

tifikátem do Mirjneapolis a pak

ABRAHAM LINCOLN

South Omaha Brewing Co
B-- 7ETTEE aaaaíltel

'' v'í
výtečné pivo obyčejné jakož I zvláštní druh "Pale Export"

Telefon v South Oranže 8

METZUV
vyrábí vyhláSen a po celém Aktzuv ležák Objednávkám vřnujese

západe1 za ncjlepší uznán

Omaha Brewing Ass'n Pivovar

vyrábí celém západu rozesýlá výtečný ležák

S-- ZASTAVITI KRUTY KAŠEL?

Kaídý ze zkušenosti dobře ví Ze suché stdlé poka&lávánf je
velmi vysilujícím a že často J předchůdcem nebezpečneno

— zAzažtvi plíenitoo emata
Prol míli !yU pUruHtlti aby vale zdrávi aneb dokonce vál ílvot

byly ohrožovány kdyl několik Jen dávek fcHtf

7letá dceruška manželů Kastnero- -

vých v Chicagu Hrála si blíže

kamen když tu náhle šatečky se

na ní vzňaly a brzy i snodní su-

kýnky se chytily Na pokřik
děvčátka přiběhli Kastnerovi a

hořící šat s něho strhali Popá-len- i

jsou všichni ale nebude to

dlouho trvat než se pozdraví
1 V Clevelandu zemřel starý a

všeobecně vážený osadník p Jan
Vaněk jenž roku 1867 do této
země se přistěhoval Při smrti
čítal 82 roky Zůstali po něm

čtyři dospělí synové kteří čile

podílejí se na národním životě a

všeobecně váženi jsou

1 V Chicagu málem byly by se

zadusily plynem z prasklé roury
v ulici unikajícím tři české rodi-

ny Zahrádkových Sadílkových a

Schejbalových V noci z pon-

dělka na úterek onemocněli děti i

dospělí a jedině včasným otevře-

ním dvéří a lékařským zakročením

zachráněni byli před zadušením

Roura praskla následkem krutých
mrazů

H Píše se z Caldwell Kan:
"Vzdor to-n- u že úroda nebyla
valná s potěšením patříme na

dílo které jsme svorně vykonali
na poli národním Konečně jsme
se dočkali zbudování své vlastní
síně pod řízením svobodomyslné-
ho spolku "Osvěta" blavnost
zasvěcení síně se odbývala dne

21 ledna kterou zakončila taneč-

ní zábava Ještě nikdy snad v

našem okolí neshromáždilo se

Z CHUPCFITOWNU

tolik vlastenců pod jednou stře
chou jako tentokráte"

1 V Globevillepředměstí to
Denveru Colo kde krajan Emil
Forman je mayorem a rodák Max

Malich městským pokladníkem
pomýšlí se na založení nového
řádu Z Č B J V Denver stává
už řád této zkvétající jednoty
" V oddělení pro šílené v ne

mocnici St Mary v Brooklyně
N Y zmítá se na úzkém lož

jeden z amerických hrdinů kteří

prodělali boj u Santiaga Je to

krajan Frant Kozlík Týž jako
dobrovolník přihlásil se když
vypukla válka se Španělskem a

byl přijat k dělostřelectu U

Santiaga postižen byl horečkou a

dopraven do nemocnice kdež

pozbyl rozumu V záchvatu Šíle

nosti volá své přátele a známé

aby přinesli vody a posily pro
raněné soudruhy

1 V Brooklyně N Y přiřkla
porota l5ooo náhrady oletému

Josefu Kopejznovi jenž v září
1895 přejet byl a těžce zraněc
elektrickou károu

V Clevelandu policejní soud

ce uložil f 200 pokuty a Šest mě-

síců v robotárně Petru Jenšíkovi

jenž ženu svoji surovj týral a

onehdy dokonce ' na rozžhavená

katr na ji převrhl Soudce vyslo-
vil politování že zákon mu nedo-

voluje aby chlapa toho ještě

přísněji potrestal

Zpráva o truchlivé události

dochází z Carry 111 Minulý tý
den krajan Píchá na němí častěji
jevily se známky choromyslnosti
zachvácen byl náhle zuřivostí v

