
Pokrok Západu
Oznámení

Dodge: — Ovsy stojí si známe' hlavy při čemž mimo hluboké

rány i otřesení mozku spůsobeno
i rCtar tzzsi v Kztrssce

v ''i ji ' "'
- s:i

Hospodářskou úřadovnou vydá-
na byla následovní zpráva o stavu
osení a povětrnosti v týdni pon-

dělkem ukončeném :

— V Osmond zatčen 45 roků

starý John Kinkead v úterý pro
znásilnění 1 5 tileté dcerušky C T
Fentona u něhož po několik dnů
návštěvou dlel

— Dr M O Johnson zubní

lékař v Crete Neb uvádí tímto
všem creteským rodákům ve zná-

most že odstěhoval se do místno-

sti nad První Národní bankou oz

— Státní železniční komisí vy-

hověno v úterý stížnosti občan-

stva městečka Shubert na B &

M dráhu pro nepostačitelnou
službu dopravní a vydán rozkaz

jímž dráze nařizuje se mezi Nema-h- a

a Falls City jeden osobní vlak

denně zavésti

— Krajany v Boyd County
Neb a Gregory County S D

Northwestern denní mimořádný

rychlovlak nyní opouští nádraží
_I IJ JaX C 1 1 : — JC - a rfH

minutách ráno a přijede do Chi-

caga v 8:45 večer téhož dne Žád

ná změna v čase jiných vlaků —j
Rychlovlak "The Overland Limi- -

ted" opouští nádraží zde ve 4:45
iulX n -- 11 1 i r~~n u ri'
go Speciál" v 6:45 večer a oba

přijíždí do Chicaga druhý den rá-

no: v 7:45 a 9:30 Vlaky ty jsou
opatřeny nejmodernějšimi vestibu-

lovými vozy spacími jídelními i

palácovými
'
jež poslednější opa-

třeny pohodlnými spacími křesly
— Nuž arci což by vše Northwest-

ern dráha nedovedla příznivcům
svým opatřit? 68tí

KODAKY A CAMERA

ku okamžitému

fotografování za

0

jí bylo
1 Chicagským "Sborem zástup

ců pro dobro svobodomyslných
sobotních a nedělních škol" roze

slán v minulých dnech na všech

ny spolky svobodomyslné oběž

nik v němž za podporování a

hojné odbírání časopisu "Svobod
ná Škola" žádáno jest Nalézáť

se časopis ten následkem slabé

podpory v tísni v jakéž z podob

ných příčin již tak mnohý uŠlech

tilý podnik národní se octnul a sbor

oznamuje že jedině rychlá a hoj
ná podpora list ten před zamk

nutím zachrániti může V provo
láni praví se mezi jiným: "Chce
me-- li udržeti v této nové naší vlasti
českou řeč jest třeba by dítky
naše byly vychovávány také po
česku Zel že ač veškeré svobo

domyslné spolky mají ve stano
vách hned na první stránce a

učinili slib který je zavazuje sta

rati še o udržování české řeči že

tak nečiní By pak dítky naše

česky se naučily jest třeba posý
lati je do českých svobodomysl

ných škol adávati jim čisti časo-

pisy věku jejich přiměřené psané
v duchu svobodomyslném Za

tím účelem jedině před dvěma ro-

ky sbor zástupců pro dobro svo-

bodomyslných škol jal se s ne

malými oběťmi vydávati úhledný
a úpravný měsíčník pro děti na-

zvaný "Svobodná Škola'' jenž ač

s veškerým svobodomyslným

byl vřele uvítán a ač

ročně stojí pouze 50 centů ne-

nalezl dosud té rozšířenosti mezi

vlastními přívrženci a stoupenci

strany svobodomyslné pro jejíchž

dítky vlastně byl založen jaké
skutečně zasloužil Časopis náš

od počátku musí zápasiti s nedo-

statkem Schodek dluh z první-

ho roku ukryli jsme výtěžkem z

výstavy ve prospěch sboru našeho

pořádané a ze zbylých peněz kryli

jsme vydání až do posledního
měsíce Nyní pokladna naše je

vyčerpána a my nemůžeme se od-hodl-

k tomu abychom ve vydá-

vání pokračovali nevědouce kdy
a jakým způsobem vzniklý dluh

opět1 uhradíme Nezbylo nám

proto nic jiného než obrátiti se

poznovu a to naposled na ty již
nás do sboru našeho vyslali a

jimž vlastně jíchŽ dětem časopis
náš "Svobodná škola" je určen

Nečiníme tak ze žádné ziskuchti-

vosti nýbrž z pouhé nutnosti

chtějíce našemu dorostu který je
nám přírodou k vychování svěřen

zachovati list z něhož by se nau-

čili české řeči za jejíž udržení ná-

rod náš v staré domovirfě zápasí
nedav se ničím od pevného úmy-

slu svého že přec jednou bude
vítězem odstraŠiti' —Předplatné
zasýláno budiž na tajemníka sbo-

ru: Ferd Svoboda 694 W i8th
St Chicago 111

Pijete dobré pivo?

