
Pokrok Západu
Z ČESKÝCH VLASTÍ

V maU chudé vesničce H orněmci
na úpatí Hrabioy a Javořiny u
Uher Brodu vypukl oheň ktefy
rychle se šířil a zachvátil v hodině
4v icel 0 Arrt]í 9ni£il Taliím?

NEMOC ŽALUDKU

má za následek jako zácpu nadýmání kyse-

lost žaludku obtížné trávení bolení hlavy

atd odstraní DRA PETRA H0B0K0

Ve většině případů jedna dávka přinese

úlevu Dopište na:

112-1- 14 So Hoyne Ave Chicago III

1 Dvouletá Růženka Řeřichová
v Chicagu spadla do škopku vaří-

cí vody a opařila se tak těžce že

lékař o její uzdravení pochybuje
1 Dvě děvčátka vdovy Vodičko-v-

v Chicagu si udělala provazo-
vou houpačku na pavláčce na níž

se houpala Náhle se ulomil hře-

bík na němž houpačka byla upev-

něna a obě děvčátka spadla při
čemž jedna z nich si přerazila
klíční kosť '

1 Krajan p J J Haasl z Mil-lado- re

v okresu Wood veWiscon-sin-

byl ustanoven kanadskou
vládou k prohlédnutí rolnických
krajin v severozápadní Kanadě s

tím úmyslem aby se dostali do

oněch krajin osadníci Pan Haasl
se do krajin těch ubírá tyto dny

T Ve West Superior Wiscon-sí- n

devátenáctiletý Jan Zemek

byl postižen neštěstím Pracoval

pro telefonní společnost a posýlán
byl opravovali dráty Také ve

čtvrtek dne 5 července napínal
drát který náhodou přišel do sty-

ku se živým drátem Zemek buď

živý drát odstraňoval nebo za něj

uchopil ale k zemi se skácel a po
několika minutách skonal Rodi-

če Zemkovi bydlí v Chicagu
1 Alespoň deset borců vyšle Č

A Sokol v Milwaukee k sokol-

ským závodům Národní Jednoty
Sokolské odbývaným příští měsíc
v Clevelandu Za účelem získání

peněz na uhrazení výloh cestov-

ních odbýval Č A Sokol v Mil-

waukee piknik a výnos čistý jest
slušný

1 Paní Havlovcová v Brainard
Nebr nalila vařiči vodu do pra-

cího stroje a vzdálila se Její 4té-t- á

dceruška se vyšplhala na stroj

ČEŠI V AMERICE

- 1 Krejčí Hora v Clevelandu

byl bez práce tak že rodina jeho
pociťovala již velký nedostatek
Tu se Hora odhodlal prodati
starou lampu aby zy stržené pe-

níze mohl nakoupití potřeb pró
rodinu Vetešník jemuž lampu
nabídl nechtěl ji koupiti že je
železná kdežto Hora dokazoval
že jest mosazná Z toho povsta-
la hádka při níž Hora vytasil
revolver začež se dostal za mří-

že a byl ke všemu pokutován 25

dolary a na měsíc zavřen Man-

želka jeho svědčila že jest Hora
opilec a revolver prý si koupil k

účelu sebevraždy

1 Za bílého dne a sice ve 3 ho-

diny odpoledne vloupal se nezná-

mý zloděj do bytu krajana Lin-

harta v New Yorku a odcizil mu

nový oblek a dolar Paní Linhar-

tová odešla jen na krátko z bytů
aby něco nakoupila a než se vráti-

la nalezla dveře vypáčené a zloděj
s lupem byl již pryč Pončvač
se lupič v bytu dlouho zdržetí ne-

mohl nenalezl větší obnos peněz
a skvosty jež se v bytu Linharto-
vé nalézaly
1 Fanny Janoušková známá

zde herečka původu českého ra-

něna byla mrtvicí a nalézá se v

brooklynské nemocnici Janou-
šková jest již 70 roka stará a ná-

val mrtvice asi sotva přestojí
Jest rodilá v Praze avšak vycho-
vání se jí dostalo německého tak
že se již roku 1867 kdy po pťvé
do New worku přijela nemohla v

