
7Pokrok Západu
bývalou to školu městskou Vchá práce ve dvou velikých cihelnách na rodiny udélaii — v utery jsemO radostné cestování

00000000000000 a pak hodně dělníků je zaměstná- - zůstal už v Table Rock byv po- -zeje po schodech vzhůru zahlédl

jsem nápis u dveří že tam odbý no u dráhy Cechů ve městě jel zván panem Ant Kovandou do- -

Pro Pok Záp pl Ant Odvárka
ts é W I t 0 v wm

asi 30 rodin předpovídají vsak jeno domácnosti ran Ant ko--

Amerikáni že město nebude to vanda jest zde v okolí Table Rock
vají své bohoslužby ti co nepo-

třebují doktory nýbrž co se léčí

sami modlitbou Bylo mi to div-

né že rrají v síni Č S P S také

Pokrajováni

Cesta z Lincoln do Humboldt dlouho trvat bude většinou české usazen od maličkosti snad od 4
Dnes do obchodu se tlačí dosti roků Dříve bydlel na farmě po- -

po dráze Burlingtonské trvala ne
krajanů V žádném poměrně tak slední však dva roky vlastní Žele- -

celé tři hodiny a vede krajinou i
četnými háji Místy jsem viděl velkém městě nenajde se tolik zářský a nábytkový obchod ně- -

NEMOC ŽALUDKU JJJS jS

má za následek jako zácpu nadýmání kyse-

lost žaludku obtížné trávení bolení hlavy

atd odstraní DRA PETRA HOBOKO

Ve většině případů jedna dávka přinese

úlevu Dopište na:

cihelných chodníků jako v Table kolik ješté obchodních budov a
také Již kámen jehož musí dále

od dráhy býti více neboť jsem z Rock od samého nádraží až asi krásnou residenci Jeho dom-á-
míli a půl samý cihelný chodník cnost jest v pravém spořádaném

kostel SÍR je trochu zastrčena

vzadu ale v pěkném místě ono

vůbec celé město Humboldt jest
rozkošné už na první přijití tam

musí se každému zalíbiti to množ-

ství stromoví ta krásná romanti-

cká krajina A což teprv když

přijde do města které jest kus ce-

sty od nádraží tam teprv padne

Co se líbilo v Humboldt jest i spůsobu vedena neboť paní Ko- -něho viděl dosti staveb na farmách

Do Humboldt jsem přijel po čtvr-

té hodině odpoledne a tu jsem měl zde hodně stromoví a pěkný vandová hlásí se horlivě k té eman- -

čtverec uprostřed města Table cipované straně horujíc pro prá- -
ještě do večera dosti času si město

Rock iest také temperenclářské Iva žen vše však v mezích zdravé- -
prohlédnouti

' Rozumí se samo
ho rozumu Velice mne bylo milékaždému do oka onen čtverec letos však měli boj mají tam totiž

112-1- 14 So Hoyne Ave Chicago III
pohovoření si s paní Kovandovow(square) vysázený pěknými stro- - dvě strany "suchá" a "mokrá'

my a uprostřed a pavilonem pro strana které ptoti sobě vedou boj

sebou že jsem prvně hledal kde

je saloon — však co to? Saloon

jsem nemohl nikde najiti zarazil

jsem tedy do restaurantu p Krás- -

o otázce temperečnni a vůbec o
hfrOOOOOOOOOOOOOOO všem s temperencí spojeném což- -

hudebníky V letě to musí býti má-l- i býti v Table Rock letos su

velmi krásné — K polednímu pro cho anebo mokro Za mého po jest nejvíce fanatismus nábožen

ský U nich měl jsem tu čest v-i-mne přijel p Paul Němeček tna- - bytu tam odbývala strana 'mokrá'
ný-h- o a tam jsem teprv zvěděl že

Humboldt jest město temperenčnf
Humboldt jest staré už město v schůzi za příčinou navržení na děti onen časopis "Krystem vyd-á-jitel Stromovky jediné české v

volební lístek svých kandidátů vaný v Topeka Kan a v něm temNebrasce bych jel s ním se podíokresu Richardson posledního

Lee-Glass-Andre- esen Hardware Co
— prodávají ve velkém I —

I TlaSené vyrážené a lakované plechové náčin!- - --Cínovaný plech
I železný plech a kovová íboíí—Ostnatý drát hřebíky nožířské

