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Bledé zenír--- r

se "že nic" nesvede ale teď zde

jezdí jeden farmář jemuž zemřela

před něj kým časem manželka a

on ji po její smrti viděl chodila k

němu a vyprávělaže jest v očistci
Že bo jedenkráte oklamala aby prý

OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ

WILBER Neb — Ctěuá re
dakcel Čekal jem že Vám ze

zdejších čteaářfl některý odpoví
na Vaší výtku při uveřejňování
výsledku voleb že asi alioští o

to nestojí by o nich Širší svfet něco
zvěděl coi by se spíše hodilo na
vis neb vaše zprávy t Wilber jsou
tax sporé Že se zdá jako by leže-

lo někde na Abšce Za jedno
neměli republikáné v zdejším

Čím se chlubit neb sž na

výminky zvítězili demopop na
celé čáře a ti zajisté neuznávali
za hod oo aby vás o svém vítěz

str4afcl ipataow fcrvf seto Jlaýnl iy
k Jettýn ieask pofclavf Ja aácfaylao
lezaoa štěstí a zdraví tmdoNli aŽivatl

DRA PETRA HOBOKO
Foue aíitaí JeaaaUWrá J

rsearají aaba příaws

Dr PETER
112-lU- So HoyneAvenoe

ji vysvobodil Jde íi do kostela

Abie tam někdy vidí Kristajak se

vznáší do nebe a pannu Marii prý
také musí vysvobodit knězovi prý

již dal hodně peněz za to vysvo
bozování a teď prý chce dát jeho
rodina 6oo aby se stavěl kostel

v Linwood Jest zde hojně kra

janů kteří byli rádi Že nejsou u

kostela a libovali si že není tako-

vých různic jaké mají velmi často

při kostele a teď slibují že dají

$50 někteří $30 a za nedlouho

málo kdo zůstane jenž nebude

pro kostel

Dopisovatel
DRYWOOD Chippewa Co

Wis — Ctěná redakce Pok Záp

Pomýšlel jsem již dříve napsati
dopis do vašeho ct listu avšak

čekal jsem až jakou zde budeme

míti zimu neb jsem vždycky slý-

chal že ve státu Wisconsin jsou
kruté mrazy K radosti své jsem
ře však přesvědčil že tomu tak

není a komu jtst zima má zde

bojně dříví takže ty mrazy může

pohoulně zažehnali aneb může

se jiti zahřátí do lesa Štípáním
dříví — Dne 16 dubna minulého

roku vyjel jsem s p Svunou z

Nebrasky ze Sheridan Co 4!

prohlédli si pozeml- - ve

Wisconsinu které nabízí zem-kov- á

společnost ku koupi Po-

zemky ty jsme si pohodlně prohlé-

dli a také zakoupili já 80 akrů 8

lesem a p Svuna tři osmdesátky
po osmi dollarech za akr Kdo

má peníze a může zaplatiti za po-

zemek hotovými penězi může ká-ce- ti

lesy Čímž může vydělali také

sluíoý peníz Když pak vykice

Lee-Gl- as s --Andreesen Hardware Co
— prodávají ve velktm t —

Tlačené vyrážené a lakované plechové náčiní— Cínován plech
železní plech a kovová zboží— Ostnatý drát hřebíky nožířské
Zboží bicykly střelné Zbrané náboje a aportovaké zboží

t2l9-'22-3 Harney ulice - - - OMAHA NEBRASKA

South Omaha Brewing Co
B JBTTBE majitelvfí -

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

TT CtT-NTTTTT-
T

77!

