
1Pokrok západu
zapálil u Královic stoh slámy pa-

třící brandýsskému starostovi p
češi v americe

H V CleveJandu coletá Josefa

Z ČESKÝCH VLASTÍ

"a o Kořmkj ředitel Skol
Kohoutovi protože mu pro jeho

spustlý Život domlouval a odepřel KotouČková při přecházení želez- -REUMATISMUS mu almužnu íční tratě byla parovozem zasa
žena a daleko odhozena při čemžDne 16 íervna o 4 hod odpol
trpěla smrtelného poranění Sta

jnvtain Je krselltiott v krvi snesla se krátká bouře nad okolím
Červené Řečice Při bouři té udeřil řena byla nahluchlá tak že nesly

na Smíchově obdržev od Školních
úřadů a zetrského výboru roční
dovolenou nastoupí v měsíci září
t r studijní cestu do zemí austral-

ských a asijských Dne 36 září

odpluje parníkem severončmecké-b- o

Loydu "Královnou Lhíhou''
do Suezu Rudým mořem áo Ade- -

šela přijíždějící parostroj až ji zablesk do vysokého smrku sjel po

C~ c-- Dra Petra sáhlněm dolů a zabil pod ním právě
1 Chicagští katolíci oslavili veljdoucí dva občany z obce Bacovic

Hoboko mi okázalým způsobem 25letésice Matěje Paula 58 roků sta
jubileum založení osady sv Pro

nu potom do Kolomba na Cejlo-n- ě

a po krátké zastávce dále do

jižní a východní Austrálie Po
celoměsíční plavbě přibude do

0MMvoiraHoctl tdnwlti:

Dr Peter Fahmey
8 HOVME AVE CH1C4G0 ILL

odstraní příčina

přirozenými prfictody

rého výminkáře a Matěje Beneše

43 roky starého chalupníka Byliť
okamžitě mrtvi takže veškeré po-

kusy o vzkříšení jich ukázaly se

marnými Nářek jejich vdov a

sirotků byl srdcelomný Pocho-

váni byli za velikého účastenství

Adelaidy hned na počátku listopa-
du tedy v době australského jara

kopa v neděli i čce Průvodu
ulicemi chicagské Plzně se účast-

nilo 1 1 katolických spolků českých-- a

deputace spolků ženskýchjakož
i četné obecenstvo V pondělí na-

to posvěcen byl základní kámen k
českému katolickému sirotčinci v

Až procestuje kraje jižní Austrálie

vydá se do Viktorie a z hlav města

Melbournu k ostrovu tasmanské
mu Z přístavního města Hobar- -

celého okolí

čata dala na zpáteční cestu k

domovu Cestou lesem přicházel

proti nim člověk již asi padesáti-

letý silně prošedivělý a dobrácké-

ho vzezření Sliboval děvčatům
že jim poví o místě) kde roste

velice mnoho konvalinek a obě

děvčata vrátila se s ním do lesa

Starší děvče Ludmila B zůstala

trhajíc konvalinky poněkud po-

zadu Marii K vedl staroch za

ruku dále do lesa Když se Ma-

rie K za dlouhou chvíli nevracela

dala se Ludmila B směrem kte-

rýmž odešli a zastihla onoho člo-

věka při činu kterýž jest nyní
předmětem trestního vyšetřování

Vykřikla leknutím a vysvobodila
svoji mladší ustrašenou a uplaka-
nou družku ze spárů chlípníka

který pak rychle v lese zmizel

Útočník je 53letý František Jan
čeledín z Rohů kterýž byl ve

vazbě okresního soudu ponechán
a jak se proslýchá oběma děvčaty

poznán Praví se také že Fran-

tišek Jan pro zločin téhož druhu

byl již tříletým žalářem trestán

Do Prahy přijtl vynikající spi-

sovatel francouzský pan Gabriel
Sarrasin známý zejména svými

essayemi o různých proudech ev-

ropských literatur Pan Sarrasin
velmi dobře informovaný a obe-

znalý s českými poměry národní-
mi i kulturními prodlí v Praze
několik dnů

Český virtuos Jan Kubelík hrál
v koncertě Richtrově v Londýně
3 úspěchem sensačním

