
ů v k' ík

POKROK zAlJAUU-- 4 11

domi p Ford a na jeho rafgi n míli J V ponlílf cfi4)n Ozforl
Humner nt které! Jm pomoc- - 'onetion It a!eid Velkofilu (} H

IH U í 1- 1- Ut A 1

A tu by míli Jsttá fiabsif nými
internacionálními hsly vpoiítlt
nlmw íhtt vlka do avého ovíince?
Námílftv 1 f4 bM silUM1"" MrlUl é towcřif — a potvrdil opravy

(nor ne národním #J#-kI- v Kt

txl

nikam po dva rnfsíe přičítal a bií

lila ae k svému ukončení Illesk

při oné bouři uhodil do komína kte-

rý roabíl trubky ol kamen v nich!

omflači topili a omítku tulili rol
hodil a stavbu poškodil K It i
bouře vyiuřila nastala zima tak ta
celé okolí podobá m Jedové f ouíil

— Houby prut fisM hHbkj
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Čísle oznámili pani A M Edward
ové pslltelky plnokrevných Foland
China prasat Paní KJwardsová
Jest v kruzích pěstitelů plnokrevného
dobytka velmi známa a pit minulém

ajetdu ťarmera Nat Kongresu byla
clenkynl důležitého Jednoho výboru
čeat to kterou nutno ocenit) T
t naAich Čtenář 0 kteří by arbě chtíll

zaopatřit! k chovu pranata plnokrevná
mohou e a dň věrou obrátili n% pani
A M Kdwardu Frernont Neb kter4

Jim a ochotou Jakékoliv vviivřtlen

podl TH

CESI V AMERICE

V Dow Wia obfeill en dle
"VlaatímilaM tři muíi o nich! ee

mylf le růcaelnilí ao tavralden
Jana Ijei&ka v dnbnu t r byla to

velmi tajuplná vražda a nejupííe n&- -
tledek ataré taíti metl Lee&kem

aooaedem Jeho A Swannonem Tento
nalézá ae ve včten! a tvrdí že oni
tři tnuti jit elion5í!i nyní ecbtvra
kdoa taktéž máli vraždou onou ve

pojení Pakliže ee to ukáže bytí

Sravdou pak budou to již člyry ono

epachaly a příčiny té itebe- -
vraždu neb v pátek předminulého
týdne obéml ae také hlavni etédek
proti obžalovanému SwanNonovi
Tento míl asi před 10 lety spor ně

laký ae aouaedem který pak tmuel
Lei&k prý podezříval Swanaona ž- -

jej tavraždii a t toho vypuklo meii
mmi nepřátelství veliké Kdiž ami
cel Lfiák v dubnu padlo podezření
na HwinnoLa a týž vzat do vazby

Jednota C S li P J mi na
krku dvé žaloby kteréž hetkých pár
dolaru atftti n budou rrvá žaloba

I zní na urovnání pozĎmalottti po Ma-téj- i

Svobodovi druhá pak jt-a- t na

donuceni Hlavního fUdu ku vypla
cení úmrtní podpory po témže dědi- -
cfim sákonitým Svoboda odkázal

poalední vfili úmrtní éáxtku p J W
Mudrovi u kteréhož po léta bydlel i

ae atravoval a kterýž po řadu let ta
ného přfepěvky k řádu platil a jeli-

kož odkaz tento v aouhlaaft ae stáno
vámi organiaace té byl byla Mudro-

vi čáatka 11000 ekoteěně také vypla-
cena Nyní ale při L 1&hí 1 1 ne o obno
onen krevní příbuzní zemřelého a

aice jeho bratr a dvě aeHtry v Če-

chách uaatení a když a nárokem

avýru byli odmrštěni obrátili ae

právního táotupce ku
aoudu — Není (dle Volnosti)

