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Jest jich hodné

To není ojedinělý neb osamělý

případ v Omaze

OMAHA
Rá 1'alacký ě 1 ZCBJ '

tkl tt aitťideln schase katdou Ctvrtra
aeOell v míairl o h odp v siní p V lulka
a II a Wllllam ul freda Jan KoalckJ laj

J V MlrkUPo IV Ht 4(et Jan Svobo-
da INU Wllllam ulpal řr Maca

Mf Jan Hnt é 5 RytířS Fjthla
odM av schsae vMy první a třetí středu
uiaicl v S bodlu veCar v spolkové aiUtn((i
v Sokolovo Frank Jelen Velicí Kancléř
(la IVU Ho 16th 4tr Kred Sláma K K 8 I
IT01 Leavenwortb St Václav ťřlbl M of K
Slil Iltckurv St

Tel Jed Hokel v On aha
odbývá svspravldeln scbfttr kasriou d rubou
středu mtalvl veter ve své místnosti ca
o lita St Předseda Josef Mik laJemaU
Pr 8 Rendla 1417 Bo Ktb 8t aCetnlk Vici
Rba cor 11 Oenler St pokladník Ja
Kolaínj

Podp Sekal Tyri 1

iMlbfvt své schftte dvakrát misiCnl katdot
1 Mdlil a a pondill v městci v siní Metaovs
Oelonrfnl scb6uodhvá a I neděli říjnu
palletni achtae 1 aelll v dubnu a Čtvrtletní
t lednu a srpnu Předseda John Cbleborád
mlatopředaeda řr Svojtek taj Anton Novák'
Mít 80 1tb St Státník Jooef Kaipar 174 80
IIU ul pokladník VJ Kunci ISIS So IS Sar
vfbor majetku na S roky Simon Hokuaek
najeden rok Ant Bílek praporetalk Alois

Kalpar vp pr J Boudar nsCelnik Simon
Rokuaek výp nit Ant Vaíák Jednatel lan
Polívka retlsorni vjbor Joa Nejeplnsky a
JIH ťlfba

Tábor Colnmbns ě 6 ffOVT

uchu jednoho člena vyššího soudu

který napsal Beánovi těchto ně-

kolik slov:

"Pro tentokrát jest to v pořád
ku ale pro Boha neodvažte se

více aěkoho ještě rozvésti"
Soudce Bean má dvojí spra-

vedlnost Jednu pro ty které ná-vid- i

a jednu pro ty které oenávi

dl Jednoho due dostal se mladý

telegrafista na dráze do "truhlu''
s jedním Mexičanema ten na něj

odpřisáhnul zatýkač Telegrafista
si nesttl s Beánem na dobré noze

a proto se obával výsledku soudu

a uprchnul Když to soudce usly
šel pravil k přátelům telegrafisty:
"Řekněte mu ať přijde nazpět

Já mu to již "zfixnu" Já ho sice

nemám rád ale toho Mexičana

mám ještě méně'
Druhého dne žalobce Mexičan

přišel k soudci se zprávou Že se

telegrafista navrátil a žádal o jeho
zatčení Soudce však zavrtěl hla-

vou a pravil: "Vydal jsem na

něj již jeden zatýkač a konstébl ho

nemohl doručiti nyní nemá zatý-

kač onen žádné platnosti víc po
něvadž zákon praví že žádný
člověk nemůže být dvakráte pro-

následován pro stejný zločin"

Někdy se stává ža také některý

právník z Houstonu se objeví

před soudcem Beánem a začne

citovati zákony
Ale soudce Bean udělá s ním

krátký konec

To co praveno Jeat sile občanem

omalakjfm ukáže se býti neocenitelném
tnnnMm ktM prochází
touže íkuSeností Kratka tato správa o

docílení úlevy od íastyrh nepříjemností
mil by pfesvidčlti i tobo největífho po-

chybovače že cena lCku tohoto Jeit iku
tečně nevyrovnatclnoa

81 Nellle Mitchelova 215 Jižní 11 ul„

praví 'To pádu jednom ucítila jsem
časem bolesti v sádech a konečné staly
to stálými Rostly tou mírou že ko-

nečně musila jsem výhradně jen rovné
ležetl a často nucena jsem byla tpáti na

zemi mláto v posteli Dví krabičky
Doan's Kidney Pills koupené v Kuhn

Co lékárna roh 15 a Douglas postupní
mi ulevovaly až bolesti úplni zmizely"

Na prodej u viecb obchodníků Cena
50 centů Foster-Milbur- n Co Buffalo

N Y výhradní jednatelé pro 8p Státy

Pamatujte Jméno Doan't a nebeřts

jiných

Texasský Šalomoun

Roy Bean s Langtry o jeho rotsudky

Pro nřj Bcpliti zákon Texasu

Téměř každý kdo ponČkud
delší dobu me&kal v Texasu slyšel
o amfrčfm scudci Roy Beánovi z

