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6 Pokrok Západu
Z cesty pro Pokrok Západu ktočilejší a uvědomělejší aspoň v

prohibici nevěří a tri veřejně ote
1 Z Hackensacku N J bylo

oznámeno že utonul tam při chy-

tání raků krajan Václav Koutník

ADttESÁŘ

ČESKÝCH SPOLKŮ

HOVORNA

Poum doUijr p nm Wacin Um tel opatření
dojdou uuvllmnuii aodpoTldl Popisy
Mpoďepmni' anonymní nalétnou

pohodlného mikta v koti

CLEVELAND O —Prosím
mi kdo byl prvním

svobodomyslnosti
Váš II Novák

Odp : Záleží na tom jak vyklá-
dáme si pojem svobodomyslnosti
Webster na příklad definuje

následovně: "Ten
kdo přemýšlí neb tvoří si mínění
neodvisle od autority jiných zvlá-

ště v ohledu náboženském ten
kdo tvoří si mínění neodvisle od

autority zjevení neb církve nevě-re- c

— výraz přijatý deisty a skep-

tiky v osmnáctém století již ve

spisech Addisonových jenž naro-

dil se r 1672 a zemřel roku 1719
čteme: "Atheista je staromódní
slovo já jsem svobodomyslník
(freethinker) dítě" — Dle první
Části definice Websterovy byl by

svobodomyslníkeir na příklad Jan
Hus neboť on zajisté "tvořil si

mínění neodvisle od autority ji-

ných ve věcech náboženských"
Giordano Bruno (narozen r 1550
a upálen r 1600) jenž úplně sa-

mostatně začal vykládati jsoucnost
boží a bez milosti tepal všecky

"taje" náboženské avšak správně
za prvního rozšiřovatele svobodo

myslnosti (nevěrectví) může býti
pokládán Voltaire (nar 1694 ze-

mřel 1778) On a současníci jeho

nazývali se poprvé svobodomysl-ník- y

Jest-l- i snad pan tazatel mí-

ní kdo byl prvním rozšiřovatelem

nevěry mezi Čechy americkými
tedy můžeme odpovědíti že tak
dalece jak víme byl to Vojta Ná-

prstek kterýž v letech padesátých
vydával v Milwaukee nevěrecký
německý časopis kterýž byl též

pilně čítán Čechy německé řeči

znalými Nejhorlivějším jeho stou-

pencem byl tehdy jistý Jan Bore-

cký kterýž símě nevěry pak roz-

séval kdekoliv se ocitnul Nejdří-
ve v St Louisů kamž z Milwau-

kee se přestěhoval pak později v

Chicagu kdež hlavně jeho snahou
založili Jonášové protináboženský
časopis Pokrok jehož nástupkyní
jest Dennice Novověku Zajíma-

vým jest že týž Borecký v brožůr-c- e

kterouž před nějakým časem

vydal kárá Snajdra a Zdrůbka co
škůdce svornosti v emigraci české

proto že prý dělali to co on sám
dávno konal před nimi'

PRAGUE NEB —Musí člověk

zaplatit daně na majetek který
vlastně nemá? Občan jeden má
totiž platiti z dobytka který na

prvého dubna vlastnil krátce však

před příchodem assessora jej pro-

dal a za stržené peníze dělníky
vyplatil Na otázku assessora

jestli na prvého dubna dobytek
měl odvětil že ano nyní že jest
však již pryč Assessor však do-

bytek odhadnul a nyní má platit z
něčeho co nemá Donutí jej zákon
v případě takovém k zaplacení
daně? A K

Odp : Podle zákona ano Zá-

kon ustanovuje Že se daně platí z

toho majetku který člověk má
dnem prvního dubna a assessor

byl proto v právu Ono se to si-

ce zdá nesprávným a nespravedli-
vým když má někdo platit daně z
něčeho co měl před 6 měsíci neb
dříve však po stránce druhé pří
bedlivějším rozvážení musí se ati

