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- ! 14 Pokrok Západu 2
spolků za účelem uspořádání če stí výstaviště a nádherou budovCESI V AMERICE

dence" Pan Vanderer již při
prvém vystoupení osvědčil se co

skutečný a celý umělec Ku po

ského dne pří jubilejní slavnosti v nejvyšší míře překvapeni S ko-

misí přijel zároveň i cuvernér Lee ALLEfíS1 státu Wiscon&in kteráž bude se

odbývat v týdnu koncem Června asouzení výkonů urtuosa pana kterýž po prohlídce výstaviště pro- -

Průši schází nám odborná znalost
w w a

hlásil Že nyní jest rád Že zákono 3počátkem Července Celkem za-

stoupeno bylo aa spolků se 64 zá LUfJG „dárstvem vlas'ně žádné peníze napřes to konstatujeme že dle naše
ho náhledu tají se v něm neobyčei obeslání výstavy nepovoleny nestupci a výsledkem jest že zvolen

výkonný výbor kterýž programný talent jenž mu brzo zjedná BALSÁHboť by ještě prý bývala částka do-

tyčná nedostatečnou kdežto takslavnosti vypracovat! má — Příštíjména "českého Paderzewskiho"
Z té příčiny pochybujeme Že se schůze zástupců odbývati se bude — k fyltVení—to když pravý rozsah výstavy
pan Průša tak brzo vrátí do Cech příští neděle Ochraptění bolesti hrdlanyní poznán jest bude prý občan-

stvo south-dakotsk- é jiŽ věděli dlejak měl v úmyslu Isme přesvěd

V Kinfixhcr Okla spáchal
minulého tdne samovrazdu oběše-ní- m

krajan Frank Kpfka o němž

as před dvěma týdny zprávu jsme
přinesli 2c su na cestě do Čech v

Chicagu zbláznil tak Že zpět do

Oklahomy dopraven býti musel

Byl dán do územního blázince
odkudž však známými vzat byl v

tom domnění že u nich na venko-

vě spíše se uzdraví Naděje tyto
však se nesplnily a Kaíka v nestře-

ženém okamžiku samovraŽdu spá-

chal

V Xewarku N Y založen

byl klub "Vesmír" kterýž kon-

cem ledna do svazku Č S B I J

uveden bude

V Chicagu odbývána minulé
čeni že výhodný engagement jej čeho se říditi — Komise zamluho pátku valná schůze občanská

Kasic zasunu
Íoroncnms Jlnch nxdubft

á nrudusiilce a nllc
v Americe upoutá na delší dobu vila si pro zatím pro výstavkuza účelem porady jakých kroků

státní 221 1 stop v paláci rolnickémbylo by třeba učiniti aby národu
O panu Kovářovi jest nám opako-
vat! pouze to jak byl oceněn již našemu v přítomném jeho těžkém a 630 stop v paláci hornickém
tehdy když vystupoval po Amen Pzápase náležitá hmotná pomoc po
ce s Ludvíkovou společností Je skytnuta byla Výsledkem bylo Poštovním odborem vyvoleny

ML A I KCdVIII i kí ito umělec v každém ohledu herec
na jevišti i mimo jeviště Každé jiŽ nákresy kteréž zdobiti mají ináinf u ii fitfift iiMiiMnéth

zvolení !5Členného výboru kterýž
Pořádání sbírek ve nrosněrh "í'l- -

jeho hnutí každý pohled výraz
nripM-ttiSO- e AIIKVH lVSU II ILHAM
tt uh-df- i vtix hny ué ly k vyiétanistřední Matice Školské" "Národní

zvláštní známky poštovní kteréž
na památku výstavy zamississip-psk- é

vydány budou a sice vyvoleny

m
Texasská "Svoboda" přináší iimiiiiia iiii'tni'[i oixwnlvi ritlilaené

vlaln( nxlln iMmiIu v4 etri
Jednoty PoŠumavské" a "Národní
Jednoty Severo-české- " na starostzprávu o náhlé smrti krajana Fr

ných očí každý úsměv slyne bo-

drou veselostí která rázem zjed-
nává mu všeobecné sympathie V scény následovní: pro známkuTicháČka ze Shiner TýŽ jel v

