
Pokrok Západu
ni n nnm

a Z ČÉŠKVCHYLASTÍt

Bouřliví schůze dílnitké v & ih

V Č Budějovicích se

době krymské války u Balaklavy
Povolení bylo nyní uděleno a spo-

lečnost uzavřela s městským za-

stupitelstvím balaklavským smlou

Ochromená záda bo-

lavé klouby tiechut
k jídlu toť jest——revtimtisiiíttar:

dává zdravou krev a svaly posi-

luje mozek a tvoři silu a ráznost

Seslluje nervy zjasftuje mozek a

zaručuje blažený věk

Zdroj

i: zdraví

Dra Petra

i
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i
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Není na prodej v lé-

kárnách
Ě

:: ZvUitní
místní Jednatelé Je 3
prodávají O podrob-

nosti pláte ne 3

HoboKO
DR PETER FAHRNEY

112-11- 4 6 HOYNB AVENUE

CHICAQO ILL

Lee-Glass-Andree- sen Hardware Co

který se dá snadno odšroubovati
Na přední straně připevněn jest
říšský znak z pozlaceného plechu
nad štítkem pak fupinatý pásek
Mimo helmici nositi budou četníci

při významných událostech žluté

šňůry přehozené přes levou stranu
kabátce

První spolek vzájemně se podpo-

rujících řezníků pražských konal
ve spolkových místnostech schůzi
na níž jednáno bylo kromě věcí

spolkových též o odborovém fon-

du invalidním jehož hlavním úče-

lem jest hmotné podporování sta-

rých ku práci neschopných aneb

nevyléčitelnou nemocí stižených
Členů spolku Účel jak vidno

čistě humánní á prvnímu spolku
vzájemně se podporujících řezníků

pražských náleží zásluha že zřídil

první ze spolků pražských při

spolku svém fond invalidní Čle-

nem tohoto invalidního fondu se

sáti může jen člen spolku a čle-nů- n

spolku úplně na vůli jest po-

necháno přistoupiti za členy toho-

to fondu neb ne Přihlášený člen

povinen jest základnímu fondu

jednou pro vždy (bez omezení do-

bročinnosti) částku 6 K splatnou
ve třech po sobě jdoucích ročních
lhůtách složiti Členové pak
kteří sobě nároky na podporu z

invalidního fondu zajistit míní

zaváží se k vydržování jeho kromě
uvedeného zápisného platit io ha-

léřů měsíčně členského příspěvku
Nárok na podporu mají pak veške-

ří Členové fondu tam přispívající
po tříletém členství a sice: a)

když podporů v nemoci stanova-

mi spolku stanovenou hyli vyčer-

pali b) když pro stáří neb z jiných
důvodů stanou se k práci ne-

schopnými peb nezaviněným ne- -

Tlačení vyráZcnd a lakované plechové naCiril--Cfnovan- í plech

žvleíný' plech a kovov zIhZ' —Ostnatý drát hřebíky nožířské
ZboZÍ bicykly Ktřelné zbrand náboje a sportovké zboží

l2l9-'2- 3 Harney Milce - OMAHA NEBRASKA

South Omaha Krowing ( 'o

vnírí

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

český Zistipce:_T gINKULE
Jediný pivovar v Nebrasce který zaměstnává českého cestu

má konati v blízké době volba de-

legáta do okresní nemocenské po

kladny kteráž před tfemi roky

přeSla po tuhém boji do rukou ná

rodního dělnictva Před tím spra
vovali okr nemocénskou pokladnu
sociální demokraté po nichž tam