Jediný pivovar v Nebrasce který zaměstnává českého cestu-

jícího zástupce —m

ství zpravili ač jste jim k vůli
"místnímu sporu" také trochu po-

máhali Proto ale přece Pokrok

Západu činí na zásadního populi
stu dojem jako červený hadr na
krocana ku př poslal jste mému
sousedu před volbou jedno Číslo

na ukázku ten mně jej ale hned

přinesl ani jej nerozbaliv boje se

by snad jej neuštknulo Demo-po- n

jsou tak snášenliví že je to
věru odvahou hlásit se zde k re-

publikánské straně aby Člověku

nevyoadali hlupáků aneb dokonce

bláznů jako jistý Teibel v Ameri-

kánu v novinkách z jižní Dakoty
psal že tam zase jednoho ruso-němc- e

poslali do blázince tak že
se není čemu d iviti že je to skoro

samý republikán za kterýžto pi-

tomý výrok by oněm rusončmcom
totiž v tom blázinci nedělal žád
nou nečest Nesouhlasím zajisté
s nynější vládou v otázce rozpína-
vosti a zabírání ostrovů kdekoliv

na zeměkouli proto Že vyhazuje
zbytečoě peníze které by mohla

prospěšně použití doma ale vždyť
to byly demokraté a demokratické

listy které se nemohly dočkali

aby se již do toho mláiilo tak Se

jejich nynější srdcelomoý nářek

41 jÉL
PeaAQOA bay

METŽUV
Vyrábí vyhlášený a po celém MetzĎv ležák
aapadS sa nejleplí uznán

Omaha Brewing Ass'n Pivovar

vyrábí celém západu rozenýlá výtečný ležák

NCANK K tiUHŮ vnjf i JOH RLIH3 prod ovci a gen mni
V O HLUK prodával hověl dobytka ) J H UM&I prodávat dob vepř

Který kollv l nlcb pracuje zájmu tsfcb zákazníka

JOSEPH BLISS
komisionář so živým dobytkem

2J0 Ntw Exchange Building South Omaha Netraska
Yfemolná pí'o vřnuje vfcra i4ylkám

1 Prant Walwann vtoent v Colfi Co'
Mimi&m ktítt-f- t Vulcjwit umtvt jtáiin I mtwiý ro Hduf a evMomltf mat ochotou
Trtnievnjr na Žádáni ___MmaaaW' lHoull kiJany WI tmkě

'fis
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pozemku jenž sloužili nám mi za
hřbitov jejž pojmenujeme Česko- -

Národním" Abych
'

pak nezapo
mněl na nic dokládám ještě' že ca

sáh dříví platí se zde fi50 za

tvrdé a za klády platí se $j až
io za tisíc střevíců S úctou

' Frank Neubert

DRYWOOD Chippewa County
Wis — Ct red Pokroku Západu

Dovoluji si Vám podati krátkou

zprávu o naší krajině která teprvé
od nedávná počíná be krajany na-

šimi plniti Společnost od níž

jsme pozemky koupili darovala
nám dva a půl akru pozemku na

hřbitov a jakmile přistěhují se

sem naši krajané kteří zde mají

pozemek již zakoupený budeme

pomýšleli na to abychom posta-
vili si zde pěknou síň která byla
by naším shromáždištěm Toho
docílíme snadno poněvadž dříví

jest zde laciné od rozřezání 1000

střevíců prken platí se $275
Krajina v níž zřídili jsme si náš

příští domov jest úrodná zem

jest dobré jakosti a poloha jest

nepatrně vlnitá většinou jest však
rovinatá Obilí všeho druhu ro

ste zde bujně a farmář nemusí se

obávati že kroupy mu úrodu zničí
aniž hořký vítr obilí mu spálí po-

něvadž tyto pohromy jsou zde ne-

známé Já zde zakoupil půl sekce
a nyní jsem tomu rád neboť jest
mně zde milejší míti 40 akrů než

na západě celou seci Byl jsem
v jižní Dakotč patnáct roků ale

nikdy jsem tam nesklidil tolik ilí

z jednoho akru jako zde neb
oves mně sypal 68 buŠlů po akru
Z Kansas sem přijel p F Olivě