mupnl aout-holl- Iiáioa n jmt nrnlvzíti si má Pomýšlí se prý i na cirarou jrlefni lirvil ALLKNrtsubretce paní Engelberth-Haizl- e jednocentovou objevení řeky Mis-

sissippi Marnuettem pro známku
LUNU ii ALMÁM KMto založit! jakousi lígu po spůso
I! lékárnlkt: o„ K 1100 Uher

pátek dne 7 ledna se Švagrem
do Gonzales chtěje tam zaplatit
jakousi daň jelikož to bylo ještě

rové s potěšením seznali jsme onu bě ligy irské neb junty kubánské dvoucentovou podobizna náčelnísvěží a čipernou herečku 1 pěvky kteráž by snahy národa našeho ve ka indiánského pro známku čtyř- -ni jak isme ii znali za Dobvtu v staré vlasti všemožným způsobem
zrovna jako o svátcích" zašel si
"na jednu" Při příležitosti této

centovou hon bůvolf pro známku
Z KRUHŮ Č S D PJCechách kde vystupovala v oper podporovala pěticentovou vztyčení viájky ame

pil až byl úplně "ušlý" a sklesl u

nálevny k zemi 13 yl naložen na
V Clevelandě založen bvl

ní 1 činoherní společnosti Švando-
vě Zdá se nám že časy nezane rické na vrcholu Skalního Pohoří0 fíád Karel Velký Číslo 7 Čklub Palacký který hodlá nřistou' 'vůz a oba krajané jeli zpět k do chaly stopy na její čilosti a svěže generálem Fremontem pro znám

ku osmicentovou výprava vystě
S D P J v Nové Třebonipiti k Jednotě C S P Smovu KdyŽ byli ti Gonzales po stí umělecké zejména zpěv ieií

hovalecká na cestě americkou préV Kalamazoo Neb založildosud je tak plny tak lahodný ačal ncháček kroutit očima a roz

hazovati rukama Galia dosta

Minn zvolil sobě ve výroční
schůzi následující úřadníky: Jan
Klajn předseda Jan lindra ta

se klub který již požádal o přijmelodicky jako druhdy Chan
rií Pro známku desíticentovou

výjev ze Života hornického pro
známku padesáti centovou stádo

mutí do Západní Cesko-Bratrsk- éstrach a jel rychle zpět do města soneta slč Brejchova pekud po
Jednoty jemník Kilkenney Minn Matěj

Turek účetník Frank Turek po
suzovati ji můžeme dle nedělníhopro lékařskou pomoc leč dovtz

do Gonzales již jen mrtvolu Ti dobytka s pasákem pro známkuH New Prague (Minn) Times
představení učinila velmi dobrý kladník

píší: Rád Západní C B Tedno- - dolarovou žne s velkým mlýnemcháčkovu Zesnulý byl teprve 27 dojem a zajisté i všude zjedná si -- a

a pro známku dvoudolarovouty odbýval výroční schůzi a zprároku stár a zanechává manželku se sympathie jak svým zpěvem a
most dráhy U P s pohledem nava vykazuje valný přírůstek Členů3 djtkami TRŽNÍ ZPRÁVYpřednesem tak 1 svojí půvabnou

postavou V celku možno říci že od reorganizace část OmahyKJV Chicagu zemřela v úterý
minulého týdne v nábytkovém ob

J Pan J F Štěpina chvalně"České humoristické kvarteto" do Cblcairo 17 ledna
Oblili] trh liwt ll tfatnii nlillmznámy a oblíbeny pozemkový pobylo si okamžitě půdy mezi kraia Z Atlanta Ga došla zpráva že ft tlkfft£flÍ MIlftLí lllMf llPHallUlvi ty u I_ Jchodě Hubkově ns Halstead ulici

náhle ochrnutím srdce mladá dív jisťující a hypoteční íednatel chi l iiln 11 drurcS dhvfjl a dríi tm Hálu kol
VOoentQ Jt I toho bKtrnf in in nnolnm!

