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4- - pokrok ÁPAnn a
KrAl fitrti PráMIft

roh 1(1 íi Dcido
(i íálfté ífnl rt f 4(6 nabylo M

psáno Jolíl #myIU fiemolno#tí

iako o Amrh al Uíný i 4h
A4„Hkýeri 4krháfk4 ff4lfc4 r

Amsrba klsíí 11 "bavili" svými

pr44il'ivkmi r4pi!y hkof4r4
člsniítv — b# trtťl tni vlífhni
fohřoma ly — řinpsl lobk smy

kllsňýfb hsflanlnjiko nspsal moj

I Isihennoti prérijní lahMfcott jest

"hol mtn1 — kukníiiřiý klsa v lané

vod4 uvařený máslem nametaný a

opepřený Kls tn pHohárí na stAl

při kaí Mm obé 14 v prívIn nsrhyt
héhi ♦"pimpUři pla'' k'lá# vajsc
a aáivom který sll národním

jídlsm ameriekým vsdte ♦"ttirksy

(krvaene) jl pojídá se lejmena v

4nM(kfttABr Ntjvylií byUitl
kUrýíto den ostanovaj president na

n4kierý den v !it"p l

JIao stojím na elul fWÍÍÍ as

dra ehlapS kfsří povykem Aniv
éují avou tahAkt "hol corn' (vaís
ný hork kta) Hajsdnon přiskočili
k atojleímt opodál mail a vrasíll mi

horký klaa do krku Provolávají
své "Kot ritn" ahírall a klidné

dále Přepadeného musili dopravili
do n mor n iw
Jak abyČejné BMtním pří nioem

rř4ft Kdyl v Omaie nastala ta

nsjvétlí parna nikdo válnl a

at já ta t~ dostal m

Spodní prádlo a

NjhmIiií prádlo
Prává JmeobdřJ!i i Nsw Yrrké

dralby 60 b# ta d4tklio malkho
a dámského spodního prádla Jl vy

prodána bi la za eeny menif nslii
lia Ja vyrobili

I bedna dártsWho čsrvsnho

palního prádla má cny t 31 kus

Jdou po 4fo

i beden dámských říbbed spodních
koiil po lajfl

I bedna dámských černý h tleeced

punčoch pevné barvy 3a pár

Snírovačky pro dívky I3je

Zboží r

Brusle
Co nevldét budete Mtřebovatí pár

brusli a dovolujeme si tudil oznámili
vám že máme na ni hlavni skladítté
Prodáme vám dobré brusle za 8So

NejpčknAjií niklované brusle se

viiemi nejnovéjíími patenty pouze
11 fiO

n( ňhlí f řanflf d flsfifl M t
ftlMfř h M vjfklfin (n jyl!# vejk
CIk1( s n4 i 'Prahy' tU rwíl#
lk' d- - f Jn íř mtUi dMf í ahl

říjí prkna mf(i 4i4k nhU místo

hub vířhnrt pi jim pn mkri n dt

lanu H pyilsrn na ramn4 potácejí
s i avýfh sbířsk nmh jk by
dfa ly nmfnll At jl4 v klorriakrdiv

holini po řníslí pftfc44 fMy hejna
f%kfffi dltf iMhrt pohlaví msfl

nimi t I#fty víh'i s'4'f mkt rttrha

M pytlsm h# tilorh Ml' eletíí
hrliin přti řiířff ony vymetají

uliJky frm Vysmsjí mu Je

Veltí ltři i" NeJo pH lil vybí
raví sbírají pnloshnilá ismilata a

ttftf k'tf papíru aíarý pUrjh kus

dřsva aeftí-- bbí pííbvtý — fca

n4t(l( a# ant píshrah4vatl sady a

odpadky a vybírat! ibytky vyhoie
rijfd itratífi Takto pínajl í

také Italové ovJ#rn k nsmalémt

horífiíl řodilýf b Afnsriéaal jim!
taková nti')ia-- v Kvřop obvyklá —

jst boviekuti

prsfi)jf nejvíce v Jíiní Omase
v lovárné v rvi 1 píiprevaj s ttmllé

hnojivo ta ťUvMlti Továrna 4(41

hnusný ommujfl tápach na pni

ho"lířty e#sty v okolí proto vak ala

krajané o prácd se tam derou

Omaha jat ruslo mladé tak le

drud lijí v hhn osadníci klí íí je
ukládali rnl nimi Jou i dva č
chové bratří Vodičkové poaemkovf