české řeči s deputací ji vítajících
Čechu new-yorský- domluviti
Na jejich české oslovení odpově- -

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

Tlačené vyráíenc a lakované plechové náčiní--Cínová- n

plech
Železný plech a kovoví zboží—Ostnatý drát hřebíky nožířské
zboží bicykly střelné zbraně náboje a sportovské Zboží

!2l9-22-3 Harney ulice - OMAHA NEbRaŠKA

South Omaha Brewing Co
B TETTEB aaaajitel' ' vaří

výtečné pivo obyčejné jakož i zvláitní druh "Pale Export"

je za ďábly jichž vyhlazení ukládá

mu náboženská povinnost"

"Je vám znám význam slova
"boxer?" tázal se zpravodaj

"Ano a to velmi dobře "Bo-

xer" je pochybený překlad jména
tajného spolku čínských "Know-Nothingů- "

V překladu co možno

nejsprávnějším zove se onen spo-

lek "Vlastenečtí Athleti" Účelem
jeho je protiviti se vmichování

vůbec jakémukoliv vlivu cizinců
do záležitostí Číny uchránění

mravů a zvyků vlády a vývoje

jak uznávají za prospčšno Číňané

Spolek ten má znamení poznávací
a pozdravovací Číňané nepodávají
si a nestiskují při setkaní ruce

jako my běloši máme ve zvyku
pozdravují se jako boxeři z čehož

vznikl "misnomen" rukařipěsťaři
a konečně se ujal boxeři Vojáky
aniž lodníky nejsou Je to jedno-
duše spolek proti cizincům a jest

rozšířený tak že vláda nesmí si

jej znepřátelit!

"Zášť ČíBanů vůči cizincům

byla rozdmýchána v plameny
mis-sioná- ři

O tom jsem z vlastního
názoru pevně přesvědčen Missi-oná- ři

nebydlí v městě nýbrž za

mČ3tem Nesbližují se s lidem

nýbrž jej odpuzují a vyzývají i

štvou dále tím že obývají výstavné
domy ať nedím přímo paláce žijí
jako lordové a vozí se v kočárech
i počínají si tak že musí vzbouřit
hněv každého domorodce Jsem

přesvědčen že misionáři jsou pří-

činou nynějšího krveprolití Že

pokřtí každoročně několik Číňanů

to je přirozeno ale jen takových
kteří nemajíce ani rýži níž by se

nasytili dávají přednost jinému
náboženství jiné víře před smrtí
hladem ale jen do té doby než se

najedí Mezi misionáři protestant-
skými a katolickými seznal jsem
na svých cestách dálé tento rozdíl:

protestantští jsou nadutci nechá-

vají si záležet na tom aby dokázali

pohanům že co hlasatelé slova
božího musejí vystupovat tak dů-

stojně aby Bůh neměl příčiny za
ně se hanbit katoličtí misionáři
však snaží se sblížit s Číňany
bydlí v jejich sousedství oblékají
se jako oni a působí na ně po-

zvolna

"Nepochybuji že docilují vět-

ších úspěchů než protestantští
leč jen zdánlivě neboť Číňan ne-

může zapomenout že jeho nábo-

ženství jest starší rozumnější zá-

kladem katolictví i protestantství

Telefon t South Omaze 8
Český zástupce:

--J K SIlSTKTJILiE
Jediný pivovar v Nebrasce který zaměstnává českého cestu-

jícího zástupce — —v

METZUV 0 PIVOVAR
vyrábí vyhlášený a po celém MafflV loŤdlf Objednávkám vínuje se

íápadž za nejlepií uznaný li 1C IZiU V lCLdlVazvláStní pozornost

Omaha Brewing AssV Pivovar

vyrábí celém západu rozesýlá výtečný ležák

Koóéiry k polirTo-Ciir-
i

obdržíte vždy nejlepší a nejlevnější

'W Li áry s EDMínii ráfy opatřené zabříyadly pro noíiy y zime

Telefon 257 31- -u Paláce Stables 1623 Dave nport St

HAMBURSRO-AMERICK-
A LINIE

Nejvétšf paroplavební společnost na svété

Společnost tato udržuje celý rok pravidelné spojení s Evropou
dvoušroubovými loděmi Nejrychlejší jízda z New Yorku do Hambur-