íbožf bicykly střelné tbrané náboje a sportovské íboží

I2l9-t22- 3 Harney ulice
' - OMAHA NEBRASKA

mezf kteréž se dostali též dva článek dra Wojtishek-- a Každývat na ieho Stromovku Cesta
kraiani pp Ant Kovanda a lames I rozumný člověk musí s ošklivostí

byla hrbolatá leckdes kámen což
okresu od jihovýchodní části Ne-bras-

Čítá asi 1500 obyvatel
mezi nimiž značný počet Čechů

" I _

Karas — Když jsem do Table na jednání Wojtishkovo pohlížetmne bvlo vzácné neboť okolo
Rock přijel poptával jsem se po pravý to fanatism pravé to bláz--

Clarkson a vůbec kde jsem dřívekrajani jsou ve všech obchodech
p Jos Tichým farmeru asi 6 mil noství jako ten temperenc Dobře- -

zastoupeni ran Hnízda vlastni byl nikde jsem kamenitou půdu
neviděl až teprve zde proto ale východo-jižn- ě bydlícím Ale nebyl mi vyprávěli u Kovandů o tom

krásnou cihelnou budovu obchodCo ten den ve městě proto jsem pou- - starém temperencláři který mívalúrodná musí býti jak jsem totižní dále pak p Truxaw řeznickou
žil příležitosti svézti se s jedním vždy nějakou bednu láhvového pipozoroval na kukuřičných stoncíchdílnu P B Ninger starý to

South Omaha Brewiní
S TETTEE rasjltel

víří

výtečné pivo obyčejné jakož I zvláštní druh "Pa!e

kraianemv tu stranu iedoucím va ve sklepě svého souseda kdyžaneb na kukuřici samé Cesta
známý ze Schuyler Sokol krejčí

pak se spolu nepohodli musel sinevzala dlouho za malou chvíli zaplativ mu 50 ct by mne ještěsnad jediný ve městě Dále pak
starý temperenclář odnésti pivoExport octnuli jsme se na Stromovce dvě míle k Tichýmu od jeho do- -sedlář p Kolouš lékárník p

Wiesner Humboldt má tři an domu Temperenclářem je "jenNěmečkově 4 míle od města Po mova dovezl K Tichýmu jsem
dobrém se občerstvení odebrali se dostal už večer překvapiv jej

Telefon v South Omase 8

Český zástupce:
--r TřT OTTvTTTTT TP elické časopisy několik kostela a na oko" na venku — doma však

pije o to víc co venku zanedbal
jsme se ač bylo Šeredné počasí neboť jsme se nikdy neznali a teď

velký parní mlýn a několik hotelu
rozumně vypít sklenici piva neu

Jediný pivovar v Nebrasce který zaměstnává českého cestu
Já se však ubytoval v restaurantu (pršelo a chumelilo se dohromady) z ničeho nic k němu co host jsem

do ovocné zahrady O sadu páně přijel Zvěděv však mé jméno a škodí střídmě pít ani Kristus ne
jícího zástupce p Krásnýňo ran ftrasny pri zakazoval vždyť ještě k tomu na

Němečkovým mohu říci tolik že příčinu proč k němu zajíždímrestaurantu má též pekařství prá
pomáhal Čeho moc všechno ško

isem testě vetsi neviaei poviaai uspokoiu se a pnimuu mue onivě když jsem u něho byl přesta dí také i toho moc pobožnůstkář- -METZŮV e PIVOVAR mi mnoho-l- i akrů má rozměru za- - jeho manželka na delší čas do jich
ství střídmě věřit a střídmě pít

voval pekárnu měl však na to

bídné počasí poněvadž jim malta poměl jsem to však Minulý rok domácnosti dosti přívětivě Příčina
udělá rozumného člověka — V

zmrzala a on spěchal by byl s tím postihlo p Němečka velké neště- - proč jsem k němu přijel je ta že

stí zmrzlo mu 40 akrů zahrady jsem chtěl v okolí Table Rock za- - domě Kovandové jsem setrval odrvrábí vvhláSený a po celém M n+nfitt 1aÍ1a Objednávkám věnuje ae

zvláštní pozornostaáoadS za neilepSÍ uznaný IHC IXUY IVlil IV čtvrtka nesa si sebou pěkné upo
brzo hotov aby mohl svým zákaz-

níkům posloužiti Kuchyň vede broskvové musel všechny stromy ložití řád Z C B J a jeho jméno
mínky na setkání se s tak liberál

jsem zvěděl že by on se o to zají
ními lidmi a na upřímné pohoštěmal Když jsem přijel do Table
ní jakého se mi v hojné míře u

