
Pokrok Západu 7
se bílou postavu která kývala ru-

kou na město V pondělí celý
den až do pozdního večera kupi

ly se kolem kostela zástupy lidu
z města i z celého okolí živě ro-

kující o zjevivším se strašidlu

Blagovéščensk 1 Ajgun

Stůjtež zde některé ještě po-

drobnosti o důležitém ruském sídle
na Amuru o kteréž rozbíjí se až

posud všechny útoky čínské

píše Čech tamních

1 ČESKÝCH VLASTÍ

Pfvecký spolek Hlahol plzeřiský
se dodělal na mezinárodních zá-

vodech pěveckých skvělého vý-

sledku v Brusselu 22 července a
v Paříži 24 Července O těchto

úspěších mají Národní Listy ná-

sledující telegramy: "České umění

REUMATISMUS
%
zavlněn ]e kyselinou v krvi

jedna Ženština ze Skomalna Hle-

dala pomoci u hostinského který
její prosbě nevyhověl ačkoliv ně-

kolik podobných případů vyléčil

Přivolaný lékař poskytl později
nebohé ženě pomoci Poblíž mě-

sta Rokycan na vrchu "Žďár a

Kotel'' vyskytlo se letošního roku
tak neobyčejné množství hadů že

obecní zastupitelstvo uznalo zaDra Petra
Hoboko

0 talií podrobnosti adresujte:

SI
j Dr Peter Fahrney

1U-H- 4 S HOYNE AVE„ CHICAGO ILL

Lee-Glass-Andree-
sen Hardware Co

prodávají ve velkém i

Tlačené' vyráZené a lakované plechové náčiní--Cínovaný- " plech
železný plech a kovoví zboží—Ostnatý" drát hřebíky nožířské
Zboží bicykly střelné zbraně náboje a sportovské zbo2í

I2l9-r22- 3 Harney ulice

pěvecké slavilo v Brusselu na me-

zinárodních německých závodech

velkolepé triumfy Odbor plzeřl-skéh- o

"Hlaholu" který se závodů
zúčastnil dobyl výkony svými

první ceny (Cena tato sestává z

veliké zlaté medaille a 3000 fran-

ků) Úspěch českých pěvců byl

nevídaný Ač proti řádu závodů
musil "Hlahol'' přidati ke svému

programu ještě dvě čísla Porota

prohlásila že pěvecké výkony od-

boru 'Hlaholu" plzeňského jsou
bez konkurence — Dle telegramu
z Paříže dobyl odbor plzeňského
Hlaholu první čestné ceny: zlatý
věnec zlatou desku a pamětní
medalii Úspěch byl velkolepý
— O úspěchu odboru plzeňského
"Hlaholu" v Brusselu sdělují se

tyto další podrobnosti: Zápasu
zúčastnilo se 26 pěveckých spolků
z nejrůznějších měst Evropy kte-

ré rozděleny byly v devět skupin
jež zpívaly na různých místech a
v různé době Plzeňský odbor
zařáděn byl do skupiny s angli-

ckými pěvci v "Divison ďExcel-lence- ''

skupiny cizinecké a zpíval
o 5 hodině odpolední ve dvoraně
královské společnosti "de la

Grande Harmonie'' a sice Kříž
kovského "Utouulou" a druhou
řadu Pallových českých tanců k

nimž nuceni byli přidati ještě dvě
čísla

odstraní příčino

přirozenými průchody

OMAHA NEBRASKA

PIVOVAR
Objednávkám vžnuje se

lCLdliazvláStní pozornost

South Omaha Brewing Co
B JETTBE raajitelvaří

výtečné pivo obyčejné jakož I zvláštní druh "Pale Export"
Telefon v South Umaže 8