že jednota prohraje a že

bode muaet nejen znova platit $1000

nýbrž i úroky a eoudní výlohy a to

vie proto poněvadž jednala dle sta-no- v

kteréž odporují zákonům státu
Ohio kdež Hlavní řád jent inkorpo-rov- án

Nedaleko Oldenburg Tez za-

bit byl krajan Dorňák éernoSským

jedním výrostkem kterýž již sa
mříží ae nalézá Dorňák dootal ee

pro nějakou maličkost a ěernuňetem
do bádky když tu tento pojednou k

nému přiskočil o&ž do prsou mu

vrátil a pak jeitě kamenem do hlavy
lei udeřil Ubohý krajan záhy pod-

lehl avému poranění

V Plum Tex pohádali ae v

pátek 20 listopadu krajaué Fr
Zbranek J Křenek a Jos Vacula
na stavbě katolického kostela za-

městnaní následkem hádky této

přepaden byl při návratu z práce
Vacula avými dvěma soudruhy a

ttluěen tak těžce že o uzdravení

jeho ae pochybuje Zbranek byl za-

tčen Křenek vsak uprchl a dosud

dopaden nebyl

Podporující spolek "Záboj" v

New Yorku oslavil dvacetileté své

trvání založením fondu jehož úíe~

raul přijal"
J V Clev elsndu zaplatil ve stře bi

min 1 4 In UUlř J'J JÍHiiipal ská
kání na jedoucí vlik avým !i volem
Při skoku se mu fotil noha smekla a

on pod kota padnul tak nslrastn
It mil 14 noha o kyčle rozdrcena
byla Dopraven by I do nemocnice
kdel poranění svému v krátkostí

podlehnut

1 Va Slockdale Pa zabit byl
sřltivSfm kamenem v uModulu
Jan Paroubek 41 roky starý
nechal vdov a dvé malé ůf ii
a V noci na etMu minulého tý

dne vloupali se neznámí dlouho--I'
r rif i do řeznického obrhod a Jos
Matika na 71 ul a ave A v New
Yorku a odcíiili a le néco uzeného
nu 4 a asi 100 doutník!) pro domácí
spotřebu tde nalézajících Nrbýti
toho le byli va své prád řiet pochyby
vyroseni byli by tou obchod hezky
vyklidili neb ae má za to le měli

připravený vOi na kterém beze sto-

py amíteli Do zásuvky a penězi se
nedostali

% V Chicagu mluví ee prý — dle
Denního i!laatele — o tařízenf íe
ké fpolf ícosti pojišťující dle vz jru
amerických spoleěncstt na žiot po- -

jiiPnjícícb Jest tam prý dosti zá

možných krajana kteří volnými by
byli peníze do podniku podobného
vložili když by v ěelo postavili se
mužové důvěryhodní a 5estn( I

rt Trudné neAtěntí stihlo dne 18

listopadu staré manžele Semerádovy
bt dlící na larmé as a mile na jih od
městečka Yukon O T Měli u sebe
tříletého synáčka ovdovělé jejich
dcery pí Schroedrové kterýž toho
dne hrál si nedaleko od domu pod
dohledem p Semeráda Týž víak
ttratil jej na okamžik a ocí a po
zději po krátkém hledání nalezl

jej utopeného v nedaleké studni
Táž byla sice obražena leč hošík pa
žením prolezl a střemhlav do studně
se sřítil

% Krajan Josef Čermák zaměst
náním liatonoi na stanici "Y'' v
New Yorku postaven byl miuulého

týdae před soudce na obžalobu 15

leté Hildy Herbercové již prý v

měsíci Červnu v bytu její rodičů při
odvádění dopisu svedl Divka stane
se matkou Čermák popírá že by
a ní nějaké styky byl měl vzdor to_
mu odkázán byl vsak Eoudcem do
vězení k dalíímu soudu

