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Mladém i starým že staré spolehlivé
Dra Petra Hoboko Jest zasazeným do-

mácím lékem v tlsicich domovech

Laciná jízda do Minnesoty

V dnech od i7ho do 27I10 úno-

ra budou se prodávati jízdné lístky
po všech dráhách z celého západu
za cenu sníženou do Nové Prahy
Minn z kterékoliv železniční sta-

nice v Minnesotě Wisconsinu
severní a jižní Dakotě lowě Ne-bras- ce

Coloradu Kansasu a Okla-

homě Lístky tyto jak svrchu
uvedeno počnou se prodávati
dnem 17 února a budou platný
k návratu do 2 března tedy
plných čtrnáct dnů

Spůsob jakýmž lístky za tuto
sníženou cenu v oněch dnech

lze jest následující:
Za lístek do Nové Prahy musí

se zaplatiti plná cena však záro-

veň musí se požádati jednatel
kterýž lístek vystaví o certifikát

Přebírá místo lékárny a lékaře Jest
vidy připraveno Zastavuje vývin nemoci najed-
nou usetřuje tak starosti a výlohy Lze je obdržetl

pouze od místních jednatelů Není-- ll k dostáni ve
vašem mistě obraťte se písemné: Dr PETER

FAHRNEY 112-11- 4 So Hoyne Ave Chicago 111

vým zahradníkem Má pravé mo-

ravské trnky které jsem též oku-

sil Mně se zdály znamenité pak
má hrušky co sám vypěstoval na

hlohu čemuž jsem se podivil
Dostal první cenu na okresní vý-

stavě Pak to vínko to je teprv
rozkošné Z Kewaunee jsem se

pustil do Slovan kdež jsem vyko-

nal několik návštěv a stavil jsem
se u pana Josefa Říhy- Jest to
muž kterýs jeho chotí za 25 roků

udělal s pralesa pěknou farmu

Muselo to být nadlidské namáhá-

ní podle těch pařezů co z nich má

udělaný plot Jest to vzor rolní-

ka pěstuje vše co v té krajině ro-

ste a má též mnoho včel neb jest

náruživý včelař a pilný čtenář

Hospodáře a jeho manželka též

Ze Slovan jsem se pustil do
Casco Zima byla-

- pořádná já

myslel že jsem tomu už zvyklý
ale můj nos mne poučil o jiném
Chudák omrzí důkladně Dnes

je lepší a už tak nebolí V Casco

jsem přišel k panu Ant Lukšovi

který jest jednatelem Hospodáře
ale stěžuje si na sousedy že jsou
tak neteční a neodbírají Hospodá-
ře jak každý pravý rolník by
měl Ovšem někteří dají si vnu-ti- ti

z kazatelny benediktinské Ho-

spodářské Listy Bojí se snad
že by přišli rovnou nohou do pek-

la kdyby velebného agitátora ne-

uposlechli Od pana Lukše jsem
šel na nádraží neb jsem měl už

téměř všecko vyřízené

Odjel jsem do Green Bay
museli jsme na jednom místě

čekati plné 4 hodiny následkem

porouchání parostroje Dorazili

jsme tam v 11 hodin V noci

DVORAK Sb PAYNB
velkoobchodní kamisionárskV závod

ČEŠI V AMERICE

1 Jak se dovídáme ze St Paul

Pioneer Press zahynula při hroz-

ném požáru ve státním blázinci
v Yankton So Dak též krajanka
Kat Plavčova z Bon Homme

okresu

1 Chicagský krajan Karel Ober-reign-

přišel ve středu dopoledne
v svrchovaném rozčilení na poli-

cejní stanici maxwellskou a ozná-

mil že se mu se mu se třemi dětmi

ztratila jeho manželka Marie roz

Krupková Odešla v' úterý nepo-

chybně kolem 4 hodiny odpoled-
ní majíc u sebe jenom skrovnou
částku peněz a všechno pátrání
manželovo po známých ukázalo

