
Max

' íí MB rfcii ív„ j _í _~ --

yfl—% M

--~~~mm-

rOKROK ZAPADU

vý f o % iiváítly mohl by ovíeril
ntfiVi i upobiný lim n řipruvo-Vá-

n

býlí KdyŽ by vtok lii fhlťly

nost pro ví(hny o vťtsina ř
dobré un4 na ě m nnie
1'aii J Rosický uvolil
k lomu (ílí Mji mníki m připravený
b7plafně Hmtovilí

PříStf s lifte polož im b)bl IM

potleelnf nubMi v ěirvnn lak by

ttint ni ročně v obnosu j6j nul
a MrŽdo § za skoro až
ItiilintlA r přibylo nám Ř platíme
nyní ti příčiny o n míHiono

úfokft foČfiě vbe m ? přtl zlopo-♦(nnt- i

správou ií riKikfAtir kou
VSik onen dcmoktatický řYopii
IiihT Mrnojediný t 14 fini o

hevf aru i vědomě bij- - pravdu v

tvář Huf je injii5( hlupák
nri tii jvlíf lhář z jedno tuh
druhé zasluhuje titul champi''

M ř4 vnn j sl k opaske káli-- c

hit "ki" r t ipts"

U b)l4 ftrivli tiikf'' budovy v

fKtí h vyVUviít j ) vřiio-Víln- y

buďiti tkst a kd ) j din

pnvoli MM bude finvati budovy

pfr ibuvu pfitiliifíií liru b f)bi r--

iiÍ v tkivfh budovti h lie-h- m

ihiml nu íiovli ji Ivou ki
IÍV V)'tvkll V)j!lll pMil ji ti -

kovoii kif'tí by k'fnti inihli a

lrillAll t (lfisti mlí iiďibil
fnMitmtí

Piípljitik ktfp poradován bil'
dii m nihto v výnf h budo-

va li dMUÍ jí diti dolar Un)tU-Ih- i

f t vi fi t nfho nťivde m{fi wn

podli- t puplati k ttií'ti otav
v tib 6Utíh v slav lít- - kde

btldotl fiií-ttn-m- íbavilé fibdUÍ

50 iitu každého i" t v fi rního

1'oue fro leny

nalfik thi$ťif %tnmt i fH
ihifna lť„f tmli Hntí

Mnoho Žen jesf thuruvýth a ví

te nežli jiclua polovina n fntítí
se dobře Vt'inaz ni h 11 do
i ílí trvalého vyl' ní a pouze ly
ji ž přístupu mají ku znale kmu
vyšetření jiih stavu douíati mo-

hou v nalezení léku ku svému vy-

léčení

Pouze malá čUt ?e může lo
však učinili jelikož bn-- vzdále-

nost k prominentnímu lékaři aneb

prostředky jim to 11 dovolují Je
ib n z nejpřomiii iilnějUt h lékařů

jest J)r líartiiMu v Coltimbus
Ohio jenž bhein horkých měsíců
I tních léčí nemoc' ženské zdar-

ma Po obdržení dopisu podrob-
nosti neduhu popisujícího před

píe vám lék jenž můžete obdrželi
v m jbližší lékárně Od kažlé
neduživé oseiby se očekává aby
podávala mčsíční zprávy o svém
stavu a elle zprávy této podány
budou dodatečné pokyny dle to-

ho jak jich zapotřebí Všechny
dopisy úplně soukromé
Paní Glorie IJ White z Pcto-ske- y

Mích píše:
"Mohu ny ní říci Že během po-

sledních osmi roků necítila jsem
se tak dobře jako nyní Po osm
roků nemohla jsem se odehrati
do chrámu letos však mohu jiti
do kostela i zpět aniž bych si

musela odpočívali a přece jest to
vzdálenost jedné míle Udržuji
Pe-ru-n- a vždy v blízkosti a kdy-

