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Pokrok Západu
Z cesty pro Pokrok Západu byl dojista učinil — Jako každý

rok má zlou i dobrou stránku tak
i letošní Tak sucho nebylo už
dávno jako bylo u nás tak že se

7 —VELKOOBCHODNÍK

vtio druhu vtnom lihovinami a likóry
413415 jižní 15 ni Omaha Neb Telefon 605

Nejlepli druhy jaké v trhu k doNtinl Jsou mim na skladg Prodávám Je na quarty I Riillony

li drtin a místi SsyKTc—

OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ

MARKET LAKE Idaho —

Ctěná redakcel Může být že Vás
bude zajímati co píše zdejší časo-

pis Sentinel o sklizni naších kra-

janů a protož Vám to sděluji
Onen časopis ze dne 17 září píše:
Josef A Ledvina mlátil minulý
týden úrodu obilí ze své druhé
sklizně v obdivuhodném údolí ře-

ky Snake Když pan Ledvina

přišel sem před dvěmi lety koupil
čtvrt sekce pozemku přiléhajícího
k městu na západní straně Bylo
to tehdy porostlé samým pelyň-
kem (sage brush) a ani stopa půdy

nebyla zoraná Toho podzimu

a všech Jiných potřeb do pod místností za velmi levné ceny vlastní

JT 3HToo]biQ"t2rG!iSQ©3r
v čísle 1403 Jackson ulice Omaha Nebraska dtsmí

The Chicago Lumber Co of Omaha

lze iftiodnfi nakoupit! stavební dřívíJest jedinou spoleínostl kde

Fxanlr 2?ří'borsl5
prodávat

Lee-Clark-Andre-
esen Hardware Co

— prodávají ve velkém : —

Tlačené vyrážené a lakované plechové náčiní— Cínovaný plech
železný plech a kovové zboží— Ostnatý drát hřebíky nožířské '
zboží bicykly střelné zbraně náboje a sportovské zboží

!2l9-'22- 3 Harney ulice - - - OMAHA NEBRASKA

Nejzajímavějším jest orchestr

pana Hraběte pozůstávající z je-

ho čtyř synů kteří pýchou rodičů

býti mohou Každý jest pánem a

mistrem dvou nástrojů a proto
jím stejné hráti v orchestru

smyčcovém neb plechovém Dce-

ruška Emma pana Hraběte ač te-p-rv

12 jar čítá má znamenitý hlas
ku zpěvu a jelikož se bedlivě cvi-

čí může se státi z malé Emmy
velká hvězda na prknech "Thá-

lie"
Město Oklahoma má krásnou

polohu dlouhé a Široké ulice a

má na hlavních ulicích pěkné a

výstavné budovy obchodní

Český prodavač pan Jos Kup-

ka který se všeobecné vážnosti
veškerého občanstva těší zaměst-

nán jest u firmy "Lion" co

Dále jsou tu pro-

davači české národnosti: Švej-kovs-

Stiler a Linhard Pánové
Bruža a Bleha pomáhají napájet
žíznivé Pánové J Krátký a Ka-

rel Hubička vedou a vlastní ob-

chod kořenářský Oběma se do-

bře vede Starý pan Hubička vy-

rábí zase pravé havanské pánové
Kozák a Žaloudek buší do železa
co počestní mistři kovářští Pá-

nové Arnbrož Svátek a Beneš sta-

rají se o příbytky lidské Pan
Anthene hodinář těší se všeobec-

né přízni p Pešek prodává stroje
farmářské p K Drábek má ře-

meslo sv Josefa pan Novák do-

váží a odváží to neb ono a ko-

nečně pánové V Hrabě a A

Venci vedou péči by se hospo-

dyňkám každodenně čerstvého
masa dostalo

Poslední v kalendáři je Jeník
Hrabě který stará se by žízní

trpící rodáky jak městské tak i

venkovské čerstvým mokem vždy
občerstvil Jmenovaný rodák za-

sluhuje si větší přízně a patro-náž- e

svých spolukrajanů než ja-

ké se mu dostává Bohužel že

máme to snad již v krvi svému
rodáku se vyhýbat a cizáku do

kapes strkat '

n
'
Starý Nebrasčan a přítel pan

South Omaha Brewing Co
"