níž bratra tvého osmkráte bodl a

starého otce k zemí srazil Spo-

lečným úsilím rodiny byl přemo-
žen a lékaF povolán ku ošetření

poraněných Šílenec dodán bode
ďo blázince

puknutí války občanské dali se na

vojnu Joset který byl povýšen
na desátníka byl zajat a držen v

Andersonville tam zakoušeti mu

bylo takové bídy a nedostatku že

přivodil si nezhojitelný neduh

kterému také v Chicagu podlehl
V té době žili jeho rodiče v Chi

cagu Druhy syn Martin Dyi

praporečníkem a zahynul ve válce

rovněž byv vojenským zvědem

zastřelen Z Chicaga přestěhovali
se Svidenských roku 1877 do

Eastmam Wis' ale po několika-

letém tam pobytu odjeli do Chi

caga zpět lam skonal manžel

její a pochován byl na Česko- -

národním hřbitově Po několika

létech odejela těžce zkoušená paní
opět do Eastman kde žila do po-

sledních okamžiků života u své

dcery pí Strakové
1 Obětí osudného omylu stal

se chicagský krajan Ant Vopraš
Ve čtvrtek večer vzal z Armouro- -

vy továrny na mýdlo láhev která

dle domnění jeho obsahovala al-

kohol Nevěda že vedle alkoho-

lu jest přimíšena též kyselina du
sičná napil se obsahu a zemřel

po hodině za strašných bolestí

1 Ze zoufalství nad tím že ne

mohl žádné zaměstnání nalézti

pokusil se 25letý chicagský krajan
Jos Petříček o sebevraždu Ho

spodyně jeho paní Wilmerová
viděla jak se chopil revolveru a

vyběhl na ulici Když dostihla
chodníku padla střelná rána a

hned na to klesl též Petříček na
ulici Střelil se do úst a nepo-

chybně zemře Policie dopravila
nešťastníka do okresní nemoc-

nice
1! Hrozným dnem byla minulá

sobota pro rodinu manželů Picko-výc- h

v Clevelandu Po 6 hodině
zmíněného dne ráno rozdělala pí
Picková v kuchyňských kamnech
oheň a strojila snídaní Mezi

prací byla nucena odejít a vrátivší
se nalezla kuchyni v plamenech
K smrti ustrašena chtěla spěchat
do hořejšího poschodí kde spaly
dítky Otto Zděnka a Břetislav
leč schody již hořely Na pokřik
rodiny sběhli se sousedé z nichž

nejsrdnatější pokoušeli se dostat
k ohroženým Námaha byla ale
mama Plameny a kouř draly
se stále hustěji k dítkám jimž
hrozila smrt zadušením neb sho
řením Probuzeny dusivým kou
tem a praskotem plamenů spě
chaly ke schodům Přesvědčivše
se že záchrana není tudy možná

spěchaly k oknu Plameny byly

jim takřka v patách Volbu měly
jen dvojí: buď uhořet anebo se

pokusit o záchranu skokem

okna První skočil Otto který
dopadl Šťastně Za ním skočili

Zděnka a Břetislav Zděnka do

padla na hlavu roztříštila si lebku
a zranila se uvnitř Břetislav byl
šťastnějším Vyvázl vykloubením

kyčle Raněné dítky dopraveny
do nemocnice kdež shledáno že

na zachránění Zděnky je pramálo
naděje Škody utrpěla ubohá ro

dina asi za £1200

Život redaktora zachráněn užívá
ním Ctiainberlain'8 Cough Kemedy
Počátkem října 1806 jsem nastydnul a

trpěl plicním neduhem Stále jsem
kašlal snažíce se odkašlat! z průdu
inice cosi však nemohl jsem a obává

je se íe mohly by se z toho vyvinout
souchotě radil jsem se a domácím
lékařem Na to pak koupil jsem si

láhev Chsmberlaiii'8 Cough Bemedy 1

poznal jsem okamžité úlevy Než vy

užíval jsem celé tři celé Jahve plíce
mé byly zhojeny a pozdraven- y- R 8

Edwards vydavatel "The Review"

Wyant III —Na prodej u všech lékár
níkfl

Taroky! Taroky
Taroky prodáváme nyní za sní

žené ceny a sice jednotlivé hry i se

zásilkou za jeden dolar tři hry
zásilkou vyplacenou za Í250 a

půl tuctu zásilkou vyplacenou za

$450 Tyto ceny jsou výmínečné
a budou trvati pouze pokud záso

ba kterouž nyní máme stačí

Vyd Pokroku Západu

Cechové a jejich zp&
0 samosprávo

Nákladem Pok Záo vydána bylí
brožurce nředuákka pod ryse svedeným
názvem kterou připravil p L J Pal-d- a

pro literární klub Astorovy knihov-

ny v New Yorku a opravil pak pro mř-aíčn- fk

Midland Moathly TeotočesVf
překUd přednášky tvoří brožnrksj
stránek obahniící vvobrasenf Ja
Huta Jana Žižky Jana Amose Ko

menského a Josefa Jnnpmana tna
pouze 10ctřeba v kolkách Dva aeiity
mealčnfk Midland Moathly com há-

jící tt pfedaáXksi aagičn ta
15c ta rstrss

Akrového Plícního Balsámu
zmírní ziSnčt uvolní dopomůže vám ku pokojnému osvěžujícímu
spánku Zaručujeme každou láhev léku tohoto že pvHkytne vám

nspokojeiií a úlevy aneb vám peníze vrádme
Naleznete nsM tenkou lékárnu na zevero západ rohu 24 S N ul So Omzh Ne

a jBOie vidv připraveni zaruíeni naiemu tl SKYKOKV8 LUNU ii iISA
Jest k dostáni v každé lékárně aneb a nzz v ňo Oranou zz 25c BOe lavtxetv