rius jenž zde zakoupil 160 akrů
lesa a až bo vykácí přijde mu far-

ma téměř zadarmo Podobně zde

zakoupil z Nebrasky p Neubert a

p Svuma a vůbec 'možno říci že

každý kdo zde zakoupil jest na-

nejvýše s koupí svou spokojen
Mnozí sice říkají že na agenty nic

nedají já proti tomu nic nemám

avšak tolik mohu říci že p V

Bene? jenž jest jednatelem po-

zemkové firmy Cipreansen Bros

jest velice spolehlivý jednateljeni
Žádného krajana neošidí A tak

jest tomu také s pány Cipreansy

pozemkovými jednately kteří ka

Ždému jenž od nich pozemek

koupí vyhotoví spolehlivé právo
majetnické takže nikdo nemusí se
obávati ié by nikdy o súj ma-

jetek přišel jako činí mnozí jiní
pozemkoví obchodníci — Ku

konci svého dopisu ještě podotý-

kám že máme zde tři sýrámj i
ve dvou z nich jsou máslovny

Všecky tři jsou od 6ebe vzdálen)

pouze jednu a půl míle takže če-

ští farmáři mají ji téměř v bezpro
střední blízkosti S úctou

Jan Forman

Syn jednoho obchodníka ohloského

[vyléčen s chronického průjmu Syn

imA trefil do litu chroniekvm Dro— - r- -

jaeni Před nějakým časem přiměl

jsem jej k tomu aby užíval Chamber-lain- 's

Colic Cholera A Diarrboea Be

medy Po využití dvou lábviíek pětl--
erotovýcb byl vyléčen Dávám toto

vysvědčení v tá naději že někdo jenž

podobně trpí je bude cist a bude mu

prospěšným Thomas C Bower

Gleocoe O Na prodej va všech lékár
nach

MM KALENDÁŘ

obdrží kiíždý kdo mi ziíle 10 centů Ka
lendář ten jest lixM paico veimy a ara-ntf-

obrazem v barvách ktrrř cfedgta--

vuie bitvu u Santiago Nikdo nebude
litovali t&ch 10 rento sa tuto krásnou
upomínku na viilku fipanělBkn-ame- ri

ckou Mohou též pofttovn! známky za

slány býti Udejte ivou uprávnou adretu

Objednávky adresujte:

Josef Šedivý
207 Petrie 8t CLE VELA D O

Dr Karel H Breuer

ČESKÝ LÉKAŘ

Má zvláštní zkušenost v léčení ne

moci ieaskýcn očaich ušních a
krinícn a raobojičství

CŘADOVNA NA SEVER STRANĚ NAU&STt

DAVID CITY NEBR

Jede na aavolinl do viech okolních mMWk
Zavulejt Jej v pMu pntFeby telefuoickr

Ilra4ar

IIYPNOTYSMUS SE
na

In Tuto

hrot nou aOu snát taameni
Dvouocntový kolek přines obilník

PROF J H K0CB1

4k Lidgerwood N Dak

TRPÍTE HLUCHOTOU?

aiif drah lpatnbo alwha l avnl
pra Blarhfmtoii avoa k rpéfrm

Noři a todnodacki iMtbod Hiiiěnl Mane
taiainé nutil vái awv Bf vjtetHmvapo-raaiactdara-

taktf

DIR DALTOďS AORAL CLINIC

tS$ L8m0 A— Ckiemf 10

Předplácejte aa Kaihovnn Ame-

rická penze #loe icai

Požár nakladatelství Vilímkova
v Praze stal se sensací těchto dna
I pro kruhy jež nejeví valného
účastenství pro literaturu stal se

požár velkého závodu kde způso-
bena škoda několika set tisíc

předmětem pozornosti a nejrůz-nějšíc- h

mnohdy nanejvýš dobro-

družných kombinací a pověsti
Ovšem v době páry a elektřiny
ani takováta katastrofa neochromí
na dlouho činnost závodu Hned

po požáru zřízeny prozatímně
místnosti kde pracuje personál
administrační a expediční z vel-

kého skladiště na Karlově náměstí

přivezeny nové zásoby a již se

najímají místnosti pro prozatímně
umístění tiskárny a jakmile budou

montovány nové stroje bude se v

práci pokračovat kdežto neod
kladné práce zatím se obitarají v

jiných tiskárnách

Ale pro toho kdo se zabývá
literaturou naskýtá se celá řada

složitých otázek Při požáru zni

čeno také množství rukopisů

Jaký jest v toni případu poměr
autora (spisovatele) k nakladateli?