se doposud marným Kapitán
Wheeler slíbil že napne všecky

páky aby zmizelou rodinu páně
Oberreignerovou vypátral Paní

Oberreignerová byla 27 roků sta-

rá 5 stop 5 palců vysoká brune-

tka měla černé oči a oděna byla
v černou sukni živůtek a plyšový

kejp Děti které s sebou vzala

jsou: 81etý Václav 61etá Marie a

3letá Božena Zmizelá trpěla ná-

sledkem chřipky kterou byla tý-

den stížena v značné míře Čivním

rozrušením ale nemyslí se že by

ji bylo potkalo nějaké neštěstí

Zavinily to spíše neblahé poměry
ve kterých se rodina v poslední
době octla

"i V New Yorku zmizel mezi

5 a 6 hodinou v neděli ráno

35letý krajan Alois Šmíd Z domu

odešel aniž by se byl řádně oblékl
— pouze ve spodním prádle Na

Šmídovi bylo v poslední době po-

zorováno že nemá v hlavě vše

v úplném pořádku a panují obavy

Z Kellnersville jsem šel do

Francis Creek Jest to venkov-

ské místo dosti velké pan Šťast-

ný tam má smíšený obchod poš-

tu hostinec a prostornou taneční
sífi Nebyl právě doma tak jsem
se dlouho nezdržel a kráčel jsem
na Melnik kde má pěkný obchod

pan Bedřich Shimoneka jak to ta-

dy je též velkou taneční síň kde
se schází mnoho Čechů při zába
vách neb zde jest to všady jako v

Čechách Mnoho díku za poho-

štění panu a paní Shimonkovým
Jsou pro obchod zrovna zrozeni
též mají poštu a jak je vidět vše

jim jde podle jejich přání Odtud

jsem se pustil na Cooperstown
ale spletl jsem si cestu a dostal

jsem se do Rosencrans kde zrov-

na vozili led panu Jos Zemanovi
co budoucímu hostinskému a na-

šemu jednateli Tam jsem se se-

šel s mnoha Čechy a dozvěděl jsem
se že mají založený spolek pod
jménem Jednota Českých Farme-r- ů

Jest to podporující spolek
na spůsob Z C B J s poplatky
dle stáří Jest to první číslo a

členů jest mezi 50—60 U Kell-

nersville jest též hřbitov svobodo-

myslný jehož sbor čítá přes 90
členů OJ Rosencrans jsem šel

do Cooperstown kdež jsem ostal
u pana W JustJ který má dobře

zařízený smíšený obchod a klem-

pířskou dílnu Musel jsem ostat

přes noc čemuž jsem byl moc rád

neb mně už nohy bolely Oba
manželé jsou přívětiví ke každému
a obchod jejich jen zkvétá neb
málo najdete venkovních obchodů

tak zásobených Mnoho díků za

kupuji a prodávají máslo vejce drůbež zvěřinu telecí maso atd

v Čísle 417 jižní 11 ulice Telefon 1352 Omaha Nebraska

The Chicago Lumber Co of Omaha

výnoond natoupitl stavební dříví)eit Jtdiioa taoleíaostf leda lze

prodávat -

14tá a Marty ulice

OMAHA NEBRASKA

V- -JOHNBOEKHQFF
VELKOOBCHODNÍK dtótf

všeho druhu vínem lihovinami a likéry
♦ 413415 jižní 15 sl Omaha Neb Telefon 605

Vejlaptf druhy Jak v trhu k doatáal Jmo mim

Lee-Glass-Andree- sen Hardware Co
— fcrodivajl ve velkém —

Tlačené vyrážené a lakované plechové náčiní— Cínován plech
tělesný plech a kovové zboří— Oatnat drát hřebíky nožířské
abo2í bicykly atřelné zbraně náboje a aportovaké zboží

l2l9-'22-3 Hamey ulloe - - OMAHA NEBRASKA

na kU46 Proiivi a Je ni quarty i gallony

Brewing"Co

zvláštní druh "Pale Export"

PIVOVAR

South Omaha
B TETTBE naaJlteiL

V"í

výtečné pivo obyčejné jakož I

Telefon t South Omnze 8

Objednávkám vřnnje
lCtdhazvláitní pozornost

METZUV é
Vyrábí vyhUBen a po celém MYr Tftv

cápadč ta ncjlepíí uznán ý iTaClXUT

Omaha Brewing

vyrábí ležákcelém západu rozesílá výtečný
Y vtv uA4U-J- T VUUnfaiVlli
Činná a znamenitá vojenská kriéra gen Miloše započala v r 1801 v 21 letech Jako

Ass'n Pivovar

KRUTY KAŠEL?
ie suché atiilé pokašlávání je
předchůdcem neliezpernéoo

Uítf

Za 7 o"-"- """' un 'ui i'uyyeiii veoenim onvnzncno útoku
ačkoli lezce zranéu a ní kolik mřslco potom velel briipfdé u Fr'derinklnnru
U LnnceIlorsville odnesen bvl z boišté dle všeobecného domnení sn rtelě zra
n n je znrtm jako Jeden z nejlepaích vftUcft v Šarvátkách a Indiány Poslední
Jeho kxmpitn b la na Porto Ricu

PROC

beiudkladn
neirKiiifť n ZASTAVIT!