B JBTTBE rciajltel

výtečné pivo obyčejné jakož I zvláštní druh "Pale Export"
Telefon v South Umaže 8

METZŮV © PIVOVAR
vyrábí vyhláSený a po celém Mk'f-71%- 1 1 0 ÝíJ 1 Objednávkám věnuje se

řápadí za nejlepší uznaný i'lC liU Y IC&illlszvláStní pozornost

Omaha Brewing

vyrábí celém západu rozesýlá výtečný ležák

Paroplav Spol
Sev-nemeck- ého

Lloydu

Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes
moře za 5 dní 15 hod a 10 minut

14tá a Marcy ulice

OMAHA NEBRASKA

Ass n Pivovar

ceny
Z New Yorku Z Brometi
Uo Břemen do New Yorku

00 13850

$3300 $3650

aoaano na vaši stanici
S5

Doprava zaplacena s

Přepla-vn- i

Po parolodích expresních
pravidelných

podobalo že bude úroda nepatr-
ná Nepršelo po sedm týdnů v
době nejlepšího zrůstu kukuřice a
vzdor tomu je úroda na to sucho
dosti dobrá tak že se nebudem
bát podruhé budem také zvykat
těm útrapám a vřadíme je mezi

ty které rolník musí snášet Rol- -

nik je základem všeho blahobytu
všech tříd lidu Všecko jiné bo-

hatství jest ničím bez chleba
Dalo by se mnoho o tom povídat
však kdo to ví tomu netřeba a
kdo ne škoda slova Drobného
obilí bylo dost že může být kaž

dý spokojen Ovsy byly takové
že již dávno nebyly a dobře sy-

pou Kukuřice některé jsou slab-

ší které nebyly dost obslouženy
P®čátkem tohoto měsíce nám dost
pršelo Úrodě to ovšem již moc

platné není ale máme tu ozimnf
setí a pastvy Letos sejí farmáři
více ozimní pšenice proto že se

po dvě minulá leta okázala býti
dobrou Ceny jsou teď nízké to
asi ti špekulanté mají strach by
rolníci nestávkovali kdyby měli
více peněz proto nám nedají jen
tolik jako otrokům bychom zůsta-
li na svých farmách a pracovali
pro ně a pro naše věřitele A

musíme ostat a naše zadlužené

pozemky vzdělávat na dále
Osmdesát tisíc posíláme úroku na

východ a jinam každým rokem
V úctě Josef Kastl

RACINE Wis 20 září 1898
Ctěná redakce Pok Záp Musím
vám sdělit Jak my republikáné
jsme pokročili v naší Caledonii za

posledních 8 roků Před 8 roky
měli jsme jenom 3 delegáty do
městské konvence žádný Čech

před 6 roky 4 delegáty žádný
Čech před 4 roky 5 žádný Čech

před 2 roky 6 jeden Čech letos

9 delegátů a 4 Češi Jsou to: Wm
Stindl Jos Smrček John A Voj-

tíšek a Frant Čadek Pokrok co?"

Před 6 roky byla většina demokra-

tická 300 2 roky zpět většina

republikánská 34 Co tomu říkáte ř
v Republikán

KALÁMAZOO Madison Co

Neb — Ctěná redakce Řád Jan
Hus č 50 Z Č B J není do-

sud tak silný jako jiné řády v ji-

ných místech avšak co není ještě
může býti jen když vystupování
tohoto bude vždy tak důstojné
jako tomu bylo o poslední zábavě

