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Stalf ný íln — teaky policista
Joacf riíi t Canalport ave atani

ce vyjel ai v nedéli odpoledne do

Douglaa parku ná bicyklu za avou

zábavou když v lom právě třané

kolem ného zafiéel v tryaku kftft

zapražený v buggy 1'íiia t poiátku
nevidél že kafi jeat bz řidiče až

když byl na to upotornén výkřiky

prchajících bicyklita8etnav hned

nebetpeél jaké mohlo aplaScné

rvíře tp&aobitt puttil ae ihned za

nim a muael ovňem napnouti celou

avou aílu aby koně dohonil Tepr- -

vé u Jackaon ul ae mu to podařilo
a chopiv koně za útdu trhnul ním

doufaje tak koně zaataviti kfifl ale

utrhnul lei a bicyklu a vlekl za
0 #

aebou Statečný muž jej ale nepu
atil více a konečné podařilo ae tau

koně zaataviti V tom vaak z pro

tějáí atrany tryakem blížil ae povoz

íný a nežli ae podařilo Tíhoví po
vntatitu zraněn byl na nohou a na

těle ne aice nebezpečně ale přece
bolestně Neopatrný kočí prásknul
víak do koni a ujel liuggy náleže

y J Slaterovi i čís 2074 Ilarward

ulico

Železnice zlodějkou města- - —

Že jaou želetniční společnoati zlodě

ji to jeat dávno známo Nyní supe
ritendent Craig a vodní úřadovny

přintibnul dráhu llock Itland při
krádeži vody Naletí v dílnách jejich
na 47 ulici a Wentworth pět trub z

nichž voda pro dílnu čerpána aniž

by za to inřUo doHtávalo náhradu

Craig odhaduje že dráha spotřebo
vala nejméně za 1750 vody od té

doby kdy roury do avých dílen za

vedla a vyhotovil ji na obnos ten

náležitý účet Jame skutečně dychti
vi jeat-- li ho dráha také zaplatí

Co zavlnila žárlivost — Onehdy

přiběhl na policejní stanici západní

Like ul jistý člověk oznamující že

na Ashland a Lake ul jeden černoch

vraždi druhého Okamžitě poručík
lleíd s celým mužstvem kvapili
mífttu vražedného útoku a tde na

chodníku nalétli černocha krvácej

ctbo a mnoha ran 'Tam utíká vrah

ukazoval jeden a přístojíctch kdy

policie přikvtpila na místo činu

Strážník Ilenneasy skočiv do blíže

stojícího buggy pustil to za prchají
cím černochem a záhy jej dostihnuv

zatknul ho bez veškerého odporu
Útočník jeboi jméno jeat A liibb

polfltnén jaa celý krvi odváděn ke

ehovl Iynt4nřm# hk ! atř4lnfk
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proail Katba aby ruko jho pMtd