zaslalo mnoho nepořádků K na-

stávajícím volbám chystají se oba

dělnické tábory velmi čile takže

lze čekati boj velice tuhý V pon-

dělí konali schůzi sociální demo

kraté v sále "Budějovické pivni
ce ' kdež priiata ostrá resoiuce

proti nynější národněsociální sprá-

vě pokladny a usneseno hromad-

ně se dostavili do oznámené na

úterý schůze národního dělnictva

Schůze tato konala se ve velkém

sále besedním vlastně měla se ko

nati však byla hned v začátku

rozbita sociálními demokraty kte-

ří dostavili se v počtu několika

stt ozdobeni rudými květy kara

fiátovými Jelikož se očekávala

bouře byla před budovou besední J

pohotově policie(i6 mužů) i četni-

ctvo Sotva že předseda nár so-

ciálního politického spolku p Rys

zahájil schůzi počali sociální de-

mokraté hřmotit a žádali aby byl
zvolen jiný předseda Když jim

nebylo vyhověno způsobili tako-

vou vřavu že slyšeti byla až v

sousedních ulicích Když sitiAce

stávala se stále kritičtější a hrozi-

lo dojiti k násilnostem rozpustil
vládní zástupce schůzi načež od-

dělení policie povoláno bylo do

sálu odkudž rozvášněný lid byl

pak vytlačen za stálého ohlušují-

cího lomozu obou rozvaděných
táborů Četnictvo pak obsadilo

DĚLÁNÍ ZÁKOPŮ

Nedostoupili jsme jeStě doby kdy mají

jícího zástupce

METZCV e
vyrábí vyhláSenv a po celém MA7Air
rápadě za ncjlepší vzaaaf JllvlLUT

Omalia Brcwing

Yýtečný ležákvyrábí celém západu rozesýlá

Kočáry k' pohřbům
obdržíte-vžd- nejlepŠÍ a nejlevnější

NRjpSlíiiSjší LCáry s gamoifni! úli opatřené zanfíyaály pra oolif ? zimě

Telefon 257 ai- -i Paláce

POZEMKY! --- POZEMKY!
Hledáte-l- i pozemky 8 vysokým tvrdým stromovím rrísty louky a krásné

mýtiny t Jestli no tedy si prohlédnete krajinu kolem mřsta Cadottaosady Drywood

vu dle niž nTSšlu připa7rtreli5iT1

procent ze zisku podnikatelstva

Předpokládá se že loď vezla s

sebou několik set tisíc liber ster-ling- ů

ve zlatě určených pro angli-

cké vojsko Práce započne v h

dnech

Čínská demonstrace — Z Kanto-n- u

se oznamuje: Podivná ovace

uspořádána byla odcházejícímu
místokráli Jun-Čun- g Liu na své

cestě k parníku Dvéře domu v

ulicích kudy se musil ubírat byly
vesměs ozdobeny starými košťaty
což dle Čínského obyčeje znamená
že odcházejícího vyhánějí s han-

