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V 5 vmfohii kéui koncertu
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Nfbylobylo pošetilé kdyby člo-

věk oběs trpí
I botesll hlavy nikdv

nezkusil 1 5 1 1 vyléčen kdyby věděl

Ijjone J inA krabička I r Isrn-hofer- a

neomylných práskl) posta--

ulevitl tucet UkovtcL ulokn? —

Jest to fen jediný tiejistě' i( lék ve

Veřejnosti a vt'ií% krabičky obnáší

iuijri íc Dr V„ famhofer Helmy
ler Neb vám ffíle za 25c jednu
krabičku zdimia 40— 4

— Všechny mrty na Kryt Palm
Pouca a Diziy v Itoyd okresu byly

povodněmi o!livny
— 1W 1 1' Ia iwí a dva Itili-an- i
kmen Sintte Niobraru odj

li do Chicaga aby úlinkovali v in

kapele kterou povedou Indi
ové kmene Mom hlenové kapely
oděni budou v kroji divocha
— V Norfolk zřídila se sjoI

ěnosf která chce zavěsti eiektrit ké
světlo Město s obyvatelé hýli jii
dávno podobné opravy potřební Tu-

to noá společnost skytati slihuj
světlo daleko Icjiif a lacinější nežli
dosud se dí lo

— Hasiči grand islandstf vybur-
cováni byli ráno lí března aby

zhoubné plameny zlírajfcl
dum (íoldin (irays Střecha a jedni
strana domu ohněm úplní zničena
hkoda ohněm sp&sobená obnáší n

(ttOO

—Několik občanu eretských vydalo
se na centu pátrati po zmizelém

tamnt státní banky (Jeorge
Sleveními Posledně viděn byl v

Chicagu v září rnin roku

— Dví ženy jsou hlavními fakto-

ry v soudní při jež bude konána v

Ilasling Dvč ženy 2 n!chž každá
tvrdí že jest ženou Johna Hairda
chovance to blázince domáhají se

části pense ]airdovi přináležejicf a

pal tuctu advokátu stará se aby po
mohli nvy 111 klientkám k právu
— John S Martin jeden % pioný

rftv nebra-skýc- h zemřel min čtvrtek
v Chapman Martin bydlel přen 30

let v okresu Merrick a zaujímal
ně-kol- ik

vysíícb postavení Stár byl 80

roku Zanechává žena a osm dítek'
— Republikánsky kauku měst-

ský odbýván v Creto dne 17 března

odpoledne Majorem navržen byl
li D Fay Demokratická schůze

odbývána byla dne 18 t m a navr-
žen za majora W P Buchannan

— Jim McCoy ze South Oraahy a
Jack Sweeney ze St Louis závodili
v Krainard dne 17 března Konáno

pět střetu Sweeney pH posledním
vyhrál Mnoho milovníku sportu z

David City Hrainird Lincoln a S

Omahy bylo přítomno
— J A Osboni bydlící v Kearney

hrazen byl 17 března a koní a porou-chán- o

mu značně rameno
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— lfloJr( jaro ? iifUobeny ltlv
iimohó a veue íkoiiy na motet h
idea rnmé řeky vedoin I h Zima

byla tuhá atudíl iledy na vdi h

íilnř Před dvěma týdny dostavilo
i pravé jarní teplá poě n néko
Iir dnu a následkem toho pťh liti
a koncem toho tdn i ledy trhali

Nejprt tťjll doiiy ipráfy 1 í%Iijrn-b- u

kde počaty trhílib-d- y na fece

Iiup a odnenly Ji leiilťnl mott Ní-

žiny při řece byly úplně tspl m-n- a

otdiil('i muill ne odWbovati Jlwtý
K A Polin Ir byl na inmt kdyj

)ej ledy utrlulj a utonul Moiu phi
Mip náledovl želexuičnl imt lt

A M dráhy přen PlUtc a iid
iechny mouly pře řeku tu utrpěly
víc mění ikodý V (Vntral Cíly
porouchán inont !c letniční i pro V --