Zákon o literárním právu majet-
kovém pokud známo se o čemsi

podobném nezmiříuje V okol-

nostech těchto jest celá řada růz-

ných případů Byl rukopis ob-

jednán čili nic? U rukopisů ne-

objednaných sotva as bude lze

Činiti nárok na náhradu Pravi-

dlo: "neobjednané rukopisy se

nevracejí'' vynucené praksi re-

dakční kde docházejí každodenně

spousty rukopisů většinou nepo-

třebných bude as platit i zde

Avšak i v tomto případě dlužno
činit rozdíl Celá řada autora
jež považuje redakce některého

literárního podniku za svoje stálé

spolupracovníky dodává svoje
příspěvky jaxsi za mlČelivého sou

hlasu redakce jakoby byly fakti

cky objednány a redakce jest

povinna vrátit příspěvek jehož
nehodlá použit aby mohl být

jinde uveřejněn Neboť příspěvky
téchto autorů se z pravidla hodí

ba jsou mnohdy i cenné pro re

dakci Zde nastává otázka jakých
nároků má takovýto autor? í

Jest tu dále případ kde autor

rukopis zadal a nakladatel od

hodlal se dílo vydat ale definitiv-

ní smlouva dosud nebyla uzavřena

nebyl smluven honorář počet vý

tisků atd Kterak si počínati
tuto? rKonečně případ nejpřízni- -

vější kde auter odevzdal objedna-

ný rukopis a má pevnou smlouva

s nakladatelem Zde stal se ru

kopis majetkem nakladatele je to

dodané zboží jež dlužno zaplatit
Ale i zde uaskytá se otázka kdo

nahradí autorovi Škodu vzniklou

nemožností druhého vydání díla

jehož opis si neopatří?

Tiná zajímavá otázka týká se

věcí již vytištěných pokud byly

zničeny požárem Autor povolil
nakladateli aby vytisknul tolik a

tolik tisíc exemplářů Valná část

nákladu připravená k expedici
shořela jako v tomto případě

Zeyerův "Amis a Amil" a pohád-

ky "O králích a vílách" s Mucho-

vými illustracemi — zachráněno

jen to co bylo již rozesláno knih

kupcům Jak se to má zde s dru

hým vydáním? Smí nakladatel

dotisknout zničený výtisků
Či platí zde odstavec smlouvy o

druhém vydání?

Jak vidět naskýtá se tu celá

řada spletitých otázek Ve vel-

kém počtu takovýchto případů
nakladatel ve vlastcím prospěchu
bude hledět aby docílil s poško-

zenými autory slušného vyrovná-

ní ale zde všechno záleží na dobré

vůli nenf tu určitých ustanoveni

Používáme li v zimě těžké a
tučné potravy může se lehce při-hod- iti

případ nestravitelnosti Dr

August Koenig's Hamburger Trop-fe-n

jsou v každou dobu pohotové

vyléčiti i nejhorší případy

Všichni ti kteří súčagtniti se chtí

velkého výletu
ku prohlídce pozemků v okresa

POLK JIISSOURI

v úterý dae 16 ledna 1903

nechť přihlásí se u odepsa-

ných nejdéle do ta led

Víletnfkfim potkytnuiy budou tvMUaf

výhody pH k upi s ct-- vď-Uavr- i

potemko Poloviční jízdné
Žádné mrazy neb raíb vyberete rt poze-
mek nyal tak dobře jko v let Zinta
ce ní pojed-