h ) mu poty rot mať k 4 at Kalb

o mu jn rn4l Tlm (trvaná foi-luř- il

tak f tnto vytáhnuv ravolveř

t i lni kpy namířil na Kalba a

dvakráte nan vyatřelib Ob6 kul

J#j n4hly a aice jedna do pravé

atrany a druhá do pravé ky£b l'o

atřelf ný ováftii ruku avé obdl ihned

puatíl upadl na obličej a z ran prý-átil- a

mu krev í'oručlk Steele l
Weat Chicago ave stanice právě ae

tomu přihodil a Corvana zatknul

{alb odtěžen do nemocnice kdež

ékaři o jeho utJravenl pochybují

I'ro pravdu trestán Neschop

nost naíl policie v poa ední době ae

evl takovým aponobem že na všech

alranach otýtají se blány odautujTul

tuto neschopnost Západní strííia- - a

Chicaga v posledních několika tý

necb stala se jevištím nejodvážli

ějších tloíinfl a krádeži a to na

nejživějáích ulicleb aniž by se však

naši slavné policii podařilo pachatele

najiti Pan inspektor Shea by mí l

lySeti komplimenty o své schopno

sti z úst občanstva a pak by jisté
nebyl lak choulontivým na kritiku

iko jeví se nyní kdy obžaloval de

tektiva 0'Neilla poněvadž týž prý

vyjádřil se slovy poněkud ostřejšími

o neschopnosti svého představeného

jBme dychtiví co se i této obžaloby

vyklube

Cyclone v malém vydání navští

vil v sobotu odpoledne jednu část

Chicaga a nebýt našeho jetera kte

ré blížící se k nám smršť částečně

tachytilo tu mohlo se strašlivé ne-itčs- tl

ké i u nás opakova- -

ti Smršť nesla se tápadně od

Hrighton parku a táhla se Engel-woode-

Hydo parkem Grand

Crossingem a South Chicagem Ač

tato smršť byla pou'e nevinným
vánkem u porovnání se

ta přece tděné budovy ni za

sáhnuty chvěly se v základech

stromy vyrvány t a keřeny ze země

a mnohé dřevěné iomy poškozeny
Vichřice proválena byla ohromným

lijákem a bouři jež vyžádala st ně

kolik oběti Frank Frank kočí ve

službách Chicago Sash and lllind

Co jel právě za nejprudšl bouře

po Western ave když v tom rudý
blesk vyšlehl ze zachmuřené oblo

by na to rozlehla ee strašlivá rána

a Frank skácel ae mrtev Ubožák

byl teprve 29 roka atár Zenat a

bydlel na Sheíheld a ave a Lentral
uí Leč zuřivá bouře neměla dost

na této jedné oběti Malý Htiletý
chlapec Jim Miller a číala 4541

Lincoln nl sbíral a několika avými

kamarády dřiví a kdy! liják poča
se liti oblak ta všichni spěchali
domu Miller byl napřed kdy!
blesk jej zasáhnul a okamžitě za-

bil Druzí dva chlapci Kd Gader

z S 444-- a Josef Sauer a čís 4441

(toodspeed ul unikli poutě tím že

t&stalt potadu H4na Millera za-

chvátivši byla by je ale téměř k

sami araiila Do Jedné claktrio -

tttmmi

vydáni ťnkrrika Západa

íw právem řřcf la a Mtfplivoalf
ok4tU va!f)4 Aál skího ob#'s

ta ofinlnkbo fibjvftl a f#nikha

vydání iVikroku 4j h Jak Jame

jíl aííili pmljtly a Mklr4 nJ
Mtnj pi přlkli li avých drulk
amrii křh vyliti vlitof prví a

tltrií rnh'i řfI řiopi-- i a víno
vatl ěitý ifnm t—H 4 kol K

tomu rdi propftjíiU tiakárna 1'okro

ki 4pa
1 1 vtlktrý potřabn mtav

n4! i pik vif hni a volili ae řát
prii vs propřch dobrého úkolu

vykoaati tH I výloha a tím spojená
na asjmsrítt molnoq čál obmtna
byla I)4my my obstaraly písemné

pr4 a MAnky Jkol I ohláAky a

pnčovtly v kal ium ohledu o z Jar

ixxlniku Iledikčnf personál 1'okro-k-

a tlo4poláře poataral au o překlad
ohliífk i úpravu čiánka pro tisk

Uylo anad málo těch kteří měli

davěru ve z lir podniku a kteří byli

by očekávali číslo dobré po stránce

redakční Váichní tací a překvape-

ním doznávali že éíslo vydané
předstihlo daleko jejich očekáváni

Číslo toto co se úpravy týče jest o
n stranách porčkud menši ne!

týdenník Pokroku Západu a zavěše-

no v úhbdné obálce Obsahuie 60

sloupen čteni a 'mimo ohláftek na
obálce rná též 12 sloupcQ ohlášek
uvnitř Na těch 60 sloupcích nalézá
se 40 rfttných článkft a sice jak
následuje: Náš účel Česká škola
od Joseflny Hudečkové Jest budou-
cnost naši české školy zajištěna?
Ol E Ii é Důležitost české

koly svobodomyslné od Antonie
Cmentové Klevetění od Antonie
ietácové Spolky českých dam od