koliv se necítím dobře užívám lék
ten Nemohu vám a Pc-ru--ně

dosti děkovali Kdybyste mne

byl viděl před rokem a nyní ne-

řekl byste že je to tatáž žena"
Jestli z jakékoliv příčiny posti-

žena chorobou žena nechtěla se

obrátiti o radu na Ur Ilartmana
v dojiisu soukromém měla by si

zaopatřiti ihned láhev Pe-ru-- a
užívati lék dle návodu Lék tento

jest oblíbeným předpisem Ur

Ilartmana
O knihu neduhy popisující do-piš- te

na The Pe-ru-- Drug
Co Columbus Ohio

obdržíte ji zdarma

xpolky odpovědnost podnik
takový nétí inůŽe byt Je by ni

liabb jidfiotlivf podnikal é kt

fí by taini v podnik e uvázali

když by lž pod proti kc upoji
nýt li "polkli Míl a (iskýlil ob
i ust vilu £ obl i ně podporován
byl

t Vedle lěe hto dvoii m vrt liti

uvedl nýí h podniků au li popři
padč-

-

kdy Ž by o ukut l ně ní žád
riébo nitb t těné upolky %r n po
kiisdy zbývalo by nám j ítě icspo
fádtní nějaké d moritra po pří
kladu českého dne na výstavě thi
carské v klréŽ by podíleli
mohly n jen spolky a rdácí míst
ní nýbrž za kterouž příčinou 1110

bii by e jt li též dozajista by
te fij i Čt tni rodáci ze vŠY h států
vůkolnfch lestliŽe ty podobná
itMiiiít statě měla býti důstojnou
mdala by se odbýtí jen lak bda

byle a po našem náhledu vyžádala
by mnohá sta ba může býti i lisí

te výlohy Tak ku př několik
hudebních kapel již samy o sobě

by vyžádaly několik set dolarů
Několik albnorických vozů v prft
vodu znázorňujících některé pa
mětihodné momenty z dějin če

skýth bylo by rovněž nezbytnými
a až by se rozvinul cely program
takové slavnosti jež měla by býti
důstojnou neobešla by e bez

značnějších výloh Takovéto vý

lohy musely by se zavázati spolky
většinou samy krýti Část ovšem
mohla by kryta býti spůsobem
jiným Tak ku př mohl by za

tím účelem uspořádán býti nějaký
společný výlet na venek a ve spo
jení s dnem slavnostním mohla by

uspořádána by ti též nějaká zába
va Čímž by se příjem několika set
dolarů zjednal avšak podepsaný
výbor neočekává že by se celá

potřebná částka těmito spftsoby
nabyti mohla a musely by tedy
spolky připraveny býti ku kryt
nutných výloh a k tomu se již pře
dem zavázati

Ne chť usnesou se ctění zástup
cové spolků na kterékoliv z navr

žených cest dlužno již předem
míti za to že budou s tím spojeny
výlohy nějaké menší neb větší na

jichž krytí musí ctěné spolky býti

připraveny Aniž lze míti za to
že budou výlohy teprve až výsta
va nastane nýbrž má-l- i se co či

niti tedy budou výlohy ihned ne
odkladně- -

Když ku příkladu
budeme chtíti zjistití zdali by se

nalezli průmyslníci a obchodníci
čeští již by chtěli se výstavy po
díleli spňsobena bude tím již
hned značnější výloha neboť bu

de to vyžadovati spracování tisk
a rozesýlání různých oběžníků a

vysvětlivek zoelpovídání množství

dopisů a jiné práce jakéž od ni

koho zdarma požadovati nemáme
a nemůžeme a z té příčiny navr

hujeme aby ctěné spolky kteréž
se na tomto podniku podíleti chtí

povolily a k rukoum společného
ústředního výboru složily ku krytí
předběžných vydání příspěvek dl

počtu členů a sice deset centů za

každého člena kterýž ovšem po-

nechán býti má spolkům na vůli

bud" na členy jednotlivé rozvr-hnou- ti

aneb z pokladny spolkové
krýti

Omaha 22 krftna i8)J
Jan Rosický
Karel Pospíšil
Josef Kavan

Po debatě v níž několik zá

stupců se stičastnilo usneseno

iředloŽiti tuto předcházející zprá
vu k posouzení všem spolkům če

ským v Omaze 1 South Omaze

tak aby projevili mohly smýšlení
své a náhled o návrzích užším vý- -

lorem podaných Usneseno pak
lále aby každý ze spolků pověřil

zástupce své plnou mocí k jednání
1 rozhodování o všech otázkách
kteréž zástupcům předloženy bu

