
11Pokrok Západu
tři anglické a jeden německý časo- -

V W 111při zábavě naší byli Zvláštní dík

budiž divadelnímu družstvu za
vyhází při setbě obilí Jak jsem již

podotknul sejf zde obilí já říkámOD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ

Ví

temný předmět pod vodou blíže

ohledati zahnuvše tedy ke břehu

veslovali jsme znovu proti vodě
načež strýc na rychlo upravil ja-

kousi brzdu tak že aspoň trochu

lodku zadržoval a já zase bedlivě

prohlížel dno řečiště což nebylo
nikterak 6nadné jednak proto že

voda nebyla dost čistá a k tomu 4
— 5 stop hluboká pak kde voda

silně proudí všechno se jen ko-

míhá a předměty pod vodou jeví
se pohyblivě a v nepravých tva-

rech Než tentokrát vzdor všem

úskokům ošemetného proudu za-

hlédl sem zcela dobře kalhoty u

kamene zachycené teď přirazili

jsme kc břehu znajíce již místo

kde kalhoty leží uznal jsem za

nejkratšf nezlobiti se s loďkcrti jíž

nebylo možno pro silný proud
ovládat a pak nevyrostl jsem mar-

ně u Labe proto bojím se vody

jako kachna Za dvě minuty na

to odevzdal jsem staříkovi jeho
nešťastné kalhoty radost jaká
zazářila v jeho obličeji když shle-

dal poměr: $15:1 v pořádku
nedá se pérem popsat: Povídal:

"No teď pojedem domO z vese-

lá"! Ač $1500 ve stříbře něco

váží přes to byly kalhoty asi 300

stop dále odplavené
S úctou J Miller

pis roiona mestecjta roziciaua
se poaci Dřenu révy liinnorn
České obchody a český průmysl
sou zde zastoupeny následujícími
rodáky: Ant Langer fotograf
A J Langer vydavatel časopisu
Ant Jerman obchodník ve smíše-

ném zboží Anton Hajduk závod

krejčovský Fr Oliverius rávod

hotovým zbožím obuvn P Kaše

zbožím smíšeným K I Kadíš

ékárník Fred Sonnenschein po--

zemkový jednatel a Sp St komi-

sař Matěj Žáček kovář Gustav

Drahož a Fr Čejda hostince Jos
Drahož sedlář Kaudelave bratří
a Wisner řezníci Brázdovi bratří
střížní zboží F J Zajíček depu--

ty okresního pokladníka a A J

Valla deputy okresního klerka

Čechové west-pointŠ- tf jsou vesměs

kabrňáci to nasvědčují jejich
krásné residence a zařízené obcho-

dy Hrál jsem v pondělí večer a
k 'politování nalézal se ten samý
den v městečku cirkus než truc

tomu byla návštěva dosti četná

aspoň staří mojí přátelé a vůbec

Čechové west-poinš- tí neostali do-

ma sedět Na zdar jim!

Milé seznámiti se mi bylo ve

West Point s rodákem panem
Martinkem od Beemer který jak
v Dodge tak i v posledním mě-

stečku zábavu naší navštívil Pan

Martinek js rodák uvědomělý

zkušený rolník a vlastenec na slo-

vo vzatý jest to jeden ze starých
osadníků toho okolí

Počátkem měsíce června budu

mít potěšení navštívit Crete kde v

pondělí 6ho ve Wilber 9I10 a v

Milligan asi nho zábavy pořádati
budu Zrůst a pokrok těchto

městeček jakož i Linwood a

Bruno oznámím později
Na zdar! A Z Donato

Odjezd a příjezd dráh

VyJíidi
Omahy

Chle Bnrl 0lncriPřAJiMi do

lili východ Nidrsii na 10 a Masoni od vých

skoro celý rok alespoň celou zi-

mu a proto může zde jeden far-

mařit 100 až 200 akrů půdy a ne-

musí sobě nic jednat mimo co ne-

může jeden sám dělat Zásobeni
souce tou ncjčistší vodou z okol

ních vrchů pak občerstvujícím
vzduchem vanoucím z Pacifického

oceánu bylo by věru divné aby
zde tylo nezdravé podnebí A pro-

to není divu že sem přijíždí na sta
idu z východu na uzdravení Ve

změme statistiku Spojených Států
z r 1890 a nalezneme že průměr-
né úmrtí za censusový rok obnáší

