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Hiri lehká HlHOrfiHMí UtMiMk "Amerikán"
kalendáře jsou již zde

'Pokrok Západu"

MmUiU tt tk fwl Oír t
N L m $ou4 cla mmil tuaU

I li jek z dřívějších Jet známý NV

1řW'Mi nyní al majitel výmamě

farmy a dvou mlátících atrojů
víím pííslušcnstvím Tyndall H

O který zárovcí jest naším jed-

natelem a ředitelem "Tok roktí"

J I w H jiné ušlechtili zábavy li

a manželům Vrhtfv ovýo
velíce JÍM 8 budou )í jím okolno-M- í

trochu příznivé tolni i
m zde na nějaký lun usídlí —

Návštěva všech jmenovaných pí- -
A jako oby tejné tak i Uotokrát v krimi tipravé i hojuoiti zajíma

vé a poučné Uiby
Kývá vždy po těchto kabndáMi velká poptávka a prol kdo 1

naších élenáii pál by ní mílí "Amerikán" kalendář nechť eo iiej
dříve se o něj přihlásí

Cena kab-nlá- e "Amerikán" jest 50 centů
Jako prémií všem kdož nám zašlou předplatně na rok ku pře-

du poskytneme jej a doplatek pouhých '}0 centů
V ňcté POKROK PUB CO

1417-1- 9 Bo 13 St„ Omaha

%0

Upřímné blahopřání
("tni nám milé potěšeni že můžeme dne tlumoéítí uvé 0

nejvroijeiiéjší blahopřání našemu milenému příteli kolleo- - gí
ví redaktoru panu 0%

0%

1

'i
O Charvátovi ym

%0
11 příležitosti výroěí jeho 'íl narozenin jež na den JI října 0

připadaly '

Ano příteli jako tu dravá bystřina horská rychlo kle-s- tí

sobě cestu tak ty dny na životní naši poutí mizí a zapa- - 5

dají na dno minulostí nicméně přejeme Vám z hloubí upři- - £j
milých xvých srdcí abyste mnoho a mnoho dnů v kruhu mí- - 0 +

leně své rodiny a dobrých přátel ve zdraví štěstí a Hpokojo- - 0

nosti strávil a dlouhou řadu výročí svých narozenin slavil 0%

E0DINA BUREŠOVA JJ
redakco a pcraonál "Pokroku" Q

Omaha 12 října lí)15 O
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Srdečné blahopřání %

Vyslovujeme touto cestou svoje z upřímných srdcí

blahopřání manželům

Václavu a Marii Přibylovým 0

'
I'0t ' k") l" Pokrok l''jblibmK
J417 I4IV ho Hi Oioafaa Nt

fttMriptKn Ly unii — IIXU fr rf
Vyd4á

wydavateixká mpol pokboku
omaiia uru

Vác Burti--L 0 Bural aujiulj

JtofoUtae $lno rok

tHi Cb izflo rok

♦Owujl JNu]ute:
rOKROtt ZÁPADU

- omaia neb

Omaha Neb 13 října 1915
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Jako všecka letu tak i letos

Omaha hemžila se v týdnu karne-

valu u podzimních slavností Rytířů
n spoustou návštěvníků

z venkova Hosté v celých prou-

dech z Ncbrasky a nousedíeích

Htatů přijížděli po vlacích a znač-

né procento též v automobilech ze

vzdálenosti až KW mil od Omaliy

aby po celoročním se starání a pil
ném lopocení pookřáli trochu m

pobavili a se svými zdejšími přatc
li a známými potěšili a něco ojiět
nidherného Mpatřili Jak z ríiz