český zástupce: __T XNJSJJlE
Jediný pivovar v Nebrasce který zaměstnává českého cestu-

jícího zástupce 4

METZUV 0
vyrábí vyhlášený a po celém Mafjnvr
západě za nejlepší uznaný i"lv IXUT

Omaha Brewing Ass'n Pivovar

vyrábí ležákcelém západu rozesýlá výtečný

POZEMKY! POZEMKY!
Hledáte-- li pozemky t vysokým tvrdým stromovím místy louky a krásné

mýtiny T Jestli ano tedy si prohlédnete krajinu kolesa města Ctuloilaosady Drywooď

y okresu Chippewa ye Wisconsinu

MAJ 6CN yy

"

—

a zalisté naidete co hledáte V kraji tom jest Již mnoho Českých rodin usazeno a
noví osadníci stále přicházejí ze všech koním Ameriky

O další podrobnosti a popisy pište na

vjíicauoou Miuoi) junu wutuo A- -

whim6 V BENEŠ v českém oddělení

poměrů znalý jest administrativ-
ním středem amurské oblasti a leží
při ústí veliké řeky Zeji do vele-

toku Amuru Město rozkládá se
na levém břehu Amuru v bývalém
řečišti jedné z těchto řek na piseč-n- é

rovině jsouc obroubeno na se-

verovýchodě západě i jihu nevy-

sokými horami jež jsou na jižním
čínském břehu mnohem vyšší Se-

verozápadní sklony jsou nevysoké
tvoříce poslední výběžky horského
hřbetu rozvodí mezi Amurem a

Zejí tvořícího a obklopují město
v podobě polokruhu Sklony hor
jsou porostlé břízami a dubovým
lesem Břeh Amuru na němž se
rozkládá město jest srázný
Blagovéščensk byl založen r

1856 v době kdy byl hrabě MM
Muravěv-Amursk- ý generálním

Východní Sibiře Týž
založil r 1856 šest strážnic s po-

travinami k zabezpečení pohybují
cích se po Amuru vojsk Na levém
břehu byla založena úsť-zejsk- á

strážnice při splynutí řeky Amuru
s Zejí R 1857 nazvána stanicí

u a usazeno zde několik

kozáckých rodin Dne 9 května
1857 založen byl v stanici chrám
Zvěstování Přesvaté Bohorodičce
20 prosince téhož roku přejmeno-
vána stanice v město Blagovéš
čensk s označením žo má býti zá-

roveň oblastným městem nově
utvořené oblasti amurské
Nové město počalo se rychle

zalidfiovati r 1790 bylo v něm

20000 obyvatelů Byla zde za
ložena již v r 1859 knihtiskárna
město má mužské a ženské gymna-
sium duchovní seminář duchovní
školu obecní bibliotéku jest sí
dlem biskupa městské banky a

několika dobročinných společno-
stí Tovární a průmyslová činnost

jest zde dosud málo vyvinuta
Na pravém břehu Amuru níže

30 verst Blagověščenska leží čín
ské město Ajgun (Sachalin Ula-Chot- an

po mandžursku) kde žije
čínský gubernátor V městě je
citadella a vojenské kasárny Oby-

vatelů má okolí 20000 a soustře
ďuje se zde živý obchod
Dne 28 dubna (10 května) r

1858 uzavřel v Ajguně hrabě Muravě-

v-Amurský s čínským občan-

ským gubernátorem Cian-Ciane- m

pohraniční smlouvu na základě
které Rusku připadl ve vlastnictví
levý břeh vrchního a středního
Amuru a v nižní části řeky oba
břehy

Střežte se masti proti katarrho obsá-

hajících rtuť

ponévadž rtuť zničí člohaúplnž poíkodícel
systém vniknu víi do něj sllznatýin povrchem
Takovéto předměty nemají bytí nikdy použí-

vány lei na předpis ikuSenébo lékaře jellkoi
ikoda Jimi sp&sobeni Jest desetkráte viti!
nežli dobro jež varn snad z nioh vzniknoutl
mohlo Hall'8 Catarrh Care vyráběni F J
Ctaeney &Co v Toledo O neobsahuje 2ád

nou rtuť a by vSl braná vnitřně oSlnkuJe při
mo na krev a zevnějiek celého systému Edy i
kupujete Hall'a Catarrh Cure přesvědčte se
abyste dostaliYen pravf Užívá se vnitřně a
hotoven jest v Toledo Ohio společností F J
Oheney Co — Odporuíeni zdarma
Na prodej n víech lékárníka 75o láhev

