
3Pokrok Západu

New Champion Zpráva odboru hospodářství o

stavu osení v Nebrasce

1 Chicagský člen školní rady

krajan Walleck podal v jedné z

minulých schůzí tohoto tělesa ná-

vrh aby v každé chicagské škole

kterou navštěvuje 50 procent díteksamovazac

své moci Však nebyl to již týž
Betlach jenž s úsměvem na rtech
vodil se se švarnou žínkou ulicemi

různých měst Betlach byl prý
šíleným ovšem jen na oko On
však dovedl šílenost svou tak do-

konale napodobili že musel býti

poslán do washingtonského ústa-

vu pro choromyslné kdež ovšem

předstírané Šílenství jeho bylo pro-
zrazeno Na základě tom byl po-

slán zpět do Minnesoty a zde nad
ním neúprosný soudce vyřkl ortel

pětiletého žaláře T"ť osud Čecha
darebáka!

1 Superintendent vyučování v

Clevelandu Jones ustanovil v so-

botu armádu profesorů profesorek
a učitelek pro příští školní běh
Dam českého původu ustanoveno
učitelkami dvacet šest a sice: paní
Kat M Čapková a slečny: For-

mánek Fannie Formánek Anna
Hudson (Hudec) Rosie A Havlí

dokonale zbudován a seče a váže všechny
Jiný atroi toho druhu v trhu se nalézající

Douglas — Pšenice a ovsy ro-

stou bujně: déšť v místech vy-ml-
el

a jinde vymočil kukuřici

Holt — Ovsy pšenice a kuku-

řice pěkně rostou

Madison — Kukuřice 6 palců

vysoká a roste rychle žito kvete

pšenice a ovsy rostou kukuřice

počíná býti zaplevelenou
Pierce—Veškeré osení pěkně

roste každý ovorává kukuřici

Buffalo—Něco škody naděláno

krupobitím kukuřice pěkně roste

některá ovesná pole se přižínají

aby zničil se plevel
Howard —Zimní pšenice vyme-

tá brambory v květu a mají
pěkný vzhled kukuřice zpožděná
ovoce dá pěknou úrodu

Valley—Déšť velice prospěl
obilí kukuřice malá však pěkná

Hayes — Drobné obilí velmi

špatné kukuřice čistá roste

pěkně pastviny dobré

Webster— Značná škoda krupo-
bitím v severních a středních
částích okresu kukuřice malá

roste však velmi rychle ovsy jsou

vymetané

Cheyenne —Sucho pěkně pro
kukuřici všechna úroda však po-

třebuje déšť

Dawes—Tráva znamenitá a do-

bytku se daří dobře obilí roste

pěkně

Keya Paha—Obilí pěkně rosteí

kukuřice vzchází tráva dobrá

'

Stroj tento jest velmi důmyslně a
druhy obili i trávu tak čisté Jakojtádný

L A DEVINE The
hlr Jednatel
Council Blafh la h8 „4

Warder Bnshnell & Glcssner Co

Za týden konítcl pondilkem p tna

Minulý týden byl teplý a vlhký
ve východních okresích a suchý v

okresích západních Nadprůměr
denní teploty byl a stupně ve vý-

chodní části státu a méně než i
st v Části západní

Spád deště byl nad průměr o půl
palce v středních a východních

a velice hojný v okresích

Dodge Washington a Burt kde

spadlo 4 až téměř 7 palců deště
Ve většině západních okresů byl
spád deště ménč než čtvrt palce
Nadržující sucho v západních

okresích jest velice nepříznivé
drobnému obilí Ovsy a pšenice
jsou značně poškozeny v té části
státu a mnohá pole předčasně do-

zrávají V některých okresích trá-

va schne

Minulý týden byl velice přízni
vý úrodě ve většině východních
okresů V těch okresích kde

spadly silné deště kukuřice utrpě-
la značně zaplaveními nepřetržitě
vlhkou půdou a nedostatečným

Pšenice a ovsy metají
a žito počíná zráti Kukuřice jest
zpožděna a malá ve všech částích
avšak stav její jest dobrý Dopo-
sud nebyla poškozena suchem v

jihozápadních okresích a dobře
ve východních během minu-

lého týdne Na mnoze jest kuku-
řice prosta plevele a druhé ovorá--

vání již hezky pokročilo Však v

krajích kde byly prudké lijáky
takže ovorávání se zdrželo zmohl
se plevel Brambory rostou velmi

pěkně a nalézají se v květu Třešně

jsou zralé a úroda jest dobrá Prv
ní seč vojtčšky jest z většího dílu

odbyta a sklizeS malá Cukrovka
roste pěkně

JOHN BOEKHOFF
VELKOOBCHODNÍK d43tř

všoho druhu vínem lihovinami a likóry
413-41- 5 jižní 15 ul Omaha Neb Telefon 805