bou a potupou Ba chtěli mu ti

na cestu i množství papírků
s potupnými průpovídkami tak

zvané "ďáblovy peníze" čemuž

však průvodci potupeného manda-

rína zabránili

Bavlna na způsob hedbáví —

Rakousko-uhersk- generální kon-sul-

v Jokohamě oznamuje že na

technické škole v Tokiu připravu

jí bavlnu na způsob hedbáví a sice

tím způsobem že ji namáčejí do

umělého chemického roztoku ob

sahujícího (rozpuštěné) hedbáví

takto namočená bavlna pokryje se

vrstvou zmíněného roztoku jenž

jí dodává vzezření pravého hed

báví viáště černé látky bavlně-

né nelze od pravých co do vnější
ho lesku ani rozeznali

Pařlteká výstava — Katalogy
oddělení rakouského právě vyšly

jest to ii svazečků k jejichž de-

skám kreslil návrhy náš proslulý

krajan Mucha Svazeček i ob

sahuje Školství a pomůcky umění

a vědy 2 umění 3 strojnictví a

elektrotechniku 4 a) železnictví

a inženýrství 4 b) obchodní ná--
rrořnictví 5 zemědělství zahrad-

nictví a lesnictví 6 potraviny 7

hornictví a spracování kovů 8

zařízeni domácnosti 9 příze tka

niny barvířství a oděvnictví 10

průmysl chemický 11 národní

hospodářství zdravotnictví prfr
mysl vývozní válečnictví Kata

logy byly tištěny státní a dvorní

tiskárnou ve Vídni

Spor o umllecké dilo — Z Paříže

se oznamuje: Pařížanka v moder

ním kostýmu jež se vznáší nad

monumentální branou světové vý-

stavy byla postavena na svoje
místo Avšak táta socha dílo

umělce Morcaut Vanthierova vzbu

dila rozhodnou nelibost jak obe

censtva tak i mnohých umělců

Vytýká se tomuto dílu že je příliš
moderní na allegont a že se podo
bá spíšedámičcez polosvětá Bylo
tudíž usneseno aby socha byla
odstraněna V pátek měla býti
socha sňata s monumentální brá

ny ale umělec se dozvěděl o tom

to úmyslu a protestoval proti to
mu u ministra obchodu Milleranda

Ministr vyzval umělce aby svolil

k odstranění sochy poněvadž je
to prý ve vlastním jeho zájmu
Sochař to odepřel a poukazoval k

tomu že členové ředitelstva výsta-

vy dílo jeho při provádění viděli a

mohli je posoudit Socha' próza
tím odstraněna nebyla Sochař

Morcaut zajistil si podporu uměl

ců kteří z této afíéry chtějí učiniti

zásadní otázku uměleckou a posil-nit- i

sochaře v odporu proti od-

stranění jeho díla

Millionová cena za videcké dtlo

— "fíovoje Vremja" oznamuje:
Carská akademie věd vypisuje ce-

ny skorém dvou millionů rublů za

historické dílo Výši této ceny
lze vysvětiiti způsobem kterak

byla založena Roku 1833 odká-

zal ruský generál Arakčejev aka-

demii sumu 50000 rublů ustano-

viv aby kapitál i s úroky a úroky
z úroků roku 191 5 udělen byl ja-

kožto cena nejlepšímu z podaných

historických spisů pojednávají-
cích v jazyku ruském o historii

vlády cara Alexandra I Až do

této lhůty jež může býti odložena

také až na rok 1925 dosáhne tato

suma výše 1918000 rublů Z

toho dostaae autor díla cenou po
ctěného tři čtvrtiny t j 1438-50- 0

rublů Čtvrtiny užije se na

uspořádání skvostného vydání jež
bude v 10000 exemplářích rozší-

řeno za cenu velmi mírnou při
Čemž zejména má býti brán zřetel

oa bibliotéky školy a vědecké

ústavy a zbytek po uspořádání to-

hoto skvostného vydání připadn
autoru druhé nejlepší práce Mjivo

to bude dílo přeloženo do frančiny
a do němčiny

Archibald Forbes jeden z

válečných zpravodajů
anglických zemřel ve věku 62 let
v Londýne Jako zpravodaj 'Daily
News vyznamenal se svými rych-

lými a při tom skvěle psanými

ProČ trpíte kdyí máte dobrý a spo--
lehli vý lék pro tuto bolestnou nemoc ř '

Lidé kteří jsou svým povoláním zra-

čeni pracovati ve vlhku a stademv
mysli si že jim není pomoci a trpí p
mnoho let zánétem kloubů ochrome-

nými zády a palčivou bolestí po celén
tčle

MLeaitsniiM
Liverand

Ridnex1MLÍV1
icstiistým lékem Nčkolik jen láh ví-

ček zbnví vaše tčlo óplnč jedu kterf
působí tyto hrozné bolesti Jedna jen!
láhev pomůže vám tak' že budete
ihned přcsvčdčeni o jejícené Všichm

likňrnki jej prqdávojí Cena íest malá
i nemusíte nic platit doktorovi- - Je-

dnoduchý a spolehlivý lék vykonáV
sám všecku práci Vyrábí jedině

The Dr J K Mctean Medicína Co

St Louis Ho

zprávami z bojišť Proslavil se-popr- vé

roku 1870 ve válce fran-couzs- ko

německé kdy přivezl prv—
ní zrríu o bitvě u Sedanu dw
Londýna Jel přímo z DojištS