Langtry který jest nejčastěi pře
zdíván "zákon západně od Pecos"
Od dob Šalomounových nebylo
soudce který vynikal tak originál-
ními rotsudky jako Roy Beán
Mnozí cestující z východu zajížděj!
schválně do tohoto městečka leží-

cího na Southern Pacific dráze

aby se setkali s tím co moderním

texasským Šalomounem
Beaa vedle spravedlnosti Cepuje

také pivo whisku a vůbec vSrčím
se Žaludek Tezasanu napijí a ho-

spoda jeho jest zároveB chrámem

spravedlnosti
Distrikt v němž soudcovská

moudrost Beánova rozhoduje jest
tak veliký jako itát Massachusetts

První lístek do vavřínu své

soudcovské slávy vpletl si Bean

krátce po tom když byl zvolen

soudcem V té době se stavěla

tam v oné krajině dráha a B an

měl salon na kolečkách Totiž
stěhoval se zároveH s dělníky jak
tito ve stavbě dráhy pokračovali
a v každém dělnickém táboře si

svůj salon bez velkých obtíží zaří

dil Postavil si totiž čtyři zdi z

kamení na vrch položil kus plachty
jež sloužila mu za střechu místo

báru použil dvě široká pruoa za

nimi vyložil svij sklad silnějších i

slabších nápojů a "salon" byl

hotov Bean obyčejně pojmenoval
každý takový tábora onen v němž

provozoval výčepnictví když byl

jmenován smírčím soudcem nazval

Vinegeron
Bean byl jmenován smírčím

soudcem guvernérem Irelandem
na žádost železničního kontrakto-rai- k

jeho ruce přidělena mu četa

rangerů
Krátce po jeho jmenování jeden

z bílých dozorců zastřelil jednoho

ADRESÁŘ SPOLKU

feiko-Slo- v Dřlnlcké Podpor Jednal

pro ssvemsápadnl státy i

Minnesota Iowa WUrnnsin Nebraska
obé Dakoiy a Michigan

Hlavni Jednota v Ht Pani Mina
Cřadnlnl a fot nim výborem se se)dna

laletoe nafei piMlHv-ný- apolkom výalrdkf
sasýlinr budou Veiki předseda Kraul ekok
Ht Faul Minn I mlatopřeilaeila J Aubiwht
Minneapolla Mlnn II mletopřttaeda Jueepkj
Hromátka Hopklni Mlnn Velkolajemnih
Frant A Krch St Paul Mlnn Velkopcklad
nik Joudu Tvía miuueapoiia Mlnn
Cřatlovna:3(ViUoodhueat St Pau Mino

UkařHÍ J u aťhaJ Dohm IV6 E 7b
St St Paul Mlnn

čtvrtletní iprivy ae zasílají viem spolktns
vdubnu Červenci říjnu a lednu

Č I v Monta-emer- Mina

odbývi své schase kaldou Čtvrtou nedill
méalcl Předseda Fr K Stanik TaTemr'k
Fr Mixa UCetnlk Vojt Kaaanda Pokladn k
Tomát aav:

t II Mladocech v Le Snenr Ceatei
Minnesota

odbývi své ichtze haldou S nedill v niiaio
sinlIUOF Předseda JakuoKranik tajemník
Fi Bárta LeHueur Center Mlou iíet J Bl-

esk pokladník Via Kráva

t III t St Paul Mina
odbývi své schaie kaldou I střeJu v misid
Předseda Thomas Hhlida 474 Oodrlob Ave
tajemník řrant oanda tnf Hirvlaoa ave Bs

Pau Mlnn' ICe-ní- Frant Horaček S4
Pleaaant Ave poal Václav Kotoour

Karel Havlíček Bererský i IT

Minneapolla Mína
odbývá své sobtse katdou 1 nedill v misie
síni C Wl corner ot Washington a Oedarava
bo Předseda Kalchman miatopředs Anton
Vivra tajemník Petr Straka (US Thornton
Ave S E Mlnneapolis Mlnn Mělník M
Kolat pokladník B Albrecht

t 1 1 Hové Prase Mino

odbývi své schase kaldou 4 nedill v mlelel
Ptedaeda Ant T Budín taj Ant F Vrtat
ný oeetník Václav Poael pokladník Jakuk
Svoboda New Pracná Mlnn

Komenský i VI t Hayward
MinnesotA

odbývá své sobow 1 nedlít v měsíci Předa
J Funfar miatopředs Vojt Pacovský tajJosef Straka Olenvllle Mlnn acetaíh
Fr Prantner poklad Václav Afedl Oakland
Mlnn

Karel Veliký ě VII v Nové 1rebnl
Minnesota

odbývá své scblze každou 4 nedli a

Vojt Uhlíř uletopředs Vsc Kél
tajemník Jan Noska áCetnik Jan Podojí
?kladnik Vojt Klein prlvodCÍ Jos Ralatal

JiaiFdlJobu Fllipek výbor acet
Vojt Klein Jos Edl výbor majetku Ant
VelílekJ Flilpek strážci Fr Staska posel

C VIII Rovnost Orratonna Mlaa
odbývisvé ach (ze katdou í nedlít v mlsicl v

Jednu hodinu dpolv síni 6 8 P H Předseda
mlsiopředs Fr Burel tajemník

Ieopold Marek SI N Biem Ht UCetnlk Fr
Pechek pokladník Vac HerrlllCka st pr
vodil Dom Moravec vnitřní atrii Kalpar
Slezák venkovní strál Josef H Vavřín