NejlepM droby Jaké v trhu k dostáni Jsou mám na sklade Prodávám Je a quarty I gallony
—— —— —— —

Lee-61ass-Andre- esen Hardware Co
—prodávají ve velkém i™

Tlačené vyráíené a lakované plechové náčiní— Cínovaný plech
Železný plech a kovové zboží—Ostnatý drát hřebíky nožířské
Zboří bicykly střelné Zbraně náboje a aportovské zboží

!2l9-!22- ? Harney ulice - - OMAHA NEBRASKA

South Omaha Brewing Co
B TEXIES majitel

# vflTÍ

výtečné pivo obyčejné jakož J zvláštní druh "Pale Export"

Telefon v South Omaze 8

METZŮV e PIVOVAR
vyrábí vyhláSený a po celém MAin„ 1aÍ1 Objednávkám včnuje ae

nýJTlVIXUT IVaVŠUlezápadč za nej lepší

Omaha Brewing Ass n Pivovar

výtečný ležákvyrábí ' celém západu rozesýlá

některé jiné národnosti než angli-

cké vyučovalo se také tomu jazyku

jenž jest dotýčným dítkám mateř-

ský Záležitosti té uchopil se též

Sokol Slovanská Lípa jenž vyslal

tříčlenný výbor k Thom Gallag-hero- vi

se žádostí aby návrh

Walleckův podporoval a zasazoval
se o jeho uskutečnění Kdyby ná-

vrh ten byl přijat vyučovalo by se

na školách v českých distriktech
Češtině místo němčiny

1 V záležitosti Bartoloměje
Kosta zatčeného v Chicagu na

podezření ze zavraždění Marie

Vodičkové jest dosud temno Ra-

kouský konsul tamní chvátá prý

aby Kost byl co nejdříve poslán

zpět do Čech spolu se Schindlerem

jenž přijel s Kostem do Ameriky
Schindler prý do té záležitosti jest
též zapleten Konsul obává se že

Kost mohl by býti propuštěn na

"habeas corpus" neboť manželka

zatčeného snaží se opatřiti si pro-

středky aby manžela svého dosta-

la na svobodu jsouc prý pře-

svědčena že týž jest nevinnen

li Kazatelem methodistického

episkopálního kostela českého v

Chicagu ustanoven byl rev R M

De Castello jenž místo své nastou-v- í
dnem 1 července Byl též jme-

nován finančním řiditelem prote-
stantského listu "Křesťanský Po-

sel"
1 V New Yorku uznán byl v

těchto dnech '"První Českoslovan-sk- ý

Svépomocný Spolek'' co zá-

konité těleso Členem Svépomoc-

ného spolku tohoto může se státi

každý muži ženy i děti kdo se

zaváže ku skládání nejméně 25c

týdně kteréžto vklady budou na

jisté záruky ukládány a zúroková-n- y

čímž každému členu bude

umožněno po malých částkách

si značnější úspory pro
doby příští
1 V uměleckém ústavě chicag

ském konána byla výroční slav

nost ústavu a při té příležitosti

odevzdány byly diplomy studují-

cím Mezi nimi nalézal se Fran-

tišek J Mancl syn známého

krajana p Mancla z rohu Ashland

ave a 18 pláce Nadaný mladý
umělec vydá se na cestu do Paří
že aby se tam u předních mistrů

zdokonalil

1 Poručík 8 pluku řadové pě

choty Spojených Států p Jos F

Janda nachází se přítomně na

dělové lodi Burnside v přístavu
havanském Na lodi nacházely
se celé tři milliony dollarů posla-