KaJdtf ze zkušenosti dohře ví
velmi vyiilujícím a ie často J

že vystavil lístek ku jízdě k sjezdu
Západní

Česko-Bratrs- ké Jednoty
(Western Bohemian Brotherhood)

Tyto certifikáty bude povinen
každý po příjezdu do Nové Prahy
ihned předložití 1c pr dpisu výboru
panu F S Vanáskovi a když
jím takto potvrzeny budou obdrží
každý na základě toho certifikátu

jízdu nazpět za jednu třetinu oby-

čejné ceny Ušetří tím tedy každý
na jízdě celou třetinu veškeré

jízdní výlohy
Dodáváme že snížených ceň

jízdních zúčastnit! se může každý
nechť jest vyslancem aneb ne
neboť snížení platí pro všechny
účastníky bez výminky Účastníci
kteří pojedou ze Se v Dakoty neb

Minnesoty po Great Northern
dráze musí vzfti sobě lístky s cer-

tifikátem do Mipneapolis a pak
7 Minneapolis opět do Nové Prahy
U svého domácího jednatele musí
si vyzvednout! certifikát a v Min

neapolis opět Účastníci ze zá-

padu kterým by se jednatel vy-stav-
iti

lístek a certifikát z domtt
až na místo zdráhal nechť vezmou

lístky "a certifikáty do Omahy a
odtud obdrží zase lístky a certifi-

káty až do Nové Prahy
Řád Čechoslovan při té příleži-

tosti uspořádá ve své sír i ve stře-

du dne 22 února slavnost kteráž
zakončí divadlem Slavnostní pro-

gram jest jak následuje:
Uvítání předsedou řádu Čecho-

slovan
Uvítání hostí m avorem města

Nové Prahy anglicky
Odpověď mayoru za účastníky

sjezdu br Jan Rosický z Omahy
anglicky

Krátký proslov předseuy Hlavní

Úřadovny br Josefa Žbánka
Slavnostní řeč česká br Vác

Daniel z Crete Nebr

Některé-
-

opatření a důležitosti u

přijímání členů přednese vrchní
lékař br K H Breuer
Závěreční řeč br Josefa Týry

z Minneapolis
Pak následovati bude divadelní

představení Bratr Honák

DROBNÉ ZPRÁVY

Tělo paní Laurv Shermanové

vynikající a zámožné osadnice a
Marshall okresu v lowě nalezeno

bylo zmrzlé v maštali na teif
farmě kde od smrti svého manže
la samotná bydlela Jmění zesnulé
odhaduje se na $60000

Frank Bailey železniční brz- -

dař na dráze Illinois Central

spadl s pohybujícího se vlaku blíže
Alta a zranil se tak nebezpečněže
brzy na to zemřel Bydlel ve Fort
Dodge la

Města Mondamin a Ute v

lowě vzdálena od sebe 31 míl

budou spojena železnicí na niž v

těchto dnech pracovati se začne

Tisíce kusů dobytka a koní

zahynulo následkem nebývalé zi-

my na renčích ve východcím Ore-go- nu

V některých okresích pouze
nepatrné procento dobytka bylo
zachráněno

Paní Amos Pal měrová a

Edgewood R I zastřelena byla
ua úterek v noci ve svém domov!
a manžel její zatčen byl na obvině-
ní z vraždy Palmer byl svého
času léčen v blázinci a ta snad
zločin spáchal v duševní nepříčet-nos- ti

V St Paul Minn zabájea
byl v i úterý sjezd Dřevorubců
Světa z lidistriktu uzavírajícího
Michigan Wisconsin Iowa a
Mionesota Velitel L V Sianett
z Otumwa la předsedá

OnMíiBsiMtiti
lM?Dwmgiatallea

mají na skladě všechny draky
správek ku kamnům valícím i

aechř ísm hi:ižli"v

Prol míli bysta pHimatltt aby vale t Imri nb dokonce vál ilvot
liy ohrotováoy kdy několik Jen divák

litrového Plřcnfho Balsámu
zmírní zrfnft n vol ní dopomůže vám ku pokojnému osvěžujícímu
pinku Zaručujeme ksMou láhev léku tohoto ie poskytne vám
upoknje ( a dle vy aneb vám peníze vrá fme

Naleznete noif (nkou takirnn na severo-zápa- d roka 24 a N al So Osika Hek
Joie vidy iHpraven aarufatii iiuiemu Oo-U- ti fEVKOKVtl LI' NU UINAU