Spolek ř IX t Plne City Minnesota
odbývi své schůze každou druboa nedill
měsíci Předseda Jan Stocbl místopředseda
TooiU Balil tajem Fr W Kvf b 1'Iie (Jity
áíetník Jan Hejda Plna Otty Mina poklad
Jan áambavr Plne Olty Mlnn

Č X Čechoslevan v Ollvla Minn

Předseda Karel Kohn mistopřeúsrUa J

i Dr F J Kálal i
ČESKÝ LÉEáft

6

1 UřaňoTna č 2 Mton Block

"Nechte si tvé zákony" odbude
a s s roh 15 a Douglas nl 1

1 Tel obydlí ttO Tel úřadovny 156 a

odnfva achán katdé 1 neděle a S Ster
milici v síni p Jos Klepetky na 18 a VYtlil

am ullol Vel konsul Jan Kraus místo
konsul Jaa Námáatek pokladník Frank J
Semtn tub ani Wlillan-- klerk' Karel 8t
nlfka 1411 So 18th Str přivodil J J Colál
vnitřní atrálce Václav vejvoda ven kovo
tritce Frank VeJvodavf bor majetku Krank
Svoboda a A Bllál

Tábor Nebraska 4771 Hffl
odbfvá svá pravidelná scbftte katdou prvou
třetí středu v mftsícl v osm hodin velet
v síni pana Jana Hrocha Velicí konsul Matěj
Votava návodčí basSkrdlant baakář Josef
Vopilka klerk John Rráxd KOňHo IHb Bt
přivodil (Jhas Hmrkovekf vnitřní strál V

Dolejl venkovní strál Jan Pešek

Sbor Vlastislava í 29 JČD

odbývl acblie katdou S neděli v mstcl v So-

kolovu o hod odp Vyloutlli
Voleíensá předarekvn) Uarl

Koslckr náměstka Marie PecbiCová tajer-nl- c

Marie Mlcnab vá oretntre Marie

pokladuic Joeeflna Machovi do
mrkvo Frantlika Prchalova vjoor m a letko
Vlkiorls Nováčkova M Kapkovi Mlioatine
Burešovi

Sbor Hvězda Noré Doby i 86 JČD
odbaví své acbftie katdou S nedill v mřiicl
9 bod od p v síni Meuovt Předsedkyni Kat

Sonkaivm 9o Uth Str deetnlce KmlIleCble
borád IM: VVIIIIamapokladnlc Murle Vanfrat
1418 Wllllam tajemnice Vlib Hartoi IW
So 13tb riu

Podp sbor Sokolok Tyri i l
odbývá své echou Jednou mésiCné a sltx
katdou druhou neděli v síni Metrové Před
eedkvně losetina Kastl místopředsedkyně
Anna Bílek tajemnice Antonie řJteJaka!
U13 io mtn S sir acetnice Marie Bílek ar

a Obarles Ht Omaha poklmlnlc Aneks
Routsk výbor majetku Frantlika Štípán s
Anna tívacInaaCetni výbor Mary Vanik s

Marie MaUJka dotork ne Marie Rlha

Tábor Myrta čin 923 R N A

odbývá achatl první uedéil v méslcl v sokol-ik- é

síni ředaedka Mary Houkal miato
předaedka Alolaie Smítek tajem Kateřina
Velechovaká pokladnic Frantlika Peftek
kencliřka Kariny Soukup martálka Marie
ťfl hýlovi vnitřní atrii Harbora Hrubý veok
trií Uora Tlclý výbor majetku Marie
Brázda Anna Brázda Josle Stejskal apolk
lékař Louis bvoboda Mary Houkal vyslan-
kyni do sletdu Pavla Hamelin míatovysl

Há Palmsvé Dřeva £7 Kruh Dřevarek

Odbývá své schoze katdé poalednl pondělí
měnící v místnoffll p Lalinera na !'té a Q ul
Barbora Racek d6t-- Jni porunlco Anns
Kohn míst jpředtedks Katle Vocinek taj
3M o ir st : Matle Vonieíka pokladnice!
Anna Vlach pr6vidíl KaMe věštky-
ni Francia Hartr vntřnl atráf AnnaHláv
ka venkovní strát tfaxdaleoa PlvoBka A(
Havlík Ano Sbialavaký výbor majetku

Julius Treitschke
obrhodnfk Importovanými
1 domácími

víny a lihovinami
řízným pivem a

jemnými dontníky

501 503 a 523 jižní 13 ui

OMAHA ivkn rt
Nejlepfií to útulek v mčstě Vkusní

zařízené pokoje k pronajmutí na den
týden— za 50c ai 1100 dennS Chutné
studené zákusky stAle připraveny Za

$'5 000 výborného zbožf stále v zásobě

Jež lze koupiti za ceny levnčlíí než jaké
se platí Jinde za zboJI spatnřjM ]kosti
46 JULIUS TREITSCHKE

čiBana a jiný běloch mající zášť

tepelka tajemník Kaní Svlhovec ICetníh

ných dubů bickorů ořechů jilmů

lip jasanů břiz a j Voďa jest
většinou dobrá Ale dosud jsou
tam ještě Indiáné a pozemky ne

jsou teď na prodej a třeba vyčkati
až jak to Strýček Sam udělá a tž
rozhodne kdy se budou prodá
vat Ale ostatní Oklahoma i se