jednatelé ktařf břhem let do14lali

se sluinbo jménl V Omaxe několik

čvchft domohlo alulného veřejné-h- o

postavení: tak na př hostinsky p

Kaioar j"t aldermanem (mostským

radou) a araírči soudce Lud Herka

čili po anglicku Ilurke byl tároveft

a Handhauerem tvolen ta vrchního

policejního soudce llyla tedy v lu

dobu celá policejní správa Omahy ▼

rukou Čecho

Vynikající místo rneii oraažskými

Čechy teujímá p Hosewater (vlaatné

lioaenwasser) a Plxné majitel a re

daktor anglického denniku "The

Omaha Daily IW jenž nejednou

tastal no rátně u washingtonské
vláíy Cecho kdy! jednalo ae o to

aby jim byl vstup do Unie takátán

Jako každý člověk mčl 1 Hosewater

nepřátele kteří i o život mu ukládá

li Třikráte byl najatými vrahy pře-pade- n

Po třetí učinil tak najatý
Černoch který Kosewaterovi zabijá-

kem lebku roetřístil Tčžce raočný

poležel ai několik mčsicfl ale k udi

ven! víech ae vyatonal Pak atala ae

mezi Yankeemi v Omaze přísloveč-

nou "tvrdá česká lebka" Za mého

pobytu udělali mu nepřátelé jinou

"pHjemnoat": založili mu v tiakární

oheň který byl vžak v čaa zpozoro-

ván a ubaSen tak že ékoda byla ne-

patrnou K provedení vražd najímá
se v Americe Mnygr" (černoch) jenž

za umluvený honorář nasadí avůj
vlastní krk Proto "najati ai nygra"

(třeba to byl bčloch) znamená: najati
úkltdného vraha

8 Jungem a čapkem bydleli jsme

v jižní atraně města ve přízemním
domku jeho! majitelem byl kapitán
ve výslužbé Miller Kapitán ten ač

a némecké rodiny pocházel neznal

nčmecky ani jediného slova Za ob-

čanské války byl rančo tčžce do ra-

mene a rána byla tak tčžkoa že { po

dvaceti letech vylézaly mu a ramene

třísky kostí Od washingtonské vlá-

dy dostal vysokou pensi Zábavné

bylo jak Miller pokoušel se čisti

česká slova: "Pokrok Západu" inČI
-- Pokrok Zepedja"
Do redakce "Pokroku Západu"

jehož majitelem byl Jan Ilosicky a

Humpolce v Čechách přiíel Jeden

krále aai Mletý "gentleman" jen!
vátné se posadil na stolici Vykládal
že mnoho četl a alyXel o Četích a že

přichází nynf prohlédnout! ai míst-

nosti českého čaaopisu Hozumí ae

le ae mladému pánovi řeklo že není

k podobným vfcem nyní času

Omaha má livot čisté prérijní:
farmáři a okolí dojíždějí sem koňmo

) mUIm th4a! M aut "st ty"

Ncvčtší krám zápndné od Cklcaiju

II M O RU
tilloo Onmhii

výbavné zboží

Jíydn Ufo: nn-l- t akáttti

výrn pfltnívp hm % t ďxtttl klo

leníky nsjnovíjíí mody tt !ny (k
filiké jko his le

ťřijfta si prohMitnouti XU zá

Httkarlre

Mlké kaWrové rtkavir AOc

Jtkosti frfi Išrt

Mulské Udá t4iké spodní prádlo

M tm tfi rniilskýcti llí m

ííVjikjIaíii nivu

Chránldla ku dveřím

(Weather stripc)

(iumových chránidel ku dveřím

na zimu máme vJechiy možné dru-

hy od nejlscinčjsích až do nejdral
tich Přijďte ai Je prohlédneuti

Zboží všeho druhu za ceny nej-niž- ií

s ochotou vás obslouží

JSÍfa spojených loďntev ruských na

Tichém moři píše se "Novému

Vremeni" v každém případu před-

čí nad sílu anglického loďstva
a my mažeme být úplné bez atarosti

0 budoucnost zvláStě v pevném

přátelském spolku a Francií Za

nynějMÍch okolnoHtí není nám ae báti

ani spolku Anglie a Japanem o

nčmžto sní některé politické strany

japanské zaslepené nepřátelstvím k

Hušku Strany ty jsou velmi slabé

počtem ale nesmírně křiklavé a

mají neméně křiklavé orgány Chla-

dní a reální Husové nemají ve zvyku
chvástati se aby budili respekt ft

něčím čeho by ve skutečnosti

nebylo Heknou li Husové veřejně
tak velké slovo jako: Nebojíme se

na Tichém moři námořeké eíly An

glie lze tomu bez podminky věřit a

bezpochyby tomu uvčH i Angličané
přip&sobí se poměrftm a vyhnou se

jinému měření sil obou Btátu jež by

pro Anglii bylo spojeno a vétftím m

než "čestný ústup" když po-

číná býtizle

VLlztvi Husů na Korci znamená

přísné zakročení japanské vlády pro-

ti těm JaponcQra kteří měli prt-t- ve

piknutí zmařivším život korejské
královny Nejen že byl vyslanec
Miura ae viiemi tajemníky odvolán