39 na tisíc obyvatelů po celých

Spoj St kdežto v Oregon prů
měrné úmrtí obnáší pouze 82 na

isíc Zde podávám 9 států u po
rovnání s Oregon kteréž počítají
se za nejzdravější ve Sp Státech
mimo New York Ale žádný z nich

nemá tak malé úmrtí jako Oregon
mimo Kansas který jest druhý po
nás Oregon 82 Iowa 92 Min-

nesota 119 New York 205
llinois 138 Indiána 11 Kan

sas 84 California 146 Missou- -

ri 12 1 Kcntucky 128 Spojené

Státy 139 Dle toho jest Oregon
v popředí všeeh co se zdraví týče

Fr IIrubctz

:

MONITOR

poítnvcn byl podobní jako válečný
Works v an rranclscu a viiuiou naai

bezplatné propůjčení nám síně

manželům Mathauserovým ne-

zapomenutelný dík za pohoštění
akéhož se nám u nich dostalo

V neděli ráno po neskvělém se

vyspání popoháněl jsem valášky
West Pointu Krajina v těchto

končinách není tak kopcovitá ja-

ko ze Schuyler do městečka prv-

nějšího Poznal jsem také že po
celé té čáře z Dodge do West
?oint staří osadníci bydlí S ne

malou pozorností sledoval jsem tu

každou farmu Krásné výstavné

stavby vysoké stáje velké krásné

sady a vinohrady asvědčují že

tu staří a zkušení rolníci dobrý a

bohatý základ mají As míli od

městečka Dodge stojí osamocená

malá hezká budova a jak mi sdě- -

eno síň to řádu ČSPS

Dojížděje k městečku West
oint doznati musím že jsem byl

zrůstem a rozlohou města nemálo

překvapen Neviděl jsem jmeno-

vané městečko jak před 22 roky a

toť se rozumí že za ten čas se

mnoho změnilo

Po ubytování se v jednom hote- -
V VI 11

u který městečku veiKou cti ne

ní šel jsem toť se rozumí vyhle-

dat staré známé Mimochodem

řečeno myslel jsem že najdu toho
neb onoho známého bez optání
se Ale ouha tam kde stávaly
malé a dřevěné chaloupky stojí
nyní cihelné paláce a obchodní
veliké budovy slovem West Point
udělalo pokrok veliký

Vkročiv do kapličky pana Gust
Drahoše kde každý žíznivý pout
ník občerstvení nalezne byl jsem
ak mladým tak i starým Draho
šem hned poznán a vřele uvítán

Netrvalo to dlouho a objevila se

tvář starého přítele pana Zajíčka
Fred Sonnenscheina a na posled
i pana Antona Langra Prohlížc
11 jsme se navzájem zbělili jsme
všichni než doznali jsme jedno
hlasně že isme truc naším šedi

nám ještě husaři Inu bodejť že

za 22 let se i vlas změní NavŠtí- -

viv rodinu pana Antona Langra
potěšil jsem se nemálo seznámiv

se tu s mladým panem A J Lan-

grem redaktorem a vydavatelem
"West Point Republican" S po
těšením tu doznati musím že jsem

byl nemálo překvapen a potěšen

slyše pana Langra mluviti česky

Jak jsem se i později přesvědčil

neoslýchá se jmenovaný mluvtti 1

ve společnostech cizojazyčných
Cechem mluvou českou CeŠtí
důdové se obyčejně za mluvu če

skou stydí třeba že jim 1 angliči
na v hrdle vázne

Pan A J Langer má zkušenou
minulost za sebou a dobrou
skvělou budoucnost před sebou