pořádané v lese bratra Tomáše
Pánka V okolí našem nestává do-

sud české kapely a proto zjednána
k zábavě této kapela páně Cibul-

kova z Clarkson Neb jež všech-

ny účastníky v plné míře uspoko-

jila Obecenstva sešlo se hezký
počet a tak rozproudila se brzo-nenucen-

zábava která potrvala
dlouho do noci Žádný nechtěl

býti prvním který by ubíral se
k domovu A jak by také ne Po-

časí bylo pěkné a k tomu výtečná
česká hudba Škoda že zábav ta-

kových máme u nás po řídku
Váš Josef Štorek

Mají neobmesenou důvěru Helena
Mont 16 řervence 1897 Dr P Fabr-n- ey

Chicago pane: Moji
příbuzní jakož i já sama máme ve
vál lčk neobmezenou důvěru Na
jaře jaem onemocněla a musela si po
alat pro lékaře Zakoušela jsem děsné
bolesti v zádech a údech ano cítila
jsem bolesti po celém těle takže jsem
ani sedě ti ani ležeti nemohla Lékař
nazval to chřipkou a da) mi několik

prášků Zdálo se že mi ulevily bo-

lesti ale zanechali mne slabou a zbí-duěl-

Nemohla jsem jisti praničeho
Obličej mi sežloutuul jakož i bělmo
očí Každý pravil že mám žloutenku
Nezavolala j?em tentokráte lékaře
ale užívala jaem asi týdea Iloboko
které mne úplně vyléčilo
Vaše upřímná Liasete Virbal

3o Texas
Sdělujeme ctěným čtenářům a

předplatitelům Hospodáře Pokro-

ku Západu a Knihovny Americké
že náš hlavní jednatel pan R V

Miškovský se vydal na cesty po
Texasu a jest oprávněn přijímati
předplatné a doplatné na tři výše
udané časopisy Žádáme dále by
povinné částky profi již připrave-
ny měli a tak v povinnosti i

mu byli
S úctou

Vydavatelstvo Hospodáře
Pokroku Západu a

Knihovny Americké

Véčný žid
Není dQa které! by ▼ romanopíse--

ctví tak poutalo viechny vrstvy čtená-
řů jako "VKnjf lid" Jet to román
světoznámý který kaldý £t m salíbe—
ním Toto velké dílo řítaiící 1216 st ran
jest nyní k dostání nplné sa $U Selit
na káska poile se ochotni adanoa
kaidémH kdo ofl poiida pod adreaour

1 kmtrUX

IMie A Z Donato

Po čtyřdenním pobytu v Perry
uháněl se mnou parní koníček do
Oklahoma City Vystoupiv z va-

gonu stál jsem tu jako ztracený
beránek nevěda v kterou stranu
zamířiti mám Jelikož ale rodák
pan Jan Hrabě všeobecné známo-

sti ve městě požívá nebylo mi
velkou obtíží jej nalézti Po obou-

stranném seznámení nabídnuto mi

bylo pohostinné přístřeší jmeno-
vaného rodáka které jsem ovšem
rád a s díky přijal
Aniž bych se byl čeho nadál'

stál druhý den ráno pár bujných
ořů zapřažených v kočáru s nimiž

jsem se s venkovem seznámiti mě-

ly Před odjezdem toť se roz-

umí že pan Hrabě nabitý pajnto-v- ý

revolver do kapsy vstrČiti ne-

opomenul
Vyjížděje z města as na dvě

míle jiho-západ- překvapen byl
jsem krásou jakou příroda kraji-
nu tu obmyslila Jak mně sděle-

no bude v místech oněch někdy
velký park

Čím dále do kraje jsme uháněli
tím krásnější a romantičtější stá-

vala se poloha nového pásma ně-

kdy vlastnictví kmene indiánské-

ho Kde nepřehledná stáda do-

bytka pobýhala na bohatých past-
vinách se pásla a proháněla tam

stojí dnes uhlazené chaloupky
stáje sýpky obklíčené zeleným
hájem a krásnými rozsáhlými sa-

dy které se pravému ráji podoba-

jí Zabočili jsme k několika ro-

dákům starým a zkušeným rolní-

kům a tu s potěšením doznati
musím že neuslyšel jsem stesk
neb žalobu na matičku přírodu
Každý pohlíží s veselou tváří
skvělé budoucnosti v nové domo-