nýbrž i mnozí jiní Japonci ve služ

bách korejské vlády obdrželi rozkaz

aby se vrátili domu a zodpovídali ae

1 podezřeni že způsobili palácová

spiknutí v Seulu Mikádo jmenoval
vyslancem v Korei Komoro náčel-

níka tabraoičného mieterstva

Petr Síp český klerk

diaý 'ptot' Wagnsr AI do ftsdávn

Jdin4 tiiijl UlttMf pralské
o ÁmtUm pfif)4lly byl ti# Jk ý tft
Mtaoinf n#rnft v reťryr rAnf r)a

práv V pol#dní doby o#ffíf
Jsme v tom ohlsďi valné iUp4ftf
Zprávy I Ameriky #íi al pii

I

pooi ea rimé Joi ofiny ev k

UtvybíraJÍ m pouta Jn a výhra In4

itřayte i rtaavolno! nýhr! také

ekatečné a ttťtl do aloapeí) N4r

lUft zabloudí Hna I al proto aby

čtenářstvo Jji b avyklé na amerirké

fimolfl'MiU iřnU téchto mílo

obvyklou míro píinálí b j fif N U i
náhradu obče od "proí " Wagn#rt

lpod čárou obrátky Ameriky Jl
obratotvornosti pře Ičf vi c-- la

aj posud bylo Kdyby proí Wagner

Pal do listu humoristického

©hlavanfm: I'řf11 jr pana Práíila"
hledávalí bychom to f aplnérn po

řádka atíak čeaopU serioesnl m-m-

by a propojčovatl k rozšiřování my
Henek jel zrodily se pouta jn v

©braiotvornoall co skutečných fkt
K obvreInf ttklfho £tib4řatv

n4nl prliilofukth vloh profori
Wtgoert }K}iU4ra n#Joo4Jil h

obrátek jik nslfiámfl jej v N4r

Llntcch I dne 6 líntopadtl

Vk BlKsIc ír Mimocui

JTent tornu jil joden&ct rokft co

osnd itnett mne do telených rht
vlaiti ttěhovivých kobylek Nebn-k- y

a jejího hlavního n£ts Om%hy

SotvtSe vlak pře jel MUxouri a

tasUTÍl na nádraží umaínkírn vy

latoopil jiem na prront kde mne ji]
ročckivali tn4ro(: tnámý £enký bfanfk

JV A Jung jonž aó nímecké jméno
ai poangličti na Young žurnlinti
Mt čapek nynf enámý omaiký ad

rokát a poHlaneo na anému nebrán

akém a Bandhauer pozemkový jed-

natel jen! potdéji svolen byl ea

vrchoiho policejního Šerifa a kt

rýmžto mítern spojena jent — jako

? o!ó Aroartce vůbeo — nepříjemná
aloiba: poiýlati ápag&tem ke kající
mu lotrovi po boku Krutově ony

gentlemany kteří pomocí kapouního

noie vykonávají na polúb!f2nfch

operaci která provádí ne před v

Martinem na onom ptáku jejl osud
určil k tomu aby v aelné garnituře
oblažoval naňe poledni hodiny
Omaha mSla tehdál 80000 oby va