tryskem přes belgickou hranici -

objtdnal si zvláštní vlak do Ant-

verp a zde usedl na zvláštní par-
ník jenž jej ddpravildo Londýna
Na cestě napsal zprávu o bitvž

jež ihned po jeho příjezdu Jgp -

Londýna dána do fazárny takže
"Daily News" byly prvním listem
na svétě jenž přinesl úplnou zprá-
vu o bitvě Rovněž skvělé byly
jeho výkony ve válce rusko-ture-

cké při čemž ovšem mu značnE

usnadňovaly práci ohromné fi-

nanční prostředky jež mu dávat i

jeho list k disposici V kterém- -
koli díle světa vypukla nějak& ?

válka účastnil se jí Forbes jako
zpravodaj "Daily News'" Jako
bývalý důstojník vynikal Forbes? -

ovšem také jako odborný znalec:

ve věcech vojenských Také v
jižní Africe vyznamenal se Forbes
koncem let sedmdesátých novým
skvělým činem Po vítězství lorda'
Chelmsforda blíže Ulundi nadZu-lukaf- ry

jel večer po bitvě izo
angl mil cestou necestou k nej-- r

bližší telegrafní stanici blíže-- í

Laudsman Driftu na hranici Na-?-ta-lu

odkud telegrafoval podrob--nos-ti

vítězství siru Wolseleyovi a

guvernéru kapské osady jenž
ihned depeši Forbesovu telegrafo--v- al

do Londýna kdež ministři jii
přeČtli v obou sněmovnách parla- -

mentu jakožto jedinou dosud do--šl- ou

zprávu Avšak svízele jkbJL'
zakusil na bojištích otřásly zdra-

vím jeho tou měrou že počátkemv
let osmdesátých byl nucen vzdáti i

se Činnosti žurnalistické

Namožená noha vyléčena

"Trpřl jsem jbdnou váznou namo— --

ženinou v kotníku" pntví Geo E
Cary redaktor "Guide" Washington
Va 'To bezúspěšném použití něko-

lika dobře odporučených léků zkusil
jsem Cbamberlain'd Paln Balm a těší
aonp že říci mohu že úleva dostavila
se s prvním použitím a vyléčení rychle
následovalo Lék tento používán byl
v rodině mé proti oznobeniném s nej- -
1 — 1 ti r 1 1 tíťusiui vysieuKeuj xvau uupurucuji
jej všem kdož potřebují dobrého ma
záiií" Na prodej u všech lékárníků

Mohu 4a naučit! požtou za tf 1 nsf sí ce au—

filoky uluviti čisti a psáll poiloviui jedntr
úlohu DazkouPku Tukéjsnm nepsal a nt im Da
prodej tři rAzaé knihy k učeni w Ml na gllckfr
Nyní spisuji a vydávám v seAltech úplni nov
ancUcko-tesk- ý slovnik který bude nejv řtSÍ tt
neflepčí: nrólti vám na ukázku Vttt nvní
Artrpsa: Ant 11 Soukup S6Ž W lith : Pifaen
Station Ltaicatto 111 tf- t- tr

THERE NBVSR TVAS GSÍ

ELDREDGE
It was placed at the Higbest StandanE
years ago and it is rigbt there yefc