Jestli ino- -

zajděte
si na sklenici

výtečného st louiského
ležáku k majiteli
Národní Síně

J Havlíčkovi
na rohu 13 a William ul

Mimo výtečného ležáku nalez-

nete u něj vždy hojnou zásobu li-

hovin Korbelová vína jemných
doutníků atd

Při ruce dobrý zákusek

Každého s úctou zve

Josef Havlíček

Do CIcvelandu Ohio

Tímto oznamujeme všem čtená-

řům v Clevelandu a okolí že tě-pe- m

odcestování p T Šedivýho
ďo Čech přejal jednatelstství listů

našich p Ant Černý 42 Douse

St nechť se nafl tudiž s důvěrou

obrátí ve všech "záležitostech na-

šeho obchodu se týkajících

nitě a pšenice vypadá pěkně kor

ná pokračuje rychle a většina byla

již dvakráte ovorávána cukrovka

stojí si výborně
"

Holt:— Pšenice a ovsy nasazují
klasy a korná pokračuje rychle
žita pěkně nalévají půda jest vy
schlou tak že místy v ovorávání
ustáno býti muselo'

Knox:—Všemu osení daří se

dobře a s oboráváním korný uči

něn značný pokrok pastviny stojí
si dobře a se sekáním sena se již
započne

Madison: — Cukrovka stojí si

výborně korná všechna byla již
oborána a plevele zbavena

Buffalo: — Suchým a horkým
počasím vyschla půda a obilní

štěnice značně se rozmnožily
korná jest oborána a pokračuje
zdárně

Howard: —Ozimky a žita rychle
dozrávají korná oborává se již po
druhá místy pšenice a ovsy le-

hly

Valley:— Drobné obilí učinilo

značný pokrok což i o korně

platí
Red Villow: — Pšenice i korný

stojí si dobře kobylek jest tu hoj-

nost

Box Butte: --— Korně zemča-tů- m

i travinám daří se dobře
drobné obilí zapotřebí mělo by
deště

Keya Paha: — Korná učinila

značný pokrok

Scotts Bluffs — Koma pokra"

čuje
'

rychle a všemu osení daří se
dobře -

NEBRASKA

— Státní republikánská kon

vence svolána jest na den 10

srpna do Lincoln Všech delegá-

tů bude gis a na okresy v nichž

značnější počet ' krajanů usazen

jest připadá následovní počet de-

legátů: Box Butte 5 Boyd 5

Buffalo 16 Butler 11 Clay 5

Colíax 8 Cuming 11 Dcdge 21

Douglas 100 Fillmore 14 Gage
30 Holt 8 Howard 7 Keya
Paha 3 Knox 9 Lancaster 53
Madison 16 Pawnee 14 Pierceo
Red Willow 9 Richardson 19
Salině 18 Saunders 18 Scotts
Bluff 3 Sherman 4 a Valley 7

— Máte-l- i bolení hlavy které
dosud žádným lékem nebylo mož-

no vyléčiti tu jistě pomohou
Davidovy prášky Jest to starý a

osvědčený prostředek proti všem
bolestem hlavy Pět prášků za 10
ctfL patnáct prášků za 25 ctůpo
poště za 26 ctů Vzorek může

každý obdržeti zdarma —Prodává
S A Beránek český zkušený
lékárník v Omaha Nebr

dt-8i-3- tn

— U Kearney spáchal v pon
dělí samovraždu oběšením z pří-

čin neznámých S E Johnson
jeden z nejzámožnějších farmerů
okolí tamního
--~~zzr

Upozorňujeme rodáky" že

prodáváme i prostředkujeme pro
deje farem vyhotovujeme fráce
notářské a obstaráváme pojištění
ve farmerských i jiných pojišťují-
cích společnostech — Emil a Ja-

roslav Folda v Liawood Nebra-sk- a

' dt Č79tf
— U Hemingford ztratil se v

úterý minulého týdne iotiletý
Píerre Alexander a mrtvola jeho
teprvé v pondělí pátrajícími po
něm okolními osadníky nalezena

byla Hošík naleznul vlčí doupě
kteréž vybrati chtěl a pokus ten
životem zaplatil Do díry sice
vlezl nazpět však se dostati ne-

mohl a tak bídně zahynul
— V Praeue" oslavován bude

svatý džulaj spůsobem velice

skvělým Program pro dopoled-
ne i odpoledne jest velice boha-

tým a návštěva okolních rodáků
bude proto zajisté co nejčetnější
— Kuřte výhradně Pospíšilovy

nej jemnější 5c doutníky a8--ir

~
Po" celý minulý týden bylo teplo

a sucho při čemž bylo jasu slu-

nečního nadprůměrně Průměrná

teplota f o čtyři dny v týdnu byla

90 stupňů

Spád deště celkově vzato byl
velice malýai v malé části střed
nich okresů vyrovnal se však spá
du