telfi kterýžto počet r 1800 vtroatl

na 139520 duif mesi nimiž jt al8 titío ČechA kteří bydlí ve čtvrti

kterou Čeli naiývajt Praha a v níž

iaké jent óenký katolický koatel při
nimž byl čenkým farářem P Kočár-

ník i Kutné Iíory benediktin s

Pennaylvaoie jonž nyní Jettt prvním

Aeakým biakupem v Americe ae aíd-le- m

T Chicagu III P Kočárník

toám jest avou náboženskou anáAelu

voatf jakou nemaže ae pochlubili

mnohý katolický knřa v Americe

který rovně! tak fanaticky ai počíná

jako 'avobodnf mysliteli' jich! 'avo

bodné amýilenf apočítá v aurové

beiohlednosti vftči každému jinému
náhledu Čecha do Omahy atále při-bfv- á

ale nemožno vidy říci Že by

příroatek byl vždy českému Živlu ke

ati cel ostatní možno říci o každé

úrodnosti vflbeo V přičiní té plSe

Nová Doba- -: "Nové sily přibývají

jám každým týdnem každého lý lne

Vříjildijl novt krajané a Čech a Mo-it- y

To Je ta naíe poaila jenže

Jsvých ail používají k takové včel

která náa v očích Američana ne po

!Ttnálí Bil tich užívá ae k nošeni

hnilého dříví a obvodu méaU k do

HAYDEN BR0S°'0MAHA NEB

fhoUřd které Jsem as) sám t ylééíl
astavičným pitím voly Jil f"-ís- l

jm dávíti krsv k lI nemoo se it
stavila Proto víak pfeea vío sh pro-

nesla rnésto m polmuřilo Jelikož

vlak v4e i tnámot bylo v čaopi
aech potlačeno byl Jm uMřen d

sínfskca na oWc&t fttraty
Pravou ohyzdou českého livla v

Omazajsou ♦'lindyky" (matiky) Jsi

po iprWobu venkovském konají a v

nedél! v nlkterýh českých salwjnwh

(hostincích) Jil po poladn! začnou

se v hospod! otývati lotné zvuky

trub a bubnfi které tvou mladíky a

mladice do hospody aby tam utrati
li kdekterý gruábehem týdne v polu
tváři a ae aebezapřením vydélaný
Tančí a pije ae skoro až do rána a

na ulicích odebrávaji ae bocaciovské

acény které i v dobč noční vzbuzují
hnu

ČeStf saloonéři (hostiofilí) používa-

jí také nékdy Pegasa ku zvaní svých

krajana obéhu pohlaví Takovým

básnickým aaioonářem je Mr Hajný
v Linwoodu Nebraska O obžinkách

pil ku avým rodákům takto

Do Liimxxbt% JNtbratka

Sousede sedni

na tohle shlédni

Přečti ai každý ten řádek

je to jak alato

stojí to za to

jsem v tom já taneo i sládek

Já Hajný pravím
že v srpnu slavím

v sobolu patnáctého
veselou švandu

zjednal jsem bandu

Džeka Vítám váného

A k tomu pivo
že h jak živo

stvoření lidské napilo

jako křen řízné

jak ho kdo lízne

zázračné vykoná dílo

A proto hoSi

dóvcata kmoíi

babičky tátové mámy
vSichni a té zemč

sleťte ae ke mně

oslavit obžinky a námi

Rozumí ae že vyzvání tomuto bý
vá avčdomitč vjhovčno k nejvčtSímu

potčAení pana Hajného V hostincích

omažských bývá velmi živo neboť

obyvatelatvo Nebrasky skládá ae

větáinou a přiatéhovaloft kteří nikdy

nepohrdnou červeným mokem mil-wauck-

jen! rozválí ae po celé

Unii Nejoblíbenčjftím hostincem je
MetzAv saloon na omažském korsu

Farnham streetu kde nacházejí ae

nejlepií obchody a hotely Jednou

zajdeme ai tam na aklenku Za ne-

dlouho přijde tam yankeeovská spo-

lečnost mezi ní! nacházel ae také

mladý tmperenclář te aousední tem

perenolářské Iowy oddčlené od

"hří4né" Nebraaky ní! beztreatní
možno piti i čepovali opojné nápoje
toliko veletokem Missouri Tempo--

renolář zdráhal se piti ďábelské pivo
konečně vlak dal ai říci pil a obut!
a přikuaoval k nému kalifornskou
hruiku

Humoristicky posobí jak mnohdy
u náa v Čechách představují ai ame-

rické pomčry O jubilejní výstavě

psaly nČktoré české listy že na vý

stavě jsou také "dámy v americkém

kroji" Jelikož Američanky i Ame-

ričané čatl e po Evropsku zbývá

pak toliko kroj indiánský: ten u

"dam" sestává t deky otočené kolem

beder a 'pána' s kalhot a vystřiženou
částí která i pod frakem pečlivě se

tají "Nasi" Indiáni na Národopisné

výstavě měli v té příčině kalhoty již
zraformované

Jaké nesmysly možno předložili

mnohdy čtenářům dokazuje kalen

dář je! před několika roky vydala

jistá pražská nakladatelská firma V

kalendáři tom vyobrazen byl obrov-

ský krokodil plovoucí po řece Mis

aouri a na krokodilu nacházel se celý
lea exotických květin a křovin tak
že scházely jen chýée černých domo-

rodci Obrázek byl doprovázen ne-

tučné 'učeným' textem který vzbudil
u Čecha amerických všeobecnou ve-

selost

Z naíí společnosti v Omaze první
vzdálil ae Young dostal místo pokla-

dníka nbanky ve Wilber kde meřká

poaud po něm odjel Čapek jenž se

odebral do San Francisua aby tam

zkusil avého ítřstí a kde ztrávil tři

roky načež věnoval se studiu práv
na universitě michiganské v Ann

Arher Také já dlouho neposlouchal

Jsem noční koncerty nesčíslných í:

okolnosti aanesly mne do
Wisconsinu a brzy na to do metro

pole na Hudaonu

j