vině vstříc
Pšenice jak jsem viděl je mí-

sty výtečné jakosti korný jsou
pěkné a vydají bohatou žcfi slo-

vem požehnaná krajina tato jest
bohatým útulkem a domovem pra-

covitého hospodáře který lepší a

blaženější budoucnost pro své mi-

lé vyhledával Jedinou vadou je
voda Než bodří rolníci přišli i

tomu zlu na pravý kloub a docílili
dobré pitné vody ' s

Nadešel čas abychom nejen va-

láškům ale i sobě občerstvení a

odpočinku popřáli Zabočili jsme
tedy na farmu pana F J Beneše

který bez pokynu zavítání našemu
porozuměl V přátelském hovoru
uběhl Čas a než jsme se nadáli
měla bodrá hospodyňka usmažené
kuřátko na stole Díky jí
Pan Beneš starý přítel z dob

minulých chválí si nový domov

svůj a je spokojen
Rozloučivše se s laskavými ho-

stiteli jeli jsme dále na jiho-zá-pa- d

Je to vskutku nejkrásnější kus

krajiny 6nad v celé Oklahomě a
Česká osada tam je pýchou a okra-

sou celého toho území
Vzdor tomu že den k večeru se

chýlil zabočil laskavý hostitel

můj který oprati pod komandem

svým měl dále na jih hledaje pří-

tele Svobodu
Při příležitosti té zajeli jsme k

panu Frant Roztočilovi který by

byl málem pokynem bodré man-

želce své spáchal morduňk na ne-

vinném malém kohoutku který
pro nás na pekáči za oběť pad-nou- ti

měl Ujištění že se pozdr-žet- i

nemůžeme byl mladý delik-

vent na svobodu propuštěn
Doznati musím že jsem se zde

napil dobré a studené vody jakou
u nás v Nebrasce nalézáme
Sotva že jsme od p Roztočila

půl míle vzdálenosti ujeli počala
se za námi objevovati Černá mrač-

na která nás k domovu pobídla
Tak dalece byl jsem se vším a i

s kočím spokojen ale ah! nastala
hodinka že kdybych se byt uměl
modlit byl bych se snad ku všem

svatým obrátil by mne Živého a

zdravého zpět zase dovézti ráčili
NeŽ nestalo se nic než že jsem
několik dní na delikátní čásť
útlého tělíčka svého si naříkal
Dne 27I10 srpna za laskavého

spoluúČinkování tamějších ochot-

nických sil uspořádal jsem malou

zábavu v síni pana ana Hraběte
která nade vše očekávání dobře

dopadla Slečna Folková mladá
vzdělaná to vlastenka která či-

nem i skutky pravou upřímnou
Češkou jest zasluhuje si všeho
uznání každého uvědomělého Če-

cha Paní Nováková ač rozsáh-

lou domácnost vede ostává horli-

vou vlastenkou a podporuje mile-rád- a

mazu "Thalii" Pánové Ská-

la Barto£ a pan Kasl horlí a tou-

ží po duševním požitku jemuž
vlasteneckou myslí a duSi byli při-
lnuli

Tof fw(uTfTeceícela logické

HLAVNÍ ÚŘADOVNA:

OELRICHS áz CO
2 BoTwllaagr G-ree- ITew "JTorlE

HLAVNÍ JEDNATELÉ PRO ZÁPAD

:E£ Clavisseni-vi- s áz Co
Street COxlcag-oX-

zbudoval si velké stavení o dvou

poschodích a pak se pustil do pe

lyňku Následek toho jest že

má nyní 1500 buŠlů pšenice v

sýpce něco ovsa a hojnou zásobu

vojtěšky Má ke sklízení ještě
velikou úrodu bramborů mimo

rozmanitých zelenin Část skli-

zně pana Ledviny sypala 40 bušlů

na akr a všechna byla by sypala
tak hojně kdyby byl měl půdu v

dobrém stavu zavodňování Pan

Ledvina jest povděčen tomu že

zde jest Zkusil rolničení všemi

způsoby a jest úplně spokojen
Není zapotřeby jiného důkazu jeho

důvěry v tuto krajinu nežli jest
to že zdvojnásobil svou državu

Pan Karel Esteřák podává zprá-
vu kteráž překvapí průměrného

obyvatele Nebrasky Iowy a sou-

sedních států Ze dvou pytlů
pšenice kterou vysel sklidil 169

bušlů Sel též na zkoušku čtyry
různé nové druhy zimní pšenice
každé pět liber a z těch sprášením
docílil 24 bušlů nebo-l- i 6 bušlů
každého druhu Jiný druh kte-