"stripem1 nad Kansas nepředči a

s málo penězi málo se tam svede
V Kansasu lze koupiti pozemek
laciněji a lepší nežli tam a až pře-

stane tam nával osadníků bude to

tam tupé jako všude jinde Počasí

tu máme pěkné a pšenice si tu

stojí výborně Nastalo chladné

počasí a teď se to trochu mění Na

vysvětlení podotýkám že jsem jen

prostý íarmer a proto ať si nikdo

nemyslí že snsd dělám pro něko

bo pozemkového agenta To ni-

koliv Přeje všem čtenářům

"Pokroku Západu" všeho

se J V Snšank

OMAHA 14 listopadu —Red

'Pok Záp"l Jsem dlužen "P
Z" odpověď kterou jsem měl již
dávno podatiate že to bylo zrovna

před volbami tedy jsem toho po

nechal až dodnes a sice proto že

nechci býti pokládán za nějakého
"lfdra" aneb politikáře ze řemesla

Předešlé dopisy jsem psal ne proto
že bych si myslil že rázem 'strhnu'

republikány neb demokraty k so

cialismu neboť dobře vím a "P
Z'' také jaká jest to práce a co

marně potiskne se papíru chtít

ku př udělat z demokrata repu-

blikána a opačoě A obracet ně

koho k socialismu jest totéž to

musí přijít jak se říká samo A

teď chci odpovědět na odpověď
"P Z" ve článku nadepsaném
'Naše poslední slovo"

"P Z" praví že jest všechno

namáhání marné že ani děti našich

dětí se toho nedočkají a uvádí

ještě nějaké přirovnáni a Honzou

Kdyby to i bylo pravdou má snad

každý kdo jest socialismu naklo

oěn zanechat šířeni zásad a nepo-

piratelných prív dělného lidu a

dát se strhnout proudem dnešním?

"P Z" by špatně pochodil kdyby

ku př napsal článek o poměrech
v Čechách kde Čechové vedou

boj o své právo již po několik sto

letí o kterémž se dnes také ještě
může říci že ani děti jejich nedo-

čkají se vítězství £e marné jest

jejich bojování Každý kdo jest

přesvědčen o věci jež by prospěla
člověčenstvu má přesvědčení své

šířit a hájit ať se již uskutečnění

její dočká sám aneb potomstvo
třebas za tisíc roků Ten první
bude mít o věc zrovna takovou

zásluhu jako ten poslední jenž se

toho dočká Konečně pak předpo-

vídat že se něco stane neb nesta

ne mnoho se neosvědčuje Na

světě se stalo více velkých událo-

stí nepředvídaných než předvídá

ných a tak jBem i psal v posled
nim dopise že jestli dnešní stav

dělného lidu potrvá po nějaký
delší čas — nikdo arci určitě to

neví— a jestli vláda k jeho zlepše
ai ničeho neudělá pak se něčeho

dočkáme může to být revoluce

socialismus aneb něco jiného Toť

se samo sebou rozumí když by

dnešní vláda udělala něco pro dél

oý lid že to lid přijme a já také

ať to jest třebas i od nějaké ture

cké vlády jen jestli jest to dobré

pro nás dělníky Takový zarytý
socialista nejsem aby všechno

hanět neb neviděl co dobrého

druhá strana nám dává Já nechci

kritisovat Roosevelta co udělal

neb udělat měl neboť vím že se

to lebce mluví ale špatně dělá

Co z toho dobrého pojde to uvi-

díme později Jedině to chci po

dotknout že mi ta komise připadá

nějak divně Jako by ti pánové

vydávali se na cestu kolem světa

béřou si náramně na čas a prohlí
ženim havířských bytů jako by

nemohli sami zkusit živiti několi

kačlennon rodinu za Ji 44 prů-

měrné denni mzdy jakou si ti

chudáci vydělávají vysazujíce za

pakatel ten životy své v nebezpečí
Proč neprohlédnou si také byt
Baera jak sám "P Z "

pozná
meoává?! Niž nadarmo se zlobit
Na poznámku že toho sociali

sté málo potrhali v poslední volbě

chci říci že i mnohými jinými
má se to stejně ano i "P Z"
Každý den v roce hurtusí oa tru

sty a na vládu že nemůže najit

žádných prostředků proti té pija-vic- i

národa a v jediný den volební

kdy mohou ukázati že nejsou

spokojeni a takovým stavem věcí

tu nemohou zspomenouti že vždy

MPetřlřka pokladník Vselav O Ploybard
provodil V Jakel vnitřní stra F Křl
kovni stril V Harasín ftCet výbor J Pi

Jakub Svačina
J vlastni

i Z PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ i:

::::::::::::::::::::::::::::::%
PISHIÍLVILLE Neb ta li-

stopadu — Red "Pok Záp"l
Předminulý týden pročítaje člán-

ky ve sloupcích vašeho časopisu

přišel jsem náhodou na ohlavenl

"Telegram do Pisbelville'' Byl

jsem zvědav' komu jest asi adres-sová- n

a proto přeloživ list k

překvapení svému jsem shledal že

mně samému Čta ony povzbu

zující řádky byl jsem velice po

hnut a v duchu jtem přemítal
čím a jak jsem si lichotivého od

poručení toho ' zasloužil Sdě

lil jsem milé překvapení to s

drahými rodiči kteříž byli velice

potěšeni že ayn jejich získal si ve

světě tak dobrých a uznalých přá
tel Co mne se týče jsem velice

povděčen ct redakci za laskavé

toto odporučen' a Šlechetné uzná

ní Ano pravda jest byl jsem
zvolen principálem zdejší školy
která se nalézá ve středu českého

obyvatelstva Jako všude jinde
dovedu i zde doma poctivě a své

domitě plnit úkol svůj a snažím ae

dle nejlepší možnosti své povzbu
zovat ty malé nezkušené duše k

šlechetnému snažení a pečlivě při

pravuji je pro dráhu životní Po

kládám povolání učitelské za pří
liš důležité a zodpovědné než

abych dbal pouze o to aby dítky
vedení mému svěřené oajčily se

odříkávat pouze svoji abecedu a

osvojily si počátky vzdělání liter

ního Jsem pe% ně přesvědčen že

není to pouhé jednotvárné každo-

denní učení se z kněh jež má

rozhodující vliv na tvoření a

upevnění karakteru Školní mládě
že nýbrž že větší měrou jest to

přátelské obcování dítek s učiteli

kteříž vštěpujíce svěřencům svým

drahocenné nauky nezapomínají

připravovati je pro život veřejný a

seznamovati je s dobrými i zlými
stránkami jeho

Když tak patřím v oči těch

žáčků a ŽákyB již stojí kolem

stolku mého jak dychtivě odříká

vajl své úlobv a vděčně přijímají

drobty vědomostí z úst svého uči-

tele tu uléhá těžce na mysl mou

ona velká zodpovědná úloha kttt-r-é

jsem se podjal I jest přáním
mým nejvroucnějším abven s vý

chovou jich dobře začal a zdárně

v ní pokračoval tak aby potom
až v Širém světě bojovali budou o

vlastní svůj chléb m mohli naří-kat- i

"na učitele' že je k ničemu

neměl Mnohý učitel nemůže se

dočkati toho dne kdy skončí mě

sic a bude výplata avšak na to

ani nepomysli zdali za měšlc ten

také něčemu naučil dítky mu svě

řené A bohužel učitelů tako-

vých jest zde dosti neboť většina

schopných učitelů následkem níz

kébo platu volí si jiné zaměstná-

ní Nutno však připustiti že z

velké části tímto nedostatečným

platem jsou vinni učitelé sami

Kdyby učitelé na venkovských
školách šli mezi sousedy a tyto

přesvědčili o důležitosti vzdělané

bo učitele pro zdárnou výchovu
mládeže nemuseli by mfti starost
o zvýšení služného Než mnohý
učitel po skončení vyučováni za

leze do díry a z této nevyleze do

kud nemusí opět do školy K ta

kovému vychovateli nemají pak
dítky lásky a sousedé sotva vidi
že se ve škole vyučuje Nevyplá
cí se mfti ve škole laciného učite-

le "Za málo peněz málo muzi-ky- "

Rodiče to ztratí na svých
dítkách Schopný a uvědomělý
učitel láska dítek k učiteli a vše

obecný zájem sousedů o školu

buzený učitelem budou miti nej

lepší účinek na zdárný výsledek
školního vyučováni a chovy
~:íd-i- e A učitel taký úcujum'

se pak shánět o místo aniž do
žebrávati se zvýšeni platu To

přijde samo S pozdravem
J F Kreyčík

HuISINGTON Kasia lišto

padu — Milý "Pokroku Zápa-

du") Musím taaé podat několik
řádků do tvých sloupců neboť
málo kdy se přihodí že jest v

nich nějaký dopis z našeho státu
ač se vyrovná úplně státům jiným
a nad mnohé i předčí Loni byl

prvým pokud se týče úrody ovoce

letos je třetím pokus se týče úrody

korný Však též drobné obilijako
pšenice žitoječfceo oves a vše jiné
dosti dobře se tu daří kdežto bo
vězí dobytek se tu vychová laciněji
než v jiných vyhlášených státech

Neboť tráva a sice bůvolka nás

zde nic nestojí dobytek po nl

tloustne a i v zimě se na ní vyživí
Mimo to zde máme také zelené

pšenice na nichž se pase po celou

zimu takže není třeba mnoho hru-

bého krmiva
Došlo mne několik do-is- a

dotazy ohledni Oklabomy jak
isem ji popsal v "Hospodáři"
Pokud ae týče Creek Nation jaou
tam pozemky výborné a též ovoce
se tam povede Tráva tam jest
dvě stopy vysoká samá pýřnati
Jsou to dra díly lesa jeden díl

prérie Lesy pozůstávají s čer

ELEGANTNÍ A HOJNĚ
ZÁSOBENÝ

pcerni obchod
Z t í 1209 Již 6 ulke

4 V obchod tomto naleznete Uplný
M vfblT #eho Ih#I řrorern!ho ZtynfA

4 j íTtv a prvé Jakmti Míra dobrá
neb u rtraílny Jmt ve tryku nekouhatl

3 na néjmf ten príva(k Katiilvte Jej
jednou a pixlrui 4 přijdete saně

Jediný český(3

0 závod olovnlcký strojničit)
a zámečnický v Omaze

vlaetoi
TYTYVVTYYTTTTT1

I ! I t H I I I I

fecble 1 XI v Ho Omaha Neb

Odbývá achlze kaídý druhý Ctvrtk v měsí-

ci o osm bodln veier v síni J Kouukýho Před
sedaJan Kubát tajemník Adolf Zuzulák SI
a O ul„ áíetník Pr Kunci 81 8 Bt poklJ
Vociaek SI A 8 St