Cena Bendova Ze základu Vá Lyle nedaleko Chicaga kamž-byl-

tři výletní vlaky z ChicagaLee-Glass-Andre- esen Hardware Co tu poplaví se na Nový Zéland a clava Beneše Třebízského ustano-

vilo ředitelství "Svatobora" 400 vypraveny s četnými účastníky
českýmiK jakožto literární odměnu za nej- -

1 Stávka dělníků na pouličních

prodlí v malebných íjordech a Al-

pách obou ostrova po delší dobu
své dovolené Z přístavu Auck-landské-

povede ho cesta k ostro-

vům Přátelským [Tonga] Samoj-ský- m

a Vitským odtud pak ke

Tlačené vyrážené a lakované plechové náčiní— Cínovaný plech
Železný plech a kovoví zboží— Ostnatý drát hřebíky nožířské
zboží bicykly střelné zbraně náboje a sportovské tboží

1219-12- 23 Harney ulice OMAHA NEBRASKA
kárách stlouiských jest sice skon

lepší práci která r 1899 v oboru
české historické výpravné prosy
vydána byla Za rozsudí byli

čena na pohled ale ve skutečnosti
tavá dále Obecenstvo ovšem žeožádáni pp Fr Herites M A

imáček a K V Rais kteří cenu hlavně dělnické na káry obsluho
vané stávkokazy nejde Všeckyjednomyslně přiřkli panu Aloisů

Jiráskovi za historický román české spolky jak svobodomyslné
tak katolické uzavřely že žádný-

-

břehům Nového jižního Walesu a

do Modrých hor Ze Sydneje za-

míří do pobřežních krajů queens-landskýc- h

aby se pak plavil mezi

pevninou a korálovou bariérou

(památnou polypovými květnice-mi- )

do přílivu Torresova a mořem

Bratrstvo" díl I v "Zlaté Pra
jejich člen nesmí použiti káryze minuieno roku uveřejněny

South Omaha Brewing Co
33 JBTTBE sxxajltel

výtečné pivo obyčejné jakož I zvláštní druh "Pale Export"
Telefon t South Omaze 8

český zástupce: T jg SINKIXJIjE]
Jediný pivovar v Nebrasce který zaměstnává Českého cestu-

jícího zástupce—

pokud stávka dělníky vyvstalými
za ukončenou prohlášena nebuda

Poštovní a telegrafní ředitelství

Každý pak z českých spolků st
ve vidní oznámilo teiegrancKy
pražskému bezpečnostnímu úřaduBandským a Javanským do Sura-baj- e

Odtud mfaí poČíti cestou louiských daroval ku podpoře
stávkujících od #5 a do I20policejnímu že poštovní výpravčí

Josef Peter v Karhanicích u Nepo Ja?ě Zkříživ ostrov v několi-

ka směrech protkaných jednak
železnicí od západu až na východ

U Alžběta Kučerová uprchla z--cháme narozený který byl přidě-
len poštovnímu úřadu v Payersba- -Při slezské" hudební slavnosti ježjednak parními tramwayemi od

Prahy svému muži vzavší si na da-

lekou cestu za oceán ochrance a

společníka v osobě K Houšky
chu zpronevěřil tamže erární poštěMETZUV e PIVOVAR

vyrábí vyhláScný apocelém 11° 1aífr Objednávkám věnuje se

peníze v obnosu 470 K 25 h načež
Platila za něj výlohy cestovné a--

každoročně se koná ve Zhořelci v

Prusku účinkovala také naše kra-

janka sl Destinnová-Kittlov- á

Sklidila veliký úspěch zvláště za

plaví se z Batavie ke břehům sul-tan- átu

delijského na Sumatře
Dalším cílem jeho budou potom
Siam Hongkonk Šanghai Tjen- -

z Payersbachu zmizel a stopa jeho

zvlá5tní pozornosttáoadě za ne ilepSÍ uznaní IHClXUY ICáVtlll
že vedla do Prahy Pátráním bylo
zjištěno že na smíchovskou poštu

docházely dopisy adressované

poste restante na Josefa Petra Na

očekávala že si ji v Americe vez-

me Houška však Bětušce uplá-

chnul vymlouvaje se že nevěděl o
tom že je vdaná což se dověděl

teprve v New Yorku kdež se pá-

reček již před rokem ubytoval
smíchovský poštovní úřad vyslán
byl tajný polijní zřízenec který