že jest to jediná zprávná
cesta aspoS v theorii jestli má
všechen majetek podroben býti
dani

ČEŠI V AMERICE

1 Účetník Jednoty Táboritú vy-

dat právě svoji zprávu za tři roky
za dobu od i zářf 1895 do 14 zá-

ří 1898 Vychází z ní na jevo Že

spolek čítá 935 členů na zemřelé

bratry (po $400) bylo vyplaceno

$13400 na manželky (po $100)

2ooo Na sjezdu v St Louisů

konaném usneseno bylo upraviti

poplatky dle stáří Příští sjezd ko-

nán bude v Clevelandu

1 Podivnou zlatou svatbu měli

manželé Vavřinec a Marie Čer-

ných Dojemnou tu událost rodin-

nou oslavili v chudobinci okresu

Belmont O — mezi cizími lidmi

Pan Černý narozen byl r 1823 a

jeho manželka r 1822 Svatbu

měli na Křivoklátě 27 září 1848

Měli 8 dítek z nichž zůstala však

na živu pouze jedna dcera která

je dobře provdána ve Vídni Ostat-

ní dítky zemřely vesměs v nejlep-ší- m

a nej nadějnějším věku mezi

20 a 30 rokem Je jim smutno v

chudobinci ale jsou prý rádi že

mají aspoň nějaký útulek na stará

kolena

IV chudobinci dunningském
zemřel starý občan chicagský Jan
Strobach Přijel do Chicaga roku

1865 a byl tenkráte jednatelem
"Národních Novin" Když tyto

zanikly chopil se s manželkou

svojí obchodu preclíkářského

jímž vešel ve známost navštěvova-tel- ů

všech tehdejších zábav Asi

před sedmi roky byl nucen uchý-li- ti

se do chudobince Při smrti

čítal 84 roky

1 V Chicagu zastřelil se 52letý

krajan Frant Táborský 16 roků

ve městě tom bydlevší a přistěho-

valý z Kamenné Lhoty u Kutné

Hory Před časem postřelil jistou
Schluntovou matku jednoho z ži-

dovských výrostků neustále jej

obtěžujících a nyní dán byl pod

vysokou záruku Z obavy Že ne-

mohl by ji sehnati učinil životu

svému náhlý konec

IV Chicagu zastřelil se 3gietý

krajan Vít Štěch Byl to pijan

jenž nepatřil ku spolku žádnému

a nemocnou manželku zanechal

zde se čtyřmi dětmi v poměrech
tak trudných že ani na pohřeb

nemají Do Ameriky přistěhoval
se Štěch před 14 lety z Chlumu u

Třeboně — Josef Bárta 281etý

dělník z téhož města měl také

dobrou vůli rozloučili se se

tem požil však málo myšího jedu
a tak zachován byl při Životě

zdali k radosti ženy a tří malých
dětí nevíme

1 Podivné neštěstí postihlo 22

letého chicagského krajana Vác

Sloupá Při prudkém seskoku s

vlaku upadl a překousl si jazyk
Dr Ocásek jazyk sešil a rána prý
se zahojí
1 S drahocennými věcmi zahrá-

la si tříletá holčička zlatníka Fr

Pousteckýho z Chicaga Vzala

nepozorovaně bedničku s klenoty
v ceně $600 a více ji zpět nepřines-
la Kam se poděly nikdo neví a