1 V Clevelandu usnořádána bude
jve prospěch Cesko-národ- nf Síně vý

stava čeHkó práce a českého obebo
du V provolání ta účtlem vvbid- -

nutí k obeslání výstavy vydaném

praví výbor mezi jiným následovní:
''Jelikož týstava ta MA ti se bude od

obvyklých batarJ a "fairft" tím že

bude vlastně výstavou cenko práce a
českého obchodu v Clevelandu oče-

kává se že páni řemeslníci obchod-

níci a živnobtníci nejzdařilejžfmi a

pokud možno svéráznými výrobky a

pftdmay přispěli Každý dar umí
stěn bude ve příslušném oddélení a
otnačen jménem a plnou adresou
dárce Kdo by nemohl některý před
irět a výrobek svůj protnačnou cenu
ebo věnovatl účelu tomu bude po
výstavě a poděkováním vrácen Vý-

stava tato měla by jil jen proto býti
bohatá svérázná krátce velké osady
clevelan jaké důstojná aby Američa
nům pokud se domnívají že Čech
neumí než kanály kopat a maltu při
dávat ukázala na'i řemeslnost do
vednost a vkus náš v nejrůznějších
oborech řemesla průmyaíu a ruko
dílné práce vůbec S výstavou práce
obchodu ceskebo spojena bude i

výstava českých památnostf obrazů
knih fotografií nádob atd Ovšem
že vzácnosti budou vystavovatelům
vráceny vyjma že by je óčela chtěli
věnovatl lakč uvítány budou

předměty jichž by mohlo býti po
užito ku stavbě nebo vyzdobení
Síně jako: řezby v kameni dřevu a
kovu předměty uměleckého támeč-nict-vi

kovářstvf mosaznictvf kovo
itectvf soust ružnictvf trublářslví
atd"

mi V Chicagu vyjde jil v těchto
dnech Drvé číslo časopisu dětského

pod náxvem "Svobodná Škola" je- -
nozto redakce avéfena byla výborem
pro dobro škol svobodomyslných

aieryz vyuavsni časopisu lono ee

bon a rskládsjí ťptrA +t kapitálu
t&tukr tifhti po rákoná i roku

977 k{"j vysduje od t"MnmU

Tornu zákonu J vyhoveno a proto
řismfie se Uin sjolcVtl n tak
dalwe Jk Iff se b#pif4tl tytv- -

tnuti #lii4 }fa4 Neélnlm V tét
véd 4 litou výmínku ponávaiJ nsní
ládřiá Jiná cíid pllot Vf Stá
té která by fnl4 fjkoii záruku neb

kapitál nýbrl vlscřiy oststní Jwm

épliiá lf kapitálu spoléhsjí pnut
Je t to tu élenov spUtl po-

platky dl# rozvrhu Hijnje tdy tt
SpIsériost řisjleplí V4stliO#tl Oboil

druhl si#lséiislf Jsst Uk
a JUUhi Juko společnost akro4

msjíd ztkbidfií jutlnu a t#dr fiplnoti

jNtotu a pil tom n lJlíténl pUH se
Jen čtvrtlétu dle r xvrhu na ztráty
Jviull ztráty rij4k# pUll se ttfan

iejull ted 7 luhu vysvítá f
v této společnosti udtítt kaJdý být

tcpeřií pijlt(éfi a to z obnos ná

bříy ntrpénýri rtrát m nlj víc

Jelikož jk dobře známo ti společností
akciových celá polovice příjmů Jde zsi

"iomlAri" J(lntelftm sluné Sfadní
kAm a Ji mí výlohy a Jen polovice
přijmu vrcl prijtStěnýrn ro náhrada
z t ákwly ohněm utrpéníJet patrným
Í9 kde platí se pouze Jen na škody a
nic vlce nepřijde pojistní ýÍ4i neí na
polovici toho co čítají společnosti
J"t tedy v zájmu a prospěchu

ksdého rolníka aby raději pojistil
se ve společnosti venpolné a to tím
spl4e kdyl mCie nčinitl tuk prostřed-
nictvím krajana tak svědomitého

spolehlivého a vábeného Jakým jest
pan Fiala Vítáme jej srdečně nazpět
do štítu našeho a tlm srdečněji ku

postavení o němž Jsme přesvědčeni
Že bude našim krajanům pouze jen ku

prospěchu Kdo by chtěl se pojistit!
aneb snad jednatelství pro společnost
přijmout! aneb vůbec bližších zpráv
o pojišťování ve společnosti té obdrzV
ti nechť bláií se u něho pod adresou:

Frant Fiala
cío Farniera Union Ins Co

Grand Island Nebr

ZvláHÍnim a zajímavým samovra

hem byl E h Jirjan který spáchal
samovraždu v neděli v Kimball ho

telu folii unci laudanum a po
20 minut pak popisoval v zápisní-
ku pocity jež měl umíraje Na

jedué stránce zápisníku byla po
známka kterouž odkazoval tý! lé-

kařům ku prospěchu vědy na jiné
stránce byla omluva hostinskému
Že mu působí nesnáz vzetím si ži-

vota Na zvláštním papíru psacím
h oblavením hotelu napsána byla
Žádoit k úřadům koroneru a novi-

nářům aby nepátrali po jeho pří-

buzných a přátelích jelikož žádných
nemá ani po příčinách činu jeho
Další poznámky jeho byly následu-

jící:
Doktorům:

Vypil jsem unci laudanum o

6:40 Po 5 min cítím lépe aneb

žádný účinek (činnost srdce jest
patrnější Slabá bolest v žaludku
Pozn Můj žaludek je slabý

trpěl jsem po leta silnou dispepsií
Po 10 minutách asi totéž puls

zrychlený a bolest v zápěstí slabé

bolesti kol srdce Ruka se třese
cítím ocbablont bolesti v celém tě-

lo zrůstajf
Pozn Jíudu v zápiskách pokra-

čovat tak dlouho jak možno Dou-

fám Že to prospěje vědě lékařské

Oči změněné pocit ospalosti
zrůstá jakoby spojení provázené
slabými bolestmi

Dvacet minut — Holestí přibý-
vá počínám se trochu potit ospa-

lost zrůstá mám pocit ztrnulosti
žádné bolesti

Poslední slova byla čím dále
tím větší a naškrábána tak že ne-

byly skoro k přečtění a byl to pa-

trně poslední pokos samovraha
Má se za to Žc sarnovrah byl t

Pittsburhu jelikož sápsnf knížka

měla obchodní známku firmy
Mo-Cla- y

A Co z města toho

Mrtvola jeho nalezena tyla až u

večer

Následkem upadnutí majícím za
následek vymknutí stalo se mnoho
lidí mrzáky V případu takovém

nejlépe nittl Olej Hv Jakuba stále po
ruce Tento vy hojí i nejhorší případ
vymknutí

" Pěkná kniba v elegantní
vstbé jest vkusný] a užitečný dárek
vánoční Pište k nám o seznam'knib

Nótlnlijr x ÍVfh

Htténi ihtntm M tptůi-4- t "tk Cáp"

V Praze Ulí(o 4i m

IVII -- ikl Nift4li t éMeft ť té
$tHf tněť tát t SI

fxtif lil M tit SKku M 4f

Dnes Jsr kratinký dopis
Předevfím gratuluje k ýl#dk

volby pnsidontské ktráf iela
dle přsdpovédi "Pokr Záp" dop
lla Velké isapjetí pnobiU Volha

I ide ISylo to depelí pře IMlných
současných i doditeřnýchJ Vt

roctvf stihala proroctví ale v ka

byli špatná A nejhorif v natích

velkých luteth Tjto rá ly se dá

vajl "informovali" jn!e JpJíeh
informace zvrhají se — v blamáž

Tak "Národní Iity" pily kaldý
den o volbě preoidfftiUké jinak
Jednou to nejprve jiuily vítěi
stvl McKinťyovo později pstly o

nejisté situaci J'ště později líčily
obrat ve prospěch Ilryanftv a napo
sici konstatovaly tm prvé A ty