KOT HOW CHEAP BUT HOW GOOD

IIOT HOW TRASHY BUT HOW RELIAMJE2

THE OLD REL1ABLE ELDREDGE

The Wheel tliat has for years held thr--
Endurance Records of the Vork2

The Wheel that Runs Easicr ttian arrj—
otlier

The Wheel that is always
and Ahcad wilh Itnprovemcuts

A WHEEL TO BE PROUD OF

Eldredge Riders are Respfcted
Eleredgh Riders Cet SAtisFAcnoicr

GCT CATALOCUC
AND SEC WHV

National Sewing Machlne CoL
BELVIDERE ILU

V TacksM BmL Wl
čučíc

v okresu Chippcwa
a zajisté najdete co hledíte V kraji tom

il

PIVOVAR
IniAb Objednávkám věnuje se
IWLÍIIV zvlá5tní pozornost

Ass'n Pivovar

Htabiea 1621 DaveDport St

vc Wisconsinu

jest jií mnoho českých rodin osazeno a

lísIo Hospuáře i tm

BOLESTI
Rovmatické a
fín"r!f{!cké
v Kloubech i Svalech

Namožcniny
Utekllny Kycble zažene

Severův
Olej Sv Gotharda 50ct

Máte-- hostec suché lámáni

Stuhlosť Mu SEVERŮV LÉK

proti REVMAT1SMU- - Vás vy-

léčí $100

SRDCE
rod léhá aaahim

chorobám často ne- -

bezpečným
SEVERŮV SILITEL &

SRDCE j£
ní slil trvale 1 srdce 1 9
nervy jest nejlepSim lé- - £V

kem pro srdeční vady
$100 Ok

a
Jsou-l- i bolesti na &
zeny v Jednom tnlsté
kdekoli W

SEVEROVA a
bolesti'

Hojivá Náplast J
čili flastr Jisti JeC
zažene CV

50 ct! 28 poštou 27ct jjT

HiluA Jtžta závisí na dobrém za-- 2t
žíváni 9fc

SEVEROVA a
žaludeční hořká &

podporuje trávení ndržuje zdraví VJ
zahání tnalarii sílí tílo - Íj7

KO ct ClOO— w

noví osadnici stale přicházej! ze všech končin Ameriky
O další podrobnosti a popisy pište na majitele pozemků

Cypreansen Bros - Eau Clairo Wis
whim6 V BENEŠ v českém oddělení Dluh se stal pomocníkem meče Zákopy se hotovily na bojišti od Vojína kten

RoiBíci tól si o ieunn

v nich bojovali ale i to se zmínilo Pluh zaujal místo lidí pracujících moty-
kou a loDatou a to pluh pároii hnsnýři !n Mrnn tajeoý pohyblivým paroatro-jet- n

Takovýmto pluhem Jest možnó v málo hodinách nadélati zákopů na mnoho
mil tak že lidé kteří je bájiti mají se neutýraji namáhavou a nezvyklou prací
Pluh naznačený tímto obrázkem byl vynalezen plukovníkem Tereplerem od

královských inčinýrft anglických a byl poslán do Jiní Afriky kdež prokázal
mnobé'dobré služby anglické armádí

©Vorový Lékyt
X3i2TI

maji leká přivé tak za-

potřebíi Jako dospělí

Severů v Tišžtel Děti

usnadní zoubkováni tmensí hor-

kost! vyléčí boleni koliku psot-ni- k

utiší a uspí dečko 25ct

Severův Laxoton

příjemný S }ifý l''k pri zacpe
větrům nepokoji di Účinkuje

vždy jisté i u dospělých 25Ct

MOČ!
Hasí fcýti čistá a
průhledná ueuf-- ll

taSžc
aejsto zdrávi

a SEVERŮV SILITEL

KAŠEL
být!

PABOSTROJEM
meče býti zménínyv sluhy Ba naopak

štěstím stiženi byli c) používání

podpory z invalidního fondu trvá
tak dlouho pokud neschopnost k

práci trvá Výši podpory pak
stanoví v každém případě valná
hromada

ZAJÍMAVOSTI- -

Ukradeny" ítlt konsulátu — Z
Brusselu se oznamuje' Ze zdejší
budovy vyslanectva jiho africké

republiky v ulici de Livorne byl
před několika týdny ukraden vel-

ký pozlacený mosazný štít ozna-

čující účel budovy Časopis Fctit
Bleu oznamuje nyní že tento Štít
nalézá se teď v místnostech lon-

