
jMjfa4(„ JAM „! i

Pokrok Západu
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šánek listinu podepsal a nyní s

dychtivostí očekává jak věci dále

l Poslouží vám dobře
Z České Chicago ml také již
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Marie M Hanušovi kteráž ještě
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20 roku veku svého nedosáhla
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Kolman 35 roků starý řezník by-

tem v čísle 1380 ave A a sice

chtěl se ráno ve svém bytě otrávi-

li avšak jeho úmysl se nezdařil

Napil se totiž jedu byl ale záhy
zpozorován a ambulancí dopraven
do ntrrocnice kde lékaři pevně
doufají žu se kandidát sebevraždy
úplně pozdraví Kolman jest že-n- at

Až bude z hospitálu propu-
štěn bude se muset u policejního
soudu zodpovídati proč život vži-

ti si chtěl

Z Krajan Anton W Kyček z

New Britain Conn obdržel zprá-
vu od Northern Lumber Company
z Cloquett Minn že tam byl je-

ho Švagr Jan Kozina zabit při
kácení dříví a řezání klad Zmí-

něný krajan přál by si mít dů-

kladnější zprávy o podrobnostech
neštěstí a proto se touto cestou

obrací na tamní rodáky aby mu

sdělili ví-- li něco bližšího o ne-

šťastné události

j Pravé lze koupili pouzo v původních paklfčkácb po 25c a obdr--

7110 JO VB vsetu i unvu

Za velkoobchoní ceny — Mažete koupm stavební rmví tak uii m
' žádné kombinaci Zaíleta nitm líčty za

lUNlON LUMKElt CO
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větnu roku 1899 k samostatné-
mu provozování prakce právnické

připuStčna bude Slečna Hanušo
va graduovala na dvou chicag
skýxh kolejích právnických a ač

teprvé před 10 lety z Prahy do Sp
Státu se přistěhovala přec ovládá

prý již anghčinu co nejdokonaleji

Z V Appleton Wis přišel 26
ledna k smrtelnému úrazu krajan
Václav Keidl spadl totiž pod sá
ně kládami naložené

Z Vynikající členové proslulého
Thomasova orchestru v Chicagu

krajané Kramei Hladký Rychlík
a Kalaš utvořili "Česko-americk- é

quartetto" a ydajf se na uměle-

ckou cestu po česko-americký- ch

osadách Počátek učiní v Cleve--

landu kdež budou koncertovati
dne 1 5 května v Česko-Národ-

Síni Sousední česká kolonie

Detroit Michigan je druhá ná řa
dě — Každý jenž poněkud má

smysl pro ušlechtilou hudbu ko

morní zajisté že uvítá novinku

tuto s nevšedním zájmem a přičiní
se aby pp umělci dočkali se všude

pozornosti povšechné Zvláštní

reklamy netřeba Jsou to síly za

něž minulost mluví Pan Kra-m- er

nynější koncertní mistr u

nejlepšího orchestru "v městě za-

hrad" býval koncertním mistrem
v Petrohradě Berlíně Kolíně nad

Rýnem a ve velkoměstech holland-skýc- h

Staví jej po bok Ondří-

čkovi jest virtuosem v pravém
slova smyslu ryzí vlastenec jenž
Českou hudbu při každé příležito-
sti k platnosti uvádí — Pan Hlad-

ký býval též koncertním mistrem
a sice v Drážďanech a Hollandsku

Spolužák pana Kramera pan Ka-

laš řadí se k nejlepŠím celistum v

Chicagu Jest sbormistrem vy-

školeného pěveckého sboru Lyra
v Chicagu a mladistvý Clevelan-ďa- n

pan Karel Rychlík bývalý

spoluČlen světoznámého "Českého

Quartetta" též již výborné pověsti
si získal Jest to tudíž sdružení

uměleckých sil na něž če&ká Ame-

rika dosud se nezmohla a všude
mohou se upřímně na příjezd jich
těiti

V Chicagu dostal se v úterý
minulého týdne vozka Václav Do-

lan do hádky s R C Washem
konduktérem pouliční káry kte-

rážto skončila tím že byl Dolan
střelen do nohy Dolan který je
zaměstnán u firmy Wulf Lumber

Company na rohu 22 a Throop
ulice jel s vozem stavebního dříví

po kolejích elektrické dráhy na

Western ave V tom ho dohonila
kára a řidič motoru na něho zvo-

nil aby se vyhnul Dolan byl

právě na takovém místě že by byl

vjel do kupy sněhu s nákladem a

fllahopřáni

řFrank jelínka se slč Mařil peckovou
odbývanému dne 8 t m ve Wlllx?r Nb

se vyvinou

Z Politování hodným neštěstím

stížena minul týdne v St Louis
rodina krajana Dlocha z čísla 4 124

Page boulevard Jejich 11 roku

starý hoch při hře uvázav řemen
na hořejší nohu od postele hrál
sobě bezpochyby na koně neb ně
co podobného uklouzl a uškrtil
se Pomoc lékařská přišla již
pozdě Hošík měl zlámaný vaz