Rock zvěděl jsem hned že je víceOmaha Brewing Ass'n Pivovar nich dostalo Paní Kovandové- -

těch kteří se o založení českého
ořeií bv ieií idea zvítězila — sánv

spolku béřou vedle Tichýho že
sobě však toho nepřeji a doufám

isou horliví pracovníci pp Ant

výtečný ležákvyrábí celém západu rozesýlá
že i pan Kovanda se mnou v du- -

Kovanda a tři bratři Strejcové
v j : x :„ chu souhlasí Srdečný dik za

ránu nuvauuuvi um sem uucjci
— - -

: t nss luuiiiiiuc uuuuaicui iuuius k -
reKi jsem uy ic uimicj 1 ' x -

c„4 v nramvalí na spvpmí vandově — Čtvrtek byl pro
I ' I_ r__l - nUU o„t„

F L HAHRIS predaeda : E K HARKIS pokladník

HARRIS & COMPANY
KOMISIONÁŘI SE ŽITÝM DOBYTKEM

straně a já s p Tichým na jiho- - cy v iauic ¥ °"
kem neboť založili v ten den pt v--východní Hned první večer jsme

šli s p Tichým pracovat a druhý y-1- "-
Ao lem Wta i nomor v n T sem uyiu u f"

j: 1 „ tr v~: novéno Dratra nep sestry vsienns

Houth tit Jotrph tfo — Rmtth Omaha Heb

t Union atoek Tardi v Denver Cvlo

Peaver Je nejleplim trhem ku koupi dobytka k liru Ooloradíký dobytek Je

1 vítílny uilechténá krve krátkorobý Herefordský a terny bezrohý tedy aeJ tep- -

liCh WěuVmeřM na dobytek k liru - Chceme eeskym rolníkem dokázaM

horlivosti obřad uváděcí sledo--
Všichni tři se mnou chodili a pra- -- v 1 r r - j jl jí

1: 1 i:x t a Ufii van a oaK uraav na nc viuwus
co pro ně mažeme v ateremioiiv eoou imeounntn "
ručeni viech téméř banko aneb ae obraťte ohledné naíi ipolehUvoMl na pokladní- -

= „xai: a hřn- - velkou ochotou přijali Rád ph--
Vincence hukbwka banky v Ord Nebr i x „„a ía Xffoiff xtnA ial imeno hrdinného krále české--

JOS BUB8' Z toho je vidět že se pracovalo no jriUy - " -- —
prod ovci a ven mne

prodávat dob vepř
BRANÉ B BU88 proaevat I

9 O BLHS prodávat hovět dobytka 1 J H BL1S8
na všech stranách horlivě U Ti- - nese 04 jsc u

Kterákoliv a nich pracuje v tájmu tvých zákazníků

chveh isem byl hostem celých pět řádů ale takovou nonivost laKa--

A~t W4fcna řnm nHl isme vé nadšení jsem ještě nevicef

ví : !a-- ~í žádného DíCtú doufám že bude
i I 1 1 íiuall lU UUIdU 91 VUYlUAlUiC '--— — I — n T T

„x{ atí triact a n mm naípm řád ťtemysi utakar 11komisionář se živým dobytkem
hornatém kraji

česko-moravské- jch prospěchu pokračovat a že se

htrhn lem oni iatn ii budou všichni činit by dohonili neb
POHLED NA PAŘÍŽSKÉ VÝSTAVIŠTĚ- -

m 330 New Exchange Building South Omaha Nebraska

Vletuotna píle vínuje ee v lem línylkím
1 Frant Welmann víeobecnS v Oolřax Oo

twrflatelftm HB VaHeJeet uctivé liňi3 tnimý co řádný a ivMomlty mni ochotou
Vrtaí eny na voMiai—-~Jm- m obslouží kajay v h-- il twke

'OhledVýstaviště a budovy pařížské výstavy nnkytujf ohromující a úchvatný a nedaleko od sebe neboť Koni- - puu v unc "tť":
ské — Ještě jednou děkuji všem

kov Kuklík Rokytno a jiné a pakMřatn má npnhveiná množství Dozemkft Dro Dodobné účele a řeka ciua se
k tomu výborně hodí Stavitelově a umělci vykonali svůj díl veselí Pařížané

od nich Heralec to není tak vzdá- - "en mne oyn K uuivb
Un-- s rvi Bphp vídvť ipst to ieden mocni a kteří jako p Fr JarošObrázek tnto podaný představujei bosté jejich zajisté vykonají to ostatní