Narozen v Detroit Micn v roce

1866 přestěhoval se jsa rok sta

ry s rouici svými uo umany a na
to za dva roky odstěhovala se celá

rodina Langrova do West Point
Neb Zde navštěvoval mladý L

školy a vyšed z nich učil se sa- -

zečství (při listu jenž nyní vlast

ní) Ve stáří sedmnácti roků jel
do Omahy kde po sedm roků co

sazeč a zpravodaj se zaměstnával
Téhož času panoval v Omaze veli

ký pozemkový "bum" jehož se

mladý Langer súčastnil v němž

také za krátký čas podnikem
obratností hezký kapitálek získal

takže se v roce 1889 do West
Point vrátil a časopis jenž nyní
vlastní se vším všudy vykoupil
V roce 1891 byl presidentem Har
risonem nominován za poštmistra
west-pointské- úřad který přes
čtyry roky zastával Jak jsem se

přesvědčil požívá pan Langer
mezi občany tamnějšími vlivu ne

všedního Časopis páně Langrův
má velikou rozsáhlost a teši se

velké oblibě toť se rozumí že
mezí pravověřícími republikány

Jak jsem se dozvěděl čítá West
Point okolo 3000 obyvatelů má

sedm salonů sedm kostelů Má

veliký a snad největší mlým a má

lámu v Nebrasce jeden pivovar

Lili ERTY Oregon (Mrač)
Počasí vc státu Oregon liší se val-

ně od států východních Zde není

nikdy takové horko ani taková

zima jako tam za minulé léto

mfi zde nebylo ani jeden don

kdežto v Illinois jak

stoupnul teploměr nad 80 stupňů

již jsem nebyl žádné práce scho-

pen což bylo příčinou mého vy-

stihování Jsa zaměstnán v uhlo-dolec- h

po mnoho roka nebyl jsem

zvyklým velkému parnu a proto
když jsem začal farmařit byl jsem

užehnut sluncem což mně tehdy

již dosti chatrné zdraví na dobro

podrylo A zde ačkoliv bylo až 96
!nad nulou přece jsem dčlal tu

''nejtfižší práci na poli beze všech

nepříjemností Každý den vane

příjemný vánek od moře a při tom

nej větším horku když vstoupíte do

stínu stromfi naleznete chladný

občerstvující vzduch čehož na vý-

chodě nebylo a pak ať jest přes
den jak chce horko vždy máme

chladnou noc což činí příjemný

spánek po němž ráno člověk vstá-

vá svěží a odpočinut hotov zase
k další práci kdežto na ýchodě

byly noci tak parné jako den a

jeden se vůbec ani nevyspal a rá-

no vstával celý zmořen a ku práci

neschopen Sněhu zde padá velmi

málo a ten nikdy dlouho neleží

prší zde na podzim v zimě a z ja-

ra takto ale prší vždy dosti dlou-

ho z jara ku zajištění dobré úrody

Jak staří íarmeři praví za 50 let
zde nepamatují ani jednu neurodu
V měsíci červenci srpnu a v polo-
vici září zde vůbec nikdy neprší a

zde jest to velké pohodlí pro far

mera pomáhající mu při sklizni

plodin Poseká seno a vozí jej až

má čas třeba za 2 měsíce a tak

jest to i s obilím s ničím není

žádný spěch Neposeká-l- i pšenici
dnes tak ji poseká zítra aneb za

týden dva až tři Klasy se nikdy
neohnou jako tomu bylo na vý

chodě a při mlácení Žádný nevozí

pšenici s pole tam ji složí v py
tlích do stohu a vozí ji až má kdy
Zde podávám obyčejné spadnutí
deště za rok u porovnání s jinými

státy: Salem Oregon 44 coulů

Albany N York 31 do 51
'

Bath Maine 30 " 50 '

Charleston S C 40 " 76 '

Frankíort Pen 44 " 54
'

Michigan 35 '
Marieta Ohio 51 do 54 '

St Louis Mo 42
'

Washington D C 41
'

Shora uvedené udání vyjmuto

jest ze signálních stanic Spojených
Států Dle toho jest vidět že se od

jiných států mnoho neliší Tempe
ratura dle udání pozorovací stani-

ce v Portland za posledních 1 2 let

jest jak následuje u porovnání s

městem New Yorkem za ten sa

mý čas:

i Jara v letí podílní prim

Záp Oregon 51 61 42 52
N York C 48 72 31 51

Dle toho jest vidět že počasí
ve Willemette Valey jest 11 stup
nů chladnější v létě a 11 stupňů
teplejší v zimě nežli jest v New

