
díně na vrub Čechům brněnským Ve Spojených Státech jest asi Novinky z Farwell NebSOKROK ZÁPADU 5737000 fsrem Cena jejich páčAnglický tisk kterýž o Maďařfch

píie tak uznale nemá pro nás

poctivě a svědomité vedený úřsd
okresního pokladníka jtjl fQ

mi-

nulé dva roky zastává o oljž ta
znovu uchází

sa na více než 120 000 000000--- m -
tr-T-

--= r ~

rilIMSUKl) WhlKLY Cechy ani alova uznání Staleté Cena letošní úrody obnášet! buda
něco vlce než $4 000000 ooonebo

Fsrwell 4 října 1905

Ve čtvrtek dna 38 zář! stíhlo
vážné nsltěstí krajana Jos Kor

tasa pti mlátícím stroji Kortaa

útisky jež lidu českému bylo za
Publlshed by Pokrok Publ Co

kouíetí od Němců nadržování hrubý zisk 30 procent t ceny po
Výlet do Corpus Cbrlstl v JlinlmliHMMMI Uomttúbt Omaha Neb vlády Němcům na úkor Čechů ztmku Průměrný výnos oa jedou

uWnptlon by mail — II 00 p§r ycar farmu obnáší však pouze aa f 700
Ačkoliv hlavním podkladem ro

Texasu

Cnta tintokrátt vtlict snlltna

chrabrý zápas Čechů o zachování
své existence a poctivé jich domá-

háni se stejných práv ve vlastníWCIlAzí KAŽDOU BTÍtICUU nického blahobytu jsou tři velké

přitahoval jakýsi Irouhtk na
aamokrmíčl když tu pojednou

spadl pás a nebožáka zachytl lak
nešťastni Že mu byla levá ruka

přeražena Dr Flctcher mi zra-

něnou ruku jak s patří ošálil a

Pepík sl už ssse nyol kolem Mroje

pohvizduje Majitelem mlátičky

spekulativní úrody— pšenice ku Nikdo nebude litovat! ať jizemi své jakým se tu těíl Němci
to vie jest americkému tisku Ipa
nilskou vesnicí a proto nemůžeme

kulice a bavlny— tož ostatní rol jede za zábavou poučením neb
říara: yjňaratclM Spol Pokxolni

vXo dukkA tát
309 DII Howarí ul - Tilefos 2913

nické produkty zveličuji celek o obchodem když vyjede ai a příšt
očekávali aby se zachoval k če mnoho set milionů Tak na pří výpravou do jižních krajů kde

chúm poctivě a spravedlivě klad americké slepice snesou ročně nyní oový ruch a život začíná jest Anton Novák
1'řrdvlatné 11 00 nt rok

Do ÍVrli li (O no rok zs 145000000 vsjec Sklizefl Sevrr a západ měly jíl svou dobuČtena' A k na&k uťouKflujkMK nai Minulé úterý uvízl Ant Novák

perním strojem a mlátičkou v
sena mi větší cenu než sklizefl a nyní na řadě je jih KJo zamý"českoamerické kapitoly" od
bavlny a téměř takovou jako úroda

proslulého českého spisovatele
šil nový domov si vyhledali Dumě

by prominout! tuto příležitost 1

lak zvaném Tunis Cretku Po-

něvadž pak potok tento jest nyní
tskřka Živý zaryl sa tam parní

Jana Havtasy jichž uveřejňová pšenice
Cena (armerských produktů

V uilt dodkou polt o vnl
!

otu pru Mpojoné HUly a KriMluÍI OC
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OhAfiky

Irntiní m rliffi niAuy u trřfjnn )rn pmicu

spatřili jedou z nejkrásnějšíchním započali jme tento tý
nejbohatších jakož i nejzdravějden Pan llavlasa zavítat do stroj tak hluboko la mu vyčuhovypěstovaných letos ve Spojených

Státech bude se přibližně rovnat! Ších krajin Jihu kterou nade vŠ val jen komh Nyní ale jda užSpojených Států aby zde studovafit krty!! lM'11'fi' oli)"(iiivr'e priiiirrijř jm u

ilřolní (iliyrjii vniknuli nyrI Illiia 4L MaitK uu L 4 V pochybu je Jižní pomořl Texssu a
opět vi tak jako kdykoliv dřívečeské poměry 1 národní Život

celkové caně všeho zlata vytíží
ného v posledních třiceti létech zvláště okolí krásného výletního Jaroslav Hurt bydlící tří mílaoái A studiu tomu včnuju sc se1

AfIMJI I mil' lin ' t rl' fc" imimu

r iii ntilátniil bltiln pláni dmnl Jiti fit
íl liW ' Ifl pali' fn kl u vft Jlitllt
f'x'lď íu 'j irol l)'lliit lijdiiác tolik
jmi )U vrllin i iliUÍUil nilll kl phil CrnJ

i n ú mi Unikl Kníiiil M oi hulil lifj

městs Corpus Chriitl kde pří' západní od Farwell buduje novouvzácnou horlivostí se zápalem
lomně zakládá sa nová Česká osa residenci na svém vlastním domladistvým a a nevScdní svědomí Důležité rozhodnutí neJvyiSlbo

soudu da Pozemek pro tuto osadu zemkuJiUllky pnz tostí Jest bystrým pozorovatelem
získán byl vykoupením jednoho z Josefu Púžičkovi při poslednístýká se ae vlcmi třídami lidu čeií n JlicxpuMí kly knutf fj rt

'if t pr'ii "Mic y lrAr" ifl ním 'i

idIii 11 v r ibi ro vaijm ]iuIm mtf v- - nejleplích rcníů v celém okol! askčho a tak nezůstane mu utajeuijvMiU (uniknuti řAalIki JIU Kď bouřce zabil blesk pár nejleplích
koolto výhradně českým kapitálemani jediný záchvěv národního na

Tento rozměřen byl od 4080 a

ttii-- jiluilil 'liMi'kfiii" n liiwik iiirhť unii
WkrntilQ třMld f tullU umní tun plIH

Imriku ! kulikcl unci áť kM)( cintrikii

Itítufi) rmOrmliu ChlcMKO not) Nw Vni k fi%
Matěj Mrkvička buduje velké

V zájmu poplatnictva jak v

Omaze tak i v okresu Douglaa
budiž uvedeno že zásluhou lyněj-šíh-

o

okresního pokladníka Kob t

O Pinka zschováoy byly městu i

okresu tisíce ba ststisíce dolarů

lóoakrových farem a ty nabídnuty kolny pro krmný dobytek jehož

fieho Žílobítí A co nejlépe se nám

pří paou Havlátovi zamlouvá jest
nsprostá jeho upřímnost íiez

flni flnildltrll (iKh''ll liUjtnnuift 11 i I'
za velmi nízkou cenu a sice od bodli krmil asi 150 kusů
ta 50 do I15 akr Zde 40 akrů Pan Vine Studnička z Dodgemilosti odkrývá vady naše a neie

udělá vám tu aamou alužbu jako
Pokrok Západu

' Omaht Neb jež nedbali a liknaví držitelé ma Neb dlel zda v Farwell návště
inde 160 akrů neb i více jelikož

tři v ohledu tom ani nejleplích
svých přátel Než není pouze
přeným ksratelem on jest i

vou u svého syna a 11 své dcery ajetků dlužili po léta oa daních

Když totiž vešel v platnost tak zde téměř celý rok je rokem žni zetě p Jsna MailjkyOmaha Neb II října 1905
Půda je černá hluboká ornice azvaný "scavenger'' zákon přišly Josef Závitka elbícký řezníkupřímným rádcem A právě tím

že skýtá nám cenné rady jak by
bohatost! veliké Úrody vypěstujiveškeré majetky na nichž vázly byl minulý čtvrtek ve Farwdl ale

nechtěl koupit žádný dobytek
'i
'

1 se tu rozmanité a obzvláště zelechom ae měli vad a chyb svích
niny pěstovsné v zimě přinášejí

Pat Chowic-ov- i han

díloví dostalo le v Omaze ilav
noitoího uvítání na oádrai
Uflíoo Dvanáct policistů v udí

ežto prý ho ml dost doma až ho
bodně peněz Po nich sázl ae

dlužné dané ať městské neb
okresní do prodeje Tu prohnaní
pozemkoví jednatelé již přivě
drželi největší část prodaných ma-

jetků byli pohotové aby majetky

uvarovali nabývají "Českoameri-ck- é

kapitoly'' jeho nesmírné pro
nás ceny Doporoučíme je vřele

musí zabíjet

r) koma bavlna kaíírka a jiné jarní František Klepetka vozí do trhuformS a očkolik jioých v obleku

civilním kromé obrovského davu bedlivé ávaze čtenářů "Pokroku" seno již od milého jara a nemůžeúndy Pád deště této krajiny je

přibližně tentýž jako mi východnízvřdavcůčckalo oa příjezd domoč koupili za nepatrnou pouze Čistku
váznoucího na nich dluhu čili

vyvést! Teď sa ala Frank přec
en konrčoě vyjádřil Že má již

Kansas a Nebraska Z ovoce daříRok tento Jest rokem hojnostilého úaosce Když pak teoto jaa
vlce peněz než sena

phpoutáa k tajnému Ileitíeld to vi
m ě a m

jinými slovy byli "ochotni'' za

přiviti dlužné daně po mnohá
léta na jich vlastních majetcích

Letosai obrovská úroda ve Pp Jos Horký Vine Šafaříkpobáočo byl k patroloímu vozu

ae tu pomeranče citrony fíky

hrušky broskve švestky víno a

jiné V ovocnářství je zde veliká

budoucnost neb vše co odtud se

vysílá mi nejrannějšl trh ve Spoj

Spojených Státech dala podnět Vác Horký a Josef Novák jelibyl některými atřeitčoci oadieai
několika východním statistikůmpozdravován Není divu Pat váznoucí nepatrným pouze obno-

sem neboť není ani nejmenŠI po

minulé úterý do Omahy navštívit
své přáteleaby snadno srozumitelným srov

Státech Ze stránky zdravotní
Crowe jest "mužem znamenitým

'hrdinou proalulým'
náním podali představu o veliko Karel Šafařík a Vine Horkýchybnosti že by ae jíž prohnán!

spekulanti ti mezi sebou byli do
vrdli dohodnout! aby si při dražbě

stí a ceně různých sklizní elí ai ondy no prohlédoout poled
Stlk lzc jen blvSuti stkiky a K vysloveni obdivuhodného to ni část Nabrasky zastavili se v

St Liboři Danebrog Uoulea 1hatstvf jehož dostane se letos navzájem neškodili Poněvadž

pak ohromný počet majetků jak vúdělem přičinlivému rolnictvu Niatet a pak jakoby nic přijeli

láteřeni na vyděračoé trusty a

monopoly a při tom nikdo ai á

že stává jeStě jiných upírů
kteří tyjí z mozolů poctivépo po

platnictva Jou to kšeftovní po

domůtřeba jest číslic sáhajících až do městě tak v okresu obtížen byl

dlužnými daněmi až do mnoha
tisíců sahajícími jest jisto že by

billionú tyto víak samy jsou tak Minulou neděli měl jsem pra- -

mizernou Uteklyť mi Čtyři krávy
zemkoví jednatelé kteříž se spikli důkladně promyšleným plánem oa sousedův pozemek ale nikoliv

anad do korný nýbrž do ježků

krajina tato je pravým útočištěm

stfžeoýcb rozmsoílými neduhy
jako katarem revmatismem sou-

chotinami astbmou nervositou a

jinými které zvláště oa severu

jsou tak Častým hostem

Výprava vyjed z Omahy v

úterý 17 října ve 4 hodiny odp a

do Corpua Christi přijedem ve

čtvrtek večer po dvou kratších za-

stávkách ve Fort Worth a Ssn
Antonio Texss Cesta tam a zpět
bude pouze tři Čtvrtiny jedné cesty
Z Omahy obě ceaty budou pouze
fsaoo Na lístek tento možno
zastavit! ae kdekoli oa cestě tam i

zpět A kdo by jel dále od oné

obrovské že se vymykají pocho-

pení a pouze srovnáním jích čí-

slicemi a předměty vlem známými
možno obromnost jich plně vy
světlili

prohnaných Spekulantů těch mi
sto i okres bývaly ošízeoy olou z v "cacklebcrriea a já byl

za úielem oloupení pokladny mě

sta Omany a okresu Douglas Na

Itěstí okresní nái pokladník pan
Fink zaťal jím vyděračnou žílu a

peny o statiaíce dollarů nucen pro ni jít Nejhorií však

při tom bylo jak je vyhnat venNež prozíravý okreaní pokladVezme li se za základ obyva
řádoi je zkrotil začež si zaslouží ník p Fink postřehl nebezpečítelstvo tu dle výpočtu letoiní Měl jsem asebou sice psa ten ale
vděk vfiech svědomitých občanů úroda přenice jest dosti velká jaké hrozilo kapsám poplatníků

řádných a včasným zakročenímaby každému obyvateli dostalo seBída missourskému guvernéru

za Živý avět nechtěl do ježků a

běhaje jen kolem Jaíal Metl
kravami těmi byla též jedna četnáplány prohnaných jednatelů zhaj( 843 buSle Loni připadlo na

každého obyvatele 673 buSle a tu jsem nikde neviděl Sel jsemtil uaeprei toti2 jednoduše v

podobných případech panáčkům

f 'i

'('?
709 buSle roku předminulého tedy kolem abych se přesvědčil

estli se snad někde pase oa zeletěm vydali úřadní certifikát na

vydražené daně
Letošní úroda kukuřice kteráž

est největší dosud známá v této ném ale nikde jí nebylo vidět
Na něco podobného nebyli Mně samotnému též se nechtělozemi vytu 3353 busie na každé

MS ho muže ženu a dítě Loni vy do ježků neboť jakmile jsem učiovšem pánové ti připraveni a to
tím spíše Že Šlo dříve vše dlenesla kukuřice 3005 buŠle na nil jen jeden krok už jsem byl

samý ježek Musel jsem tedyejich přán! a vůle Proto sekaždého obyvatele a 38 80 roku
11

předminulého Sklizeň ovsa ob rlvy nechat a dojít si domů proobrátili o pomoc k soudům a

soudně chtěli donutit! p Fioka gumové boty a kabát a pak teprve

linie bude platit pouze poloviční
lístek Nikdo nemusí i a lístkem

utratili vlce jak J30 za celý ten

výlet trvajíc! osm neb deset dní
S výpravou pojedu sám neb chci

se starat o pohodil a zábavu všech

přítomných
10— S L Kostoryz

191 x So MthSt Omaha Neb

Dr A E Wančk
česky lékař

V ASI1T0N NUIJ

Úřadovna v Ashton lékárnl

náší letos ix 13 na každou osobu
u porovnání 1089 bulle roku
minulého a 971 buSle roku před

aby tancoval poslušně dle jejich sem milé krávy vyhnal Černá
noty Než p Fink byl na tah yla též mezi nimi byla ale ježky

minulého tento připraven a jsa vždy u pro tak obalena že ae Červenala jako

ly druhé Musel jsem je zahnatSklizeň pšenice v roku 1870 váděnl povinnosti svých dosti obe
obnášela 387000000 bušlu pro do stáje a každou chytil a uvázatzřetným očekával klidně rozhod

nutl nejvyššího soudu35500000 obyvatelů Letos bude načež jsem se pustil a chuti do
A nejvyšší státní soud uznalsklizeň pšenice obnášeli přibližně yblránl ježků a vzalo mi to hez

stsnovisko jaké zaujal okresní700000000 buštů pro 83000000
obyvatelů

kou chvíli než jsem byl 1 nimra-vo- u

prací lou hotov Nejhůřepokladník vůči pánům spekulan

Folkovil Přísným prováděním
zákona prohíbifiního popudil proti
sobě velkou čát mužského obyva-

telstva a nyol vzbouřily se proti
němu i ženy německé v St Louis

Tyto nalezly výtečnou pomocnici
ve Phoebe W Cousinsové z Wil-s- on

Kaa kteráž považuje zákon

prohibičoý za nečestný a nespra-

vedlivý a jest toho náhledu že gu-

vernér nemá právo vymáhati zá-

kon který činí příkoří občanotvu

V Los Angelks Kal učinila

společnost sestávající z 35 vyni

kajících obchodníků mezi nimiž

je i několik milionářů městu na

bídku Že mu platili buda ročně

obacs I180000 za aoo povolení

hoitinských a Že počet hostinců

sníží se aoo na 35 Společnost ta
nabízí se dále ziskati nábytek a

zařízení od nynějších majitt-l- sa-

lonů za odhadnutou cenu Po za

placení licenčního poplatku budou

podílníci spotečnoiti oprávněni k

6 procentním dividendám 1 příjmu
obchodu na celý obnos vloženého

kapitálu zbytek pak výtěžku po

plyne do mítké pokladny —

Přijme-- li mlíto nabídku tu neol

jclil jisto
Ul0l NlMCt V liHNf to ví

muiiii vytrpěli od ch zuřivých a

ukrutných Čechů! člověka nema-

lého poměrů v Maolru mini
Moravy mail opravdu naplnit!
fdfholčtnlm pácháni náiilnoilí

jel inlick4 časopisy ptipitujl ja- -

i) Sklizeň Kukuřice odhaduje se ale bylo 1 ocasy jejž každá krávatům za úplně správné a v plném
souhlssu se zákonem A páni speetoi na 3716000000 bušlů a

kulami? Jsouce u všech soudních
imtsncl se svou "poctivou" soa
hou odmrštěni tuři nyní proti p

aabrala by přibližně prostor rov-

najíc! se 3380000000 kubických
stop kdyby byla stlačena Pro
stor tento jen dostatečný aby
zakryl celou rozlohu města Lon-

dýna do hloubky 100 stop

Na požádáni poslouží svědomití
všem krsjanům 1 blízka 1 1 dáli
Zvláště krajané v okolí Farwell
mohou ae na něho úplnou důvi-ro- u

obrátili nmj

igiUOSTINKO
tlMlal

1Vmtlc tt NcsiiioriWl
II a Wllllam alt Omaká !

VMHlI? MU )kl li4
tkl IrlwSkt tU M fp t

Ufciř Ui4 I ♦ TtplJ
liltMk M plé44t t

i Uistribuca úrody jest divem
světa Unes milion nákladních
ielttoičolch voiů dopravuje úrolu

měla jako galonový hrnec a 1

nichl jsem ježky ani ta Živý avět

nemohl domi Konečně jsem si
musel přinéiti nůžky a většiuou

je vystřihat Na to jsem semeno
a ježků vybral a bjlo ho jskorát
jeden buši ta člyř krav 1 pomy-

slil jsem si kdyby semeno to
mílo csnu ss lis bull la bych

alespoň čiiuiol byl ta svou práci
odmlnin Takhle ala musel jsem
je dát oa ©heft —Myslím la by
mil kaldý škodlivý plevel ten co

ofttc a osjútilovnijl hubil a ne-

nechat jej vlc l vlet plemenit
přesvldčen te by to bylo

Ísent cil kaldlho tolalka
Ykoth

i

Klukovi a kdyby svoleni jeho zá-

viselo pouta od nich tu by ae mu

jiitě druhé lhůty nedostalo

Ni při panu Finkovl budou

itáti věrně všichni řádní poplatní
ci a to bei roidílu politických
stran a lim jen dokáll la dovedou
ti vátiti úřadotka jeol lak poctivě
háji jich sájmy Nikoho isjitté
ntol itjoo 1$ kdyby pan Fink byl
úřadnlksm ntpoctívýra mohl sa

tna lno spolčit 1 onou spekulační
(bitkou col by mu bylo nepo-

chybní vyneslo mnohem vlci bal

po drahách o 300000 mílích dél

ky k pomořl a hladovým spotř
:ovaiřlům v calloa svět! Pltníi- -

ná úrod sama o sobi vyžádala t y
si 1464a vUků o 40 icltiničaích
voifch kal Jý ku ivéuti odvelvol Kráisý obrts ' MiU J HuUíIm

S Ully tf w! 'l u4Ult kiul
t" dtviiusit UatO jolu lrmi I
ťukruku a

čili vita ni polovici nákUdokh
voiů Itleaoičolch v celé aemi