- TI1 t - Lil
pani A u nauimanove ooor
Omažských Sokolek Sbor Boleslava

tis 60 j Č Dod pani Anny Krej-

čové Sbor Martha Grove čís 10 W

C„ od pant 31 Svobodové Jednota
českých dam v Nebraflce od paní K

Bandhauerové Sbor Vlastislava čla

29 J C D od Anny Kaufmanové

ravý účel vzdělání od Mane No
váčkové Ruská žena od M Svobo- -

ové O naší Popelce od J II:
Vzpomínka od E B Pokrok lid

stva pokrokem žen od M R Duch

domácnosti od Vlasty maiaa'
vychovatelkou od E Bandhauerové
táulavf nrt Vilítnrin Nnvákové:
děme s časem od E B Nová žena

od X Feuilleton od Marie Micha- -

ové: Nedělní oběd od Leny
Mifikovské Něco o manželství od
Vino Čermákové Účinek vynalezl
na civilizaci od h Kosické Upo
mínky z Cech od Marie Havlíčkové
Stud před dětmi od A It Stromy
od Kateřiny Fingadové Moderní
žena od A B Upomínka na výpra-
vu do Cechod Joseflny Hudečkové
Má hrozná chvilka od Karoliny
Fibigerové Trudné upomínky od

A O Dobročinné a podporující
spolky od Antonie Tobiášové

tadoet v mladosti od Marie li
Jak udrželi muže doma od K
Bartošové A Bartošová vyň a ZL
Zanedbáváni venkovského cviku a tě- -

esného zruštil a vývinu od M Peci

válové Z poutě od K Bartošové

podporujte domácí obchodníky od M

F Olšanové V textu Jest vyobraze-
ni české školy a následující podobiz-

ny: Pí A Kaufmanové pí M Ha
vlíčkové pí E Uandhauerové al- - J
Vaničkové pí M Hoblíkové pí Jos
Hudečkové pí V Uaitosová pí A

Krejčové pí- - M Svobíslové bývalého
učitele Jos Dinebiera pí M Micha-

lové pí A Machové a dvou zemře-

lých Qdkyfl JČD pí- - T Fuchsové a

A Hartosové Toto zvláštní clslo
Pokroku Západu prodává se po 10 ct
a čistý výnos věnován je české škole v

Omare K dostání jsou tato čísla

Jeř vždy zastanou památnými u kte-

rékoliv t výie uvedených paof aueb u

fokroku Západu

kýc b fcář řii líUtl ul ajl bbk
[notpíWihil vlak jin4 ritMf nlli

Baru prnR(i prom-r- — n
hotvitl doutníkových h I- -

nižk ifl% 141 Vatřř ata
poioroval b'niř atitjw V#r dvaříe h

kdyf v tom blk uhodil do iřihi
lom a Muř tímtitsfn avul a na

lom rřlťJllřťM 4mtHrir vaj#Q

t tmot-nic- avlik na fft a#

viprntovv( vrátil 4m fl p'-
-

mnul domft Vtnt (íarriol praví
] vkhr mil ryrhtoat Cr míl ta
hodinu

(Jblragri apfhá kn pomofl Nf

(illatl Okamlit jtkmílt d ('hí
caga d4la ipráva o hromem rít- -

alf Mt Iaia oatibnuvllm ta

mayor Hwíft nabídnut aoi-dfifm-

raéatu pomocriou ruku ('hlcajt t'
ltgrarnim a krom ťdio vyalal

licijního ebafa lídnocha by uči-

nit tak osobně mayor

Walbridge však a díky odmítnul

veškrrou pomoc pro Ht !oui a

vyslovil dftvřru ie obyvatelstvo
aamo sobě dotlačí za to žádat ale

ta pomoc pro K St Louis Mayor
svolal hned zvláštní ach&ti městské

rady již osobně přednedtt a Alder

man Maddcn navrhnul rsoluci

vyslovující sympatii Chicag posti-

ženému St Louisů kteráž přijata
byla jodnohlamě V některých di-

vadlech uspořádána v sobotu a v

neděli zvláštní představeni ve pro

spěch obyvatelo Kast St Louisů

utvořeny výbory ku sbíráni pří

spěvkft Není pochyby že Chicago
ako vždy vykoná svou lidskou po
vinnost vftčt nešťastným sousedfim

že štědrá ruka jeho obyvatelů
setře mnohou slzu bídy a zoufalství

b tváři nešťastnlkQ cyklonem za

chvácených

Jak jest Chicago veliké? — Ne

dávno provedeno sčítáni obyvatel-

stva 8uperindentm censu Stan for-

dem a tu překvapeni jsme byli

zprávou že obyvatelstvo Chicaga
klesá Byla to ovšem veliká rána

obzvláště pro náS dvoumiltonový
klub jehož ideálem jest aby Chi-

cago mělo co nejdříve plné dva

miliony obyvatelů Stanford napo-

čítal že Chicago má 1580000 ob

kdežto poštmistr Ilesing jen! ne-

chal provést! sčítáni 033 pravidel

nými listonoši ve své zprávě tvrdí
Že město jest 1700000 lidmi obyd-

leno Jest to tedy rotdíl o 180000

o"! není trovna žádná maličkost

Stanford ovšem pochybuje o pravo
sti tohoto sčítání kdežto Ilesing
dovozuje že jest úplně správné