1

průměrnému neboť spadlo
tam od 1 do 3 palců vody Ve

velké části státu spadlo deště mé

ně jak čtvrt palce
Následkem suchého počasí

slunečná žita a ozimky rychle do

zrávaly a jižních okresích započa

ly již žně Přílišným horkem v

některých částech státu byla ozim

ka poškozena a plísefi obilní

se objevila na mnoha polích cel

kem vzato prý sklizeň pšenice
nebude tak velkou jak se očeká

válo „Žita - doposud slibují žeň

bohatou a járky a ovsy pokračují
zdárně

Koma po celém státě učinila

značný pokrok vzdor tomu jest
však přece jen dosud velice níz

kou Ovorávání značně pokročí
lo tak že většina polí jest plevele
již zbavena

Traviny na západních rančích

stojí si výborně Senoseč již počla
a sklizeň bude neobyčejně boha-

tou Jablka počínají opadávati a
sklizeno bude jich málo

Následovní mapkou znázorněn

jest spád deště v týdni minulém:

'—1 1-
-J t21

Ménínežtf M až 1 1 až 2

V okresích v nichž značnější
počet našinců usazen jest stálo si
osení následovně :

Butler —Veškeré osení učinilo

značný pokrok třešní sklizeno

hojně broskví bude úroda prů-
měrná za to jablek bude však
málo ovsy nasazují klasy a pšeni-
ce žloutne

Clay: — Pšenice zraje příliš
rychle a hodnota její se zhoršila
korná pokračuje zdárně místy
bují plevel ovorávání pokračuje
však rychle

Gage:— --Korná jest malou a za-růs- tá

plevelem pšenice trpí místy
snětí
Lancaster:— Pšenice zraje příliš

rychle ovsy stojí si dobře korný
jsou sice malé daří se jim však
dobře pouze místy trpí pleve-- "

lem

Pawnee:—Pšenice se již sklízí

poněkud poškozena byla rzí a
snětí koma pokračuje pěkně a
ovorávání pokračuje rychle ovsy
stojí si pěkně a nasazují již klasy

Richardson:—Koma pokračuje
krásně a se sklízením pšenice již
započato ovsy stojí si výborně a

pastviny jsou ve stavu dobrém
zemčat bude hojnost
Salině:— Pšenice zraje příliš ry-

chle a poněkud jest poškozena se
sekáním žita se již započne korná

pokračuje rychle
Saunderi: — Ozimka rychle do-

zrává a místy se již seče korná

pokračuje rychle sena sklizeno

bude hojnost

Boyd: — Korná pokračuje ry-

chle pšenice nasazuje klasy a trpí
horkým suchým počasím žita

ječmeny 1 zemčata stoji si dobře

Colíax:—Koma učinila značný
pokrok drobnému obilí daří se

vesměs dobře

Cuming: — Drobné obilí metá

a vyhlídky jsou na dobrou úrodu

koma pokračuje rychle a místy se

U po tfztí ovorává

upozorňujeme že A Křikač v

Butte Boyd Co Neb má na

skladě úplnou zásobu hospodář-

ských strojů které prodává za

nízké ceny a krajany vždy v obo

ru tomto co nejlépe obslouží
Přesvědčte' se u něho nežli koupí-
te jinde

"

25—3m

— Ve Fremont postřelen byl v

noci na čtvrtek ™Chris Yocum

aoční hlídač Neye-Schneidero- va

elevatoru Týž přistihl u elevato-r- u

šest mužů podezřele si počína-

jících a když k opuštění místa je

vyzval obrátil se jeden z nich a z

revolveru po něm střelil Kule

zasáhla levou nohu v podkolení

Do Praguc Neb a okolí!