ku Lodě odjíždějí ve čtvrtek a v sobotu

oheň povstal on hodině dopol
byl všechen lid na polích a z bytu
nic nezachránil Slovácký lid
vesnice této chodívá v letě na prá- -

ft A n ptiinxT ala larAe nitKan Ki1a
zůstati doma by slepil si do pod-
zimu nějaké přístřeší Obyvatelé
vyhořelé vesnice zoaveni jsou
všech hmotných prostředků

V Tachovík tamnímu okresní-

mu soudu byli do vazby přivedení
manpM Mírhal a Mario TritAfvl
z Domků u Žebráka na něž uva-

leno podezření že se násilně chtěli

odvedli výměnkářku do rokle v le-

se kde ji vstrčili do jámy Ubohá

byla by tam zahynula hladem kdy-

by ji chlapec jahody trhající ná
hodou byl nenalezl Výměnkářka
byla sice dopravena neprodleně-d- o

nemocnice v Tachově ale za
krátko tam vysílením zemřela

Jan Komárek ze Střelíc vyskočil '

poblíže Špitálky v Brně z vlaku

utrpěl četná zranění po ce-

lém těle Komárek chtěl jeti do-Střeli- c

omylem však vstoupil do
vlaku k Bučovicím jedoucího u
Špitálky spozoroval svůj omyl a
vyskočil z vlaku aby ještě v čas
se vrátil k odjezdu vlaku do Stře-

lic Telefonicky přivolaní členové
záchranné stanice poskytli zraně-

nému první pomoci a dopravili jej
do zemské nemocnice

Obecni sluha v Nenovicicb u
Brna Jan Gaertner byl letos ze
služby obecní proputten Několik
drobních dětí čekalo na chléb
žena musela opatřovati děti a osu
sám bez práce bez pomoci a be

prostředků Ve zbědovaném svém

postaveni ze zoufalství se oběsiL
—3iletý krejčovský pomocník Jan
Minz který již po několik měsíců'

byl bez práce vrhl se nedaleko'
Modřic pod kola rychlovlaku od
Brna do Vídně jedoucího Mrtvola

jeho byla děsným způsobem zoha-

vena a na několik kusů roztrhána

VJittni odbývány byly v c k uči-

telském ústavu zkoušky maturitní
za předsednictví zemského školní-

ho inspektora pana J Sobičky
Výsledek byl velmi neutěšený Pět
žáků úplně propadlo sedmi pova-
lena oprava V občanstvu i ve
studentstvu jičínském vznikla ve-

liká nevole kteráž vyzněla v de-

monstraci před hotelem Fischero- -

novaný inspektor byl ubytován- -

Shromáždilo se tam na 600 de-

monstrujících ze všech vrstev va

Hlučné projevy se opa-

kovaly Demonstrace trvala přes
dvě hodiny K xi hodině zapěli
zástup unisono: "Ta pražská uni-

versita atd '' Když napomí-
nání bylo mamo zakročila policie -

ckého třídě zústalastráž a Četnícj-Inspektor- a

provázeli ráno ku vla-

ku strážníci Cestou ani na ná-

draží ač sem tam bylo pozorovati
hloučky občanstva demonstrativ-- ní

projevy již se neopakovaly

Pan Rudolf Inemann režisér a
první herec Národního divadla v
Lublani získán byl novou sprá-
vou pro naše Národní divadlo
v Praze Po šestiletém velmi zá-

služném působení na slovinském

jevišti opouští právě Bílou Lu-

blaň Tamnější "Slovinské druž-

stvo umělcův'' uchystalo mu jak
referuje "Slovinski Naroď' ne-

obvyklou nad jiné srdečnou ovaci
za přítomnosti valného počtu dam
z -

nejpřednějších rodin vlastene-

ckých literátův umělcův repre-
sentantův města i rozmanitých kor-

porací Prof Franke ocenil pů-

sobení Inemannovo na jevišti i v~

Životě společenském připomínaje
že odcházející režisér získal si
v Lublani neocenitelných zásluh