ných z Washingtonu k výplatě
kubánské armády z kteréžto

částky jiř značný obnos byl po
vstalcům vyplacen S lodí touto

poručík Janda obepluje celý ostrov

Kubu jsa přidělen k této výplat- -

čí komisi Před tím byl stráž-

cem se setninou vojska tohoto
značného pokladu

1 Pan Arthur Novák syn vy

davatele "Domácnosti" odjede

příští měsíc do Prahy jakožto

příručí tamního amerického kon- -

sula Pan Novák jest nadaný

mladý muž kterémuž pobyt v

Praze a mezi tamněiší českou

společností zajisté nemálo pro-

spěje an nabude tím správného

ponětí o tamních poměrech jež
česko-americ- mládež tak rnálo

zná

1 Spolkový soud v Minnesotě

vyřkl své rozhodnutí nad známým
Fr Betlachem jenž před několika

lety jezdil po česko-americký-

osadách pořádaje loutková diva-

delní představení Betlach od-

souzen je na 5 roků do vězení

Historie Betlachova Života jest
příliš divoká než abychom ji mi

nuli mlčením Betlach osvědčil

se jako bigamista oženiv se na

svých cestách podruhé ačkoliv

jeho první žena byla dosud na

živu a rozveden od ní nebyl on se

osvědčil též co penČzokaz padělav
s jedním svým známým americké

peníze a on osvědčil se též co pod-

vodník předstíraje šílenost ačkoli

rozum jeho byl jasný V době

kdy usvědčen byl z bigamie udala

jeho manželka že Betlach zaměst-

nává se paděláním peněz Na toto
udání byl výtečný tento krajan
zatčen a ve vězení winonském v

Minnesotě uvězněn Leč tako
vému prohnanému chlapíku jest
hračkou dostati se na svobodu z

jednoduchého a chatrně chráně'

ného okresního vězení Ještě s

jedním vězněm za nedlouho z vě

zení uprchl udělav do stropu dí
ru kterouž dostal se na střecha a
odtud po okapní rouře spustil se
k zemi Plný rok slídili detekti
vové ne! opit Betlacha měli ve

Rukopisy Králodvorský a Zelenohorský
Nejstarif táulcké památky ctské vyšlé oáUsdem Pokroku Západu

K nim připojen jeat fotolitografický snímek čtyř stran původních rukopisS
a provází je vysvčtlivky o původu nálezu a sporu o jich pravost a důkladná

přednáfika o jích kulturním významu kterou m51 dne 25 kvítna '90 v síní

Tél Jed Sokol v Chicagu p J A Oliverius Rukopisy zahrnují následující

spSvy hrdinské milostné a zlomky :

Rukopis Králodvorský:
Záboj a Slavoj (v původním zníní staročeském)— Ctimír a Vlaslav—jaro-mí- r

a Boleslav— BeneS Heřmanov— Jaroslav— LiduSe a Lubor— Zbihofl—

Jelen—Kytice— Opuiténá— Růže—Žehulice— Skřivánek—Jahody

Rukopis Zelenohorský:
Báseň "LibuSia aoud" a zlomek básně" "Snčm"

Cena couze 25c Adreaujte: Pokrok Zácadu Omaha Neb

chicaoo irrTovárna ve Bprlngfleld Ohio

zvláštní pozornost

Mají-l- i děti Vaše ácpu
nebo chcete-l- i lani jemného léku

příjemné chuti berte

Severův Laxoton
Účinek pravidelný jako hodiny

25 ct X

Prudká bolesť ▼ vrží -

často přijde z nenadání

Severova Hojivá náplast
zbaví Vás bolestí rychle a trvale

(♦25 ct

ZÓtlět OČÍ nechť jest způso-

ben čímkoli odstraní

Severova Zlatá Masť na očt

nrilepší oční lék na svřtž

25 ct

Svrab (pralivína čili chrást)
zmizí často jediným natřením

Severovou Mastí

proti svrata a vyraiealaaai
Dobrá na liieje a vyráíky 60 ct

Souchotiny Anít plic a zá-dn- ch

počínají nastuzením akailem

Severův Balsáa pro plíce

niívá-- ae ho Tčaa vyW2í každý
kaicL 25 a 50 c

Severova Pcsása ca vlasy
činí je hebkými a lesklými 25ct

pcČ!ste-l- í pcís cesocl

9

ček Mary Jehlička Kate Jehlička
Mary Kolb Albertina Kolb Lau
ra Koch Marie Machart Mary
Náhlovský Marie Neiberger Jen-ni- e

Oswald Julia Payer Mary
Páv Berta Pekař Effie A Pivoň
ka Marie Pivoňka Rosie Payer
Kathanna Siškovský Josephine
Urbánek Mary Voleník Anna S