děvčátko to vypověděti nemůže

Poustecký má podepření že šper-

ky dostaly se ku jisté slovácké ro-

dině ale důkazy tnu schází

1 Marnou sháfikou po práci do-

hnán byl k pokusu sebevražedné-

mu clevelandský krajan Frank

Matěják muŽ ženatý a otec šesti

dětí Podřezal si hrdlo ale udělal

to špatně lékařským zakročením

byl zachráněn

1 V továrně bratří Fishů v Ra-ci- ně

utrhl stroj tříletému Frant

Kroupoví pravou ruku v předloktí
1 Na krajana Josefa Cibulku

při nakládání masa v chicagských

jatkách spadl hák a vypíchl mu

levé oka
1 Ve stáji clevelandského gro-ceris-

ty

T Šandy se chytlo a vznik-

nuvší tam požár natropil za 1 1200

škody
V New Yorku usmrcen byl

vlakem a na kusy roztrhán i81etý
Antonín Pitterman ještě něko-

lika soudruhy vracel se z rybaření
a aby se dříve domů dostali chtě-

li se svézti po nákladním vlaku

OMAHA
Řad Palacký l 1 ZČBJ

adbjraiv pravidelní tchlM vid S Stery y
měfol o 8 h veW t I30S JI 1 n I ťrea
K W Bárto! UJ váo BureX 923 JU S sl-

ul vCetnik Simon Rokntek IBIS Willlnsl
Těl Jed Sokol v Omaha

jdbfrá tri pravidelné aohtie kaidy druhy
ítvrtMk v míNÍcl vfr ve vé miHtnimtl XOS

80 18 St Předl Kurt Havelka IIMSo 14U
Bt tajemník H W Uartui 1418 rwar Poppletoa
ave metník Vr J FIMa 1418 ťnppleton ave
Pokladník Ant Kment 1247 So 16 Btr

ťodp Sokol Tyrš 1 '

odbva tvé ecbAie dvakrát mfHÍÍnS kaidou
1 neděli a 3 pondíH v mMcI v afnl Metauvě
Celorotm Mibbxe odlévá ae 1 neděli v říjnu
pAllotnl Ncbiiie I nedMl v dubnu a tvrtienl
v lednu aerpnu Předseda Fr Hvojtek

Kr Bvobodn ta] Jobn Cbleborad
124(1 JIŽ lAtiul díetnlk Jowf Kaipar 1430

lli 13 ul HoltWdaik V K Kanci 131b 13

mrvbor majetku Jo Nimec praporaíaik
Jot Merx duaurce Fr Vojtich

Jau Hus Lože { 5 Byt Pjthla
odbfva sch&ze každou první a třou attoda v
m£stcl v Národní síni na 13 a Wlllinm ul Ve-

licí knucléf Kd Kel'b 4016 Ho llth atr Htráice
aruhlvu a peteit K Vodítka 101 N 15tb atr
Hiráioe financi V Přibyl 121 jit 13tá ul Po-

kladní Jog Novák 13111)11 13tá ul

Bohemia Lože ě 314 AOUW
odbývá svá pravidelná Bcbuio v Národní siní
kaidou 8 a 4 středu vefar K W Uundhaner
M W V Blába U„ 1704 Ho 18 St„ J V Vauek
KWlOHo 14 Bt a Rottewater upoL lákaF
ca Bee Bulldlng

Tábor Colnmbns ě 69 WOW
jdbývá echftze kftMó 2bá úterý v mtíci v Ná-

rodní ni 11I v 8 ta veíer Předseda Vr Svoboda
lCU Ji 13 ul Mítttopfedmda Kr Heoin Taj
F J Kltle ittod Ht„ bet 04 P Kouth Oma ja
Pokladník V J Nepodal 1184 Jií 14 ul

Sbor TlaKtlslara ě 29 J t I)
oábývi whfte kuidou l nedMI v měníc! v Ná-

rodu! síni o tthi bod odp PredHedkyní pf A

Kllnov Tajemnice É Randhauerová 1008
Ho 12 Ht Ačetnice K Bartoš Pokladnice
Josefa Moučková

Sbor Bolťiilara i 60 JČD
oaoývá achfize kaidou 3 neděli v mísící v Ná-

rodní aínl o 3 b odp Předscdka Anna Krej-
čová 1240 Jlí 13ti ul tajemnice Frantlsk 6a
pek Jií II ul of Hnice Antonie Maolio-v- á

izai 80 lft Ht pokladnice Antonie Kmen-
tová 1347 Ji 15 Ol

Sbor Hvězda Nové Doby ř 86 J t D

sdbývásvá aohfize kaidou 3 neděli v měsíci ve
3 hod odp v aínl Metsově Předttedkyně Apo-
lena Kunclová 4028 80 13 Htr taj Vllbemi-n- a