Omaha Brewing Ass'n Pivovar

výteční ležákvyrábí celém západu rozesýlá

Petra zatkl v tom okamžiku když
Kučerová ovšem nemohla Houšku
donutiti ku sSatku proto jej aspo&si přišel vyzvednouti dopis Za-

tčený udává Se se defraudace do žalovala na vrácení 600 zlatých
jež prý mu na cestu zapůjčilapustil z nevýslovné bídyFRANK E BLISS proaavač I J08 BM8prod ovcí uren raní

r O BLISS prodávat hovte dobytka I J B BLISS prodávat dobvepl

Kterýkoliv i nich pracuje v lájmu irjch tikaioiki V Přerov žárlil 42letý krejčí
Josef Sedláček na svou ženu ze

kteréž příčiny docházelo mezi ni-

mi k častým hádkám Tato strhla
se mezi nimi také dne 13 m mkomisionář se živým dobytkem

2J0 New Exchange Building South Omaha Nebraska

Když však soudce z výslechu se-

znal jak si věci stojí odmítnul
žalobu Kučerové poněvač se tu
nejednalo o půjčku nýbrž o smlou-

vu na nezákonitý sSatek Tak
nemá BětuŠka v Americe ani pení-

ze ani Karlíčka a snad si sem

bude muset objednati opuštěného
muže v

1 Rakouští úředníci se vyzna-

menávají velikou porcí nadutosti
a drzosti což ani v této zemi ne-

odloží— Po tom všem co vláda

při okopávání bramborů na poli a

Sedláček rozzuřil se při ní tak že

udeřil manželku svou motykou do
Vlemoená páíe věnuje se vlem lásylkám 1 Frant Welmann vleobecní v Oolfax Co!

sasýlatelam Hiietl Vatě Jest uctivě žádánu 1 inlraf co Háuý a svědomitý mul s ochotou
xrsni ceny na po£ainiMBnMMaHHi i ousiuum urBjíiujr t ret hh

hlavy tak prudce že skácela se

mrtva k zemi Když Sedláček vi

POZEMKY! P03EMKY! děl co učinil vrhl se na mrtvolu

její hořce naříkal a plakal ale

Hledáte-- H pozemky i vysokým tvrdým stromovím místy louky a krásné bylo již pozdě Odcsci paK k sou

du a sám se udal a byl hned pomýttnyT Jestli ano tedy si prohlédněte krajinu kolem města Cadott aosady Dry wood

nechán ve vazbě Doma zanechal
v okresu Chippcwa ve Wisconsinu

4 dítky od 1— 17 let bez živitele
zajisté najdete co hledáte V kraji tom jest ji£ mnoho českých rodin usazeno a

Na Boil Tllo odpoledne spáchánovl osadnici stale přicházejí ze vseca končin Ameriky
O dalSl podrobnosti a popisy piSte na majitele pozemka la manželka důlního dozorce Báče

rakouská s českým národem tropí
odvážil se ještě rakouský konsul
v New Yorku vyzvati české spolky
newyorské ku oslavě 70tých naro-

zenin císaře Frant Josefa Jakýsi
Rudolf von Vesteňek co tajemník
rakouského konsulátu newyorské-
ho rozeslal všem spolkům Českým

pozvání k přistoupení k družstvu

rakouských uherských a také prý
slovanských spolků které by kaž---
JAU~ 1Í J _ 1_ I! J Jí 1

v Ostr Lhotce sebevraždu KdyžCypreansen Bros - Eau Claire Wis- -
odstranila dítky z bytu a zůstala

whim6 V BENEŠ v českém oddělení

K ČÍNSKÉ VÁLCE
Roar admirál Jiří CRemcy velitel asiatské eskádry Spoj Státu obdržel rozkaz