Vopalecký Rosie Vobořil Jasefa a

p Stárek Otto

OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ

SIBLEY O T 14 června
1899 — Ct red Pok Západu!
V našem okolí začalo sekání pše
nice 12 t m ač se myslelo že

to bude o několik dnů později
ale častější déště uspíšily sekání
Zrno bude dobré jakosti ale vý
těžek nebude přes příliš velký
neb ta tuhá zima přece jen uško-

dila tak že jsou pšenice trochu
obřídlé a pak od 11 května až do
1 června nepršelo kdežto nejvíce

vláhy zapotřebí bylo a od té do-

by stíhá jeden déšť druhý Kor-

ná má krásné pohodlí dosti vláhy
a oborána jest již dvakrát místem
i třikrát tak že by se hádalo na
velkou úrodu korný Úroda vína
nebude tak velká jako loni ale

dosti uspokojivá broskví bude
tuze málo Horka letošní léto

nebyla ještě žádná jenom několik

teplých dnů bylo v květnu a v
červnu také ale nikoliv horkých
stále panovalo chladné počasí
ačkoli s většími větry a takové

panuje dosud Co toto píši not-

ně prší O velkých bouřích ne-

víme ničeho všechny déště při-

cházejí s chladnými větry a po
déšti panuje vždy chladno Do-

bytek na pastvinách jest ve velmi

dobrém stavu Myslím že dopis
tento jest poslední který zasýlám
z Oklahomy neb jak pšenice bude

posekána přestěhuji se do Minne-

soty mého starého domova Zde

jsem učinil zadost zákonu a vládě

pozemek zaplatil a jsem svobod-

ným před zákonem Plných pět
let otročil jsem zákonu a otrokem

být a ještě platit 1

Myslím že až

přijedu do Minnesoty kruh mých

přátel rád mě uvidí ale mnohý
fanatik zvolá: "Už jej zas čert

přinesl zpátky!" A já pomyslím
si že jest hoden politování neb

jak oni praví nevědomost hříchu
nečiní Tímto dopisem loučím

se se všemi svými přáteli v Okla-horn- ě

které jsem osobně znal

jest jich značně abych je jmeno-
val Na zdar!

"Vltavan" Sibley O T '

LAPVAI Idaho — Ct red
Pokroku Západu! Dovolte mně
zmíniti se o našem okolí v této
krajině Tato jest poněkud vlni-

tá avšak velmi úrodná a vše co
se nasází roste dobře Voda jest
zde dobrá dešťů dost podnebí
mírné dříví dost zima skoro
Žádná Dočítám se v Pokroku

Západu že ve východních státech
řádí cyklony a tornáda my však

jsme od podobných pohrom uše-

třeni Co toto píši pěkně nám

prší a tak máme pěknou vyhlídku
na dobrou úrodu Usazeno jest
zde několik českých rodin a též

svobodných hochů i S úctou

J M Chládek

Netrpěl by tak tase ani kdyby
stál padesátkrát tolik

— Probudil jsem se minulou noc s
velkým bolením žaludku Jaktěživo
mi Uk zle nebylo Edy i jsem přisel
do práce dnes ráno byl jsem Uk slabým
ie jsem mohl sotva pracovat šel jsem
do Miller & McCurJy'1 lékárny a ooi
odporučili Chamberlains Colic Cholera
h Diarrhoea Bemedy Působil skoro
zázrační a jedna dávka mne napravila
Je to skutečné ta nejlepM věe co jsem
kdy ožíval pro ialudel Nebudu bet
něbovdomi nikdy víre neboř bych
nechtěl saáJetl bolesti noci minulá

jeite jednou ta padeáUr£ tolik eo

stojí — G H Wilaon majitel konírny
Burgattatown Wasfaiaftoa Oo Fena
Tento lék Jest na prodej v vise

VZDUŠNÁ LOĎ PROFESORA HITEA
Filadelflcký profesor Hite vynalezl nový způsob vzduSné lodě Jž má podobu vej-čit-

ou

a nadmuta Jest uhlovodíkem a ve vzduchu pluje pomocí vějířů jež řízeny
jsou Jako lodě vodní pomocí lodních šroubů Tato vzdušná loď byla postavena
v Trenton N J

ČEŠI V AMERICE

1í V těchto dnech projednán byl
soud paní Anny Holko vé a Marie

Bártové proti sboru "Zlatá Svo-

boda" číslo 32 Jednota Českých
Dam Žaloba zněla že byly obě

údkyněmi dotýčného řádu a byly
nezákonitě vyloučeny Soudce Wy- -

man po vyslechnutí svědectví a

přečtení stanov sboru a Jednoty ro-

zhodl ve prospěch pí Holkové a

Bártové soudní útráty přiřknul
sboru k placení a rozkázal by obě
žalobnice byly znovu do sboru a