Číslo XII Chrudim v Raclne Wl

odbývá své schase kaldou třetí soiotu v ml
sici v 7 bodln veler Předs da Jos Důlek 101

HaKprerHt taj Jos Sieh ík 180S Mliwauke
St ocetnik J L Bys itíst Bitrb Ht

Cínlo XIII Český Lev v Seaforth Ked

wood Ca Mlnn
odbývi sobftze katdou druhou nedill v misie
Předseda Karel Boulek miatopředs Antoa
Merbus taJemníkJaros)av Kovanda Acetuík

Fr Jarol pokladník Jan évec
CíhIo XIV Ladlmir Klácel

v Hauge la
odbývá ach&ie kaldou druhou nerléll v misí
Předseda Frant Kosllk tajemník Vác Kin
altníkJ' Mendllk Haugen Wla poklad
nik F J Koukl

Jaa Hus i XV Hopklns Mina
odbývá své schftie katdon druhou sobota v
mlsicl Předs Václav Tyra taj Joe Hromád-
ko IlopklDs Vlaň

Sebranka & XVL t Omaha Sek
odbývá své acblsekaldé první Sterý v misíet
v síni p J VY Hrc-k- Předa Joa DfilrJI
Biístopředs J VT llrocli tajemník a irstnlk
Jakub Marei 1910 Ho Uth St pokladník
Karel Mart-- R cor Ith and Williams
Ht pr6vodCI Anton Kychlý vnitřní trii
Tomál Dolek venkovní striS Jaa Polívka
Jan Polívka A HnllICkaJ W Hroch výhov
maletku

Číslo XVIL T Lowry Mini
otí- -

pravld dni Khise první nedill Před
ti Sarun Barul tajem wen cel Hartoi

dCetoík J F Lepeska: ookl Fred H Cbaa

Číslo XVIII Bratři Nevěra
T Drywaod Wls

svolili st následující Iřadnlky: předseda Tma
Kyselko miafipředaedaJsn PlilertaJ Frank
V Klnkor tň Jan Kyselkr pokl JIH
6típes prSvodfl Fr Mar I viltřnl strál Jaa
Nybrt venkovní strál Petr Petrlik B'hlie
se odbývají kaldou druhou oedlll v mislcl

—NEJVĚTŠÍ—

LEO BAROCH
B03 o 13tb mrest

Telelou 1667

Zaváděni vody plynu kanallsace pro-
vádí se levné a dobře tiStf
Státní Jednatelství pr Jediné eavedčtv

aé ťlevelísnditké pivu! pampy

MASNY KRÁM

pravidelně advokáta "ty byly dě-

lány od mužů kteří neznají po-

měry v této části Texasu Vezměte

ku vědomí že já Roy Bean jsem
zákonem západně od Pecos''
Pakli advokát s tím není spo-

kojen a protestuje poněkud prudce
tu ho soudce pokutuje pro neváž

nost k soudu

Když Bean byl ještě mladším

měl salon v San Gabriel a jedné
neděle k němu přijel na návštěvu

z Los Aogeles mladý New Yorčan

Joe Stokes Hospoda Beánova

byla plna cowboyů a jiných indi-

viduí z nichž někteří byli již
wbiskou rozjařeni

Když Stokes vkročil do hospo-

dy tu svým elegantním vel korně

šťáckým zjevem vzbudil hned po-

zornost cowboyů a jeden z nich

přistoupil k němu a pravil:

"U čerta odkud vás sem vdr

zaneál?''
"Přicházím z New Yorku"

odvětil Stokes klidně

"Nevím kde to je ale myslím
že někde na severu"

"Mýlíte se je to na východě"
řekl na to Stokes

Ta odpověď rozvzteklila cow

boye který byl nazýván "Divoký
vlk z Arkansasu"

"Byl jsem nejkrvelačnějším mu-

žem z kmene Cherokýzů" zařval

cowboy "Na své cestě sem zabil

jsem 3 Mexičany 1 jednoho vojáka
ve Fort Yuma Jsem zde již tři

týdny a dosud jsem nikoho neza

bil Otevřete-l- i ještě jednou hubu

zabiju vás!"
Stokes se zasmál a pravil: "Jen

mas oepochovejte svou hubou za

živa"
"Dejte ai pozor cizinče můj

nůž jest ostrý a můj revolver

nikdy ještě nechybil"
Bean tiše 'pozoroval surového

cowboye a jsa zaujat pro kurážné-

ho New Yorčana podstrčil tomuto

svůj revolver Stokes ho vzal a

skryl načež pravil k "Divokému

vlku'': "Vy nejste tak zlý jak vy

padáte"
'

4

Cowboy vida že mladý muž si

z něho tropí posměch vyskočil
do výše a zařval: "Pozor jděte s

cesty budu střílet!"