- tAmveA a db: ti bud na-

bodli vjlelnfko až na mftn
Blížil podrobaoail o--bl wléll

laaZLjlIiisejILeaTiil
FiiU Útky Batirar Pala Ce Ea

wm

FAHENEY

- - - Chicago llf

PIVOVAR
Objednávkám věnuje ae
zvlá&tní pozornoat

k

Jate-- li tíženi rermatiamem V
SEVERŮV

Y
¥

LÉK PROTI REVMATISMU y
yrychle Vám pom&ie

y$100 v
Ztratili Jste choť k jídlu? Y
Jste slabými nevrlými ? V

SEVEROVA y
ŽALUDEČNÍ HOŘKÁ Y

Vám eboť k jídla vrátí dodá Vám Y
ny a vewlé mysli 60c a 1100 y

KdO trpí ala-boa- tf Ybalsám nervá
třeaavkoa

vyaí-lenos- tf y
torna pomuie jea

SEVERŮV Y
KERVOTON

Dámy po porodu
BO cti míly by bo vidy

túirati $100

Nečisté krev jert pfffinou vít

líny nemocí Máte-l- i vyráiky y
na tile boláky a vředy jate-l- i

oapalí mrzutí

SEVERŮV KRVEČISTITEL

Vás nzdravL 1100 Y

Yaie
BBaaJff1BBpHBBaaMBBMBHBnaanB

lena nebo dcera (tto 9
trpí raznmi chorobami ienský-SEVERŮ- V

Y
Y

REGULÁTOR ŽENSXVCB y
NEMOCÍ v

níini je zdravy mi kvetonefmi o
kráanmL S100 ty

pcž!gtc-- H popis ctsod

r h HABKI8 předw-d-
a K HAEBÍ pókladiílk

—7rrgnSilsio?rrOai se žitým dobytkem
': t Suuth Hl Jotpk Jiň — Omaha JVeft

Vxioit Htuck Yardu Denver Vulo

lVr 1 nJtopHm trhrm ka koupi dobytka k liru Coloradak? dobytek j
vtUlnr olrhii krve krilkorobý UerefurdokJ a černí bezroby tedy uejiep- -

tich plrmRa tacaivych
rajčat m pfului na dobytek k ilro — Chceme fetVfm rolnlkom dokázán

co pro n uiBieroe v kterémkoli ioUki )menovnch Irn6 ndeiMit Nejlepáindio- -

rafoui vhcb léaiit banko an b ae obrrt oblednt oaii polebllvotll d pokladní-k- a

UinVf Oni Nehr Vliwenre Kukel dtiOi

PŘÍSTAV DELAGOTSKÝ

Velkou dftlezitnst má tnliv rifen1k'' v nynřjíí rílce mezi Angličany a Boery
zvWítž od té rio!y kdy anglické lodi Kulmuly několik lodí cizích jez vezly po
traviny a jiné předměty do jižní Afriky PHitav tento ak zn1mo nííeíí k
dravA p rtiigalaké lei protKrá ae pínlél východního pobřeí Jižní Afriky a
sousedí rpu)likou Traoivaalikon Z pHoturu tohoto vede žlozn4 dráha do
Pretorie blnvnfho méita jmenované republiky V přístavu delagoiakém jettake americká loď která verla á JiJnl Afr ky mouku což prnbTáaila Anglie
ca valeený kontrabanL Vláda oaSe v tomto ohledu Již zakročila u anglického
zahraničního dřadu

á
&

Jedno natřeni uo dcuft
aby vypazcny byly bolestí s

vezme--li se k tomn

6BVERŮV

OLEI Sv GOTHARDA

socta

8 KřIČi-- ll dítě celnocidoatá-vá-l- i

tonbky a má li borkotif

7 8EVEKŮV

T1ŠITÉL DĚTÍ

Jc mtíX mpf a vyléčí

25 rtů

SEVEROVY
SEVERŮV

PILULKY
PRO

pro játra Bprarí ráttává porad
Vám stolici tbaví lékem proti
Vás nadýmání chřipce cbrapotn

tabráni v
Tznika moobych Vylřří každý

nemocí 35 a
aseta

PLÍCE

nejlepiím
nastuzení

a bole-tet- n

krku
kaid

působí na Člověka směšoě a utvr-

zuje jtj v podezření že chtěli
vládu vehnati do nesnází a použit
toho ve svůj prospěch neb svo-