ve schůzi komise kteráž před něny našimi a jsme přesvědčeni že i

cagský přestěhoval v minulých jakým časem guvernérem jmenovšude bude zjevem vítaným Uměka v kteréž seznána po dopravení !] v llHtopuilu uch prtiii(-- l prodávali uou- -dnech úřadovnu svou do Čísla í?2 vána byla za účelem důstojnéhoIecké odbory jsou tak hezky zamrtvoly do márnice okresní 17 mji--
n ku in)ť('DU l'vnlc t I tottldivlirá turtrl ItilnnMrftlLi I u L u l X 1 - i

západní 18 ul fprvní dům vý ozlmka íinlo 2 inxlívá w i hitsi4 011stoupeny a tak krásně se doplňují zastoupení státu onoho na výstavěroků stará Lmtlie Tomková —

Táž již v sobotu slaviti měla vesel řro
kvřtn j a pro tt rrfntK )¥ centft Jar
f ixlo 2 Jmi UMU niKTnavzájem že nahradí nám velkou chodně od Blue Island ave) a za-

jisté že mu i v novém tomto místě
naši usnešeno bylo přikročit! bez-

odkladně ku sbírání příspěvků
Kuknřk-- e v mlniilfoh Hnvh ti w

spoleČnst hereckou O jednotliku s panem J B Bílkem kterýž nřlíl Vllk Amll -- 1 li?dosavadní přízeň zachována budejvých číslech programu netřeba se jichž by ku stavbě vládní budovy 1'rxiivá w nrni ui 27 pro k véten pro

o ovdu kl-r- í Jt nyní xa 9S uspokojením a potěšením

také prvy mrtvolu nevěsty své zto-

tožnil
V Chicagu přišel ve středu

na výstavišti použito bylo Bu
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rozepisován byla vesměs s nádše
ním přijata a odměněna bouřli
výwi potleskem což platí iohud

dova tato pořízena bytí má náklapřijali jsme minulý týden zprávu Zito prodává m nyni íimIo 3 44

minulého týdne ku zmrzačení kra že zdravotní stav pana L J Pal- - dem ne menším jak $500 a repre-sentova- ti

bude některou z histori
kOHti (OjMřllO
Inóně má n-- liliriui v -- lilbě klubu "Lvra" řízené Danem I dy z Llgin Iowa se konečně pojf' x I WtxallliK12l '

Červou Po divadle následoval ckých budov státu onoho liovzi dohyu-- prodává tm vrn&i-- Ukmřrčíná zase lepšiti což posk tuje na
ples který se protáhl do pozdní ději že časem nabyde opět zdraví vk floliyu-- jmt aiKíw rny
noci Každý odcházel domů plně i sil Strašná a dlouhá ta nemoc Státní hospodářský výbor kan- -

uspokojen a s tím přesvědčením ztýrala jej nesmírně Píše red t sasský vyslovil se ve schůzi v pá

tňt inMlfitdiii 13 7ft(470 Voly k Uru imm
po UiKí&440 a krávy a Jalovli-- e II in-- tó
Wpfovy (loliyb-- kurii m v iIimk-I- i iiIuu-lfr- b

v mně tntt tnx-U- xlupilll konoum m I
lét 'rMlává m po tt ml M7U vUI-no- u

po Wjft mt Hňi'i

že se do příštího představení do 1: "Teď už přes týden přechá tek v Topeka odbývmé jednostaví opětně" — "České humori zim zas po světnici o dvou hůl hlasně pro důstojné zastoupení OrimhK 17 Mnastické kvarteto" nastoupí nyní kách ovšem vždy len chvilku státu na výstavě zamississippské I ft um mlmi1tik i I-- tm 1 L

pouť po české Americe a zajisté Jsem moc slabý a bolestí mám do dobytka bojuiii jak vdlftljeí náuledujicia hodlá pracovati k tomu aby vý
tabulky:že při tom dostane ji ve všech osa sud dost i bezsenost mě trápí též stava obeslána byla a aby penízedách náležité podpory a ocenění hrozně" Nejširší kruhy lidu na

jan Josef Bolek Týž zasažen byl
totiž při přecházení tratí B & O

dráhy přihnavším se přešinovacím
parostrojem při Čemž pravá noha
mu tou měrou rozdrcena že odej-
muta býti musela