poněvadž prý ve sčítání jeví se

vzrost o 11% a posta vykazuje
zvětšeni zásilek o 14%

Na pomník Tomašíkovi-Nen- í

doiista ani jediného ze čtená
rft našich který by netnal národní

hymnu naši "Hej Slované" Není
ani jediného aby ji nebyl zpíval
prečasto 8 nadAenlm Přinesli jsme

již dříve zprávu že zahájena byla
sbírka na pomník spisovateli hymny
té a oznámili Isme též příjem kterýž
nás došel k torna účeli Budeme
ochotné přilímati a kvitovat! každý
byC sebe menši dárek jež nám k cíli
tomu taslán bude ťřijali jsme od

N N 300
K tomu přikládáme 200

Celkem ♦500

O další příspěvky snažně prosíme

Neiáživnostt jestpHroteně činnost

tater a žaludku přerušena V tako- -
vteh případech třeba užfvati l)r
Aucusta Koeniga hamburcké kapky
kteréž v krátké dobé spftsobí aby
atia a žaludek určené úkoly aobd

1 jtprávoi vykonávaly!

lpít iLfikéři (írnnťauw Hralř

urjprvw Ubiti ou Kotluvi 6J:ku

ve v Jíi aIan opatřili avíak fjitiví
iMM-btí- ý tiUfleho írafBtv iionledn

chvílí mu odřekli Uk ž mu netWý

S valo nic jiného nežli olil4iti úp-idť-

Kotel ja přípraven na toto nevyhnu

telnowt v porn KU ji-At- přijaiul 11

vkladů od rotných obchodnfka a nice

V obneu ♦05597 avíak kalJý Jedno

tlivý vklad vtolil do tvláítnl obilky
a opatřiv ho jménem uložil je ntr

nou aby nedopuntil no trcHtnfho cínu

jakéhož dopustili no Bratři Meadow

craltové jež ta to odnouteoi k více

mřafčnírnu žalíiři že přijali vklady

když védéli že banka munl ohláHÍti

úpadek
Mi-t- i jinými složil u Kotlá

ten den Jo f Šindelář #250 Jakub

Sabath t200 OHtatnI obiiOHy byly

inenSf od 20 pocínaj Správce

konkumnf podstaty žádá nyn( noud

ta povolení ku vráceni tť:hto

vkladu o čemž noudce Carter v

nékolika dnech má rothodnouti

Vkladatelé byli i veliké vétiiny Čeňi

a nenáleželi až na m%lé výjimky k

lárnožnřjSí třlJř Mnorí míli tde

uloženo víe co natývali avým jtné-n(- m

a tu ovfiem ttráta tato je pro né

b rot nou v tájmu téchto bychom ú

ptálí aby záležitost konkursní pod-Htat- y

banky byla co nejsvédomitíji

provedena by vkladatelé neutrpéli

přiltS etráty jak obyfiejnS ne tu v

podobných případech etává a jak

banky SchaíTrierovy kde véřiteló do-eta-
li

pouze 25% ře svých vkladů V

poslední chvíli učinil Kotel jeňtS

rfitnó přenony majetku což příliS

nuHvédóí v jeho proupéch a vrhá naň

před veřejnoHtl řpatné avétlo Travý

etav vfci nelte ovňem jt-St-ň ijintiti
až teprve celé vyšetřováni bude pro

vedeno a ukážou ae příčiny úpadek

banky přivodivší Čtenářům naiim

podáme o celé táležitoxti této po

drobné a netitranné cprávy

Úpadek banky Kozlovy Smutná

tato táležitOHt pomalu počíná ee rot-vinov- ati

v soudní eíni Ve étvrtok

I mil býti totiž výalech KotISv odbý

ván v právnické kanct-lář- i Moran

Kraun a Mayer ale onévadž tde

Kotei na radu avých právníka ne- -

chtíl odpovídali tu byl předvolán
do aloe okr soudu Koala aaatopo

vili právníci Covliflg a Vaaalý
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