aby s křižákem Brooklyn ploul do Taku v Čině co možno nejrychleji a na pslu
bu aby vzal z Manily tolik vojska mnoholi ho loď unést! maže Adm Kemey
převezme velitelství v čínských vodách od adm Eempffa Brigádnl generál
Hall bdde veliti praporu vojska které vypluje z Manily

sama polila své šatstvo petrole
jem a pak je zapálila Počala
ovšem ihned celá hořeti tak že v

krátkosti shořely na ní šaty úplně ucuu lunu puiausiy uuuvc siavuu-st- i

letos rak maií zaříti s oslavouUtrpěla strašlivých popálenin3 Skorém celá kůže byla spálena
KU

— 1

70 narozenin císařových Ze na
toto drzé vyzvání konsulovo Čech-

ové newyorští dají patřičnou od-covč-ď

není třeba uochvbovati

místy zuhelnatělo i maso Nešťast
nice která čítala 30 let a zanechá
la 4 malé dítky za půl hodiny ze

DETI BOLESTI mřela Příčinou sebevraždy byly
různice s mužem které od nějaké

doby často se opakovaly Báčová

Bevmatioké a
Nenralgické
v Kloubech i Svalech
Namozeniny
Otekliny Kýchlo zažene

Severův

totiž začala se muži svému vyhy
bati scházela se se dvěma jinými
důlními dozorci s kterými měla

maji léků pravé tak za-

potřebí Jako doepělf

Severův Tišitel Dětí

usnadni zoubkovaní zmenší hor-

kost vylóíí boleni kolika psot-- -

nik otísi a ttspl deeko ZBct

Severfiv Laxoton

příjemný a jistý lék proti zácpě
vétrflm nepokoji děti Účinku je
vidy jistě i n dospělých 2 5Ct

Olej Sv Gotharda 50ct &
nejintimnější styky To však ne

N Y Listy k tomu podotýkají::

"Byl by to zločin spáchaný na:

jménu českém byl by to nejhnua-nčj- ši

nevděk spáchaný na této re-

publice! Bratří naši y Čechách mu-

seli by se styděti za nás a lid

zdejší musel by námi opovrhovati
Jsou-l- i Čechové v Rakousku "min-derwerth-

ig''

pro vládu a císaře
dokažme že zde je pro nás "min-derwerth-

ig''

císař rakouský"'

Mnoha tisícům vráceno zdraví a ště
stí užíráním Chamberřaiďs Cough Re-

medy Jste-- Ii Btlieul kteroukoliv ne-

mocí krční neb plícní zkuste jej a

zůstalo muži tajno a ten v dobro-

tě mnohokráte domlouval jí aby

Mite-- hostec suché lámání

StohlOSť Údů SEVERŮV LÉK

proti REVMATISMU Vás vy

X

t
K

X
K
K

nechala prostopášného života
I léíí $1-0- Marně však Báčová před Božím

Tělem opět sešla se se svými mi

SI1DGE

svůj výkon v Haendlově Cecilské
ódě Po jednotlivých áriích byla
i čtyřikráte vyvolána posluchač-stve- m

jehož bylo přes 3000 Sbor
asi 1000 pěvců a orchestr o 170
hudebnících řídil dr Míšck "

Plzeňský "Hlahor již před čtyř-
mi roky usnesl se že na letošní
světové výstavě v Paříži pokusí se
o representační zastoupení české

hudby V rozhodnutí tomto svém

byl upevněn později okolností že

pražský "Hlahol" Fe k podobné-
mu podniku neodhodlal Ředitel

"Hlaholu" plzeňského p N Ku-

bát ' sestavil z nejlepších pěvců

spolků 25člensý sbor se kterým
po plná 4 léta horlivě studoval
Mistr Frant Ondříček v Paříži

upozornil příslušné kruhý na
"Hlaholu' plzeBského a tím

se stalo že došlo spolku toho
oznámení že byl zapsán pro mezi-

národní hudební závody které se
budou konati dne 23 července t
r v Trokaderu
D&lelúá obec sleiská Malé Kun-