ných odliadťi možno Houditi Oma

ha během podzimních kIhvhonIí Jio

Htila let oh ve Nvém htíedu až ]o
nud nad nejvřthí rnrioŽHtví níiv- -

itévníkíi kteří byli veKm' až k

nadšení uspokojeni vitím co zde

pro jejich zábavu a potéhcní bylo

připraveno Na karnevalu užili

hojně veMcIoNti květinový auto-

mobilový průvod píímo vňechny
ohlnil a elektrická paráda též na

každého imposantně úěírkovula a

také veškerá zdejší divadla byla
každého večera přeplněna-- Mno-

zí také ale měli zuno potíž m vyhle-

dáním dobrého místa ku Hvému

neboť veškeré zvláště
Hlušné hotely restaurace a nocle-

hárny byly Klálo hosty až přeplně-

ny Okolnost tato též uvřdéí že

letos byla návštěva během
slavností daleko větší než ji-

ná leta neboř ač v tomto roce by-

lo v Omazo několik nových vel-

kých hotelu postaveno přece ni-

jak přeplnění jich nebylo zabráně-

no tak že mnoho venkovanu muse-

lo ne v soukromých obydlích po
ěan svého zde pobytu usídlili —

Nicméně každý ale odjížděl z

zcela uspokojen neboť vši-

chni uviděli zde mnoho nových za-

jímavostí a zároveň měli též vý-

bornou příležitost výhodně různým
zimním zbožím se zásobit i Ovšem

že mezi návštěvníky z venkova na-

lézalo se též hojně našich krajanu
a z těch následující poctili nás též
v našem závodě avojí návštěvou —

Myli to vesměsi naši příznivci z

nichž někteří posud neměli příleži-

tost zařízení našeho závodu ní pro-

hlédnout! a při tom zároveň téměř
všichni předplutné na oblíbené jim
easopiny sobě obnovovali Tak

prvním který iu'h zaěátkem minu-

lého týdne navštívil byl pan Ant

Oménoní úmrtí

zvláště ro obé Oakoty vydávané

1(0} plili Cástkll N chotí JIŽ JSOU

polumajilclé rozsáhlého smíšené

ho obchodu v Tyndall M I pani
Marie Zítková u syn rovnéž z 'yn- - i

dali — J'n J J JJukiéck chotí

Z Jlowcll Ncli kde p líukáéek je
naším jednatelem — l'aní Cítto-v- á

n dcerou si1 Mnyme ze Kitrpy

okr -- ~ l'an Mntt 1'arkon známý

rolník z Ord Neb který přivezl
do trhu soutli omažekého káru ho-

vězího dobytka — l'ai Anton I'ríi-š- a

rolník a majitel WW iikríi po
zemku v okolí Alkinson Neb j"nž
léž přivezl do zdejšího trhu káru

dobyl ka — l'an Jan Ludvík rol-

ník od Wesloii Neb který v zdej-

ší zemí jíž od roku 172 dlí a mohl

by zajisté mnohé zajímavosti ze

života prvých pionéru vyprávěti
— lan R J Vaniček manželkou

a dvěma syny známý rolník od

Clarkson Neb — I'an Jan Lahod-

ný nyní na zaslouženém odpočin-

ku Cuba Kans 1'aiiv žijící - -

Matěj Vavříéka otec p Vavříéky

spolumajitele obchodu nábytkem
a pohrobníckého závodu v ('rete
Neb a pan Anton Kraus rolník
od 1'lcasant Dale Neb — l'an Joh

Ilamata zámožný rolník od Hchuy-le- r

Neb — l'an V J Kačer s cho-

tí známí manželé v ('rete Neb p

Kaéer jest jednatelem "1'okroku"

[trn Wilber a okolí — 1 'ani Vác

Cadková a paní Joh Zadiuová zná-

mé osadnice z Comstoek Neb jež
ale po prohlédnutí si karnevalu "d

jíždélv do Kochester Minu aby
v tamní iieinoeniei podrobily se lč-ée-

jméno třetí krajanky je

jmenované paní do Minnesoty do

provázela opomenuli jnrne zjistili
— Kun li Tříletý soukromník z

Klattsmouth Neb — Kalí Josef

Knotek h chotí z Havenna Neb —

Mike Kučera ziníožný rolník z

Krtino Neb --- Kan F A Kúžek se

synem jenž vlastní pěknou farrnu

il 1'rajrue Neb — V průvodu do

bré naší přítelkyně paní Josefky
Slámové chvalně známe krajanky
z Omahy závod nás jiřišly si i:

Kaní V Uurianová je-

jí dcera Josefka a syn Josef J pa
ní U Koblová a hleěna Kristina

Chytkova vesměs z Wagner S D
Kan J A Wagner a p Jos J

Turek h manželkou z Tábor H 1)

Kan Anton Stránský soukromník

r Mundeu Kans — Mladý krajan
Jan E Kálenský nyn rolníka a

dlouholetého čtenáře "Kokroku"
od Schuylcr Neb a Joh Staněk na

jejich farmě zaměstnaný — V ho

botu byli jsme též nemálo potěše
ni návštěvou uoureho piiznivce
'Kokroku' pana Jana Krince kte-

rýž jak s námi udělil se nvojí man
želkou návštěvou do Omahy z Luh

Anclen Cal zavítal Kan Krince

ačkoliv velice pochvalně o poniě
reeh v Kalifornii a krajinách na
Kacifíku se vyjádřil přece jen za
toužil opět na nějaký ěas přesídli- -

ti se někam na východ Rodištěm

p Krince je Spillville Ia„ kam h

jeho rodiče před 4- lety ze staré
vlasti přesídlili kdežto domov je
ho manželky býval v Havenna

Neb Kun Krince aé zde rodilým

přece s příkladnou hrdosti hlásí ne

k Českému původu a velnu rad na

vštěvuje i manželkou ěeská diva- -

a díkůvzdáni
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KU STŘÍBRNÉMU SŇATKU H

který v kruhu své zdárné rodiny a éetných wvých přátel o 0
slavili v sobolu dne 18 září KM5

Křejcme vám drazí přátelé z plna srdce aby Hpokoje- - {J

nost a štěstí které měly sídlo ve vašem domové po pétadva- - gt
ect let nadále provázely vás na pouti životní a aby ve zdra- - M
ví dočkali jsle se svatby zlaté i diamantové +0

Za Tábor Myrta Číslo 022 Sousedek Amerických 0%

Josefa Ólogrová předsedka í
Anna Chlcborádová tajemnici

lirubá WtítUtMtfi odnlávél
525(7-f-

Jefiiut ovil jří vezeno by Jo

L'0'W0 kiixú } lib neustálený ukop
ej WSMtAVu ovt " 43754' ti 10

Hl m% i 'i říjnu VJí--

llívoz hovězího dobytka 11000

kui Irh nižší domácí volí 750

(n 1025 roční volci a jalovice
1501025 krávy ÍCOM 800 j

k žíu a krmení 4000775 jižní
voli k't!St(i 850 krávy a jalovice
41000-05- domácí tdala 400)
0 11 25

Kívoz vepřovbo dobytka
kusů trh vyšší odstaven ta a

ý075M8O míchaná a pro

řezníky 48WH85 dobrá léžká

420870
Skojiového ilobylka bylo při-

vezeno 1700 kusů trh pevný je-hna-

H(X)0i ÍI00 ovce faMUi-77-

Sioux Cíly 13 října Kil 5

Hovězího dobytka přivezeno by-l- o

10000 kusů trh o 10 až 15 cen-ti- l

nižší domácí volí 4550(o850

krávy a jalovice fL75(oOW k

žíru a krmení $500(7700 bulící

4175C715
JVasat přivezeno bylo 2000 ku-

sů trh o 10 centů vyšší téžká

míchaná $80Oo7

810 lehká $700fo-80- většina

jrodcjů $8007 H10

Skopového iJobytka bylo při
vezeno fiOOO kiiHŮ Irh o 10 až 15

centů nižší ovce $'J00(o575 ji
hřiata $700(o H50

Kansas City 13 října Kil 5

Křívoz hovězího dobytka :!5000

kusů trh nižší iicjlcpš! vykrmení
volí $í)50(7 1000 západní voli

$0W 885 k žíru a krmení $550
0t 780 bulící $5257025 telata
$0007 1025

Skopového dobytka bylo při
vezeno 11000 kusů trh silný

$825870 roční $050ra
72) školicí $7:('o)0 ovce

$550(f fl50

Obilní trh

KSKNICK —

Ck 2 turecká $107108
()% :t lureckú lOOfal07
Čís 2 tvrdá 1007100
('k :t tvrdá l(Wrol05
('1h 4 tvrdá ÍJlfolOl
Čís 2 jarka ítíKWdOl

Ck H járku 98100
KrKl fíiCH -

Čís 2 bílá 58t7'58'oe
Čk :t bílá 57J7'58 e

Čk 4 bílá 57li 57:!c
Čk 5 bílá 57 (o-

- 57Lc
Čk fi bílá W'f57 c

Čk 2 žlutá

Čk :í žlutá 581ro5í)le
Čk 4 žlutá 58 fo5 e

Čk 5 žlutá 58

Čk G žlutá r7'yřo58iíie
Čís 2 míchaná 5S 0iMU:
Čk II míchánu W(uM e

Čk 1 míchaná 57i757-y- '

Čís 5 míchaná 57 (ň7je
OVUK —

Čk 2 bílý StVútXtc
Stniidiinl 115 (o :i5 '

čk :i híiv :i:ri řo:i !- -

čk 1 bílý :wvi(ó-:w-i-

JEČMEN —
K sladování 17fo52e

Čís 1 ke krmení
ŽITO --

Číslo 2 y2'j(o0:ie
ČMo yoijfíiun-

-

DOItCHESTER A OKOLÍ

Manželům Kred Aafránko

výui nanzeii zdravý synáček

(Iratulujeni !

- fíád Tábor ' (' H J jenž
vluHtid pěknou spolkovou síň bil

l KlcHsiutt llill Nt li docílil mač
11 ht ŮK[ěcbii iddcduii iuLkánl ohlú
šek od iibchixlnlků X Oonhester
na iiiivoti upoiiti pro spolkové jev i

šlé jel se pravě nlmtuvuje Jest
námu le brati I od Lsďl Tábor ne

pi Že pokračuji spěšně ktl pře
du

druvý jedenáct bber váli
I syuAtVk Marioíi n limulebiui An

tun Ko Uťkitvý ni Níiic rutubi

- Ktlo by oh5 1 iiívSu h ji í

diVťŮ plál M'ňie lviln ti předpUl
né l tiilm iLtpUtiirt na H Lnsk v'

Kikrok ibi W il b r S b Un fU
Kati tiiii tw nk bude obratem

pulty Kťtíbuiii Til Liďuni naie

pilíinvi Cj ty uikeiVí itovm
kv 1 iclUli s ttkoll iwvm bikivě
litxisli tU Witl-e- r uhh předem
UtliViiltie rtlečité dfky

IWANTON AOKOLt

- Kfju ťďp Juk tucikal
lhtinii HilmtUtiit IVilu y utefý M

íiruMŮ iuv ith i kvdia ivM'ta p

Omaha Neb dne 12

%00%0%0%0+0%00%00%00%000M0+0%0M00000%}
0%0%0%0%0%0%0%00%00%0%0000000%0%0A00%000

kí v'' i Ucii jn íii jména opomenu
ll jslll' lieílllym nedopatřením zji- -

ulili a kteří nám zajisté laskavě

prominou byla nim velice vítanou
a všem Jsme za jejich milou pozor
íiont velmi povdéční - - Krajaně
kteří kdykoliv do Omahy za bz-nýi-

zálcitoHlmí zavítají jhoií
nám vždy vítání a éíni nám to
zvláštní olčšení mťižeme li jím

(ýti dobrou radoií íiápomocni

TRŽNÍ ZPRÁVY

So Omaha L'} října 1 íi 1 5

Kívoz hovéíbo dobytka do tr
hu byl značný (Vlkem přivezeno
bylo TM kar což byl nejvétší pří
voz ze všech amerických trhu —

1'redeháze jícím rekordním píívo- -

zen byl onen dne 'JO září kdy (m'J

káry hovězího dobytka byly do

trhu dopraveny Všeho dobytka

dopraveno bylo do trhu %2 káry
eož také znamená rekord Ked- -

cbázejícím podobně velkým dnem
v přívozu dobytka byl 15 říjen
líMl kdy 870 kar dobytka vše

ho druhu bylo přivezeno Koně

vadž bylo třeba přivezený doby
tek nejdříve rotříďovati trh ne

byl zahájen až v pozdějších hodí
nácli ranních Následkem velkého

přívozu v míst ním lihu a také v

Chicagu a KansaN City byl sklon
k nižším cenám Ceny byly o 10 až

ló ccntíi a v mnohých případech
až o 'St centů nižší nežli na sklon- -

k ii minulého týdne
Ceny hovězího dobytka byly

následující Kěkní až vybraní
ročei !!M)0('08r) firostřední až
dobří ročei $Hr0(7ÍMM) obyčejní
až prostřední ročei íjíir'0(W HM)

pěkní až vybraní kornou krmení
volci !)00fo ')H"t prostřední až

dobří H:íO(o ÍÍ00 obyčejní i

IroHtřcdnl $i7óóH:i() nejlepší
volci z pastvin 810(oH1(} dobří
až vyhraní WJtOOi 810 prostřed-n- í

až dobří sf700í' 750 obyčejní
$000(71 700 dobré už vybrané krá

vy z pastvin $"H"i(?í!1' pra-středn- í

už dobré krávy $"i(MKW

Ó'J" obyčejné už prostřední $'575

(o r)00 dobrý až vybraný dobytek
k žíru a krmení 740 7H5 pro
střední až dobrý G80(W 775 o- -

byčejný až proat řední $'ijt()0i OHO

jalovice k chovu ij575(V 700

krávy k chovu $550(' fi'J5 telit

ta k chovu $050850 telata k

zabití iMOOCo 1000 tuční bulící

Křlvoz vepřového dobytka nebyl
velký Misledkem male zasouy a

dosti příznivých zpráv z trhů ji-

ných trh otevřen byl při cenách

vyšších Hned v hodinách ran-

ních nabízeny byly ceny o 10 cen

tů vyšší a v mnohých případcrbJ
až o 15 centů Poptávka byla do-

sti dobrá a tak téměř všechno co

bylo přivezeno prodáno bylo v

hodinách ranních Nejvyšší cena

byla ijiH10 Kvalita přivezeného
dobytka byla lepší než na sklon-

ku minulého týdne Jateční
i nakupovačí pro vývoz

zakoupili všechno co v trhu se jim
hodilo Většina prodejů byla za

ceny $M15(o 8'tO a nic neprodalo
se pod $8(M) Kniiněrná cena byla
nejvyšší od posledního měsíce

Skopového dobytka bylo přive-
zeno do trhu 12(XM) kusů Je to
asi stejný počet jako přivezeno
bylo před týdnem ale o míněné-- vl-

ec tiei přeii dvěma týdny a téměř
o 8000 kusů vlee neŽ stejný den
roku minulého Křivou v místním

trhu byl větší nei v ostatních

trn leh dohromady Na

počátku trh byl nestálý ale ceny
ptadčjí mi upevnily a trii 4e rychta
ku piedu Většina přivem-nýc- je

i !'! prodána bvU u ceny # 50

j(ix ]5 Konledně udiliA cena bvb

uťjvyiUI ťi iHiu ilne Ku jehAatfeh
ku kriiient by In dubtí puptávka a

pi dávaly c ři eeny pevné
CeiiV kkopuvéhu dubVtka llV

iiUÍetluji li JehůrtLi dobrá al V

bsaiA iHftmuMtulj jchňata ku
krifimd ♦?'J"hi 10 rwhA pro
hvd Ml vybraní fYTVu 71

rHil ku krmeni tYNVnUO

kupií přišlí cdnt ni vybrul
♦ Wktltl S OVťi dubló ni VvbřA

n Í"k5'%íHYs ovce pnuli rdnl
1 dubrí f l í V t ku knu nl

thuMio II íljtu KL
Kihe (tovťiUui itahjtU (

knili rh tnHililťitý j diuii4 i vo
U iMKki! 1U5H4 #ípdnl vidi tli li)
ítHt1j kávy )i jUivícp lltm--
v Pii !u f LVm II Ml

Kflui prt yt tíh
přt rrnt'H lil tkl Hl pinii í
i) It ttUitit přp Mltta

Niípoj

vaáich před kň

října 1915

lnuli aihu i444
U ktkfmk rkii li

ST 10UISUSA

Čt a t i 4ti { % ť i "Halm
k ho Kokiiiku" Viéinl ibddis kdvi

plcdpbtlná Jitvititt lt 4 (elitu ěasa

pi do N liber Neb tnl fl7

hpiui kvUíiuit kaldémti před

pUlítelí bíid putini liniil imI4
i Cii-mp- tento rtluttujt ttojnA

píUní J- - likoi pfioAéí hojné nkrř

il l rprav a d vUiU pimm htt íii
d

RIjokolení Američana prohlAílla DUD

WEI8ER králem veškerého lahvového

piva Jeho pověst Jest meílnarodnl Perli ti
votera — má iílvý lesk — peni a překypuje
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