dou tím výslovným dorozumě

ním ž má míti platnost a závaz

víi hny řpolky my přfbžifol o

jMlt itoiti ii zevrubně poj línali
a ji uvážili

Ze Saii Iouis Obipo í'a
iiiínn no ve ělvrhk Že v zálivu
Moro objevily se ilva krátery z

ni hž bahno ve velkém MtnoŽtv

vyhazován lak že kolem nich
dva malé ostrůvky s- -

utvořily

Následkem prudkých dešťů
rozvodnila se řeka Rio Grande v

okolí Albii'in rcpie N M tou
měrou že okolní renČe do značné
výše zaplaveny

Ve Washingtonu sražen by
v pátek při pře házení Pennsylva
nía ave k zemi ibktritkou károu

poslanec Tontjue z OreKonu a do
sli vážně poraněn

Methodistský velebníček O
V Oake sesae n by I úíaebi pro
to poněvadž prý v (Jolelíkli! la
kdež na misii by l v domě ktl Ž

nocoval děvečku objímal Obvi

něný tvrdí Že on nic že muzi
kant objímání dělo prý se se ttra

ny děvečky a za to prý přec nemů
že Že se ji tak líbil

Ve Williams J!ayWísskon
čena v pátek instalace velkého te-

leskopu Verkesova kterýž milio
nářem tímto universitě chicagské
darován byl

Z Asotin Wash oznámeno
v pátek že okolí tamní navštíve
no bylo průtrží mračen kterouž
za #100000 Škody spůsobeno

Z Chamberlain S I) ozna
mováno v sobotu že započato s

mlácením pšenice kteráž na pod-
zim následkem časně dostavivší se

zimy vymlácena býti nemohla

V Little Rock Ark odsou
zen státní senátor McMullin kte-

rýž vražedný útok na redaktora
Smitheeho učinil k pokutě #100
a k vězení na dobu—- - jedné minu

ty!

Okolí South Fnid Okla na
vštíveno bylo v neděli prudkou
vichřicí kterouž hlavně na osení
nezměrné Škody spňsobcny

V Nevvcastle Pa sřítila se v

neděli vysoká pec v továrnách
Rosena a kolem 30 osob bylo tro
skami zasypáno Většina vyvázla
s lehčími pouze popáleninami neb
odřeninami

V Homestead Pa spůsobeno
v pátek a v sobotu značné pobou
ření mezi nezaměstnaným dělni
ctvem nad importováním italských
dělníků kteří na stavbě Home
stead & Highland pouliční dráhy
za 75ct denně zaměstnáváni jsou
Na Italy učiněno několik útoků
tak že pouze pod silnou ochranou

policejní pracovati mohou

V St Louis odbývára byla v

úterý volba Členů rady školní v

souhlase s novým zákonem kte-

rýž v posledním zákonodárstvu

přijat byl V poli nalézaly se 4

lístky a sice nestranný občanský
demokratický a liberální strany
lidové Na každém lístku naléza
lo se 1 1 kandidátů a mezi nimi
i jedna žena

V Montc Vista Colo odpří- -

sáhnul ve čtvrtek 6311tý vyslouži- -

ec W T Uryant že T Durant

kterýž v San Franciscu pro dvoj-

násobnou vraždu v kostele spácha-
nou k smrti odsouzen byl jest
nevinným a Že vražed oněch prý
vlastně pastor kostela onoho J

(i Gibson se dopustil Pyl prý
svědkem toho kdyŽ Gibson mrt-

volu jedné z obětí do zvonice nesl

Pánům úřadníkům spolků
tfertní (obchodní) knihy jako Ietir- -

rrs Juurnals tlonnl knihy a jiné od
75c nahoru u Pokroku Zipudu

V lájmu výstavy

Minuli n db- -

odbýval se s hú

česným Kiioikri v umaže za

účelem vyšle hnutí zprávy užšího

výboru zvoleného ví- - schůzí pře
tlrSM i další perady ohledně za

Moiijwní čethň ve Málech západ
nfch na výstavě zamississippské- -

Poelle usn S ní dřívějšího pozvá
ny byly všechny spolky zeb jŠÍ

a aby do této schůz

po dvou záslup ít li vyslaly ale mi
zdejší ani ké n byly
všechny zastoupeny Přítomni byl