dýnského časopisu "Black and
White" Krádež byla prý tudíž

patrně spáchána v době noční an-

glický mi "vlastenci"' Petit Bleu
ía£ě áé nugucanu stipiave Dyi- -li

také tento attentát vyvolán brus-selský-

časopisectvem

Zajímavou theorii ohlašuje v

Berliner klinische Wochenschrift
J Ruhemann Tvrdí že letošní
silná chřipka je v souvislosti se
sluncem Čím slunnější dny tím
více mizí chřipka a naopak V
měsících kdy slunce jen na chvíli
se ukáže epidemie vzrůstá Autor

dokazuje to srovnáním meteorolo

gických zkoumání se skutečným
stavem V dobách kdy nejméně
se slunce ukazovalo byla chřipka

nejzuřivěj?í Slunce je dle Ruhe-mann- a

největší nepřítel bakterií

chřipkových paprsky sluneční pů-

sobí na ně přímo vražedně

Fotdptíská práce na Krymu —

Z Balaklavy se oznamuje: Italská

potápěčská společnost podala v

poslední době prostřednictvím ital-

ského generálního konsula v Odě-ss- e

ruské vládě žádost oby směla

prováditi potápěčské práce na an-

glické válečné lodi potopené v

POSLEM
LEDVIN A JATER

h SOUCHOTIN

nebo Jiných též-- i
Vyléří všechny cho

roby ledvin bolesti
v zádech fezavku
obtíže močení

7Sct a $125

kých chorob plic

budovu besední a hlídky policejní
v okolních ulicích dlouho ještě

rozháněly kupící se zástupy lidu

Národní dělníci zapřísáhli se Že

toto rozbití schůze sociálním de-

mokratům při nejbližší příležitosti

oplatí však okr hejtmanství ne-

dovolí za takových poměrů konání

zadně další schůze — Možno si

pfedstaviti když takto vypadají

přípravy k volbě do nemocenské

pokladny jaký asi obraz poskyto-vat- i

bude volba sama

Akce vyslouiilců Podporo vací

spolek vysloužilých a záložních

poddůstojníků v Kolíně usnesl se

ye valné hroni3dš na tom by od-

straněny byly uniformy ve kte-

rých vystupoval na veřejnost Slav-

nostním úborem bude černý oděv

Podobně usnesla se jednota vy-

sloužilců v Písku a v nejbližší
době násiedovati budou ostatní

spolky v sousedních městech

Smetanův pomník — Smetanovy

sady "Dalibor" spolek ku poří-

zení sadů Smetanových v Hořicích

pořádal den 18 března t r vý-

stavu plánů na sady Smetanovy
ve kterých postaven bude důstoj-

ný pomník Smetanův Vystaveny

byly 22 návrhy Návštěva byla

velice četná Ceny byly takto

přiřknuty: První cena padesát
korun ve zlatě p Jul Krysovi

technický závod pro ' zřizování
sadů a' zahrad v Praze a cena

druhá třicet korun ve zlatě plánu

p AI Arnolda zahradníka v Ko-

nopišti Dle plánu p Krysy bude

sad Smetanův založen ale se změ-

nou některých partií hlavně lesní

dle plánu p Arnolda

Cetniitvo v piklhaubnAch Od ve-

likonoc nosí všichni četníci v krá

lovství Českém helmice zhotoveaé

dle vzoru pruského které byly již
loni pro ně uchystány Helmice

zrobeny jsou z kůže na vrchu je- -

I jich přidělán jest kovový brot

nich

Severův
Balsóm
pro Plíce

ÍVylcčl každý kašel
chropot zaálemo

SEVERŮV

Lék proti choleře

a průjmu
vyléčí lakslr letní ne-

ní oo déti i dospělých

rychle m trvale
25 a 60 ct

[véal krup
iv Krutí

KS 25 a

w SJtiVJnKUV i irasKy
proti Bolestem

Hlavy a Neuralgii
zmírni horkost' odstraní
bolesti hlavy v každém
připadé

ZSct pofttott 27CT

sklad vo všech tékárnách a obchodech a lékyáPa léky za $300 poilete--ll popis nemoci
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