iy u Silver ťreek pddně u ('lup-ma- n

odneieno 4 1 olřetlcu inoU a

jinak (Niákozen tak i nprávka bude
ntátl IIÍ00 I SchuyUr oba mouly
pro vozy

1 železniční porouchány
U North Iten I bylo několik oblouku
mostu vozového odiieíeno lf Fre-iíitm- l

pět obtouku utrženo V P

Mt 11 Valley tak jko B 1 II

rrot u Axhland na Axhland cot-o- lT

byly porouchány tak ž vlaky po
tuch Jetditi nemohly M Niobrary
odnesen byl most pie řeku téhož

jména a mnohé jiné mosty v okrcu
odnecny takže škoda obnášeli bude

110000 U iuoMu M 1 dráhy
třea řeku La Platte 11 La Plattn za-

hynuli v aobotu dne II března dva
lidé Kl Bary hlídač na dráe
přcsekával kládu nsplavenou proti
mostu a spadl s ní do vody Andrew
Bolard zřízenec U t M dráhy
chtél mu pomoci ale oba utonuli
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r
1 Velká porota pro dub byla 15

března vybrána ve schůzi okresní

ruily v Chicagu Komisař Panoch
navrhl krajany Fr Sladu a V E
Ctrveného

Pokrývač J Framel zaměstnaný
u tirmy Kynolds Ji Kinolm v Chi-

cagu vytahoval 1 března s ně-

kolika soudruhy na střechu písek
Náhle spadla se střechy cihla a za-

sáhla ubožuka do hlavy Framel se
skácel jako bleskem zasažen a nežli
k němu přiběhli jeho druhové byl
již mrtev Byl 30 roka stár

wt Krajan Bedř Holý zúčastnil se
tělocviku s několika soudruhy v Ba-cín- e

Dělal veletoč a z&ttal při roz-

machu vězeli na hřebu který byl ve
zdi Soudruzi pomohli mu co nej-

rychleji t kritické posice Holý má
hlubokou as osm palců dlouhou ránu
na noze

Min středu spravena byla chi-

cagská policie o hroznem siavu rodi-

ny Beránkovy v Chicagu na VK

ulice kde Beránek již po cely den
ležel napaden pijáckou třeřtivkou
kdežlo žena jeho divě očima koulíc

hopcovala po světnici sem a tam
občas divoce se sméjíc Policie la

se n povozem Po tuhém od-

poru odvezena Beránková do pozo-

rovací stanice kdežto Beránek hla-

dem byl tak sesláblý že dovezen bý-- ti

musil do nemocnice

r J( a Baxa český laťkář v Chi-csg- ii

nalezen 15 března na rohu

May ul a Walsh Court umírající
Dříve než vaa policejní hlídky se

dostavil byl již Basa mrtev Policie
soudí že byl zavražděn Nedaleko

mrtvoly ležela sekera jakou laťkáří

při řemesle avém užívají a byla krví

potřísněnou Na čele jeho mrtvoly
nalezeny dvě hluboké rány Lebka

byla rozpoltěna a mozek vytékal
a jeho rány Baza zaaechává zde
churavou vdovu a pět dítek

rt Český dělnický vzdělávací spo-le- k

v Chicagu pořádal min soboty
slavnosť na památku pařížské komu-

ny Slavnost byla pořádána v Her-baov-ó

síni s bohatým programem

i Ludvíkova divadelní společnost
pozůstávající z 22 osob jest již na
cestě do Ameriky a za krátko vy-

stoupí v New Yorku

Petr Waia v Chicagu spáchal
15 března samovrsždu pod vlivem

lihových nápojů liánu z revolveru
vehnal si do spánku Kule spnsobila
mu smrtelnou ránu Wais byl za-

městnán v jedné tiskárně a bydlel v

čím- - 102 Willow ulice

rt Jos Dvořák 341 svobodnýkra-ja- n

který poslední dobou jako nevy-léčitel-

choromyslný v blázinci v

Chicagu trávil spáchal 11 března
samovraždu oběšením se na éři&ře k

železné posteli upevněné Ve světni-

ci kde samovražda spáchána nalé
zali se aneb nalézati se měli dva
hlídači kteří ale o ničem nevědí

o-- i
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Todt liitnlá ředehra ke komické o

efo „Prodaná nevřsta" Makavá

ejl původnost llbená proxtot Její
melodií — Smetan I tu čerpal t bo
haté studni e národních nápěvu —