úsudky kterými doprovázely kan

lidáty! Kdo nezná apoA trochu

pomfry anurt ké když všechny ty

výpotky úsudkové pročetl nevěděl

tas — nic Inu "N'ár Mřtflm" to

neilivíme Jejich americký hlavní

refuent je Prášil vlastně profesor
J Wagner a co ten o Americe

Jisto jistě ví a píše to dojistar vy v

Americe ani netušíte Ale je to

bída Což takový žurnál nemůže

vstoupilí v přímé spojení a někte

rým listem ček'americkým aby
takto spo!eh'ivé rprávy doptávala
na vrájem zai i dával ? Naší páni
sou pohodlní Ve své beborovno

stí při zásadě: "tisk je velmoc"

spoléhají v Čechách na osvědčenou

trpělivost Čechů a nedělají pranic i

našich domácích věcech V této

pohodlnosti vězí též kořen léch

nižných překvapeni která tak často
nás stihají Je vidět jak čilé a

prozíravé máme reportéry Jest
k neuvěření a!o bohužel pravda že

naši páni chefredaktoři často důle
žité zprávy házejí do koše Nedi
vili bychom se kdyby činili tak
snad z osobních příčin (ty známosti
často proti pravdě tu rozhoduji)
ale ooi činí to proto aby ve zprávě
nemusili to ktfré slovo opravili
Stesky na velké denní české žurná-

ly se množí StíIe také ventiluje
ae otázka třízení nového svobr do-

myslného denníku ba stal se již i

pokus bohužel posud marný My
sami dlouho nemohli jsme se spřá
teliti se saloženfm nového listu a

psali jsme o tom i v P Z Ale za

dnešních poměrů je jisto že se

podnik časem a snad záhy uskuteč
ní Potom při pilnější a proni-

kavější práci dojde i na upravení
českoamerické žurnalistické vzá

jemnosti a svépomoci Snad o

příštích presídentských volbách už

budeme mlti tody zprávy jistější
Do té doby vám ale k novému pre-

sidentu a k blahobytu krajanů za

jeho éry srdečně přejeme —V Cq

chách doma máme dvě noviny
Jednu amutnou druhou dosti potě
slívou Vezmeme horší pilulku
dříve

V Cechách zmáhá se internacio
nalismus Síří jej sociálové hlása

jící: dělník muž práce af duševní
či hmotné musí být— bet národno
sti! — U velkých národů byl by
snad tento mezinárodní směr odpu-stitcln- ý

Kde maji národové své

bytí zajištěno nemusí se bát o

avůj národní ráz ten jim nikdo
nevezme aniž by tím porušil poli-

tickou rovnováhu a -- ta se dnes po-

rušit nesmí nemáIi býti vydán

atarý svět hrozným válkám nedo-

zírných následků Ale jinak je u

malého národa českého Má-l- i se

tento v síle a při životě neochabu

jícím udrželi musí míti svou ná-

rodnost jako vzácný odkaz na mysli
i na srdci musí pro ni i život nápa
dití jako ti velcí naši mučennlci!
Při poněmčení Cechů nenastalo by

porušení politické rovnováhy na-

opak ta by ae upevnila Proto by

poněmčení to všude rádi viděli
V boji aa avou národnost jsou tedy
Čechové opuštěni Sami jediní

í lil i g m

iniornacionii}m# se jmia — in
náhli vmiiíme l!i I pako-
vat doba poMlhorská v obUdu ná-

rodnostním
VroUt musíme íhlsrnaclonále víu

de brániti
li'fms na stráll fn(rfc'i íonála

začal hloUlí i kvit národa stí- -

dsntstvo "Modsrna" Jiné činy
byly Jho nátUdky A in'rnvio
nála chtěla se nyní imo nill I J#di
néhr stu lnfkéh'i střsdískt "!]
vie'" aby a bty ovládla celk O
valné s hftii a o volbách ve slavii
II lUioptďi byl boj dobojován
Nfiétf víilznl Přrs Čtyři ?

vířných studentů českých odrazilo
fitok nřeo přra ti odltpsnců pt
bloulílcí — KéJ po stidsntuvu
olrazí lfttrncioná'it I dllnictvo
Máme Jiné — větší úkoly na 'a'o
ti nel léfítl— poblouzsnl! —