Všechno se rozuteklo ale nežli

ještě cowboy mobt sáhnouti pro

svůj revelver tu Stokes přiskočil
k němu a přiloživ Beánův revol-

ver na jeho prsa pravil k němu

tiše: "Vzhůru ruce nebo vás za-

biju"
"Divoký vlk" nemeškal ani

sekundu a poslechl rozkazu toho

jako malé děcko

"Pusťte revolver na zem a po
ložte svůj pás a patronami na

bár" kázal cowboyovi Stokes a

teo beze slova uposlechnut
"Postavte se tam do kouta'

velel dále Stokes a zapáliv si dout

oík doložil: "Tento žhavý dout-

ník budu držeti n vašeho nosu tak

dlouho pokud neubasne Hnete-i-i

se jste syn smrti

S těmi slovy cowboyovi přiložil
hořící doutník k nosu a teo skří-

paje bolestí zuby stál tiše ani se

nehýbaje
Stokes od té doby stal se hrdi

nou v San Gaoriel

Soudce Bean si rád vzpomíná
na kurážného tohoto New Yorčana

a o něm vypravuje
Bean narosen byl v Kentucky v

r 1829 v Texasu mešká již od

r 1846

na 6 a Fit te olicl
mi kralaa nil

FB KUN CL
NsjvétS! český řeznický závod

na East straně

Dr C Rosowater
ČESKÝ LÉKAŘ

Úřadovna: 'Bee Bullllnf222

Velké zásoby masa víeho druhu
uzenek ssiámo iunek a vše co do
obora vurtcajkfi aáhá — Koupíte
zde levné)! a maso lepil jak n ně-

koho jiného

1 1 1 1 1 1 ti 1 1 1 1 1 1 1 ii ni i in

Od II do 1S dopol
Cřadní hodiny: OdldoS 1 „

V nedill od 10 do 18 dopol

TeL v úřadovně 504-- Tel v bjto 1217

BydlL-íí- slo S4I7 Jones sllcs

proti vrahovi odpřisáhnul zatýkač

proti němu Vrah byl rangery
zatčen a přiveden ke smírčímu

soudci K soudu se dostavili

všichni bělochové ze všech táborů
kolem s tím úmyslem že vraha

za žádnou cenu nenechají

"Žádáme aby se soudem bylo
okamžitě započato" pravil k soud
ci Beánovi vůdce těchto bělochů

rozhodným tonem

"Tento soud bude vyvolán až

zítra' odpověděl na to klidně

soudce Bean a doložil: "Přivažte
své koně a dělejte jako doma"
- Ten den a po celou téměř noc

dělal soudce Bean ve svém "cbrá
mu spravedlnosti" ohromný "byz-

nys'' Ráno o deváté hodině Bean

vystoupil na bár a zaklepav ohrom-

ným svým revolverem na prkna
pravil: "Soud jest zahájen''
Žalobník chtěl vystoupili aby

podat proti obžalovanému svědě

ctví avšak soudce ho zkrátka

přerušil poznámkou aby neplýt-

val časem že zná již všechny
okolnosti a na to hned začal pro-

nášeli svůj rozsudek:

"Prohlížel jsem zákonníky"
pravil Bean "a nenalezl jsem v

nich žádný zákon který by pravil
že zabit ČÍSana jest zločin Pakli

mi někdo dokáže že jest to zločin

pak podržím vězně k zodpovídání
nedokáže-l- i mi to žádný tedy ho

propustím Mluvte nynf aneb

buďte pro vždy zticha tak ať mi

pomáhá Bůh I"

Žádný ani nelpetnul a vrah byl
ovšem propuštěn protože dle ná
hledu Beánova zabití Číňana ne-

podléhalo trestu dle jeho zákon

niku
Soudce Bean stai se neméně

pověstným sBatkem a rozvodem

jednoho mexického párku a jeho
rozvodní rozhodnutí stalo se před-

mětem pozornosti vyššího soudu
K Beánovi přicházely párky z

daleka široka aby jim pomohl do

přístavu manželského neboť to

bylo považováno za štěstí býti
oddánu soudcem Beánem

Mezi jinými přišly k němu také
dva párky Mexičanů jež Bean
oddal a obřady při nichž špatná
whiska hrála hlavní úlohu Za dva
měsíce na to se oba párky novo

manželů dostavily k soudci znovu

a muži prosili ho aby to spravil
le při svatbě učinili omyl a že by
ai přáli vyměniti si Seny
"To je maličkost1' pravil k

nim soudce Bean "Rozvedu vás

a bnde vám pomoženo'
Bez dlouhých okolků to také

učinil a když každý z Mexičanů

zaplatil soudci ff 5 tu vyměnili
si ženy a pokojně odcházeli domů- -

Leč sotva vyšli ze salonu tu je
soudce zavolal zpět a pravil k

im:

"Vždyť musíte být přece zase

znova oddánu To bude vás stát
každého pětku"
Mexičané protestovali ale soud

ce trval že nesmí žiti spolu neod

dáni poněvadž je to proti záko-

nům a konečně se to doneslo k

Edward Donat
ltnl

Hostinec

TeL oyílí 879 --T-el (iMoTiy 807

dlLouís Svoboda
ČĚSKÝ LÉKAŘ

Jzařízeny

Josef Kavan
jj pozemkový - - --

Ol a pojišťující Jednatel

im již 19 nlice-S- v

Prodává loty v Umase I v So Ornáte ky

aarové a farmy v pobílil Omaby I ve
stitu á pojlltinl opatři váni u tlea oellepllcb
Irem pfl oeni b neJnlMicb TMI zabývá se
vyhotovováním abstrakta

Obraťte ae a důvěrou n n£ho
bude vám spravedliví posl uleno

f FLATTSMOITH RFB

Výtečné pivo stflv na čepu
Mejlepií vína likéry a jemné
doutníky stále v tásobě

Vzorná obsluha Chutné y

po (elf den 1 4

'"v:

)
Úřadovna í 301 Paxton Block

na rohu 16 a Faro a m ul
Cředni hodiny od II do IS bodlu dopoledne

od a do 4 " odpoledne
Večer od do S v obydlí ( lnOS Williams nl
Poslouží ochotně krajanům tí

V SO- - OMAZE

vlastní
FR LAITNER

Železniční pozemky na prodej
V severním Wiscousinu Chica-

go St Paul Minneapolis & Oma-

ha dráha mí na prodej při nízkých
cenícb a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra-

ných pozemkt rolnických Ti
kdož koupí zíhy mohou vybrati
si pozemky při krásnech řekách a

jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jeZ poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak i

dobytek

Pozemky po vetšiui jsou zales-ořo- y

pftda jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicaeo Milwau- -

oa 30 a Q ulici
V pohodlné nálevné Jest vždy výborný

ležák na čepu výbér těch nejlepiich
doutnfko výtečných likérft a pravých
nefalšovaných vin
Prostranná útulné místnost spolková

zamlouvá se sama a ct spolky české ne
nalazoon v 80 Ouiaze lepil pobodlnčJM
a levnčjáí Tél 1 sin taneční nemá v So
Omaza rovné a protož ct spolky české
učiní dobře když před pořádáním zábavy
jakékoliv přeptají se o majitele na pod-

mínky Přízni krajanu poroučí se

byli rep neb dem- - a potom zase

bartusi celý rok až k volbě Podle

mého náhledu musí ae ukázat

Značnesnízené ceny
PO

WABASH DRÁZE
ruínfreita (více

$2 0O) á Hnndaeky Columbus Toledo
Cinclnnati I dinapolis Lnuisville s
do mnohých míst v Indiáni Obio s
Kentucky Lístky budou prodávány
8 18 23 sáH

MÉNĚ nt poloviční cena a Wasblng
bn D C a nazpét Ltsiay na prodej
9 8 45 řilna

POLOTIČ5Í CE1I — Okruínf eests do
Buffalo Toronto NisiraraFalls Pitu
ba g Detrolt Cleveland Columbos a
do mnobýcb mlst v Mirhgan Indiané
Obio Pennsytvanil Záp Virginii a
Kentucky Lístky na prodej 2 4
HJna

P0L0Yl6ií CF!U do Bostonu Mast a
nazpět Lístky na prodej fl 7 8 8
10 HJna

Platný na dloubou dobu a tastávky
dovoleny u vodopádu niagarského a v
Detrott na výse uvedené Matky

Přeplavní lístky do a aa viecb mist v

Evropť
Na ony a veíkeré podrobnosti re-

ptejte ss va Wabaab nové dřadovné 1901

Farnam nl aneb dopiite si o ni pod
adresou I lav rry K Moores
éssa Gen'l Atnt paa Lnti OaiaAa heb

24 FHAJK LilTNEB

oposice jestliže chceme aby dneš

ni vláda uskutečnila nějaké aocia-lietick- é

nauky Lid to musí poža
dovát a tu ovšem nejlépe může

ukázatže ai přeje takovou změnu C- - H Brewer & Co
kee St Paul Minneapolis
Dulutb Superior Ashland a četná
iiná prospívající města na drizkdyž volí pro tu stranukterá chce

1
C St P M A O a na dráháck

jiných poskytují dobrých trh A pro
plodiny farmerské'

K rjKfeaf aastaMDÍBT v Jedlaén dal

n£fvjte Lexative Bromo Q iinioe Tah
letí Tiicboi llkárnid vrati penise nv

vylécMI tvto Podpis JtfVt £
jest as kafdé krab ŠSc W #Mit#y

takové změny ndělat Ale volit

vždy pro tu rep samou stranu a

potom láteřit na trustyto asi málo

pomůže totiž dle mého náhledu'

Ovšem že každý má svůj'
F S Fiala

pokrobníel t půjřovatolé kost

O bliííl podrobnosti piíte na
Geo W Bell

Bosem kový komisař Hafana W
—6"t7 HUcR

Sto A a r A ti PaC Klu
mt ol So OKaJia nbPředplaťte se na Pokrok 7ápa

in— pouze Ji 00 ročně t--r TaUfoa Sal SS

1}
t
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