" Do New Yorku přibyla v pá-

tek dne 7 prosince herecká spo-
lečnost sestávající z pánů: Ko-

váře Vanderera a Průši paní
Engelbert-Haizkrov- é sl Breicho-véa- z

obchodvedoucího Krákory
Společnosti uspořádán na přivíta-
nou v Sokolovně přátelský večírek
a o prvém vystoupení společnosti
kteráž přijala jméno "Českého
humoristického kvarteta" přináší
"New Yorské Listy" referát ná-

sledovní: "Vzdor tomu že pro
krátkosť času nebylo možno pro-vés- ti

rozsáhlejší reklamu sešlo se

na to potřebné veřejnými sbírkami
Vílí li kop
4Jf6 íl 4W
48 M8 IKm

mssi um
Týdnn koní lft lxlriloift
Tpitn " H Mna 77M4

TMn " l hilna 8KXI
Tf dun mt á uk

5eho dojista sledovali se zájmem sehnány bylyV Chicagu vykraden byl v
zprávy o nemoci a nadlidském Tdidi Id prou'"' I3'7noci z pondělí na úterý minutého
utrpení zasloužilého tohoto via VíKIIu I 11 j

týdne krejčovský obchod A B Všem kdož cháMijirh byly pořátUm tdo oeny inafn
Wiui VftM k Lfinfutm Hiinm ukll a

stence a radují se dojista s námiSemráka na Cottage Grove ave I Ceny sou nyoí nánledujlciže konečně svitá naděje na jehoa sice odcizeno mu as za $1000 lá l roli lt ai 10 lltwr U 40 ai M 74
Pinkni wl 1 ím -- 1 I1tm~ lpozemky vidělipozdravení Přejeme si z plaatek

srdce aby to bylo co nejdříve Wkn ai nejlepíl krávy Woo ai fa
Chudé aiprt krávy $tit ai temV pondělí minulého týdne líbí se a odporučují no
1'rtwtrodni voli k líru ti 40 ai UMpřišel v Chicagu k smrtelnému vou českou osadu '

S výstaviště"úrazu krajan Ant Rýzl 50 roků ny trochu levnrISS a kol Iv po cely týdenvdor hojnému pFivotu tří II mt ceni pevná av neděli večer veliké množství TO ffillflf iBf HiHaespta
starý a sice spadnul s platformy
zvýšené dráhy na 18 ul Rýzl

Komisi kteráž guvernérem mis- po kolik týdnn pfÍKtoháiuijioich Prodává
nyní po a nri
Vttjon zx nailriuJici tnlrnřtuiho oxfmMl Iwm

obecenstva do Sokolovny Za-

stoupeny byly všechny vrstvy
sourským jmenována byla za účevystoupil na platformu právě v

cony nliíí ea mtv xa lc ai lunČTĚTE TENTO DOPIS:lem uspořádání důstojné výstavkyokamžiku když vlak ze stanice již MmI" PKláváe ! jiruřny obytajnák na-
kládaní 1(1 ai II nl!II V Z ZTtentokráte ani inteligenci naši ne

na výstavě zamississippské vydávyjížděli počal a nechtěje iei nevyjímaje A z těch kdož přišli Chatfield Minn 9 Ledna '98no bylo v úterý provolání v kte
lownlšuňe '
UrtiM J ceny poviiíjíl 8lplc prodávají

po ai 7c„ kiu bny 7V4 husy H krooanl lučila
Bramborv dumáni km r mi 1 ul in

chat ujet chytil se držadla ponikdo toho nelitoval Takových
zábav je u nás po řídku Byl to

rémž požadovány jsou peněžitésledního vozu který už měl branku "Byl jsem na prohlídce po ' —ía7l)c
k&ÍM tmít VřVni tMmlÍli 1příspěvky jichž nutně zapotřebí zemků v české osaďž ve Willowzamčenou Konduktér byl již vepravý umělecký požitek Novota 7c aolená 1 ai 8 teleci 8 ai 10cjest má-J- i se poslání komise s návoze a než mu mohl pomoci do River shledal jsem půdu do fit Lonla 17 ledna