(xtutala pozornost poluchastva ai
do pos'cdrí noty

Kdyl opakovali v Praz- - r IH2
„Prodanou nevěstu" jo sté proro-
koval vynikajtrí hudební spiovatel
„Během příštího desítiletí # úlfasem

shledá svět le z t sloupy bilo a ce-

lení natřenými žil jest veliký umě
leo o němí nikdo ani tušení neměl"

„České lidové bánhtvi" jest ná-

zev obiírnějAího pojednání uveřejní-něh- o

v březnovíni ílIe rozšířeného
Měsíčníku „Music" vydávaném před-
ní knihkupeckou firmou Brentano v

Chicagu New Yorku Londýně a

v Paříži Článek pochází t péra kra-jan- a

našeho i Josefa J Krále zná-

mého již několiku dobrými příspěv-

ky překlady v anglických ěasopiaech
Je to vyklad vzniku národních písní
českých moravských i slovanských
různých druhu těchto písní a názorft

jaký se v nich jeví a jenž má vý-

znam pro posouzeni celé povahy lidu
českoslovanského

Kdo si výtisk zmíněného čís pře-j- e

muže jej za 30 ctft pod následujíc!
obdržeti adresou: JJ Král č 1053
S Kedzie ave Chicágo III

í Plastýř Jan IlynS jenž bydlel
v čísle 513 12 ulice v( ? ) střelil
se dře 12 března z revolveru do Jir-

sou Krev řinoucí se z jeho jrsou
zbarvila jeho šat a podlahu kolem
Lékař rohlátil oraněn( jeho za
smrtelné Zoufal prý si z omrzelosti
Života

Dne 15 března ráno o osmé
ho lino dokončila v Chicagu pozem-
skou stoji pouť pí llosalíe llegne-rov- á

v okročilém věku 73 roku

9l Martin Kašpar nalezen dne 13

března před domem čís 44 Ilalsted
ul v Chicagu s prostřelení ni srdcem
na chodníku V kapse jeho nalezen

byl lístek z něhož vysvítá že spá-
chal samovrMÍiIu z nešťastné lásky
Podivuhodné vsak je že revolver
nebyl nalezen ačkoliv pátráno po
něm několik hodin a má se tudíž za
to že některý kolemjdoucí zbraň
sebevrahovi odejmul

V New Market Minn skončil
sebevraždou Ant Brodina 24 I sta- -
t f fV II t v v w

ry jenz pravé uiei na návštěvě n

svého přítele p Stejskala přibyv
z Dakoty Večer před hrozným tím
činem odevzdal hodinky a peníze
svému příteli a o pul noci se střelil
z revolveru Neíťistná láska dchnu-
la prý ho k zoufalství

Pan Jan Karel navržen četně
navštívenou dem schůzí v Chicagu
za pražského konaní a A což roy zde
na západě? Nemohli bychom se také
zmoci na nějakou tu schůzi kde

by na ř navržen mohl býti p T
Čapek? Snad by nám to neškodilo
a vy burcovalo by nás to z dlouhého
již spánku! Pan Čapek by snad ani

proti podobné konvenci ničeho ne-

namítal a zaluioval by nás v Praze

zajisté znamenitá

Uslárna redakce

Panu F Doubravovi Palacký
Kansas — V témž čísle mohl jste se

dočisti komu dal soud za právo a že

populisté uznali sami že byli v ne-

právu že chtěli dopustit se bezpráví
na vělšiní aorolo se rozsudku pěkní
podrobili Pravdou nezvratitelnou
a historickou je že populistická
menšina v Kansasu chtěla ukradnout
atát totiž organisaci v sněmu a do-

volte wy lžete když pravíte že Po-

krok Západu zprávu překroutil
Jak se podobá neznáte ve Vašem
fanatismu rozdílu mezi právem a

bezprávím U vás zdá se býti všech-n- o

právem co je ku prospěchu stra
ny populistické a všechno bezprá-
vím co je ku prospěchu strany jiné
Tací fanatikové patří do jihoameri-
ckých státu ale ne do severní Ame-