část výstaviště
okres Novoměstský - V pondělí frantiseK Diana a jib jiui ac

vysekat Viděl jsem tu ohromnoujeho paní která je výbornou ku 19 břez jel se mnou p Tichý do pncinin dj mne FUsuu ucu v

hromadu vysekaných stromů Po lU AJSJkJt AatllM IV f mílu 1 v" I

T% tí X _ tASv
chařkou neboť jsem tam dostal
vše k lepší spokojenosti než v ně prohlédnutí téhož Šli isme do fi mil na h Na cestě zastav li °uiam 2e Jsc"' oc a "clv"

Um se na nřkné farmě o Frant loučil na dlouho že se brzy zase-- -
školky kterouž má ve vzorném

_ (!( - i : lt! JtAAjakém hoteli byť byl i v Lincoln
— První mojí prácí bylo vynajít Kvselv a na farmě o Peška ktertf u™"me a 10 Vn iui iiu v

pořádku Stromky jabloňové ne-

má veliké za to však pěkné V
J J ' ' I --v rrst a _ Y t

BOLESTIS DETI právě v ten den měl dražbu Po- - eois rseo - nmw Koncini-lnh- a

mezi Humboldt Table Rock P"ní mou pouť a jsem snad jistdruhých stromkách má hojný vý

našeho jednatele p Witta které-

hož jsem zastal při práci stavěl

p Zelenkovi cihelnou residenci
V) mti íéká nrávi tak za--

a Du Bois jest všude stejná Hoj- - že jsem všude se zachoval- dle nej- -běr může posloužiti každému seV5 potřebí Jako dospélt
všemi různými druhy 1 velikosti a nost stromoví a kamení a trochuSeverfiv Tišitel Děti' lepší mé možnosti až snad ne ve

Weston a to p Jos Kastlovi neza velmi levné ceny Pan Paul vlnitá dosti však úrodná Eu
Němeček je muž vzdělaný a velmi Bois jest malé městečko i# míleOk

Pana Witta jsem znal z několika

sjezdů Č S P S Jest to upřímný
a dobrý Čech a proto také je po-

hostinný neboť když jsem s ním

do jeho domu přišel a jemu si stě

Bevmatieké a
Neuralgieké
v Kloubech i Svalech

Namoíeniny
Otekiiny Kychle zažene

Scvcruv
Olej Sv Gotharda 50ct

Míte-l- l hostec suché lámání

Stuhlosť Ódu SEVERŮV LÉK

proti REVMAT1SWU Vás vy-

léčí $100

podnikavý On má telefon z mě- - 0(j hranic Kansasu Jest tam usa

chci se o věci rozepisovat mohou
ale pánové Obnoutka i Hausacr

panu Kastlovi za mne vše objasnit
a vše mu připamatovat Všem těm

sta domu na farmu ve městě má zeno několik Čechů mezi nimiž

usnadní zoubkování tmeníí hor-ko- ař

wléčí bolení koliku psot-ní- k

ntffií a uspí děcko 26ct

Severfiv Laxoton

příjemný a jistý lék proti zácpě

větrom nepokoji děti Účinkuje

vidy jistě i n dospělých 25ct

u telefonu zjednanou holku která na prvém místě o Karel Rousek

každý dopis pro p Němečka do- - muž vzdělaný a horlivý Čech Pan s kým jsem měl čest se sejít a se
SO íp efnnem mu nfečte a on zas Id„oU 19ctnf kmn2 icnhpní PODavit lMa zaarjw I XWU±J-- n MWJM MHWWWU I

žoval že nemaje v Humboldt ni-

čeho k posilnění přinesl on do-

brák poslední láhev 'elexiru vitae'

a o tu se se mnou rozdělil Delší

tak chvílí jsme rozprávěli o záležit-

ostech-Pokroku Západu o té

A 1 U ~A~~)LA ~U~UA
uui aiuyui Sjuauw:m jíwi-- u Uvuu wv-- -'-J- v tétoíastl seméleat vleenomocnfckOalar
předříkává tak že nemusí žádný do Du Bois přijedou mohou co hcm nci vícmi ciu:ui Mmuwni soaro- -SRDCE
n ťirlnnvříf riiniiho řekat obdrží I ien ootřebuií u něho si vvbrati