W Halťs Family Pilulky jsou nejlepií

Podporujte domácí firmy
Existuje patnáct roka

'tasía Unflerwriters"
Pojtitěni proti obnl blesku a tornádu ma-

jetek řirmerský 1 městsky

Home Fire Insurance Co ofOmaHa
2©S XT T IAf

Famieťs aná HBrc&snts Ins Co

oí Lincoln

ba 1S st O iaX

Společnosti domácí řídi se samostatně avíak
pod Jednou správou jejíž zásadou jest

WMMM s MMm imíml
Spravedlivé ztráty vyplatí se hned po Jich

zjíitěni Farmer'8 a Merrhants Ins Co opráv-
něna jest tél letos k obchodováni v Kansas
Illinois a Wlsconslo a přlnáii se atáto těch
tisíce dolara ku zvelebováni domácích závodí
a podnikli
Společný kapitál S20000000

Společní přebytek pro pojištěné 35mO0
Společní majetek 60478800
Ztráty vyplacené 100000000

Miliard F Funkbauser na p
Leonidas P Funkbauser taj

— Nemáte-l- i chuť k jídlu motá-l- i
se vám hlava trpíte-l- i závratí

neb nezáživností užívejte Severo-v- u

Žaludeční Hořkou a uchraňte
se mnohých nemocí OdporuČuje
se zvlášť starým a slabým oso-

bám Cena 50c a Jtioo

Železniční tájky — Yl

Obchodník jeden seděl krásné-

ho jednoho dne v jídelním voze a

když posluha přinesl mu jakous
špatně vyhlížející polévku m ma-

ličký kousek vysušeného beaí-stea- ku

dostal z toho křeče a ne-

mohl uzavřití velký onen obchod
kterýž na něho v Chicagu druhého
dne čekal a ztratil tím osm mili-

onů

Morálka —Jeďte vždy do Chi-

caga po North-Weste- rn dráze
Obsluha v jídelním voze jest ne

Jedni tvrdili že viděli na věži

čerta jiní sedm čertů jiní opět
dvě jeptišky chodící po římsách
věže atd Policie prohledala dů
kladně obě věže i kostel leč nena
šla nic z čeho by souditi se dalo
co as zavdalo podnět k takovým
pověstem Lid nicméně věří i na

dále ve zjevení na ostravské věži

V úterý dne 24 Července bylo
obyvatelstvo jičínská hned z rána

pobouřeno zprávou že v Lípovém
stromořadí zastřelena byla dvaná-

ctiletá dceruška známého housla-ř- e

váženého občana p Patočky
Jak bylo sděleno ubírala se ráno

Lípami ku Kartouzům Poblíž
Soudné vystoupil z nenadání číš-nic-

učeň Josef Motl asi isletý
výrostek a ze vzdálenosti asi dvou
kroků namířil na ni revolver
Děvčátko vykřiklo než však moh-

lo se z leknutí vzpamatovati za-

hřměla rána a dívka trefena do

spánku klesla k zemi Útočník

pronásledován panem Lešákem

prchal směrem k Železnici Děv-

čátko odvezeno bylo okamžitě kol

jedoucím kočárem k lékaři který
konstatoval že rána jest smrtelná
Mezitím stíhal pan Lešák mladist-

vého zločince až téměř k prvému
mlýnn nad Železnicí útočník
vida že svému pronásledovateli
již neunikne vytáhl znovu revol
ver a namířil naň Než však mohl
střeliti dopadla naň mohutná
pravice pana Lešáka který po
krátkém zápasu ho odzbrojil a

uchopiv ho za límec vedl jej na-

zpět k Jičínu Drzý výrostek
a vzteklým pohledem

měřil zástupy občanstva a

odpovídal k jednotlivým
výkřikům Z jaké příčiny skutku
se dopustil dosud známo není
Pachatel byl pro své jednání od
hoteliéra u kterého byl v praxi
vyhnán a umínil si že půjde na
Krkonoše Za vypůjčené peníze
pořídil si smrtící zbraň jíž skutek