následující zástupci:
Za Shoř Vlastislava: l'í Pand

hauerová Volcš nská Špičková
Svobodova a Michalová

Za Sbor Redcslava: pí Vine

Čermáková Jos HudtČková

Za Sbor Hvězda Nové Doby: K

Sonková M Mašková

Za Sbor Oniažských Sokoli k
SI Jos Vaničková M Míchalo
vá

Tři Ji'd Sokol Omaha: Ant
Kment li Sláma

Jan Hus lože R I': Jos Novák a

L Ikrka
W w

Rád Palacký C S 1' S: Jan
Rosický Jos Kavan

T J Sokol South Omaha: "Jos
Střrba Václ Šťastný
W W Tábor Columbus: Frank

Fitlc Frank Svoboda
Hvězda Svobody ČSPS S O

Jos Štěrba Uedř Krčma
I

Spolek sv Jiří: Vác Uušátko

Jos Žaloudek a K Pospíšil
P S Tyr§ č I Omaha: Jan

Chleborád J L Kroupa
P S Tyrš Č II So Omaha:

líoh Pešek Ikdř Krčma

W oí W Tábor Comcnius:

Ant Laušman Ant Vaněk
A O U W lože Praha: Fr

Fitle a Alb Zavřel

Pan Anton Kment povolán byl

poznovu k předsedání a pan Josef

Novotný který sice nezastupoval

spolek žádný avšak schůzi příto
men byl požádán aby laskavě

zastával místo tajemníka 1 usne

sena aby prozatímně až do zdo

konalení organizace zástupeň spal
kfl tito dva úředníci setrvali

Výbor užší minule zvolený po
dal následující zprávu:

Ct zástupcům českých spolku v

Omaze!

PovČřeni jsouce úlohou aby
chom vyšetřili podmínky ježsprá
va výstavy klade pod nik fini vý
stavním máme tu čest podati v

následujícím tuto svou zprávu:

V oddŽlení výstavním bylo nám

sděleno že podnik náš budiž ja
kéhokoliv druhu nechť nesoucí

se za uspořádáním nějaké výstav

ky aneb zřízení nČjaké budovy na

výstavišti bude uvítán s potčše-ní- m

a poskytnuta nám všemožná

pomoc a příležitost Však 4rq-ve- fl

bylo nám sděleno že co se

týče uspořádání jakékoliv vý-

stavky muselo by toto státi 'nu

pouze a výhradní-
- v nčkteré z vý-

stavních budov jež k tomu úČeli

řiditelstvo výstavy pořídí V těch-

to budovách při takovéto výstav-
ce nemohlo by včnováno býti
žádné místo nějakému podniku
obchodnímu jakým by snad byla
restaurace neb hostince nýbrž
místo takové muselo by býti vě-

nováno pouze a výhradně jen vý-

stavce ač vystavovatelům bylo by
dovoleno přijímali objednávky na
zboží -- aneb rozdávali vzorky'
Naproti tomu kdyl by podniknu

střiží h ntiriio to z kadh !

JiIii pro zábavu tu t oln! rstvi ní

poadovati buď- -

prWa výfavu
35 procent z liriib ho přijmu

Vbbibrii k tomuto idť hni
kttřéž podipatiy výbor va
niliitoti uvalili livlo ustituo
dpiruiti ku plijiiiiití a m livíli
ní ciriýib xástup 11 otuaKkýih
spolkrt nřktirý 11 rnli vVchny

nítldiijí fch nánhii jichž provi
d ní podepsaný vbor za možné

považuje:

l Usjoííd'iiií řeského oddř
lení výstavy v riéinž by se podíle
ti mohli jak vystavovatelé četbo
američtí průmyslnic i a vt lkoob