jako umělec požívaje nezkrácené

úcty a vážnosti i jako Člověk In- -

tendant Milčinski chválil Ineman-n- a

jako horlivého organisátora
jehož neúnavné píli podařilo se

povznésti slovinské divadlo a po
ložití základy k jeho dalšímu roz-

voji Odchodem tohoto umělccy
který nad ostatní vynikal jako tra-gé- d

Vl-1-_
milovník

_

komik i pěvecutrpf
i lín an VDiiirnn cnri Kn-- i

nou ztrátu Režisér Josíp Nollí
vzdal Inemannovi čest jako vzor-

nému kollegovi a vzpomněl také

jeho choti dcery slavného české--

ho barytonisty Josefa Lva která

první zpívala na slovinském diva
dle "Mařenku" v Prodané nevě- -

stě

Předplaťte ti Knihovnu Ame-

rickou pouze fioo na rok'

Hamburoko-Americ- ká Linie jest nejstarfcí Nímecká Trans-At-
) antická Paro-

plavební Společnost a vlastní 147 Jodl majících úbrnou snoanort 425767 tun 76 z
těchto Jsou veliké námořní parníky zahrnující 24 dvouSrobových parolodí které ku

pohodil cestujících zvláSť zařízeny jsou Takový počet parolodi nevlastní žádná
Jiná společnost Ohledně přeplavu a cen obraťte se na

HAMBURG -- AMERICAN LINE
společnosti New Yorti 159 RaDiolpb Street Cbicap 111

čínští předkové v hrncích
Ciíiané ctí velice předky své a každý" z nich od nejbohatších k nejchudším chová

velikou detu ku kostem zemřelého člena své rodiny Praví se že nenávist Či
fianů k vynálezům novověkým vznikla z té příčiny poněvač cizozemci při stav-
bách dráh a Jiných podniká dali na jevo nedostatek úcty k půdě posvátné v
níž spočívají kosti a popel drahých zemřelých Hřbitovy jsou roztrouSeny po
celé Číně a nejen že Jsou četné ale nalézají se na místech kde by jich nikdo
nehledal Někteří CiBané mají obyčel že kosti svých zemřelých ukládají dohrnců a přiložený obrázek znázorňuje takový hřbitov Je to fotografický sní-
mek vzatý z obrázku anglických důstojníků kteří podnikli cestu výzkumnou z
Honkongu a naznačuje Jaké hřbitovy má Jedna sekta která kosti svých přátelukládá do hrnců

neb Jejich Jednatelů

Paroplav Spoi
Sev-nemeck- dho

Lloydu
Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes

moře za 5 dní 1 5 hod a 10 minut

Přeplavní oeny
'

ťo parolodích expressních z New Torku do Břemen 13300
" " " " " "pravidelných z 13000
" " expressních z Břemen do New Yorku 13860

pravidelných z " 13660

HLAVNÍ ÚŘADOVNA:

OELBICHS & CO
HLAVNI JEDNATELE PRO ZÁPAD

2E£ ClSL-assezilvL- s ácCo
99aDeaLX"boxa Street d3xícag o Hi

2mMHIUHHHUIiilBHHIIIimmillMIUU!!!llllllllHHIIIHillHllllHIIIIIHHlUllilllllUmillliUlttí
'
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Národní Tiskárny v Omaha Neb

takže nemá příčiny se jej zřeknout

naopak může dokázati svoje pře-denst-

Nechá-l- i se přemluvit
učiní tak nikoliv z přesvědčení
nýbrž z prospěchářství To musí
doznat i biblická společnost která
nedávno žasla nad obrovskými
objednávkami biblí z Cíny Správ-
ce společnosti rozradostněn nad

úspěchy misionářů poslal do říše
nebeské biblí které stály statisíce
dolarů To nestačilo naopak po-

ptávka zmnohonásobena Společ-

nost zavedla vyšetřování a zjistiv-
ši že Číňané upotřebovali biblí k
dělání "fireerackersů" zastavila

zásylky a Číňané také jsou spoko-

jeni — míním totiž že láteří na
misionáře protože byla jim za-

stavena dodávka biblí jichž listy
hodilyse za obaly "fireerackersů"