1 St Louisské Časopisy angli
cké přinesly před několika dny
obšírné zprávy o české stařence
tamní paní Anně Svobodové ktc
ráž již stáří 102 roka dosáhla

Táž dosud nikdy nemocnou neby
la a dosud úplně dobrému zraku
se těší Její dvě dcery paní Kat

Třísková 71 rok stará a paní M

Veselá 60 roků stará též dobré
mu zdraví se těší

Z Démantovou svatbu slavili
minulého téhodne Václav Quis a

jeho choť ve Watertownu Wis

Byli oddáni r 1838 v Čechách a
deset let po té usadili se ve Wa-

tertownu tak že bydlí tam už

plné půl století Ale přesev šedi-

ny útrapy a strasti které jako pi-

onéři musili zakusiti a přes těch
86 zim které je tíží jsou přece
oba zdrávi a veselí Zejména pa-

ní Quisová vyhlíží o dvacet let
mladší a dosud ještě ráda si za-

tančí

Z V Chicagu událo se ve Čtvr-

tek minulého týdne z rána v jedné
z vysokých pecí Illinoisské ocelár-

ny neštěstí které si vyžádalo za
oběť život krajana Joseía Albrech-

ta bydlícího se svojí rodinou v č

8522 Buffalo ave Týž zaměst-

nán byl s několika jinými dělníky
opravou pece Ostatní měli v prá
ci toho druhu zkušenost a proto
utekli ihned jakmile zaslechli
onen zvláštní sykot který bývá
předchůdcem výbuchu Albrecht
se omeškal a nežli se nadál byl
od hlavy k patě zabalen v žhavou
tekutinu která rozežrala mu maso
na prsou rukou a nohou až ke
kostím Přes to nepozbyl Albrecht
vědomí a žádal aby jej dovezli k

rodině V kruhu svých milých
pak za krátko skonal

Z Krajan Josef Fiala přišel ve

čtvrtek minulého týdne v Chicagu
k vážnému a možno že i smrtelné
mu úrazu Týž vyjížděl z kolejí
pouliční dráhy aby se vyhnul
elektrické káře ale tato byla vel-

mi rozehnána a vrazila mu do
zadní části vozu Náraz byl tak

prudký že byl Fiala shozen s ko-

zlíku a poranil se tak těžce že
musel být odvezen ve stavu bez-

vědomém do okresní nemocnice

Nešťastný krajan má otřesený
mozek a stav jeho je dosti pová-

žlivý
Z Minulý týden vyšlo druhé čí

slo Bratrského Věstníku orgánu
Západní

Cesko-Bratrsk- é Jednoty
Z výkazu podaného hlavní úřa
dovnou vysvítá že dnem 2oho

ledna byl počet Členů 1327 z

nichž na I500 bylo pojištěno 55
na $ 1000 bylo 1 199 na {1500 15
a na J2000 9 členů Členů bez

pojištění bylo 49 Manželek po
jištěných 677 Dnem i5ho ledna
nařízeno bylo vyplacení úmrtí
bratra K Klognera od řádu Bra-

tří od Krkonoš a po vyplacení té-

hož zbylo v rukou pokladníků
$106180 Úmrtí ohlášena jsou 3

sice Jan Jambor a Antonín
Kranda v Omaze a Josef Růža v

Hutchinson Minnesota Velko- -

řád státu Nebraska oznamuje za-

ložení nového čísla Jan Hus Č50
v Kalamazoo Madison Co Neb
číslo toto obsahuje článek: Jak
učiniti naše schůze zajímavými a

mnohé hlasy bratrské z nichž ze

jména povšimnutí zasluhují hlas
bratra Breuera z New Prague
Minn a přehled prospěšnosti
zřízení západní Jednoty

Z V New Yorku pokusil se min

čtvrtku 9 samovraldu krajan Josef
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Katarrh nemůže býtl vjléřen
rojit nimi aplikacemi ponřvadi tyto nomohoo
dotáhnout! nlillanmlubu Katarrh Jnatkrevnl
neb soustavni neduh ak vylétaní Jeho tnpo-th-- bl