čice čítající 4000 obyvatelů byla
pří obecních volbách vrácena ná-

rodu Ve výboru měli dosud nad-

vládu Němci a renegáti

Ve Velkých Čakovicich u Karlina
zatčen 22lctý bývalý číšník Karel
Novák z Brandýsa n L který se

při výslechu přiznal četnickému
závodčímu že dva dny před tím

lenci dlouho se s nimi bavila a

když přišla
" dotnů došlo mezi1

manželi k hádce Následkem toho
KAŠEL i

mále fcjftl
S'': r" I

POSLEM i

SOUCHOTIN

podléhá mnohým v
cTaorobáai čaato --f
bezpečaým jg
SEVERŮV SILITEL Á

SRDCE K
pak druhého dne spáchala

X

MOČ Ť-

Maf býtl íletd a
práhiedaá t naai--li
atejet dravi
SEVERŮV SILITEL
LEDVIN A JATER

Vyléěi všechny eho--

roby ledvin bolesti
v tidech řezavkn
obtlie močeni

7Bct afl25

povrburuje svaly srdeě- -
ní slil trval i srdce i A
nervy jest nejlepsim lé- - V
kem pro srdeíni vady "W

$100

nebo Jleýc- - tM-kýc- k

chorob

cín Peking Mukden Port Arthur
Korea a severní kraje žáponské

(Jose) Zpáteční cestu vykoná
Sibiří chtěje vydati se z Nagasaki
do Vladivostoku železnou drahou
usuriiskou do Chabarovskano řece

Amuru do Blahověščenska a Stre-těnsk- a

odtud pak železnicí k je-

zeru Bajkalskému a přes Irkutsk
Kansk Krasnojarsk Ačinsk Tai-g- u

Kainsk Omsk Čeljabinsk a

Samaru do Moskvy Ježto pan
Kořenský zamýšlí věoovati jako
dříve na své cestě kolem světa

opět všecku pozornost také našim

krajanům usazeným v dotčených
zemích přijal by b povděkem je-

jich adresy pokud mu snad nejsou
již nyní známy

r Poslední tište chrudimského listu

"český Východ'' podává čtenáři

opět kus troufalostí klerikalismu

Udává totiž za hlavní příčinu

jistého studujícího vliv

čítárny Jsou prý tam vyloženy
časopisy pokrokové socialistické
a realistické které kazí mládež

hubí mravy a svádí ji k samovraŽ-d- č

To jest zajisté něco nového
Pak stěžuje si list že mládež stu-

dující hojně navštěvuje čítárnu a
že prý měšťanům mezi tou "zele-

nou mládeží" je nevolno Ovšem
klerikálních časopisů jichž tam
dodává redakce hojně nikdo ne-

čte Kdo může za to? Naše
mládež raději čte časopisy směru
kleríkálúra protivných Studen-4tv- o

které tvoří opravdu většinu
aavštčvovatelfi čítárny Žádá buď

aby "Č V''' odvolal anebo nebyl
vykládán

V ncdlli dne 10 m m ráno Sly
tclctá Marie K a líletá Ludmila
B z Velké Meziřiče do lesů táh-

noucích se nad údolím řeky Ostra-

vy zvaného "Nesmiř" hledat
konvalinek jichž jmenované hvoz-

dy značné množství chovají Bylo

jistí vám prospěje Kašel kterýž-vzdorova- l

viem jiným lékům po leta
povolil tomuto léku úplné zdraví

bylo navráceno Případy Jež zdály
se beznadějnými jež podnebí pověst-

ných míst zdravotních nevyléěilo byly
trvale vyléčeny jeho užíváním Neta~

pomínejte že každá láhev jest zajiště-
nou a neprospěje-- li že peníze budou-vá-

vráceny Na prodej n všech lá
kárnfkfl

X

X Severův
Balsám Jaou-l- i boleatl aa-- ť9 SEVERŮV

W Lk !r isputi chftfařft pro Plíce

Lék proti letní nemoci Nikdy
nechybil

V květnu děcko naieho soaseda

trpělo nemoci letní a lékaři vzdali se

veškery naděje na Jeho ozdravení

Vtala Jsem láhev Gbamberlain'a Colic

Cholera and Diarrhoea Remedy a dala
jsem jim Ji se slovy ie jistou jsem
dobrých účinků při užívání dle návo-

du Ve dvou dnech děcko úplně se

pozdravilo a dnes jest zdrávo a slino

Odporučila jsem lék tento často a ne-

vím ie by kdy býval chybil — Paní
CVtis Baker Bookwalter Ohio—Na
prodej a všech lécárníků