rýmž měl oseto jeden a čtvrt akru

vydal 60 bušlů Jarní pšenice
sklidil 40 bušlů po akru Pan
Esteřák držel různé druhy každý

pro sebe tak aby mohl seznati

kterýž by bylo nejvýhodněji v bu-

doucnosti seti Můžeme dodati
že mnozí z novějších přistěhoval-
ců nedocílili tak dobrých výsled-
ků jako pánové Ledvina a Este-

řák Chyba spočívala v tom že

nerozumí posud zavodňování Ně-

kteří z nich strávili příliš mnoho

času zaděláváním obilí a ponechá
li strouhy až když bylo příliš po
zdě tak že jim mnoho neprospi
ly Jiní opět dali si strouhy do

dobrého pořádku ale neměli půdu
náležitě srovnanou Všichni se

znali své chyby ale když již bylo
pozdě pro tento rok Však v roce

příštím se nedají takto chytiti
Pan Frank Pánek vymlátil 900
bušlů pšenice a považuje se za
dosti odměněna za svou snahu

tak dalece a pak jeho z brusu no

vý dva týdny starý hošík přispívá
též k tomu že jest spokojeným
Pan Karel Lapáček mlátí an se

chystáme k tisku a sype mu obilí

lépe než očekával Pan Lapáček

jest jedním z těch kteří neměli

strouhu dohotovenou v čas aby
mohli zavodniti obilí když toho

byla potřeba Louis Patrie bude
Bilátiti dnes (v sobotu) a očekává
že v hojnosti sklizně předstihne
jiné Měl oseto 19 akrů Právě
an začínáme tisknouti dochází

zpráva že pan Lapáček dostal
507 bušlů a mlátiči odstěhovali

stroj k Patriemu
Karel Esteřák

BRUNO Nebr 22 září --

Sděluji Vám že Václav Háiek- ě '
který minulou zimu byl těžce ne
mocen dnes přisel do neštěstí
Okolo desáté hodiny ranní oři
mláticím stroii přitahoval řemen

1

náhodou se litina přerazila a trefi
la Hájka na ruku pod lokty i př
razila mu ji Byl hned dove-že- n

do Prahy k doktoru Peciválo
vi čy jej vzal v ošetřování

Václav Blatný
WESTON Nebr — Den 27

srpna den to český na vvstavě
omažské bude mi dnem nezapo-
menutelným Též jsem se sezná-
mil tam s mnohými krajany což

bylo mé přání Jen žel Že den
ten byl tak krátký že isem se ani
nenadál když nám pan Šimánek
oznámil ve dvě hodiny ráno že
nemá již co k pití tak že nám ne-

zbylo nic než odebratí se na rA

počinek Shledal jsem p Šimán- -

ka nejlepšího hostinského pro mé

gusto Není vrtkavý služba je
co možno ochotná proto nechť
přijme mé srdečné díky a volám
jemu i všem krajanům s kterýmiž
jsem se sešel a zažil dobré chvíle
srdečné na zdaří léz u Pokroku