bodný obchod již netáhne a 16 k

I také ne nezbývá jim tedy nežli

otizka rozpínavosti a trustů Jaká
to itonie co je trust? Trust je
spojení se několika jednotlivců

anb společností k vyždímání
svého okolí a rozděliti se o kořisti
podle toho jak mnoho který do
toho vrazil Jsem věru zvědav

jak nazvou spojení demokratů

stříbrných republikánů populUtů
socialistů a podobných —istů
domohou li se vlády v příštím
presidentském zápase budou se

také dělit a sice jak která strana
kolika blasy vládne Ncof to ta-

ké trust? Nám farmářům mažou
med kolem úst Že se můžeme ta-

ké spojit ač dobře ví že se to

provéstt nedá Ono se to hezky
píše Že můžou-l- i prospívat vespol-n- é

pojišťující spolky proti ohni
Ze může být to samé i v jiném

a to proto že má každý

jiný cíl aneb jiný náhled a stane
se ještě dosti často že některý
člen zneužije dobroty svýchs potu-člen- ů

k svému prospěchu Minulý
čtvrtek otopil ae v řece Blue na

honě pří přecházení řeky krajan
Louis Jakubec Veselejších no-

vin ta mnoho není a přece na

hlavní ulici se staví několik prke-nýc- h

bad což asi mnoho krásy
městu nepřidá Vái

Frank RejŠek

LINWOOD Neb — V Lin-

wood mi býti postaven katolický
kostel Ač pan Folda ae již o to

pokouší po více roků le by prý
s zvětšil obchod domníval jsem

ný jest pozemek roste na něm

bujně triva jež se může pohodlně
sekat pak štěpný jetel a plané

jahody na což jest pěkné podiví-
ni V létě jest zde rosa od časné-

ho rána a večer jakmile nastane

pátá hodina objevuje se také Byl
jsem v Nebrasce po devatenáct
roků avšak něco podobného jsem
tam za celou tu dobu nespatřil
Ovšem v Nebrasce vítr fouká od
severu a když ten přestane počne
foukati od jihu a tak se to střídá
neustále Ve Wisconsinu tako-

vých větrů nenf a také zde roste
všecko o překot jak' zelenina

tak i výborný tabák neboť

půda jest výborná barvy tmavé
Pšenice zde letos sypala 20 až 35
buŠlů po akru a kukuřice 50 až 60
bušlů po akru Za pšenici platí
se 55c za oves 30c za kukuřici

30c — Přítomně nalézá se zde 18

českých rodin a ještě několik se

jich sem přistěhuje na jaře poně-

vadž mají zde již zakoupený po-

zemek Proto radím našim kra-

janům kterým se nevede dobře

aby hledali to co já a doufám že
i oni najdou to po Čem touží

Kdyby některý z krajaoů chtěl se
dozvěděli něco bližšího o zdejších
pozemcích necť jen obrátí se na

p V Beneše v Eau Claire Wis

jenž a ochotou každémuuposloužf
Nerad se sice takovými odporuče-
ními obírám avšak při tomto pří-

padu musím doznati že svědomi-

těji nebude a nikým jednali nikdo
než činí pan Beneš Ku konci též

podotýkám ie pan Cipreansen
podělil nás vánočními dárky pro-

střednictvím pana V BenešV za-

řež na tímto způsobem projevuju
svůj dík' Mimo to jraeaovaoý

Máte--U obtiie s močením fe--

savka bolesti v sádech {latou

á tJrf SEVERŮVa SILITEL LEDVINA JATER

8 Váe rychle vylécl
TSctfi a $135

8 Vypadáváni vlasu }rtt mrsu--

tym bolou hlava nemá aikdo rád

Severúv SILITELYLASO

tpétsU Vám bujný vtriat vhuft a
aCaf je jemnými

60 cti a 1100

l Zvližtd U3[y n $300