Nejlepší lék proti nemocím ža

ludečním a střevním

"Byl jsem v obchodu lékárnickém
po dvacet roků a prodával jsem téměř
všechny patentní léky Z celého toho
množství nenaleznul jsem žádného
kterýž by se vyrovnal Chamberlain'8
Colic Cholera and Diarrhoea Remedy
proti všem potížím žaludečním a stře
vním" praví O W Wakefield z Co
lumbua 6a "Lék tento vyléčil dva
těžké případy nemoce letní v má rodl
oě a odporučii a prodal jsem ho sta
lahví mým zákazníkům k áplné jich
spokojenosti Poskytuje rychlé a jisté
léčby ve formě příjemné Žádná rodi-
na neměla by fcýtl bez něho Mám bo
stále doma" Na prodej a viech lé
kárnfků

KRÁSNÉ ŽENY
Jeden kaldý obdivuje íe-n- v

a dívky Jasooozdra
vou a neůhonnon pleti
Červené tváře a měkká
bedvábnáJemDá pleť ivy-uj- í

p&rab Jejich NÍo
neniti lak blsienost a
křisa Jako plhy trudy
ÍArnÁ Clntá nahn Inln

plef vrásky červený nos neb lice osmasloef
JKt11' skvrny a vsdy Jakéhokoli druha
Dodávají ienám sprostého vzezření a starého
vzhledá Viecky tyto vady lé rychle a snad-
no nsta QUEEIÍ COMPLEXION SALVĚ (Královní ds masf na pleť)

JegttooeJJtstsJKaDeldokonaleJlí mssf sa
pleť v dnešním trhu Críité netkodná na od-

por tak mnohým Jiným prodávaným phprav- -
aum stera oDsaouji Olovo vigmut nebosme-nl- k

ZJemBaJekMi s dodává tváH dokonalé
aursv pieu a oasiraDtue trvale lakéknll

vyráik ynhry skvrny nebo vady Plh v trud v
sonma blost mizl po ni snadno a rychle —Cena
rnnss

penězích Adresujte:

PánDm uradnikúni spolků
čřetní (obchodní) knihy ako Ledr- -

ers Journals denní knihy a jaéoJ£c saharu i ffokroka 24psy3b

-- VYDANÁ

Sbírka písní Národních a vlasteneckých

děla sice několika slovy českými
dále však s nimi mluvila německy

H V Clevelandu vznikly sporý
mezi patronátem Národní Síně a

výborem pro pořádání besídek

dětských které byly přetřásány v

časopisech jiných měst Aby byla
tomu přítrž učiněna navrhla Den
Novověku aby se sám Patronát
uvázal v pořádání besídek r což

bylo také v minulé schůzi Patro-

nátu provedeno Výbor k tomu

zvolený převezme nyní další pořá-
dání besídek dětských do svých
rukou tak že budou pořádány
příště pod správou Patronátu
í Paní A Sádlová ze Saint

Louisů píše v Dennici Novověku:

"My zde v St Louis máme dosti

čerstvý příklad že jedna paní již
byla vyloučena třikrát pro neola
cení a pokutovaná pěti dollary pro
přelhíúí celé Jednoty

" českých
Dam davši si jiné jméno jen aby
se monia do sboru podvodně ve
drat a ty veškeré přestupky nic

nejsou na závadu takové neolatt- -

telce a již jesf členkou u čtvrtého
sboru Aby se takovému zneu-

žívání spolku předešlo navrhuje
paní Sádlová aby jiný dámský
spolek nepřijímal takovou Dokud

by se u předešlého spolku nevypo-
řádala Bylo by hodno provedení
u všech českých spolků bez vý

minky neb kdo okrade spolek je-

den není hoden státi se členem
spolku jiného
1 Jan Král z Chicaga těžce pra-

coval v ohradě na stavební dříví
cítil na sobě neduh ale nevšímaje
si toh# pracoval dále Tu v noci
na 25 července vyšel ven a když
se dlouho nevracel šla se manžel-
ka za ním podívati a nalezla iei na
chodbě již mrtvého Byl 46 roků
stár pocházel z Lukavce u Milev-