I - I Ubf 41 nnh Asi I iiamn miatnlpodléhá mnohým t
chorobám často
bezpečným N

jeho politice že v okolí Humboldt II UktO OPratem posty a on nemu- - veaie ueuo maji suuui a giuteiui předpisovali xét míBUáléky ukoyistaleml- -
KAŠEL
máze býti

POSLEM
SOUCHOTIN

sf tak často ezdít do města U obchod bratH Kotoučové synové ZvVm7™ ' 'se hlásí Ceši ku straně demokrati
n XIZfnoLa cnl ientn An ATi: ana Twntnnr-- e 3í Hnmholíít kteří Věda vak dokáiala iecabirli Jest astavntSEVERÚV SILITEL &

SRDCE W cké a pak jsme rozmlouvali ja co nemoc a protož potřebuje téi ústavní léčeni

MOČ
Msi býti člatí
prábledflát aeaf--ll
nejste zdrávi
severCv SILITEL
LEDVIN A JATER
: Vyléčí víechny cho-

roby ledvin bolesti
v sadech řezavkn
obtize moření

78ct $125

horlivý Člen Z C B a on zase Hall-O- Lamrn Lure vyrauen o e ineneya (Jo Toledo Ohio Jest Jediný ústavní lék

j v'invvan uvit w u u m — — — — — --
j

hého dne pomoha mu trochu od mají velikou zásobu zboží všeho

jeho vína jejž má sklepě dosti On druhu a svojí bodrou povahou si

a žádný z ieho rodinv iei nepije musí získat každého Obchod dě- -

vnitřně v dávkách odv trhu Jest používánještě horlivější C S P S — Již
povzbuzuje svaiy sruec-- fj

ni sílí trvale i srdce I P

nervy jest nejlepfiím
lě-U-nebo líných těz 10 kapek do kávové líííky On účinkuje zrovna

na krev ellinaté ústroje tělesné Oni nabitěji
kých chorob plic sto dollarů za každý případ ku-r- ý nebyl lékem

dříve jsem slyšel že p Witt je

velkým odpůrcem naším dnes
kem pro srdeční vaay fj-- Pan Němeček a jeho paní nechť lají výborný Oba hoši jsou hor- - tímto$100 dotvrzeni

vy hojen ťotiete l pro ODéZnlky a
Adresujte

E J CHENET Co Toleda Oopřijmou můj dík za všechno to liví Sokolíci a nadšení s panem Kvšak jsem přesvědčen že ne ne
Prodává ae v lékárnách za lbe

nich

Severúv
Balsám
proPííce

JmhII bolesti nsa-Iť- boť celá řeč p Witta byla dosti
Hall'9 Kamily Plila Jsou nejlepii

zeny v jednom mlsteLT
laskavé pohoštění Pan Němeček Rouskem pro založení v Du Bois

zavezl mne zpět do města a jelikož řádu Z Č B J což doufám se

jsem zde neměl mnoho co na prá- - nám společně podaří Jen s chutíkdekoli f!7
pro Z Č B J lichotivá Velice

mne bylo mile pohovoření s paní
Wittovou o těch samých záležito

SEVEROVA pVyléčí kaidýkaiel ci jen rozloučiti se s p Krásným do toho bratři od Table Rock

SEVERŮV

Lék proti choleře
a průjmu

vyléčí laksír letní ne-m- oe

dětí i dospělých
rychle a trvale

25 80 Ct

cbrapot zaaietno Hojivá Náplasf M stech a o společenském životě v
viní krup bolesti

a jeho bratrem a pak s panem Ne- - vám budou nápomocni Cestu z

mečkem který mne vyprovodil až Du Bois jsme měli špatnou vál

na nádraží odiel isem do Table studený vítr proti nám a skrze
Humboldt Při večeři ku kterév krkH £lll flastr Jistě JeW

zažene {□
Mohu váa nančltl noitou za tři mísioe atr--

v

K

K

25 a 50 c 28 postott 27ctf jsem musel s nimi zašed nou ti měl

jsem čest seznámiti se s jich nej- - Rock Table Rock je pěkné mě- - prach nebylo ani možno oči ote- -

5
fUcky miuvltl iítl a paáti poíln vám Jedn-alofa-

na ikouíku Také Jsem vepsala mám aa
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