York City Teploměr málo kdy
stoupne výše než 90 stupňů v létě
a velmi zřídka níže než 10 stupňů
pod bod mrazu v zimě Za posled
nich 10 roků klesl teploměr jed
nou až na 0 A jak jsem minule

podotknul není zde žádných bou

ří blesku a hromobití ni cyklonů
ani nic podobného Déšť zde padá
velmi drobně zvolna a proto nic

vymele Ať jest jaký chce vrch

nenajdete na něm ani jediné stru

Šky od dešťů jako tomu bylo ve

státu Illinois Tam jak byl pozc
mek jenom trochu vršitý tak za

pár roků byla všechna vrchní zem

splavena do potoků Vím to ze

zkušenosti Udělali jsme na naší
farmě rybník a za dva roky byl za

nešen s voda šla rovně přes hráz

V- -A
skoro každý rok odplavaly

brambory a kukuřice i se zemí do

potoka A potom co zbyteční t

nice určen pouze jen pro službu pobřežní vdor tomu ukázal sa vSak schopným

48 rino CblcagNký expres 416 odpol
U5 odpol „ Vestibule 765 ráno
M odpol C'hicaKo8t Louis 250 odpol
I 40 ráno I'aoJunctlocvyJn 810 odpol

B £ M R It
na xípad Nídmii na 10 a Muon od lipadu
35 odpol Denver denní expres 406 odpol
36 odpol Deadwondský Expres 406 odpol
36 ráno Denvrexp každodenní 936 rino
06 veder Llncolnský místní 745 veíer
56 odpol Llnoolnský poitorni 1130 dop

Vyjma nedčll

KCy KtJo AC B

najlh Nidr&ii na a Mason od Jihu
06 rino Kan Cy denní expreuftJOrino

1000 voíer " noíni " 10 odpol

Union Pacific
na tipad Nidrail na 10 a Mason od západu
4U6 odpol 1'nilovni rychlovlak I0SK) rino
8 'jOríno Orerlund rychlovlak 446 odpol
636 odpol Grand Island roíttni 160 odpol
406 odpoL Heatrice3troinbur' 350 odpol

Vyjma nedčll

Chicago tt N Western
Nádrail na 10 Marcy u)

11146 rano Vchodnl Express 540 odpol
630 odpol OlilcaKKky osobní 800 ráno
446 odpol Vestibul rychlovlak 310 odpol
73 ino Carroll fc bloux City

Vyjma nedřll

ChleMIl wA KUPaul
Nidrail na 10 a Mason

30 veíer Chicagský rychlovlak 806 rino
II 00 dop Ch aSIoux City expr 336 odpol

Vyjma nedřít

Mlasoarl Palfle
Nidrail na 15 Webster

300 odpol Kansas Neb !! rino
DW večer StLoul8nkJ a K Cexp oSOráno
J15 odpol Nebrasský mintní 900 ráno

F E Mo Valley
Nidrail na 15 Webster

100 odpol Kxp do Černých Vrch 4 600 odpol
I (JU odpol Wyomlntský express 600 odnol
7M rino Norfolkhk express 10J ráno
615 odpol StPaulsky express J10 ráno

Wabash B K
Nádraží na 10 a Mason

430 odpol Ht Louis expres llSOdopol
540 ráno Qulncy local 1046 vetor
lUDdopol f t Louis Cannon Balí [430 odp

Omaha Kansas City aad Basterm K R
Omaha and (tt Lomls K K

1046 veter IQuIncy local denní! 540 ráno
II 30 ráno pt Iouls and NY tem 430 odp

Ch Reck Island P
Nidrail na 10 a Mason

Na východ:
iOO r no Východní express S36 odpol
4M) odpol Itenver a Vestibulový 130 odpol
700 veíer Nudní express 916 rino