Jednoty uvedeny Soudce pravil
že mohly býti dostatečné příčiny
k vyloučení obou údkyfi avšak
svědectví ukázalo Že byly vylou-

čeny pouze hlasováním a ne dle
stanov které nařizují by se usta-

novil Žalující výbor a vyloučeným
se dala příležitost k obhajobě
Soudce dále pravil Že nemůže býti
ze spolku nikdo pro osobní rozepře
a nešváry vyloučen Sbor též chy-

bil tím že měl špatně sestavený

protokol schůzí ve kterých se o

této záležitosti jednalo a proto ne-

mohl se ničím vykázat Jelikož pí
Holková a Bártová do řádu platily
a schůze navštěvovaly musí býti
znovu přijmuty

1 Minulou středu zemřela v

Chicagu pí Františka Habenichto-v- á

manželka lékaře Jana Habe-nich- ta

Byla 53 roky stará rodem
z Nového Bydžova a t manželem
svým přijela do Ameriky před 33

roky

1 Na veřejných Školách angli
ckých v Traer la vyučují násle

dující učitelé češtíjakoii u čitelky:
Ferdinand Hanuš Josef Stejskal
Josef Kesl dále slečny Marie

Mochalová Anna Boháčkova

Anežka Košnarova a Anežka Ko-

courkova

1 Společnost Cypreansen Bros
darovala krajanům v České osadě

při městě Cadott ▼ Chippewa Ca
Wis dva a půl akru pozemka ku

založení Národního Hřbitova a ku
stavbě Národní Sine kteri ae co

nejdříve stavětí bude

Y Trápí-- H Vás ácpa máte--n

' žlutou plet kola pod očima sláb- -

nete-l- i

Sevcrfiv Životní Balsám

Vát uzdraví dodá Vám nové ži-

votní síly 75ct

Bolesti hlavy jou často

tak prudké že nemažete ani pra-cova- ti

Severovy Prášky

proti bolestem hlavy pomohou
vidy 25 ct

PrtljeiU )i mnoho lidí usmrtil

zvláště pak klesá jím mnoho tisíc
dítí každoročně v hrob

SEVERŮV

Lék proti cboleře a průjmu
má rychlý a jistý účinek 23 a 60c

BolákV vředy hnisavé rány
čerstvé i zastaralé řezy spáleniny
a oparcniny znoji ncjiepc

6EVEROVA

Masť na rány a boláky

25 ct

CCaTVy poaobí datem mnoho

obtíží

Severů r Červckaz
'
vypodí cerry a třla aesflí a vpraví
sálivacf aotwtavu

35 ct

Severova RSiová Masť
drží pleť čisto a jasno 25ct

Zvttitri léky za $300

J v ---v s J

Stav osení jest v jednotlivých
okresích následující:

'Butler:—Žito vymetalo pěkně

vypadá kukuřice jest pěkná oves

jest příliš bujný
Fillmore — Kukuřice roste oči-

vidně ovsy a pšenice prostřední

týden pro vzrůst

Gage — Zimní pšenice skoro

úplně nezdařena jarka roste pěk-

ně kukuřice 15 palců vysoká a

s druhým ovoráváním započato

Pawnee — Ovsy a pšenice stojí
dobře kukuřice roste rychle stav

dobrý druhé ovorávání téměř do-

končeno pšenice nestojí za

mnoho
Richardson — Znamenitě pro

kukuřici tráva pěkná ovsy
lepší se

Salině — Kukuřice a drobné

obilí vyrostly značně většina ku-

kuřice jest prosta plevele a nalézá
se v slibném stavu úroda třešní

malá

Saunders — Neustálé vlhké po-

časí zdrželo farmáře pole začí-

nají býti zaplevelena ovsy bujné
a léhají kukuřice roste rychle

Boyd—Pšenice roste pěkně mí-

sty jsou Obavy před polebnutím
kukuřice roste pěkně a jest méně

zaplevelena než obyčejně žito

jest vymetáno vojtěška jest v

květu

Colíaz — Kukuřice jest zaple-
velena a potřebuje ovorávání ne-

vyhnutelně velmi vlhký týden

Cuming — Mnoho deltě ovo-

rávání kukuřice zpožděno něco

škody následkem krupobití stav

jest vlak všeobecně dobrý

Dodge — Po většina týdae by-

lo vlhko pro ovorávání kukuřice a

tepy vle roate očividní drobné

obilí roste velmi ba jal