)eat k dontial v Iratdá lékárni aneb a ni v 6a Umb ia 2So E3c IAJlwv

J A Vojtíšek

0D NAŠÍCH DOPISOVATELŮ

YUKON Okla T dne a

1899- - --Ctěná redPok Západu
Jak jest staré přísloví: co leden
zanedbá únor vynahradí tak se
to stalo zde v Oklahomě letos
Leden byl velmi teplý tak že far
máři orali pod ovsy o sto šest a

mnohý Dbal se strojil už ho sít a
nic ha to nedbal že ho musel
v loni sít dvakrát ježto první set-

ba mu zmrzla Ale letos únor to

předešel Přišly mrazy tak že led
namrzl na 10 coulů n a 12

února byl mráz největší až 6 pod
nulou rož jest pro Oklahomu
něco neobyčejnéhoLetošní úroda

byla u nás uspokojivá kromě ovsa
Ten mnozí ani nesekali Když měl
dozrávat přišel na něj rez a klesl

k zemi tak že ho nebylo možno
ani sekat Já ho přece posekal ale

byla to peprná práce Namlátil

jsem ho z 20 akrů přes šest set
buŠlů Pšenice mně sypala 18

buŠlů po akru žito 12 buŠlů a

kukuřice 35 buŠlů po akru Zele-

nin jsme měli též dost obzvlášť
semena od Hospodáře co jsme
seli byla nejlepŠÍ tak le se tomu
sousedi divili jak vše narostlo
Ale to je ta chyba Že jsou Angli-

čané jinak by si předplatili na

Hospodáře chtějí vědět zač bj
dostali ta semena bez Hospodáře
Sdělte mi to Jiří Kouba

1'ozo red: — Semenajež dává-

me k Hospodáři neprodáváme
vůbec Jsou to skutečně semena

nevšedních druhů a neobyčejné
dobroty jež my sami pečlivě vy-

bíráme a pouze naším předplatite-
lům poskytujeme což je výhodou
jakou nikdo jiný a nikde jinde
dosíci nem&Že Kdo by si je přál
přece mole je obdržet i pouze za
ceno kterou v seznamu uvádíme
lt-45- -

Žádný český rolník aeal rolní-
kem kia eodbírá Hsspodiře

že se mu přihodilo nějaké neštěstí

H 7oletá krajanka Anna Škvaři-lov- á

kteráž zmizela z bytu zetě

své Aloise Nováka v New Yorku

zabloudila až do Guttenbergu
N J Polomrzlá stařena naleze

na na ulici a poněvadž stále jenj
mluvila o "Kuttenbergu" (Kutné
Hoře) myslela policie že pochází
z Guttenbergu N J poslala ji
tam a tím spůsobem dostala se

Švařilová ku krajanu Karlu Hueb-sebo-

který se ji ochotně ujal a

když pak se o její zmizení v časo-

pisech dočetl ihned do New Yorku

dopsal
1 Před minulý týden vyšlo číslo

druhé ročníku druhého Bratrského
Věstníku orgánu to Západní Bra-

trské Jednoty V čísle tom podá-

vá Hlavní Úřadovna zprávu že na

sklonku roku Čítala tato jednota
1735 členů v 54 řádech Za mě-

síc leden přibyl nový řád Svornost

číslo 55 v Perry Oklahoma a po-

čet členů rozmnožen o 33 kdežto
dalších 3 1 jest přijato a lékařem

odporučeno tak že čítala vlastně

jednota počátkem února 1800 čle-

nů V lednu zemřel jeden Člen

br Vilém Herran od řádu Jan

Rosický a jedna manželka bratra

Jana Baura od řádu Dennice

Nový řád založen byl v Lynch
Nfbr pod jménem Lipany a jeden
zakládá se v Beemer Nebr Příští

týden počínaje dnem 22 února

zahájen bude sjezd této jednoty a

sice v ISew ťrague Minn za

kteréž příležitosti sníženo jest
jízdné v oněch dnech do toho
místa Ve sjezdu bude 50 zástup
ců majících 93 hlasů Bratr

Týra pokladník pro stát Minne-

sotu oznamuje že manželce po
zemřelém bratru Vondráčkovi vy-

placeno bylo pojistné dne 14
ledna za ostnináct dnů po úmrtí a
v deseti dnech po oznámení a zji-