Na tipad:
13S odpol Denver a ChíoaRO 105 odpol

Na Jih:
546 odpol Texas Okl Express 1040 ráno

MONTEREY

parník "Oregon" v loděnici Union Iron
ou kontraktům prual byl r IWU Jt-J- t

na vyslaní jeho k ostrova in filipínským

Ze Scbuyler a okolí

'Je to cbfizu po tom uvi ti
kmín su nona ílnc
sotva přejde Jedny hory
lineu se najdou jme

Takovouto notoval jsem si po

poháněje valášky ze Schuyler do

městečka Dodge a odtud pak
dále na půlnoc do městečka

West Point V sobotu 7ho hrá
li isme v prvnČjším městečku

Dodge a ač bylo počasí hezké a

příjemné nebyla návštěva taková

jakou jsme vůbec očekávali Než

byl to večírek milý při kterém

jsem měl tu příležitost a potěšení
seznámiti se s několika uvčdomě

lými rodáky jako je pSt Studni
čka dobrá síla ochotnická a řídi

tel tamního divadelního družstva

který as míli od městečka na do

bře zařízené íarmičce žije Dále

pak s panem Mlynáříkem švagrem

prvnějšího rodáka který též po
blíže městečka rozsáhlou farmu

vlastní Dále pak měl jsem to

potěšení sejiti se zde s vlastcne

ckým knězem panem Brožem

který co farář tamější osadu zastu

puje a zpěvem a hudbou rodákům

tamějším přispívá Zmiňuje se

o hudbě podotknouti musím že

má městečko Dodge ve středu
svém znamenité hudebnické síly

jako na příklad pana Srba který

jest pravým virtuózem flétny z

které čarokrásné tóny vyvozovati
dovede Nemohu jinak než ve

řejnou cestou vzdáti vřelé díky
všem milým rodákům kteří nám
v jakémkoliv způsobu nápomocni

i plavby dmi a proto pouiytIl m laku
ku sesflent Kkadrony Dcwey ovy

PATTERSON Mo — Ctěná

redakce: Krajana J Cejtika z

Wayne Co Mo potkala vážná

nehoda dne 15 května Idoucí- -

jda domů odkudsi bylo mu pře-

brodit řeku Vysvlékl se do půl

kalhoty svinul pod páží a hajdy
do proudu Reka v místech těch

není sice hluboká 3—4 stopy
však silný proud strhl jej níže

do ještě většího proudu Co a

jak dále se s ním dělo o tom

mlčí Myslím však jen že s těží

vyvázl utonutí jednak že nezná

plovat a pak čítá kol 70 let stáří

Mne svěřil toliko že tam utopil

kalhoty a 1 5 dolarů (stříbra) jež
v kapse kalhot měl Dyla to proň
ztráta značná Nedivil jsem se

znaje poměry jeho že všecek ne

šťastný přišel ke mně ten samý
den k večeru se žádostí abych po-

mohl mu nešťastné kalhoty hle

dat ten den bylo již na to pozdě
za to ale druhý den (16 května)

brzy po ránu byly jsme již na mí-

stě u řeky Vsedli jsme do loďky

a pracně veslovali proti proudu
urazivše asi míli oznamoval strýc
Že jsme na místě Nechal sem si

ukázati přesně místo kde kalhoty

strýc upustil načež studoval jsem
směr nejsilnějŠího proudu a jeho

záhyby kudy asi odnášela voda a

kde asi tak uložila poměr: 15— 1?

jedny kalhoty a 15 "bryaňáků"
totiž Počali jsme s hledáním

při druhém spuštěni dolů po pron-d-
u

zahlédl jsem cos temného pod
vodou však proud strhl dále loď-

ku tak Z nebylo nám možno

v tt

Prérijní psy teraski ve verky skokany
mysl a podobné 4 sj—

M0XALL C0PHER K1LLER"
leni tablje vyvotujic plyn Jest laclnejií
bexpeniJAi neill stryrbnln Zsllets flc v
kolkách a olxlriits vaorkovon velkou libet
Ctrkulite a ceoníky Jednatelům sdarma

NOX ALL MM PA N Y Crete Nenr
lm Krajan W II Hteldl Mftr

rfcdpUUé a UMpfxláft rtsutstfrmst
11100 rciii