14tá a Matry ulice

OMAHA NEBRASKA

dtf

PIVOVAR
zvláštní pozornost

I
Jste-- ll stizenl revmatiamem

SEVERŮV '
LÉK PRGr' REVMATISMU

--
ychle Vám pomůže

$100

Ztratili Jste chuť k jídlu?
jste slabými nevrlými r

SEVEROVA

ŽALUDEČNÍ HOŘKÁ !Vám chuť k jídlu vrátí dodá Vám

síly a veselé mysli 50c a $100

IKdo trp i sla-

bostiBALSAM nervu vysí-lenos- tl

PLÍCE třesavkou Itomu pomaže jen
nejlepiím

SEVERÚV Y
NERVOTON Y

Dámy po porodu Y
cta míly by bo vždy Ýužívati $100

Y
Nečistá krevjfttpHči nou včt- -

iiuy nemocí Máte-l- i vyrážky
na třle boláky a vředy jste-l- i

ospalí mrzutí -

SEVEŮVKRVEČISTITEL

Vás uzdraví $100
V

Vaše žena nebo dcera často Y
trpí různými chorobami ženský-m- '- Y

SEVERŮV

REGULÁTOR ŽENSKÝCH

NEMOCÍ

učiní je sdravými kvetoucími Ú
krásnými $100 V7

Ve východní Ponnsvlvanil žije nčkolik vzdiilených příbuzných Ahrhhama
Litncoina ktcrl nAlettč oslavili W vynvi jebo narozenin Mezi nmii jeat jmy
Abraham Lincoln bratranec zavraždfinčtio presidenta kterýž Je 00 roku stár

Bydli v Cburcbtownu okres Lancaster Mr Lincoln podoben je svlmu slavnému

redakce zastaviti Z ohledu na

přízeB jaké těší se Hospodář u

moudrých oznamovatelů bude

Časopis zvětšován aby snad ne
mohlo si čtenářstvo stěžovati že

je zkracováno Zaslouzil-- h kdy
který časopis odporučování a roz-

šiřování je to Hospodář — Po-

slední číslo oplývá opětně hojným
a bohatým obsahem článkovým a

též velkým počtem zajímavých

dopisů od pokročilých rolníků

Doufáme že za rok budeme moci

zaznamenati nové úspěchy Ho-

spodáře a že nebude ani jediné

pokročilé rodiny farmerské kde

by časopis ten nebyl přívětivě
vítán jako spolehlivý rádce milý

společník a neúnavný učitel —

Adresa jest jednoduše: Hospodář
Omaha Neb

Měsíčník The Midland Menthly

Magazíne který po deset roků vy-

dáván byl v Des Moines Iowa

ročníkem jedenáctým doznal

valné zněmy Vydávání jeho totiž

převzala The Twentieth Century

Publishing Co Century Building
St Louis odkud nyní vydáván
bude Byl zvětšen a rozšířen tak
že se nyní vyrovná všem měsíční-

kům zábavným' a to nejen po
stránce velkosti a rozsahu nýbrž
i obsahem a hojností i dokonalostí

vyobrazení Číslo nové jest po-

zoruhodným zejména tím že obsa

huje pěknou upomínku na výstavu
transmississippskou a sice obrazy
kontinentálního kongresu Indi

ánů Dále nalézá se tu pokračo
vání dějepisné črty o Grantovu

tažení u Vicksburgu a jiné rozma-

nité zábavné i poučné články
Měsíčník tento stojí pouze 10

centů číslo a lze jej obdržeti od

vydavatelstva pod výše uvedenou

adresou aneb od každého obchod
níka s časopisy

Zachrání dítky
Cbamborlain'8 Cough Bemedy za

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

ledjae

Duhové macešky
Nftco nového Ona SSc

pakliíek Ohríx katalog:
n á1 'poplRUjici nejkris-nřjí- í

novoty t květinář-
ovi a leden palíttk se-

men teebto iMilnnie kat
dému ularnia kdondá
Iniéno tohoto listu tét

sdresy ru vycu couHedA kupnjici semena

Iowa Seeá Co - Des Molnes Iowa

I
Píslujts kukuřicí s rozuměni l

70 AŽ 100 BUŠLŮ PO AKRU
j

to Jest kdy nasázíte tu pravnu a alce !
bnďto KARLY YElLOW KOSI aneb 1

: 8NOW FLaKE WHITB ktereáio draky i
Jediní k doeUo! Jaon o

J B ARMSTR03G
krále knknHc

v Shenandoali la j
ENTprolssS: II 80 bull pytel Meeatl
i bailerh dám pytle adartna ZaSlete t