(budníci taktéž i vystavovatelé z

Cech Zda-l- Í by podnik takovýto
možným byl 'myslíme že by st

dalo dosti záhy zjistili a sici

tím spíisobi 111 když by se roe
slaly na všechny nám známé prú
inyslué a podnikatelské hrmy
občžníky a vyzvání k podílení si

na výstave této zároveň i s pod
mfnkaini jakéž kladeny jsou Když

by přihlášky byly dosti hojnými

když by přihlásilo se deset anc I

dvacet aneb po případe i více vy
stavovatelů tedy by se zajistili
mohlo místo pro nC společné v

takové budové do jakého oboru

by spadala včtší část výstavky té-

to a mohlo by to býti označeno

co české oddělení Výbor Váš

uznává že by uspořádání takovéto

výstavky nemusilo působili žád

né zvláštní vydání ttčným spol
kúmi jeŽ máte čest zastupovali
neboť vystavovatelé sami by mu

síli kryti veškeré výlohy s tím

spojené každý dle prostory kte-

rouž by zaujímal a naší povinno
stí bylo by pak pouze přispívat!

vystavovatelům aby celá výstavka

byla co celek zdařilou

2 Zároveň s uspořádáním od

dělení českého aneb po případč

když by toho t nedocíleno co pod
nik samostatný mohla by zřízena

býti na yýstavišti zvláštní nějaká
česká budova v kteréž by umístčn

mohl býti néjaký obchod s občer

stvením totiž restaurant a po pří
pade mohla by budova taková býti
shromáždištěm všech Čechii vý-

stavu navštěvujících a holejší míst- -

aosti mohly by být vyzdobeny ně

jakou výstavkou národní znázor

něním života spolkového na zápa- -

1Ž osad českých v různých stá

teth západních spolkovými od- -

naky rúvných spolků a jednot na

západě trvajících atd Když by
to měla býti budova česká bylo
by ovšem nutno aby stavěna byla
též v Českém slohu dle vzoru ně

které z přiměřených historických
aneb jiných budov českých Vý-

lohy na takovouto budovu mohly
by páčili se od $3000 do #3000
dle rozsáhlosti a nákladnosti

Když by ku příkladu stavěla se

budova pouze jen skrovná 20x50
střevících tedy požadovala by

správa výstavy za místo zaujmuté

nájemného #501) dle ceny svrchu

uvedené Stavba takové budovy
musela by obnášeli při nejmen-Ší- m

#1500 po případč i více vý- -

ohy a zařízení též by vyžádalo

$500 kdy ž ne více tak Že Částku

Í3000 pro budovu toho rozsahu
ze považovali za nejnižší možnou

Když by spojené spolky aneb po

případč veškeré spolky v Nebrasce

aneb mnohé 2 nich v podnik tako

Do Omahy

V Guthrie Okla odbývána v

pátek schůze výkonného výboru
ortfanisace na upravení sazby
železniční za účastenství Členů z

Nebrasky Kansas Oklahomy a
Texas Výsledkem jednání bylo
že konvence dopravní svolána do

Omahy na den 2 září a všechny

státy západně od Mississippi le

žící vyzvány delegáty vyslati

V Stockton Cal přišel v ne
děli o život potápěč ze řemesla
Ch Covill při pokusu na 'bítová-n- f

vlastního svého rekordu dle
něhož 5 minut a 5 vteřin pod vo-

dou vydržel Vyšetřováním pří
čin smrti jeho ukázalo se že Co-v- il

byl vlastně velkým humbuká-ře- m

a že 'rekord' jeho byl pouhým
švindlem Měl totiž v nádržce

poklopený škop do něhož po po

topení se hlavu strčil a tam
volně dýchati mohl Nešťastnou
náhodou dostaly se do škopu zka
žené plyny a tak smrt zadušením
následovala

'ofin F Lalla & Co

: : jediný český : :

RomissionáfsKý ůvá
V CHICAGO ILLINOIS

1'HJtmiitHt niiUlo vcjru líním Ury vňboc

v ťe clo olxíru 1111M111 iiI4

Hnčime Tífly za ncjTyšší trtnl ceny

ku sin ni a nbliitáiis IniilHO řilni olt--

(diiutem ArireMiJte sánllky n:

JNO F LALLA ( ()

Isl W Kunelulpli M

41- -m ťhlcaifo HU