Jint vnitrních IUI1 Katarh Cure
utírán vnitřní p&wilii pHtnona krevaitllina
té blány Halí' Katurrh Cure není léktmi
maMlf Uhtkíni Hyl Jedním I

lélmro v této ntml po mnoho let a Jnt
diMiirl pravidelné předpisován Hkládá m
i nJl"Pch níllvtik lei Jsou mámy spolu
nejlcpřiinl prostředky krev CiHt!:ltnl aníinku
Jo pfiuio nasllznaté blány Dokonalá kombi
nace dvou přísad Jst pKťlnou tak
xáxrafnfrh výlcdko v lučui katarrhu

FJ CI1KNEY a CO majitel TOLEDO O

Na prodej u lékárníka ca The
Haifa Kamily pilulky Jmou ncjlnpli

Lehké nachlazení

Přlnáí ttcliou řato ncTjlóťitrlný
neduh

Čas kdy zapotřebí počíti s léče-

ním jest tehdy když se prvé

příznaky nemoce ukáží Příznaky
katarrhu jsou mnohé od sebe se

Hšící ' Lehké nachlazení neb ka-

šel jež několik dávek Pe-ru--

rychle by vyléčilo ponechány jsou
k dalšímu vývinu až stanou se

katarrhem chronickým jenž ně-

kdy vyžaduje dlouhého a neústup-
ného ošetřování k docílení vyléče-
ní Paní Maliqda Waker „Gra

ham City Young Co Tex píše
'Za posledních
šest roků trpě-

la jsem kattar-he- m

a všemi

zlými účinky "ihdljej doprováze
jícími Minu

lý rok rozbola-věl- o

se mi hrd-

lo a po té usa

dil se neduh na mé plíce což spů- -

sobuo bolesti pod levou páží a v

prsou Nemohla jsem vykonávati
svoji práci aniž se bez pomoci
mohla zvednout se Židle Měla

jsem po rjce všechnu lékařskou
radu a pomoc aniž by mi však

pomohla Prvý měsíc po tom

kdy jsem počala užívati váš lék
konala jsem již svou práci Uží-

vala jsem lék po dvanáct měsíců a

jsem nyní v dobrém zdraví Od

poruč u ji Váš lék jež učiní právě
to co o něm tvrdíte Učinil jste
mne zdravou což jsem měla za ne-

možné"
Pe-ru-- na léčí a vyléčí trvale

Zašlete si o spis pod názvem

"Winter Cattarh" sepsanou Dr
Hartmancm Obdržíte ji zdarma

když dopíšete na The Pe-ru--

Drug Manuíacturing Company
Columbus Ohio

TIllH It XaŽIttX
Krásné dva litografované obrazy

představující české velikány liusa a
Žižku hodící se pro spolkové a veřejné
místnosti jakož i pro rodiny máme

nyni na sklade Prodáváme je oba po
f l)0 aneb co pretnií k Pok Západu za
doplatek 50c Pokrok Zapadá

Omaha Neb

Věčný žid
Není díla ktereí by v romanopíae- -

ctví tak poutalo vfcechny vrutvy čtená-
řů jako "Véčný lid" Jest to román
avČtoznámý který kaídy tle ae zálibe
ním Toto velké dílo čítající 1216stran
jeat nyní k dostání úplné za tl Hctit
na ukázku pohle e ochotni zdarma
kaídému kdo oři požádá pod adrcaouj

Knihovna Americká
Omaha Nebr

dopravu Adresujte:
S5

Wlnona Minn

PiSte laskavě anglicky
MM
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kukuřice
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Pritn

k sňatkn

liy vidy VaS íťantné ilii
kvetlo jako Jarní kriti
ať Vím na tom novém svřtí
notiKtile řtřatí kvete
a ať Vis něco po roco
uavítívi — v kolébce
To Vám nhOeae srdco
ten Jont byl na vaíí vewilce

ij02 fianěk

Lešetínský kovář
Před nčkolika lety vydána byla v

Praze úchvatná výpravná báseiT Svato-

pluka Čecha
' Lešetínský kovář" Lí-

čeno v ní otrými tahy poněmčování
Českách dždin cizozemskými fabrika n-t- y

a vřelá láska lidu českého k řeči
otců svých LeSetínský kovář vzor
pravého Čecha vzdoruje snahám

a zaplatí vzdor svůj živo-
tem neboť za pončmčovately stojí mo-
cné rameno "zákona a spravedlnosti"
Uáseil psaná v slohu lehkém a přece
úchvatně zajímavém spúsobila veliký
rozruch VSak ten trval na krátce!
Vlá-l- a H ikonfiskovala! Jen nčco málo

výtisku před konfiskací rozprodaných
přišlo mezi lid Jsouce přesvčdčeni
že přijdem vstříc přání každého milov-

níka ušlechtilé četby vydali jsme se
svolením spisovatele báseff tuto v
plném znční konfiskovaného vydání
A v očekávání tom jsme se nemýlili
lichém prvého roku rozebráno prvé vy-

dání skrovné ovsem a uspořádali jsme
vydání druhé v mnohem lepší a doko-

nalejší úpravS a včtíím formáté než

bylo prvé Báseň tvoří knihu o 88

stranách a prodáváme ji po 25ct Do
Čech se zaručením za 50c z druhého
vydání (ana kniha valné tčž&í) za oóct