riky kde vládne rozum a zákon I

(najiroli uádrai

"V Ooixnoil
(řea fukil

Cestující do Omahy kteří musejí v

naleznou zde

r$f" Tažte se kohokoliv na nádraží

r

f 1

"V CHICAG-- O

zařídili nížejisaiií prostranný

[hhi

66C0LUMBUS HOUSF

— Korni-i- e sestavená k stavbě no-

vého mořitu pres 1'latte řeku ve Fre-lnou- t

njěla 17 března jtoradu zadali
stavbu nového mostu milwaucké spo-
lečnosti a opravu mostů přes Platte 11

North IJeiid sjolečnosti Kingově Vý-

daje na opravu obou mostu v Dodge
okresu obnáseti budou

_2 Veliký most přes Niobraru kte

rý byl nedávnými povodněmi z části

odplaven bude opravován jakmile
ledy odplovou
— Charles Whitinj' 6'J let stár a

bydlící v Grand Island nalezen za

podezřelých okolností mrtev ve vó

posteli Pokrývky byly celé potrbá-n- y

a má se za to že buď spáchal se-

bevraždu aneb zemřel na třesavku
pijáckou
— V pondělí ráno vypukl požár

ve velikém mlýně Boyesově v

Seward a v několika minutách bylo
celé stavení a příležící skladišti
obětí plamenu Ztráta na 130000

pojistné 5000 V skladiSti naléza-

lo se 7000 bušili pšenice a jiných
2000 bušlu jež teprvé minulou

sobotu dovezeny byly Škody na

obilí páčí se na $1500

— Pan F J Sadílek ve Wilber
Neb má dobře zařízený nábytkový
[Furniturel obchod který výkotipil
od p Shackeltona a poslouží každé-

mu jako vždy svědomitě 4'J-3-m

— Chvalné známý krajan pan
Aron který po mnohá léta a úspě-

chem vede v Ořete obchod krejčov-

sky odhodlal se ku založení skladu
botového šatstva tak aby mohl po-

sloužili i těm kdož o ručně zhotove-

ný obkk nedbají Jelikož p Aron

jest nejen obchodníkem nýbrž též

krejčím kU-r-ý rozumí látce střihu
vkusu práci módě atd mnie každý
očekávat veškerým právem že u ně-

ho koupí lepil oblek z lepší látky
lépe zhotovený a levněji než lze

koupili od obyčejného obchodníka

který všechny ty rozdíly nezná

v i

na rohu Desplaines a záp 12 ul V

občerstvení

a ten vám cestu ukáře

Síitl físi
bjlei

jiohodlný h dobře ujravený dňui

názvem
j
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pro návštěvníky Bvětovó ví

opatřené 150ti postelí nalézá yM
V restauraci poslouží se těnsi

'

orau ueny za nyi neo šíravo- -

"i

y

12tH St CHlcac"0

v kterémž se nalézá též strávní dum
r venkova Místnosti jsou čisté a
též holírna koupelna prádelna atd

chutnějšími pokrmy a nápoji a každému hostu je na vfili ponecháiVri
i n i i z: i i in i i x i Jouu jen nocienovau aneo i icz jiaia
mírné

"Columbua Honso" nalézá se blíže tiskárny ♦'Svornosti" a "f-- J

kána" íesl na iifMtiřflioilriřií f ni mÍMlř nrn nivŇt Aiit uvťtiwS viatit 11

kož i do středu české čtvrti v Chicagu Dum tento zařízen na po
s

mnoha českých rodáku a Národního Výboru hlavně iro našo bri
aby přijetím do města nepadl do rukou rozličných šejdířů a měli Vj4
onu dobu řádný domov Poněvadž lze očekávati velký točet ná- - c jň
ku jesi ireua auy Kriani meri nooiaji zavuaii na vysiavu zar g jp
nížepsanch přihlásili dopisem a takto st místo zajistili M-

-

FB BERKA majitel restaurantu a hostince
a n cnuuiD7 oi l h k"Én u ůunnant niajuei uuiiiu uuiumrjus nuuse vtf
213-2- 15 W
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