ska a v Americe byl 27 let Za
nechal manželku se 7 dítkami a
náležel ku katolickému spolku

do nějž se převážila a vrchní část
těla si značně opařila

1 Ve Spillville Iowa koupilo
několik katolíků starý pivovar
jejž hodlají upraviti ve spolkovou
budovu Stavba ta stojí na 3 lA

akru půdy a stála jen £1050

Svádí vinu na misionáře

Ze čtyřleté cesty kolem světa
vrátil se umělecký jezdec na bi

cyklu Sid Black vyslaný společ-
ností H A Lozier Co na íaíí

výlohy projel všecka větší města
Evropy částě Afriky a Asie —

Pobyv několik měsíců v Indii za-

brousil do Japonska odtud zajel
do Čínykde produkoval se v Hong
Kongu Cantouě Fu Čou Man

Fing Tientsinu a v Pekingu V
fičucsité říši pobyl od 20 června
do 4 května a od 10 do 22 červ
na tohoto roku

Navštíven zpravodajem vypra
voval:

"Před mým odjezdem z Číny
vše nasvědčovalo že propuknutí
vzbouření Cínanů proti cizincům

je neodvratno Kotel plemenné
nenávisti byl ve varu a bvlo iisto
že brzo Dřekvoí Přistáv v san
Francísku užasl jsem nad zpráva
mi že vraždění cizinců zaoočalo
5 července Když 26 června
přijel jsem do Naerasaki v Tanon- -

sku kolovaly tam určité zoráw o
- J _ t - V M m

urumaunem vrazaent cizinců v
několika čínských městech a to
vraždění nikoliv pokřestčných a
misionářů nýbrž i vvslanců a ro
dinami Zprávám těm Dřikládali

Japonci víru1

"Číňané bez rozdílu tedv ze

zásady urputně nenávidí každého
cizince Rozdílu mezi Američa-
nem Angličany a Němci nečiní z
té příčiny protože jej nezni —

Vlečky rovnooké bělochy považu

5 Jest to sbírka nápřvi upravena ídstečnl v slohu lehkém Id- - §
1 steínl tilfim pro piano neb organ na dvl rute §

S Sbírka tato je o 64 stranách velkosti 10 palce délky při 7 palcích E
E lířky a obsahuje 98 písní národních a vlasteneckých bude dojiita s
s velevftanou v každé rcdiné kde český zpiv te pěstuje =

I Ceia Sbírky aápivi iot) I ae Zpěvníčkem textea) I
obnáší $150 zásylkoo vyplacenou f

= Objednat! lze pod Jednoduchou adresou: =

' Národní Tiskárna Omaha Nebraska §
ňmNUHiiniiiininiiiiHiHiiiiiiiiHnPNiiiiNiiinwimnniimiiNuiiiiiiimmiiiiiiiimtiiiiiiiiiiS

BYLAr- -

zloraelc básní "Sním'- -

pokrok Záwda Onaíia Neb

Rukopisy Králodvorsky a Zelenohorský
Helttaril (italckt ataátkr Uské vyilc Jkiadea Pokrok Upadá

K nim připojen jest fotolitofrrafický' snímek ťtyř stran původních rukopisu
A provází je vysvětlivky o původu nálezu a sporu o jich pravost a důkladní
přednáška o jich kulturním významu kterou mčl dne 25 května "JO r aínl
Tři Jed Sokol v Chicaga p J A Oliverius Rukopisy zahrnují následujíc)

_ _ _ _-- 1 : 1— 4 t 1

Rukopis Králodvorský:
'íiboj a Slavoj (v původním znřní staročeském)— Ctimír a Vlaslav— Jaro

Ir a Boleslav —Benci Hefmano- - Jaroslav— LiduKe a Lubo —ZbihoB- -'

lelenKytice— Opultřni— Růt i—Žehulice— Skřivánek— Jahody

Rukopis Zelenohorský
BiseS "Libuiio soud" a

i Cena pouze 25c Adrtaite:


