
ZÁHADU- -'POKROK

Z ČESKÝCH VLASTI

:
!

!

Spolek pro poslate-n-l
' (Jnliiy

reikrh aturrlli lnřtn

(lla far lha tf4 kialM

')rmi ftttitfhtM pro Hiřtienl Čtul

uy pro tUtrr a thifnty

Výbor uatsiiovenj v pravlleln
acIIWl dne 30 fái ni r účelem

Dáli budil Mben fond v trn ini-n-tí-

idnosti ak $AW0{ pr"fre tylo

mul bjll 11'řJeiié na dobrou jítota
úroky nleli pluiotiel aby se po-

užívaly v(lm Iné ku Uyll ýbdi

vydržováni úiau Fon I tento by

ftikoy fiemM it méné ak

$1(1110

Dle předl l4ejlclhl roipotU jet
čátk $HnMi ku rřleii nutiiA ta-pot-

a tu lil pokud lť ěástka

nbul- - np'áni iiid)'if'ičiijem aby

abor é'nal e lavbioii a iiřitvá
nim úi iv ii

lil (J UOKKWATEK
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jkC mlČM Walt Tork

Vaaraat Ua Balldlat Blaaeapell

Min jivd koupili lftO htillft
Za ' ) " koupila nt Injild

aji in " bon pil liiil&

ivěf nčlého V Nápfatks Hyl" pa

(rno s Jakým boletn vxpomlnsl dra

hého zvřěnřlho kaldé slovo avřdfi

lo o vrouc! láce ku ztracenému při
teli Pak představil oba Sfrerické

liosly Pani Naprstkova hluboce

dojita (Kkoiali americkým bratřím

ta upřímný projev "Nemohla Jem
— pravila — mchianitl Jej nemohla

jsem vám zachránili přítele který
vás tak miloval Vy podáváte dnkat

své upřímná a veliké úcty k němu

a á váa a ji íť ii ji le dokonale uctíte

ptimálku Jeho klyl nepřeatauet

vzpomínali a milovali své drahé

staré tlatiM Druhý mluvci di pttti
ce pan J Vevra v opravdovém
hnuti promluvil naaledovně: I y

1 na

mne vznesen holcatny a přece tak

četny úkol llylo mi uloženo l

klubu českých občanu clevelandskýrh

abych vám podal aouatmmý projev
od svých spoluobčanu taoceánských
Jsem a mladal generace českých ot

čanů a proto tím více cením duleži

tost posláni které mi svfřeno bylo
PřináSím jen prostinkou pomněnku
na rov vlastence velikána Nebylo
mi dopřáno poznali om bnč vseobeu

nč iiiilovaného Náprstka který svým
životem zlUtavil i km příklad lky
k vlasti který vtíkerý sAJ činný
život jedinč milé vlati své a drahé-

mu národu oběioval A klyŽ již

vyrván byl neúproauým osudem ze

řad našich nežádáme více než aby-tl- e

ctěná paní kteráž stejnou cnostl
ozdobena vytrvale jste kráčela po
boku miláčka našeho stejnou láku
vždy nám zachovala My vsak v

nové vlasti a našim jtsným štítem

po vašem vzoru vždy bui?me vytr
vale zápas:ti pro blaho nasi staré

vlasti" Paní Náprstková znovu dě-

kovala milým hoslnm a déle s nimi

potrvala v milé rozmluvě Písemný

projev soustrssti který psnf Náprst-kov- é

byl odevzdán je uměleckou

prací írovedenou pérem mistrnou
rukou p J Vaňka člena klubu

Americké hosty s obzvláštní u Ná-

prstku obvyklou ochotou prováděla
po museu pí Kotnerová

Tk br' j ik b'l le %)brái $1000

11 hotovil b p' i'ě'it h (iinmo peliřl
urceiilt h pro fond) iiecbf sleř skřte

avé ři litelttvo je- -l opřáviiéll takou

píli potři bný piemek a dále nechť

lle svého dobronlinl rtpoclie a

tavbou bu lov a pokračuje ve vytb
ránl 1 aU rti splátek in úpíy pokud

úlav nebude d hotoven

Dále odprrručajřm aby t v al
tat í a v iipíxovánl více čileji aayahv

maticky pokričova'o
V Úctě předloženo

Kr H Wslb ck )

Václav 1 WlšiJ

Lékaři nám sdělují
že krev Jest ilfot

a že netoliko naitt zdraví a Mcstl ale } nsie
sílu a Jirwt a i5spt'ch ve společenském
I ohehodním ohledu závisí skoro líplné
na čistotě a síle Její

DRA PETRA H0B0KO

Jdu na kořen vSein nemocem čistíc a silic

krev a stavíc nepořádky a vytvářejíc sy
atem Tento lék není Milným lehkomyslně
sestaveným tajným prostředkem n)bri

lékem osvědčeným a zkoušeným

který se užíval více nežli 100 let Není

to ž4-ln- lék lékárnický a lze jej do-

stali pouze od místních Jcdn atelft lloboka
nebo přímo od vyriíbitelc Kdo bydli
v místě kile není Milného Jednatele pro
Hoboko muže mdrJrti Jeden tucet 35ct

láhvi na zkoušku od nmJiUlc zaAle-- ll

ia00 Nabídky této ovsem použl tl n6ře
jedna a tiž osoba pouze Jednou Infor-

mace zdarma PiSte:

DII PETER FAHIiNEY

112-11- 4 8 Hojna Ivanu

CHICIOO XLL

Stromky pro colinl séu

Jftbloni viach na)l"pliob droh lUI stop

lkad ' I 00

Jabloni vich Ba]lptleh druhá al T alop
100 kni4 tI0--

Hraiky vtnb ua]lpatcli drah i od Uo do 0e kas

TWii " " " od Sto de So kat
Vlno conoord prrnl tMdy 100 kuií tlaO

" JlU 100 kaid IH
Nabízí zahradnický a aentannřiky závod

F J Oltun
8RYMOCK PAKK OMAHA NRIl

Kejniéně Jednou tolik platíte za to
samé zboží imle hut

aby v)třil Jský aai kai-ilá- l bude

zapolřtdil uby se s prsil Útulny

nohhi započít JI dohotovil úla
tařfdit a puk ht vydrloval a UU

lakýni a ni ř run sbor by s měl bí

rat k vlili takání potřebných finsiicl

A Jelikož jistá čúit ěeké Veřepio

ati vint sbor t necimoati % stále se

ns to oilrolávií že bude přispívat
tak brt" Jak bude s prací na úta
é tapočato a jelikož výlnr ne

uznává 11 prospěšné kupovali po-zem-

a stavěli budovy na dluh

maje v poklidně jmuze čáatku aai

1 1000 uložených na první hypotéku

(mimo pěně upaatiýrh pru fond)

tudiŽ dovolujeme si podali nale

dujíc! zprávu:
1 Výbor po dftkl idiiém utářeiM

plišel k náhledu h zakoupeni po

zemku postaveni nutných budov a

zařízeni vší lni čeho bude zipolřebl

aby chovanci mohli do ústavu vstou

pil bude vyžadovat liákUdil As

000 a sice

a) Ai 10 akru pudy (neb více) UftOO

b) IlUvní budova o 3 patrech

a sklepu asi 4050 6000

c) Stáje kolnyhradbysludna
a jiné 2A00

d) Polní zahradní neb hospo

dářské nácini n nábytek

částku i 1000

Cožčinl celkem $12000

2 Vydržováni úitavu pro první
rok odhadli jsme na $1500 a sice:

a) Veškera obsluha asi $700

bl Stravováni 8 neb 10 osob asi 800

3 rifjmy ku kryti těchto výloh

počítáme že by se nechaly čerpat t

následujících pramenu :

a) Úroky z fondu o kterém se

později zmíníme v částce $300

b) Dvě roční zábavy a sice vý

let divadelní představeni
nebo ples 750

e) Prodej plodin vypěstovaných

na pozemcích přináležejí-

cích k Útulně 300

d) Dobrovolné příspěvky a

sbírky při zábavách atd 150

Úhrnem $1500

Číslice tyto nejsou nijakž určité

ale přibližné co by dle našeho úsud-

ku zařízeni úitavu mohlo sláti a

mnoho-l- i by roční výlohy Jakož i

příjmy mohly obnášeti
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Zvláštní nabídka
[Intntík U) doutník ů

I )" Vvatrih nf te toto a
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linatiiin fmiallnvaii elfi
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hňifirlnil vrahlt ttft tilnir( mtti
Ural M futrem a Novjm Hjfdlovetn
V# alře-l- 13 m m jel kralovme-tftli- ý

nifíťtn Jun V enil obilím

na Uh do Nov WyMovt Tam Je

prodal a xa ttrlené peolte vyrovnal
iiíel t bydlovaké krrhovce ta cihly
Ukl mn tbyla Jen ncpalrni fialka

ota ítka Na řa'eÍ!iil
Nového lljdhtva taatavil t yn 11

hod dopoledni na Nová hoKtiS u

pana Heattj t Nov líjdloví1 l

dlna avého polal a voxem napřed
řka le hn dohnfby potoalu jej — --

K jedné lir dinř otlpolednl íet oban
Novotný Střihová lenoti po
ailnici od Bydiova vedoiiff a tu ai
uproutře I meri leaern Horkem a val

Skochovivemi epatřili na ailnifi boj
nou tratolišť krve Zaatavili o a

salechá clircetií pátrali kolem

Vedle v pMkopř naálí cepiei a pátrá-jícf- l

dále cdčáont urřt li hlavu pod
niAatketn obličejem k xemí obrace

ným Šli bifle a vytáhli za hlavu

člověka utínajícího a tk rváče nťho

pod iiifinlkem strčeníljo Mel na

pravá akrnni velkou ránu ailni kr-

vácející a pravé ucho úplno rozbité

Kapny byly na rub obraceny vie t
nich vybráno a! na nfiž U venly

naletěny til alřibrnó hodinky Dle

knížky tak cv notenu poznáuo bylo
že neffjatnik jest Jan Venzl s Král
Mřstce Téžce ranřný chrftel a byl

úplně beí vřdomf 1'onláno ihned

pro obecního ftaroatu do Skocbovic

který rfinfncho dal odvéti do víe-oWcn-
A

nemocnice v Nov Mýdlově
kde zemřel Vražda zpĎHobila velké
vzruňení v Kr4l Métci v Hydžově
a v celém okoli neboť zavražděný
znám ienl všude íako vážený a zá- -

m

možný rolník rněMtecký a podivuho
dné jet že vražda Ula tte v poledne
na veřejné cilnici ve wtředu o byd
žovkém trhu kdy býv& hojně fr?

kventována I'o pachateli není ani

stopy

Obecní tyolby v Třebeniclch — zru- -
fieny Proti minulým volbám do

obecního zatupiteltva třebenického

ři nichž ve vfiech třech sborech

čepka strana slavně zvítězila ohl&MÍli

jak známo — Umějí! Němci dr

Tittou v ěele proteitt jejž také po

dali Jak ne oznamuje tetka! ae

tento krok thebeníckých Němců

částečným výsledkem neboť mfnto

držitelittvl král čeakého volby ve II
I sboru zruíilo

Poláry na venkové JJne 9 pro
since vypukl neznámým zpĎHobem
oheň v Zbuzanech a zachvátil etále i

sýpku rolníka p Jiráta jež shořely
úplně Mimo to uhořelo p Jirátoví
11 kusá hovězího dobytka jež nikdo

ze atAjl vyvěsti nechtěl Blízké sta
vent obytné bylo rachráněno íkodou

jei se páčí na 4000 zl jet pohořelý
takmeť na mizinu uveden — Dne

12 m m o 11 bod dopol vyšlehl

plamen ve stodole p Fr Gottfrieda
Kozinci a vzmohl " záhy lak že

stodolu i h celou táaobou obili ztrá

vil Ve stodole bylo a i 300 maudelA

různého obili úhrnná škoda páM se
jna 2000 zl lťnr je pojištěna na

1700 zl Při obmczenl požáru účinně

se zúčastnil sbor dobrovolných hai
čuzTurnka jen jeho snaze lze při
číxti zánluhu že ceá skupina budov

nepodlehla dravému živlu Vznik

ohně není znám mysli se že se udál

a neopatrnosti při mláceni

Deputace Amerických Čechů u pi
Náprstkové V úterý dne 18 m m

dostavila se k pí Ntpratkové depu
tace klubu českých občanu a Cleve

landu ze státu Ohio aby ji odevzdá

la projev soustrssti Deputace žale

žela a pp Jana Vevery ko nisaře a

Václava Holečka hostinského

nimž přidružil se spisovatel pan Fr
Fr Herites Jako čestný člen klubu

Pan Herites promluvil krátkouavíak
hluboce procítěnou řeč v nil klad

důraz na veliký význam působen
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nm Ipiiu

K )oUl ( hlrnifll Vllllll-nl- l Itullltb
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htiPi (umíní clrBtl iMpjcnra lilkin
ku hulit kel Ilul hncJ vjípliux--

ítyli-- hiKlK v) lu i li lund Jk ] kára ivéJf-li-

m iIihIi iirolilrliiiil atit b uiúAcm xilal
Dikiadni ÍKi'-- na ii4m a injr potit-- ki
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M II AVol frnduo Co

OlkHObSiCI OBILÍM

9li ní WZ llullilltiir
MÍNNKAHOLIrt MINN

SlflniUU Jyl JoQajjgoTat
l'ol-l- vé olijíilnávky ílarni oavřilřťiiiu

iitM'tioi]uikům

M II WímiiI rroduce Co
jVÍíUo 6 Wall Kt Sw íark aak

(aaraalf lnáBnlMIK Xlaaaaolla

Za linii ) ivl koupíte 180 iuu&
Zn ' W) amlft
Z " " tt) audů

(1'tMe aiinllcky)

f k WEISELL Prací í(roj
t% Inkonalá nrael llroi
ptís a '

ITaruje ai c aama roeinu
-

dy Jnko mílii praní
STTZr i t Cukli Ji-- l á obchodník ne

Ktí"'! 4ri plito nim
V' i rtovílfení K)lány adarnia

nitTlIflř i-- ItiMfinWH
m

' Jwiíni vymhitflé
KT WAVSK INU vOlerl

A' VVi'' Mj TniíoJm mula

X :S

J t jloi rrrmattuB
' namuel ardon ťuodka

I Udřít) a TMekr a- -

tUíá fiíiiC oboa poblavl

Dcpllt" i conlk a doavadřcnt

1'ATTtuaos k Vimmon
a TITrn Edmnad Wla

Milovníkům střelby a hudby

PrivJ vydal hh dva pikní lllnutrovaní eanni-- y

lotll Jd írtiB (rtíyeh a druhy cnnlk
hudebních aáatrujd Dia Uchto erautkl B1
aobi kasdy vybraU 00 potřebuj" flpiuym

la obdrtt prUT iboil aa poetlvi
Kaidimn kdo al pr] a kb 4 ďx!Í4 pUla

eesolky ochotni zdarma

19_ MJPftlRYL
4!8 H IUltttead St Chicatro ll

ri-v- i re I2tl

C1LVER MOON hodinách

mJ k „lí noiKif Ihi to bvhnnf
lék vyriWnf tvliíií pro ncpravldélnoat

aneD no aoupue v irnarue

Norton UeraedyCo
MtbkSnt hloco 111

Prostředek staré ch&ry pro dřtl!
lXr "TTiaalvWai

- SYHU2P
Pro d tl Jimi roatou tuby

—

imi m~ i Uratilikám kitrlllm rwřinafi
rftittt iiby ťM)ki)l tlil umírni bulmt a la

iAtrvvklt kolikuIV II' IU uirui
m Jvt nJl'tiim tímutWkera proti průjmu

khikii-- - — lUHRtSícír

tV! JlaBaaaaaaaaatlklklklklkMalBMaVMBlH

rwlstratiuje látky z krve
lé'f neraiK i krevní koíní Tyráikr
boláky na nohou vředy arrab
unaveno!" ospalosf a Jest ivW4i

vytefný lk pro Juruí nemoci

Cena 1100

Xa prodej re ierh lékárnách
5emorl ledtln a Jater

nezOivno trulnomylníwf
t močeni Twlnatel-no- f

řeyvko moový kumej
zánít kdvin Jintč Tji il

a mm m mm- a m á mm m aaar a ar

— Nemiisílo platit ku předu!
a hodinky ti $!h1 100000 tynhllent

to(lttt nim " avojl Hitn-ao- ií:l(lnií penío nimi
txiíli-n- mi i'Kiri-m- i v ilitu n lul rí-- i nkáky ImhI

loiiiinkfi a v imii( !ikli'kii iiMlinit tMtee

Poulili tejtloty zemské ku zinkáni

hybné síly Již dnes objevuji se

otázky co počte si v budoucnosti

idstvo až vyčerpají se bohaté záso

by uhlí s kterými se dnes ne příliš

hospodaří Jedni uvsději že použije
se větru jako hybné síly druzi pak
řllivu a odlivu mořského V době

nejnovčjšl vyskytl se ještě jeden

pramen ze kterého by se získati

dala hybná sila Známý francouzský
chemik Berthelot upozorňuje že po
užití by se dalo teploty zemské a to

následujícím způsobem Moderní

vědé inženýrské stále pokračující
nebude Žádjon nemožnosti vyvrtat!

díry stop hluboké V takové

hloubce nijde prý se voda po pKpa-d- 6

pára 160J--200- O C teplá kterou

bude možno stroje hiáti Takové

díry možno pak bude vyvrtali kde

koliv a as sobi tepla v luně zeme

ukrytá nevyčerpá prý se ani za list
ciletí Pan Hurlbelot jest patrno

přesvědčen o plutonickém původu
nasf zeměkoule jikož i o lom že

jádro její jest tekuté aneb že obsa

huje dokonce kovy vy stavu plynném
O tom jsou ale dlouholeté spory a

odporuje torna i zkušenost o při by
vint teploty v hlubokých šachtách
jako ku př v Příbrami kde před
lety došlo se až do hloubky 3000

top

Zamčené V) léčeni

OprTfiu]m baa oxnamovaai Ukáralky pra
davaU Dr KlBga Na Dtaeavary prutt aoacbotía
kaaU aDMtaumiuáai Uoblo podaluki Jt-- I

Uia kalan aaatazaalai aaab ktarokoltv pll-e- at

krfat pnal anuoH abadaU-- ativaU
Mka lob dla Bivoda ailMliU )) ioté a
BdoeílIU ziapaV-a- l aiiU Bavnill laba a 4u-Us-

palaa art apM Kaoobll byeboai Slall
latu aabldka kdybyekoai bar id lil ta aa Ir
Klaťe Me IMooTr aa B4na apelahaaatt
Klkdy via ackl Labn aa ikoaika v ni

(kxmaa Vng C Valkl Ukra (Oe a

Kd chce míti léky oejlepsí af
koupí léky Severovy Chraňte se
léki padělaných!

Prtihlilní ta ZlxiZI po olxlrJcnl a pakli budnto a nim Hpokoji-ii- l riipluCtti txpreitnlinu ]"l-nMt-

liWi a vydáni expreaanl a doutníky I hodinky m Nubiuka tato ''ml ih niif t
tun ahyrhom lid nnilini doutníky a pfedfill Uklo tiodvodúm roxllf nýml

na ni 0i"- -t Unl-nfi- '£ ti ptif lny ni-n- i nm iihiuiio kkIhiI vli nr#l lH Uxlnlřky
doutníka a J hodinky Jedné oanM ťiíle okamíHí U ťTKKN ťNION MH1 CO

lTii-H- lii asi Walmxb ave CblnHifo III

párovým natHliovaníin iiiiimili'lniii pArt-t-n

- rnlk iiň rvle pléd prachům chriuriie
Zaliílinl na & t jeaaliiio a iilnil

OTTO KDBÍK

pokladBlk

CHAS J VOPIČZA

pfedaada

ČESKl PIVOVARNICKÁ SP0L

Jediný to ryze český pivjvar v Chicago nabízí ctěným krajanům a zejména
pp hostinským ve Spojených Hiátech ve velkém

PRAVÉ : ŮESKÉ : PIVO
TTEABIUi

z čcslčtio cLmele a neHliio sladn které íest nejzámčiši a cejlcpSí r ůi
Kdo je pi'e jednou chce je plti stále a žádné jiné mg vlče nechutná

Laskavé objednávky avé adresujte:
T&oVvewvvivrv ~firfcxvvvvA Co CVve%o%

ofc— lkVve VfAiAi WtWvtaíto

i aa bb bibibi b