svůj spáchal Panu Lešákovi

který ho odzbrojil a tázal se:
"Tak ty kluku i po mně jsi chtěl
střelit?" — odpověděl: "To víte
že bych vás byl střelil!" — Ne
šťastná oběť šílence — či dareby
jíž projektil vniknuv u spánku do

hlavy vyrazil lebkou v pět hodin

odpoledne zemřela

Ve Starých Benátkách za výroč-
ního trhu rozšířila se pověsť že

zmizel i2letý syn nádenníka a že

byl židy rituálním způsobem zabit

vraždu pak že provedl tamější

kupec Moric Piek Odpoledne
nakupilo se před domem Picko-vý- m

obecenstvo rozbilo v něm
všechna okna vytrhalo z nich rá-

my a ohrožovalo prý obyvatele
domu Pohřešovaný hoch v do-

mě Pickové nalezen nebyl ale
vrátil se již Vyjel prý si v neděli
s povozy jedoucími do dvora čile-ckéh- o

na výlet ze kterého vrátil
se v pondělí večer do bytu svých
rodičů

Ve Dlouhé třidl na Starém misií

byl před n hodinou v noci poli-

cejní hlídkou zadržen osmiletý
školák Karel Lederer Hošík byl
bosý bez kabátu a bez čepice
Hlídka odvedla hošíka na strážni
ci v Josefově kde vyprávěl že z

bytu rodičů svých uprchl proto
že jej matka jeho Anna Lederero-v- á

neustále nemilosrdně týrala
Na těle chlapce zejména na zá
dech a na levé ruce nalezeny byly
četné odřeniny krevní podlitiny a

modřiny od bití pocházející Ho-

šík ponechán byl prozatím na
strážnici a proti nelidské matce
zavedeno trestní řízení

Pocoruhodné vyléůení Pan
Caři Gnecht % Troy N Y trpěl po třicet
let tak zvanou "otevřenou nohou'' Trpěl
velikými bolestmi a vydal sta dolaru na
lékaře a léky beze všeho výsledku Rána
se na pohled hojila ale opětně se otevře
la t krátké době V jednom (atopise četl
o případu který byl jeho podobný o vy
léčeni způsobeném užíváním Dra Petera
Hoboko a Léčivého Oleje Pan Gnecht

opařil si zásobu obou lékft a dnes je típl
ni vyléčen ze strašlivých nesnáší trvají
cích třicet let Mluví velmi chvalně o

Dru Peteru Fahrney-o- vi a jeho cenných
lécích Jii uplynul rok a dosnd ani znám-

ka o znova objevení se jeho choroby
jak se za bývalých okolností sama uka-

zovala

— Malarii choroby jater a Žlou
tenku větry nadýmání a bolesti

hlavy jakož i choroby Žaludeční

vyléčí jistě Severovy Pilulky pro
játra Jistý a příjemný proti zác-

pě Cena 25c

Předplácejte se na Pokrok Zá-

padu pouze fa 50

vhodné upozorniti obecenstvo na

tyto nebezpečné plazy

Při poslední prudké bouři udeřil
v Dubišném u Českých Budějovic
blesk do vozu s obilím který stál
u stodoly kam chtěla čeleď obilí

skládati Okamžitě byl vůz v

plamenech jež hrozily zachvátiti
i stodolu obilím již naplněnou
Na radu kteréhosi duchapřítomné
ho souseda byl však hořící vůz ze

dvora vytažen a převržen do ryb-

níka čímž dalšímu nebezpečí bylo
zabráněno V okolí Budějovic
bylo bleskem omráčeno více lidí a
naděláno i na majetku hojně škod
Též několik starých dubů a lip
blesk roztříštil — Dne 17 čer-

vence vznesla se nad obcí Planou
u Břás silná bouře při které ude-

řil hrom do rolníka Brunclíka

který právě na nádvoří s manžel-

kou stál a zabil jej Nešťastník
zanechal dvě dítky

Spolek pro povzneseni ndvítívy
cizinců v Praze vydal v nákladu

150000 výtisků francouzský spi-

sek který sloužiti má k lepšímu
seznání minulosti a přítomnosti
naší v cizině a hlavně ve Francii
Stati v něm obsažené jsou rázu

jednak přísně historického podá-

vající vývoj dějin naši vlasti jed-

nak kulturně dějepisného vypra-

vující o vzniku a rozšíření a ápad

ku umění slovesného opětném
jeho povznešení a vedle toho roz- -

voj umění hudebního a výtvarné-
ho v Čechách Samo sebou se

rozumí že nebylo zapomenuto na
Prahu srdce země české jejíž
minulost a památky líčeny jsou
věrně na základě dat dějepisných
Celek pak uzavírají statistické vý-

kazy o počtu obyvatelstva o prů-

myslu a hospodářském vývoji A

tak vyčerpává spisek úplně vše
čeho jest zapotřebí k spravedlivé-
mu poznáDÍ našich snah a líčí
ovšem tužby naše v jiném světle
než v jakém do světa o nás tisk
našich odpůrců je zasílá Spisek
vydán jest ve formě letáku ve vel-

mi elegantní úpravě a ozdoben

jest 13 illustracemi od Pavla
Koerbra Celý náklad zaslán bude
na výstavu kdež bude rozdáván
zdarma zaslán bude též do časo-

pisů francouzských a do všech
větších měst Francie Belgie i

zemí severních Spisek pochází
z pera ředitele pana J M Hovor-

ky a získali si o uskutečnění toho-

to podniku zásluh předseda spol-
ku pan Adolf Zimek jednatel
knihkupec pan Reinwart a různé

korporace které poskytly peněži-
té podpory

V noci na den 2j července zemře-

la v Horoměřicích u Smíchova

půl čtvrtá roku stará Marie Kej-maro-

Jelikož mrt její zdála
se podezřelou byla mrtvola py-tvá-

na

panem drem Doubravským
jenž nalezl v žaludku zbytky je-

dovatých hub

Vponilltine 2J července byla
valná čásť obyvatelstva v Morav-

ské Ostravě uvedena v rozčileni

zprávou že na věži kostela Spasi-
telova straší Mnozí tvrdili s na-

prostou určitostí že na jedné věži
viděli již v nedělí před večerem a
také pak v pondělí s okna dívati

FRANKE BLIB8 proaavaiIJ0SBU88 prod ovciagen mng
K O 8LIB9 prodává! hovět dobytka J H HLISti prodávat dobvepl

Kterýkoliv z nich pracuje v zájmu ivycb zákazníka

JOSEPH BLISS
komisionář se živým dobytkem

2J0 New Exchange Building South Omaha Nebraska

Vlemozná péíe věnuje se viem zásylkáin
1 Franc Welrnann víeobecně v Colfax Co

tasýiatelnm HřiieB Vale }ot uctivé žádánu známý co řádný a svědomitý muž ochotou
Trn( ceny Ba pořádáni_aV obslouží krajany v hifi lusků

DVA AMERIČTÍ GENERÁLOVÉ V ČÍNĚ

Generálmajor Adna R Chaffee a brigádní gen James H VVilson od armády
Spojených Států nyní v Číně se nalézající Jsou veterány vojenskými z občanské
a španSlsko americké války Chaffee jest veli tělem veškerého vojska amerického

jež se v Čině nalézá

©vorový Léhy

majitele pozemkfi

BOLESTI
Bevmatieké a
říeuralgické
v Kloubech i Svalech

Namoženiny
Otekliny Kychle zažene

Severův
Oiej Sv Cotharda 50ct

Máte-l- i hostec suché lámání W
Stuhlosť Úda SEVERŮV LÉK &
proti REVMATISMU Vis vy- - &

$100

SRDCE
' podléhá mnohým w
chorobám často ae
bezpečným Q

SEVERŮV SILITEL Á

SRDCE X
povzbuzuje svaly rdec-- ní

sílí trvale i srdce i 5%

nervy jest nejlepéím lé- - ft
kem pro srdeční vady 27

$100 9

Jsoa-l- l bolesti asa-zea- y

v Jednom miste 7
kdekoli

SEVEROVA 0

zatleno
bolesti'

-

Hojivá Náplast J
illl flastr Jisti Je Ca

ae vjk50 ci 28 poitoa 27ctR

SILA
tifa Závisí as dobrem za- -
živáal 3k

SEVEROVA
žaludeční hořká

podporuje tráveni udrfuje cdravf
labial malaríi silí tělo 7

80 ct $100 IVk

a obchodech Mhy

8 DETIAtrii flr

maji §isvw mm~

Vj potřebí jako dospěli
VÍ SavapAv TiSiiel Ďžtí
aj

—
ri mnulnl emihknvánl cmftnfií hor

kost vyléčí bolení koliku psot-ní- k

utíši a uspí déeko 2Sct

Severův Laxoton

příjemný a jistý lék proti zácpě
větrám nepokoji dětí Účinkuje
vfcjyjint I a dospělých 25ct
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SEVERŮV SILITEL
LEDY! A JATER

VyMěí všechny cho-

roby ledvin bolesti nebo
▼ sádech řezavku

kýchobtíže močeni
7Sct a $125
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být!
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Marie Poftova 1 3letá školačka

dcera kočího u koňské dráhy v

Praze měla doma mrzutost V

podvečer vzdálilo se děvče z do-

mova a na rozloučenou zvolalo
že více se domů nenavrátí Ško-

lačka spěchala pak k holešovické-

mu přístavišti do něhož skočila a

utonula

As před sedmi lety zmizel nevy-

světlitelným způsobem domkář F
Veškrna z Vladislavova u Třebíče
a přes úsilovné pátrání nebylo na-

lezeno ani stopy která by nazna-

čila kam a jak muž ten zmizel

Před nedávnem byl bourán při
domku bývalém to majetku Fr

Veškrny chlívek pro dobytek
Pojednou vykopali dělníci muž-

skou kostru Hned vyslovena byla
domněnka že jest to kostra Fran-

tiška Vcškrny O případu tom

zpraveno bylo četnictvo které vy-

pátralo že manželka zmizelého
ďomkáře Františka udržovala

když byl muž ještě na živu mi-

lostný poměr s dělníkem Josefem
Pačiskou že když pověsť o zmi-

zení jejího muže byla potvrzena
prodala domek a od té doby žila
se svým milencem v divokém

manželství v Husovicích Z těch-

to příčin uvaleno bylo na Veškr-novo- u

podezření z vraždy manže-

la byla proto také v Husovicích
zatčena a dodána ku krajskému
soudu v Jihlavě

Zvliftnt tpúsob nebezpečného
zranění přihodil se ve Vysokém
Mýti Dva žáci 4 třídy obecné

Školy tahali se o gumu při čemž

pojednou i2letý syn dělníka Ko-

zák bolestně vykřikl a svalil se na
zemi Hoch měl v kapse kalhot
tužku kterou vrátil si ve rvačce
tak prudce do slabin že mu z rá-

ny i vnitřnosti vylézaly

Dne 16 července byla při sbírá-
ní jahod v lese uStknuta hadem

chorob plic-ale- k

Severův
Balsám
pro Plíce

Vytéci každý kašel

5 SEVERŮV

5 Lék proti choleře

i a průjmu
vyléél laksír letni Be--

V moe dětí 1 dpělýeh
♦ rychle a trvak

£ 28 60 ct
í--

hrapot
aal kmp

V KrK

25 a

3 acveku vy prasny
proti Bolestem
Hlavy a Neuralgii
cmíral horkost' odstraai
bolesti hlavy v každém

1L případe
zset posto Z7Sf

Na sklad ve všech lekáraáck
8ZvUital láky za $300 pošlete-I-I popis aemod
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