Potěšlivšjíl J zpráva druhá

Ukazuje taktické řízení české poli
tiky Mlado:'i chtějí e stnati
proudy politických stran před nr#-výr-

volbirni učinili n% tii raiě
posl Paclkem návrh na zavedení
úředního Jazyka čes'ébo doMiíalfl

českých Tušili 2e k otázce téli
musí strany taujatl určité postave-
ní a dle toho hodlali zařídit! své
A slab se Němci ovšem d j d

noho postavili se proti pižadavku
tomu Pilácí z r v b rjzuměnf ode-

šli prtjevivšn tštk že ričebo
proti české úřední řeci nemají
Mořívané Cechové SIcziné Ji ho
slované Husíni a — divte se — i

historická šlachta vyslovili se roz
hodně pro požadavek čeký První
slova1: ská falanc! A pan Hadeni?
Slíbii! Ale neřekl kdv a lak

0

Však tor věo vedlejší Pro na
má cenu sraženýŠik slovanský pro
věn národnostní a prohlášení velko- -

statkařské že o otázkách národ
noBlnlch vclkoHtatkéři jsou a budou

lidovými českými poslanci jedno
Potvrdi li slova skutky jsme v zá
kladech slovanské ligy v nírxij
nostním ohledu na vídernkém par- -

mentě A snad — i slovanské pří-
ští většiny Ovsem nemáme Hlu

ší nedobyli bychom tím všeho ne
boť Pokci i šlechta nepřeje nám
i nedají vše co naše právo
(Vie krok k náhradě byl by učiněn

při vší— opposicif — Správně jsme
ji tedy doporučovali a znovu dopo
rumujeme Mužný odpor a sebevě
lomé vystoupení zmůže více než—

ponížená ústupnost A malinko

ještě: novella živnostenská o níž

jsme psali že na prospěch byť ne

dokonalý ale přece částečný byla
sdělána — bude přičiněním Mlado-Čech- ů

v pátek dodělána! Třetí
to po poražení domovského práva
úspěch mladočeský ve čtyrecb ne
'lělícb Němci zuří Itotště- -

pili se na dobro Čechoněmci z

levice definitivně vystoupilí Jdou
do onposice také Není to ale

pozdě? Čí snad jen do voleb hrotí
až — propadnou zase obrátí?

Poslední nejspíše!
Pozdrav! —aup

ČeNké oddMení pojišťovací spol
Jak již čtenářům našim známo

meškal v podzim ve státu našem bý- -

vaiy Biary a cnvaine známy krajan p
F Fiala který před 20 lety byl eakla
datelem osady česká v Sherman a
líulíiilo Co a sice byl zde v zájmu
Grand Islanrtské Farmerské vespolné
pojišťovací společnosti kteréž byl
před 10 lety zakladatelem a dlouhole-

tým členem Její řidltelstva Před 2i

lety odstěhoval se z Nebrasky hledaje
štěstí ve Floridě avšak zklamal se
Po minulého li roku byl usazen v

Missourl však vyzván Jsa v létě řidl
telstvem zmíněné pojišťovací společ
nontl uby uvázal se v řízení Českého
oddělení a přehlédnuv v podzim situ
acl rozhodl se nabídku tu přijmoutl i

sděluje nám že již příštím týdnem
přesídlí se a rodinou do Grand Island
kdež Jsou hlavní nřadovny společnost i

aby započal působnost svou

Společnost ta jest nejstarší nejlepší
a nejbezpečněji! vespoluou společností
pojišťovací Založena byla před 10

lety a to ňe po způsobu Jakým nyní
společnosti vespolné zakládat! ae mo

lem bude zřízení dětské cpatrovny1 podjal panu Aloisů Jardovi učiteli
v ní! by dítky těch kdož po celý' v Č A S škole a známému to bás-de- n

pracovali musí ošetřovány byly J niku česko americkému — Doufá-D-o

fondu tobo odváděna bude určitá rne že časopisu tomuto dostane ae
částka i příjmu každé zábavy spol- - se strany svobodomyslných rodičů
kera pořádané vřelého přijatí