štění téhož u Hlavní Úřadovny
Po vyplacení úmrtí nalézalo se

pokladnách jednotlivých po
kladníků pro případy budoucí

$263227

1 Do Česko-Ná- r Obč Podp
Jed jež na východě citelnou me

zeru vyplňuje uveden byl nový
řád pode jménem Karel IV v

Allegheoy City Pa

Do Ilsli Wis a

Tímto oznamujeme krajanům
tamním že pan Bedřich Sbimonek

převzal jednatelství našich listů a

jest oprávněn nás v obchodních
záležitostech zastupovatí jakož i

předplatné a doplatné při jímat i

Vyd Pokroku Západu Hosp
a Knihovny Americké

Ochotníkům a milovníkem
divadla

T knihkupectví Pok Zip Jaoe k do- -

atiní viechny divadelní spiay jei vy-al- y

tiskem v Čechách a nejaoa rozebi í
ny Cpln seznam vSech apifi taale
e vlem na poiádánf ftd-r- ma V aetna-m- m

jso vedeny viechny kaay 41a

svých aisv a pří kaidem je vedeno
Jak kas j kolik jednání a kolik otofr

vyiádaje Pttte o iesaam pod a4r

pohoštění Od pana lusta isem
se pustil do Bolt kde jest pila na
niž pracuje se plnou parou Jsou
tu dva české hostince a ieden

smíšený obchod Od Bolt do
Stangelsville jest s mil a napořád
samí Češi Jest tu pan j B

Šlajs jednatelem ale nedoptá se
na nčj jinak než lohn Bíltf neb
Votava Jest to veselý Člověk

plný humoru a politiky Je rol
nik zkušený všeho má dost i dětí
Jest to pravý DomaŽličák neb jak
v Omaze říkají Bulák

Paní Slajsová ie pravá farmer- -

ka vše jí jde od ruky iako kdvž

hraj Po snídaní jsme jeli do
Kewaunee kteréžto město iest na
své stáří přece malé lá mvslel
že přece víc vyrostlo za těch 1 6

let co jsem je neviděl ale ono
není o moc větší Ie tam víc ho
stinců a též nějaký jiný obchod

přibyl a cesty jsou srovnané Jsou
tu dva pivovary pánů Mach &

Langer a pak pana 1 Pecky
Peckův pivovar jest větší a moder
ně ji zařízený VV Sevk & Co

mají pěkně zařízený mlýn kde
melou 175 °dů mouky denně
ťan Popelka a pan H A Hardke
kupujou všecko obilí od rolníků

prvnéjSí pro W Sevk & Comr

druhý pro Kewaunee Grain Co
Sešel jsem se s pp Vlach & Paulu
z MUwaukee ktelí agitují pro Ce-ko-u

pojišťující společnost v če
ských osadách Jak se jim daří
nevím

V Kewaunee iest několik če

ských úfadníků Pan Jacob Kul
hánek jest šerifem Vine Hamá- -
Cek městským pokladoíkem a ně-

kolik jiných které jsem si nezapa
matoval Pao Hrbek atartf veto
rád jak te stará vlasti tak i z
občanské války a republikán od
kosu iest aa odpočinku Požívá
ovoce se svého namáhání z toliňL
Jest ul hezky starý neb má vnuč-

ky 2 m saohoa vdávat a oa jest

U?Í jak Bl£2b jeti nlndi- -

Mambursko-ňm-er akciová paropl spol

Přeplavní ceny— —

P% parolodích expresních nejrychlejšf jízda pTes moře za 5 dní 21 h

Z New Yorku 7 Hrnnborka
do Hamburku: do New Yorku

Po parolodích expressnfch t&OO t34H0

pravidelných 128 00 13160

„ „ Union linie 128 00 13160

„ Baltimoraké linie t B il timore 12800

Ohledni přeplavu hlaste se

HAMBURG AMERICAN LINE
17 Braadway fg[££a Hew Terk I I tT eer Raidlph Lagalle Street

t rklrara Illlaala

Paroplav Spol Sev-nĎmsck- dho Lloydu

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

Proplavu! ony eifa?--—

Z New Tnrka Z Brnnc
do Brern™ 40 Maw Turka

Po parolodích expresních $35 00 13880
M

pravidelných 13300 13660

HLAVNÍ ÚftADOVNA:

OELEICHS&COa Byurllng Grcavxi XTw "JTorJc

HLAVNÍ JEDNATELÉ PRO ZlPAD

EL OlanjLoacnlua 5zCo
3"P3Paurfccingtr— t CSxlcagra X13

wucrite m Knihovnu AmeričKou
PřeapleíTré kašli perní $tM rocai

acel kUf předplatitel obdrlí X velkfca aeiita aejlepUck tmaiai kaldf
alit t atraaich celkesa 164 atran Adresa r

iptiM zb Tjrtt-- -