K dostáni za botové u
Pokrok Západu

Omaha Neb

Ochotníkům a milovníkům
divadla

V knihkupectví Pok Záp jsou k do-stá- ní

všechny divadelní spisy jež vy-

šly tiskem v Čechách a nejsou rozebrá-

ny Úplný seznam všech spisů zašle
se vsem na požádání zdarma V sezna-
mu jsou uvedeny všechny kusy dle
svých názvů a při každém je uvedeno
jaký kua j kolik jednání a kolik osob

vyžaduje Piite o seznam pod adre-
sou: Pokrok Zápndu

Otnahi Neb

JSkt- f- Úplný seznam knih v

knihkupetevf Pokroku Západu
k dostání zdarma

HtnřJ K) na Via slunka xife
n vHii Viní vu&e tvifn

iiyteslu l'aini y 11

a iH tom bla?n6 žl II

Zlvlliaii-- e

pohira vínt--

Vám pHpit nawlravi
nwhať Vialiiď -- tavo tna ZtilMkelio

v přiittav blaha Uopravi

Obrazy
K doolání z botové u Pok Zápatlu

Jan km on Komenskt podobizna ví

blaanéhe naSeho zakladatele moderního

školství— Cena 50c

Ho před koncilem Kostnickým Hni

mek znamenitého umilce Vác BroMka

Cena 1100

Krita pred pilálom snímek obrazu

znamenitého díla věhlasného malíře

Munkacsyho ve avCtlotisku velkosti 21 x

28 za 25c

Hun a Ziika krásné dva litojfrHfované

obrazy představující české vtlikAny
Husa a Žižku hodící se pro spolkové

veřejné mlstnMti jakož i pro rodiny

Cena obou dohromady $100

Ladlmir Klát-t- l vřrna podobizna to

hoto véhlasnébo amerického svoboditre

Cena 50 centu

Rojaniká sval ba krásnf barvotiskovy
obr s od ruského malíře M Makowsky-h- o

cena 50c

Kolombo na ktál drr Apanřl-ake- m

snímek znamenitého díla nevý-te- í

nf jSiho českého iraiiře Václ Brožíka
kterfž obraz zakoupen byl nákladem
$VSÓ()0 a chová ae v Metropolitan Museu

umf nl v New Yorku

Kámt Napoleona t Moskvy Pfekrás

ný barvotiskovy obraz představujíc!
uprostřed Napoleona v čele řady dfistoj
niku v pozadí řady vojska a za ním zárl
bořící Moskva Nejznamenitěji! to dílo

znamenitého malíře Meissoniera 50c

Z výstavy kont Snímek zdařilého
obrazu Kosy Bonbeurovy 50c

Bitva (rttyborřii Snímek zname-

nitého díla ppPaula Philioteauxe 50c

Rychlá jízda - Vcskrzné vozy

po Union Pacific dráze do Den-

ver Salt Lake City San Francis- -

co a Puget Sound stanic O jízd
né a jiné podrobnosti navštivte
městskou pfsárnu v čísle 1303

Farnam ul Omaha Neb 25tí

Pánfim úfadníkflm spolků

tfčctní íobchodní) knihr jako Ledř--

rra Journata denní knihy a jiné od

nahoru u Pokroku Západu

"

jistě by v něm byl uvázl Proto
se hned nevyhnul Z toho po-

vstala hádka a konduktér Walsh

který je vzorem zosobněné surovo-

sti vytáhl revolver a Dolana stře-

lil Raněný odvežen do nemocni-

ce a společnost Yerkesova se může

těšit na placení mastné náhrady za

bolestné

Z V St Louis ztratil se v prvé
polovici června roku 1895 osmile-

tý hošík krajana J Sušánky a

vzdor nejbcdlivčjšímu pátrání ne-

podařilo se dosud po něm ani té

nejmenŠÍ stopy naleznouti Mi-

nulého týdne rodiče se dozvěděli

že jejich synáček žije kde dosud

však je pro ně hádankou ale jest
naděje že jej přece naleznou

Počátkem minulého týdne dosta-

vil se totiž k panu Sušánkovi do-

bře oblečený člověk a ten podal

zprávu že o dítku ví ačkoli se

zdráhal podati bližší zprávy Žá-

dal $500 odměny a záruku od p
S že vinníky nebude nikdy stíha-t- t

Po delším uvažování pan Su--