Všem Bulákům Lapákům a

ostatním Táboritúm sloužíš k vě-

domí že níže podepsaný importo-

vaný Bulák uspořádá na 4 červen-

ce 'velký ples k němuž každého

z okolí a z dálí uctivě zve

dt8ox4 Joa Mach hostinský

CESI V AMERICE

K V Chicagu postřelen byl v

neděli I2tiletý Jan Kozla kamará-

dem svým Pavlem Pazdofiem

Hráli si v uličce s nabitým revol-

verem ' Zbraň nechtěla spustit a
hoši pokoušeli se uvésti ji zase do

pořádku Tu pojednou rána vyšla
a koule vnikla malému Kozlovi do

levé strany prsou Byl odvezen

do nemocnice kdež prohlášeno

poranění jeho těžkým
U V 49 pluku iowských dobro-

volníků nalézá se celkem 15 Če-

chů a sice jsou to: Václav Wein-gar- tl

B O Hašek Ant Urban

Fr Jiřinec Ant Vacek Václav
Beneš Fr Melša Fr Soukup F
C Němeček Ed A Němeček

Josef Kratochvil Josef Burda
všichni ze Cedar Rapids pak M

Jansa z Amany Karel Horák z

Center Junction a Jan A Boháč z

Monticello

1 Jak se dozvídáme vstoupil
do redakce "New Yorských Listů"

jeden ze starších našich novinářů

pan Josef Buňata kterýž po minu-

lých několik roků doutníkářstvím
v Texas se zabýval

H V posledním čísle mUwaucké

"Domácnosti" dočítáme se že

příštím číslem počínaje vedena
bude redakce panem Pavlem Al-bier-

im

vydavatelem "Americkéhs
Sborníku" kterýž i s časopisem
svým dosud v Chicago vydáva-

ným do Milwaukee se přestěhuje
Změna tato zajisté bude "Domác-

nosti" k prospěchu nemalému

1 V Chicagu přišel v úterý k
vážnému úrazu krajan Anton Ňe--

břenský vlastnící obchod na
Centre ave Bavil večer dítky za

palováním ohňostrojů při čemž
místo tak zvané "římské svíce"
vzal v neznalosti věci výbušnou
raketu jejímž výbuchem byla mu

pravá ruka děsně roztrhána

1 Výbuchem gasolinových ka-

mínek přišla v Chicagu v úterý k
smrtelnému úrazu i6tiletá Lína
Pavlíkova Zasažena byla totiž
jedním z rozletěvších se kusů éq

$500
SklenSné plity blány lučební potřeby a vftbec
viebo druhu zboží nej lepší a neJnovřjSí u

ALOE & PENFOLD CO

1408 Farnam ul
Zlsobujern i počátcíníky v oboru fotografie
NÍŽepsaní obchod ulom a nadfečenou firmou a
uJlíťuJeme každého že u nich poctivě bude
obsloužen i v oboru lékárnickém —Hed

PIERCE I HOTEL

ČJesk: KCotel
a příští domov všech Čechů do

Omahy zavítavších

1320 Pierce ul mezi 13 a 14 ulici

_V ČESKÉ PRAZE

Novomódně zařízený a vSfm pobodlim

opatřený — Česká kuchyň

Ceny mírné €T +
TRANCIS DIVIŠOVA

8m icajitclka

Mueller Piano

& Organ Coi

214 jižní 18 alice Omaha M
a 103 Mail iLB Conncil Blnfls la

Tato firma s hudebninami a
hudebními nástroji jest ta ne-

jspolehlivěji a jediná firma jsoucí
v závodě tom již po 39 roků

Prodáváme piana "Royal"
"Hardmon" "Harrington" a jiné
přednější druhy též varhany jako
na př Farrand Votey Story a

Clark Ceny naše jsou nejniŽší a

výběr ten nejlepší
Nfaledulfci kisjané mají plana od společ-

nosti této: F V Kunci 13 a William ulice K

Svoboda 10 William ul Pani K Hynek J
Krejčí a Frea 8 láma

Pište nám o cenník a odepíšeme
vám v řeči české dt-h3- m

DrC Oxford
rujímA n&-vBt6vy-

s

Od 9 do 13 dopoledne a od 8 do 5 odplkldne
A ivnt nMHvlf n na mhu

DT78-- lm 17té a Vinton ul

Union Pacific
Jediná dráha vysílající dva vlaky
denně do Denver a stanic v Colo
radu a dva vlaky denně do Wyom-in- g

Utah Californie a Puget
Sound stanic Navštivte písárnu
městského jednatele v Čísle 1302
Farnam St Omaha 6a—tf

f!nlnraí1n TItiili Kalifornii„ j j t

dosáhnete nejrychleji po Union
Pacific dráze Písárna městského

jednatele v čísle 1302 Farnam uL

Omaha 62—tí

Věčný žid
Není díla kteréž by v romanopisc

ctví tak poutalo Y&echnrvrstrT Čtená-
řů jako "Vný Žid" Jeat to román
avítozaimý který každý řte ae zalíbe-
ním Totoyelkídílořítaiícíl216tran
jeat nynf k dostání típlné za $1 Selit
na nkizku počle ae ochotně zdarma
VaXdcma kdo oň poZidi pod adresou

Kaifcovaa Amrlcká
Vyd Pole Západu