1 a rrtlríii ZéVylaif kaidý kašel

zeay ▼Jedaon ta latě 7
kdekoli

SEVEROVA

Hojivá Náplast J
čili flaatr Jist Je
Kaleae V

28 poeto 2Tct V

wleěi lakdr letni ne-- í

el rychle a trvala

J[ 25 Q SO CtJj
i - v

Podporujte domácí Hrmy
Kxlstnje patnáct roka

'KeWa Unieri riterc"

Pojlitin! pratl ohni blesku a tornáda mar
Jetek farmersky t městsky

Home Fíre Insnraire Co cf Omaíia

1318 ZVraauao ul
Farmer' and řercMs Ins Co

cf Linciln

ha 16 b O nal

SILA
Ulari aa dobrem za-- 17
tivtfal

SEVEROVY Prášky
preti Dolsstsei
Hlavy a Neuralgii

' tailral korkoeť odatraal
bolesti hlavy v kaldets
Případ

'

_

SEVEROVA
žaludeční hořká

Společnost! domácí Kdi se samostat nř avSak

"

BTATK OF OHIO City of Toledo
Lucaa County f

Fr J Cheney odpHsihnnL ie Jest itarifm
cleném flrmy P J Chener A Co prorosujtoi
obchod v městě Toledo okreru a města uve-
deného a ie smlntná firma vypluti obnos Jed-
noho sta dolara v Jednom akaldém pKpadé
v néml katarrh nebyl by vyletěn utíráním
HaU's Oatarrh Oura

FRANK J CHKNET

OdpHsihnnto a podepsfciov mi pHtomnostl
dnea dna 1 pralince um

podpora j trávení udržuje adravi W
taháni malarii aiU tělo E?

Mc sil OO NZSCI poetM Z70T

MMMMMMMMHMMIIIMMMMMWmSC

Laciné výletní ceny do Colorado
v dnech 10 a'i20 fervna a 9 a 17 iervence a
1T a Sl arpna pro lístky s Chicaga a míst
východně od leky M isaourl a v dnech 18 a
tl eervna S7„ 8 9 10 17 ]3 července a Z

T aSl srpna od řeky Mlssonri do Denver
Colorado Springt Manltoa Pueblo Salt
Lake City Ogden Utah a zpět prodávinv
budou

OBHAT
ROCK ISLAND

DBAHOTT
ia cenu Jlsdr Jedni pHriikon C 00 ta oeaty
obe Lístky platný budou do Sl KJna —

PIH st pro blIU podrobnosti a pro spisek
"Colorado The Uacnlflclent" — adarau

mm avn mi a :

Ha aklad ve váech Mkáraack a obchodech a leky

poctiva jednáni : ODcnolními zásadami

Spravedlivé ttrity vyplatí se hnrd po Jich
xjlltěni Farmer's a Merchant Ins Co opráv-
něna Jest tet letos k obchodováni v Kansas
Illinois a Wlsconslo a pHnáM se stálá tteh
tisíce dolara ku srelebováoi domácích sávoda
a podniká
Spoleíny kaplUI erOOmOO

Zvtáfttaf Mky ta S30O poilete-- ll popia aesaocl A W GLKASON

noOř

HalTs Oatmrrh ftam Vvit aiiván vnltfol a
aetnknj pHroo na krav a alealny Poilete al
ptodosvédeani sdaraa

T J 0HKN1T a OO Toledo O
Pradava se o Mkarnf kl aa Tle
AaH'a Fmafy PUmky jMm sMUepH

Ppoletní majetek -- HM(
Ztráty vyplacen Muu0uie

Miliard rnnkkavssr sa p
LsmMm P roBkhaassr tajjiž po poledni kdyl se obě děv- - G PA„ CHICAGO