EU
y kolkách pro ka--- t druh na ukázku f

uprlloziat k zásilce UtknizkuHlataoa !
Corn Growtng" Flite tesky německy f
aneb zdi Heky dt kSS-l- g

--SEIIEriA-
galser-ev- a teamu tančena!

f raceme zfofeat ZUOOOO norfrh žáku '

' aizt proto pudem aazkuaiaa zezzea

cen© $10 sssv lOs
I U pakl Tzáenfea polaick trnům
l nzé obrázkový katatne zaleaM
k M & Krb — t—A k L I

V pollasa vire za and Java 1
— ty rejtepti drak —
m pazucaa smeoar

eaaasiao

Ke m

i f

i

i
Jedno natřeni často dostačí

aby vypuzeny byly bolesti s kaž-

dé části těla vezme-l- i se k tomu

SEVERÚV

OLEJ Sv COTHARDA

SOctů

KfrČMI dítě celé noci dostá- - I1 vá--i zoubky a má-l- i horkost

SEVERÚV

I TIŠITÉL DĚTÍ

je ntSÍ uspí a vyléčí
% 25 ctfi

SEVEROVY 9
SEVtKUY

PlťlaXY
PRO

pro játra upraví zfistává posud
Vám stolici sbavf lekem proti
Vás nadýmáni ob-

tíži
chřipce chrapotu

s včtrá zabráni vi vzniku mnohých Vyll každýnemoci

aseta
25 a 80

í

i

nastuzeni
a bole-

stem krku
kaiel

pribuznémn

z Minneapolis opět do Nové Prahy
U svého domácího jednatele musí
si vyzvednouti certifikát a v Min-

neapolis opět Účastníci ze zá-

padu kterým by se jednatel iti

lístek a certifikát z domu
až na místo zdráhal nechťvezmou

lístky a certifikáty do Omahy a

odtud obdrží zase lístky a certifi-

káty až do Nové Prahy
Řád Čechoslovan pří té přílež-

itosti uspořádá ve své sípí ve stře-

du dne 22 února slavnost kteráž
zakončí divadlem Slavnostní pro-

gram jest jak následuje:
Uvítání předsedou řádu Čecho-

slovan
Uvítání hostí mayorem města

Nové Prahy anglicky
Odpověď mayoru za účastníky

sjezdu br jan Rosický z Omahy
anglicky

Krátký proslov předseuy Hlavní

Úřadovny br Josefa Žbánka
Slavnostní řeč česká br Vác

Daniel z Crete Nebr

Některé opatření a důležitosti u

přijímání členů přednese vrchní
lékař br K H Breuer
Závěreční řeč br Josefa Týry

z Minneapolis
Pak následovati bude divadelní

představení Bratr Honák

Pro nemlnrfiátka
není lepšího léku nad Cbaroberlain's

Gough Bemedy Lahodná ehuf a lé
čivá moc činí lék tento oblíbeným jak
matkám Uki I dílkára Rychle zhojí
kaSel tak tamní často zánět plic a

jiné podobné následky Ve statisíci

případech lék tento užíván pro i zá-

škrtu oeslyleli jme ani v jednom
že by ae nebyl osvědčil Nejen it tá-Ik- rt

vyléčí alébrf kdyí v čas počát-
cích nemocnému podán záikrl zcela
zametl V případech modrého kašle

capomahá rozpustit! šlemy v průdii-nic- l

nsarené a umořfiuje aiiailí odks-ilá- ol

tmírBoje dráldlvoat bjí blány
tak mírní bolestoý kaiel ai konečně

zbojt na dobro 3 prodej a všech
kíkárofki

Móte--ll Obtíže mečením ře- -

tavku bolesti v zádech žlutou

SEVERÚV

SILITEL LEDVIN A JATER

Váa rychle vylíčí

75 rtu a $125

Vjpadéváni Vlasů jest mrzu-

tým holou hlavu nemá nikdo rád

SeverCv SIL1TEL VLASŮ

Bp&sobf Vám bujný vzrůst vlasá a

Činí je jemnými
fiOctft a $100
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