Západu sem se setkal s mnohý
krajany a bylo mílo s takový
lidmi mluvit Ale iak isem nra
vil byl mi ten den krátký a kdy-

bych byl měl moc jako Josue
kdyl bojoval proti filištínským
zasUviti slunce vztáhnutím rnkv

aby stálo po Iři dny tedy bych to
I

e~ nlkteryrd 1 tiCSTO velko £rlo-- 1

Hambursko-Am- er akciová paropl spol

——ťřf plavili ceny--- - —

Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes moře za 5 dní 21 h

Z New Yorku Z Hamburku
do Hamburku: do New Yorku

i Po parolodích expresaních 13500 13850

{3300 $3300„ „ pravidelných
„ „ Union linie 13300 $3300

„ „ Ualtimoraké linie $3300

„ „ (íalvestonaké linie

Ohledně přeplavu hlaste se u

HAMBURG -- AMERICAN LINE
87 Broaaway JJJfilii York i or' RIolph & LaSalle Street

I
' Chicago Illinois

Fr Mach zakladatel a stavitel

prvního elevátoru v Oklahomě
vlastní zde veliké obilní skladi
ště v kterém bratr jeho Gustav

stroje řídí Pan Mach má na
malém vršku krásnou residenci
z které je na celé okolí města

krásná vyhlídka Jak mi pan
Mach sdělil touží po starém do
mově svém a proto míní vypro
dat! a do Nebrasky se opět pře- -

sídliti '

Oklahoma město má velkou
budoucnost před sebou a není
doba daleká že bude křižováno
železnicemi a nádherné stanice
tam státi budou Pouliční elek -

trické dráhy maji se městu v nej- -

bližším čase již dostati Slovem
Oklahoma City bude a stane se

jednou velikcu metropolí

Vzdávaje rodině pana Jana Hra-

běte vřelé díky za pohoštění jaké-
ho se mi dostalo volám všem 0- -

statním kteří mi v čemkoli přátel
sky vstříc vyšli to upřímné české
Na zdar a díky Vám!

Za krásného iitra uháněl se

mnou parostroj přes pásmo
Choctaw do města Shawnee Na
malou vzdálenost od města Okla-

homa spatřil jsem již role plná
kvetoucí bavlny Krásaá to kra-

jina místy rovina místy vlnitá a

stromy většinou krásnými duby
porostlá Obdivoval jsem tu krá-

su přírody vzpomínaje na staré

duby milé české vlasti naší

Město Shawnee mne v pravém
smyslu okouzlilo Jsem milovník

přírody a tu se zajisté naskytuje
oku lidskému kousek země kterou

byla matička příroda s veškerou
svou krásou obdařila

Vystoupiv z vagonu nemohl jsem
se ubrániti bych se kolem sebe
neohlédl a pohledem na tu velkou
zahradu v níž se město nalézá se

nepotěšil

Záměr můj byl nalézti starého
veterána předchůdce mého pana
F K Vondrejse Štěstěna mi

přála neboť netrvala to dlouho po
příjezdu mém že jsem tiskl pravi-
cí uvědomělého a upřímného Če

cha a přítele jakého jsem v panu
Vondrejsovi byl shledal Ve mě

stě nalezaji se toliko tři krajané to

jest počítaje pohlaví mužské s pí
Vondrejsovu upřímnou vlasten-

kou tvořili by kvarteto
Mimo toho nalézá se tu p Stein

národnosti polské který domov
Čechoslovanů vlastní Žíznivé na-

pájí a hladové krmí Čechové do
města zavítavší naleznou tu stánek

pravého odpočinku a občerstvení
Dále je tu veleznámý snad po ce-

lé Oklahomě Antonín Hubička co
hlavní prodávač a obchodvedoucí
ve velikém závadě Shawnee Dry
Goods A Grocery Company

Idy otroku! "Se lliá ve"aviaí nFl

STAVEBNÍ DŘÍVÍ

velkoobchod ceny Manete koiipitt stavební drlvl tak laci
no jako váS obchodník a uSctříti-jeh- o výtřžek pro sebe Nenáležíme k

dopravu Adresujte

Wlnona Mino
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líalo 1424 ia jiiní 13 ollrl t naí České Praxe
Jert nejpHJemoíjiím asataveníčkem všech rodáka kteří pH jedou do Omaky aby
umÍMÍMippskoii výsuva i prohlédli O rodáky ivé pocti tím aejlepilm U třho
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