ležitým výsledkem setkati Umystal Rýzl závrať neboť vlak s brou a dost vody pěknou ro
t botová fialo Jtflit ta MailMo pro kváumslem komise dle provolání onohoním právě vyjížděl z nádraží a on vinu a dost dříví Koupil jsem a uro rervKono in: tvraa ria a m it mu

jest postaviti na výstavišti samo KukuHne ku-rá- i v minulých dnacbaavra- -
nn llBilla_ nvnl rnitl 1ipustu se dolů Spadl na střechu 80 akrů v 1 sekci T 44f R 21

nižší budovy nádražní v níž se dává no xa D9c pro kvi-t- We a pro iorva--a uznávám pozemek tento tuzestatnou budovu státní kteráž by
sloužila nejenom pro umístění vý- -prodávají lístky načež se skutálel New Orleaaa 17 lednaza laciný an se hodí dobře k

rolničení i dobytkářství pročež
Rarlna mt nvn( u m iIaiiistávky státní ale kteréž zároveňna ulici Výška s níž sletěl ob ttodni b%c

používáno bylo by co shromáždináší asi dvaadvacet stop Byl jej mohu všem krajanům kteří
Stě pro všechny občany státu onodopraven do nemocnice kdež oro by nějaký pozemek rádi koupili- PuHraanové spací vozy proho kteří výstavu navštívíMásili lékaři stav íeho za velice nejlépe odporučiti tnristpovážlivý Jotef Kopecký

programu umělecky přednes bez-

vadná souhra to vše působilo na

diváky jakýmsi kouzlem a po ně-

kolika přednesech bylo vše clek-trisová-

Bouřlivý potlesk a
volání po opakování takořka otřá-

salo budovou Neupřeme tím za-

jisté nikomu z účinkujících uměle-

cké ceny když doznáme že palmu
večera si odnesli geniální komik
pan Vandcrer a virtuos pan Průša
Tolik mimiky a humoru nikdo by
nehledal v panu Vandererovi Na

jevišti jeví se nám v cela jiné tvář-

nosti nežli v prostém obcování

Již prvé jeho vystoupení a před-
nes básně: "Jak bude básnili pří-
ští století" s nápodobením zvíře-

cích hlasů a hudebních nástrojů
zjednalo mu všeobecné sympathie
Byl to překrásný kousek a bri-

lantní provedení Totéž platí o

Odborem válečným vystaveno
vyjíždějí z Omahy do Ogden San
Francisco Portland a do iinvch

V neděli 21 ledna slaviti
bude na výstavě naší to neivětší hmWIL fe vá8 t0 s!ojí k za

koupení 40 akrů pouze
bude v Chicagu dr J Habenicht

západních stanic nadělo jehož k ochraně našeho po30leté jubileum prvého svého vv
S20 hotově a pak io ročně při 6 Union Parlfle dráíebřeží používáno bude a po skonstoupení na ochotnickém ievišti
proc úroku Cena akru I300 O lístky a úplné podrobnostičení výstavy dopraveno bude dočesko-americké- m

při kteréžto pří hlaste se v městské písární 130aDopily aod povídány vroťlteaká plit na:San k ochraně které-

hožto přístavu určeno jest Dělo
ležitosti sehráno bude jemu napo
čest ochotníky drama: "Komedi t arnam ist Omaha Neb a ctíJAMES KLUZÁK

ono jest osmipalcovým a vážíanti Shakespearovi" v němž jubí tkt ryatlbovaleck Jednatel

plných šedesát tunleant též účinkovat bude Bude 003 Globe Bldfr St Paul Minn Farma na prodej
prý to jeho poslední vystoupení ntb na:

r? K! C""r ! tiMrtni d- -na jevišti riOPEWELL CLARK EV úterý meškala v městě našem uaa wuiktauik paatvlnr
prodaje t atáH malrtníka Ó dilM

Land Oommiwloner Ht I' D HV Milwaukee odbývána min výstavní komise south-dakotsk- á a
ostatních jeho přednesech zejmé-

na o "Příhodách opršelého mlá
"""" uipiie aoeii pf Iblaaie a na

íakob liurTtíST PAUL- - MIN Nneděle schůze zástupců českých někteří členové její byli rozsáhlo- -

T II H Lonnrood Cuata r mk