Bartošová IfiM Ho l3tbSt Aěetolce Km
Ohleborád 1218 80 15 atr

Sbor Marths Urove £ 10
odbývá svá pravidelná cb&ze vidy 4 neděli v
měnci v Národní KÍnl Předsedkyně Marie
Havlíčková 13 a Wllliam ul mÍMopředited-kyo- ě

Lena Kunclová tajemnice Nellle Svobo-
da 1334 i litá ul pokladnice M Koukalová
1301— 14tá ul prívodkyní Anna Krejčí

Sbor Čechle D oM 161- - A 0 U W
ad bývá pravidelná acháte kafclý druhý a 4tý
ťtvrtek v měsíci ve 3 bod odpoledne v míst-
nosti pana J Havlíčka v Národní síut

Žižkovský mísu) před Kosy
obřadnlce Anna Havllěek tajemnice

Ludmila Mlaskaí ěislo 1SKL Jlní 14tá ulice
acetnlce Marie Htrukel pokladnice Josle Va-
cek provoděni Kbiena Havlíček vnitřní
strii Mario Majer venkov strál Anna fierný

Sbor Lilie L 9 Kraba Dřevařek
odbývá svá pravidelná schbzt ídv v čtvrtou
neděli v měsíci v místnosti j J Hrocha Před-
sedkyně Marie Jiráková MU lil la ul mutto-p- ř

dsedkyni Julie Horáková 1211 Ji 16 ul
tajemnice Marie Samcova 1255 jlí 13 ul po
kladnlce Katle Wolf eo--tf

SOUTH OMAHA
T i Sokol r So Omaha

odbývá svá achnise kaídý I ítvrtek v měsíci
síni Kouteký Hnis Starosta Jan Kouteký
30 a Q nilce místostarosta J M Tobiát 18 a
V ul tajemník František Kadil W a 8 ni
iěetnik Jan Vouiáfka IX a Q ul pokladník
Frantliek Hátek 20 mezi N a O ul náčelník
Alois Krajíček

Praha loie i 328 AOCW
sdbývá avá pravidelná sch&ze ) a 3 středu
městci v aínl p Koutakýho Joscpb MaAin
P MWThomaaLrsecM WP J fltle taj!
O et O P Bt J Kmm uIKh oíeiník 18 a P
ulice

Tábor Cedar Wood ě 19 WOW
adbývá avá acb&ze dvakrát za měsíc kaidou S
sohotu o 8 b večer a kaidou I neděli ve 1 h
dp v síni KoiXxký Bros Předšel frant Vo-
lánek 7 80 23 W atr m(atOiřdH(hi Anton
Bemel taj J M Toblá ici I8th áUnL4ěetnlk Jan Zavřel pokladník Vr KouMky

Tábor Žižkov Dub r lli W 0 W
odbývá ave ach&se kaidou třetí neděli v misi
cl Předseda Dom Hlávka aktopředsedaFrank Hrablk tajemník Jamee Formánek

th Bt bet N4M pokladník Anton Pi-
voňka

Dír Prokop Yelký L 1180 IOF
ídbývá avá aebose kaidý první třetí čtvrtek
v měsíci v síni Frankovi v HoOma POK
John Kubát a K Jos Tssaokdídelc V O B
Václav Sobota K 8 Josepn Hrowu V323 Bon-bsva-

ave F B Fr Vasák 17 a Berrv:
Tresusurer J Hajný l aS SW J Kos k 23
Wyman JW John Bárta I O Jos ritaaek

17 a Q AG Alb Tesnokiklek

ÍU4 Palmové Din i 7

Kruh Dřevařek v SouthOmase odbývá auMasjsvá kaidá poaledui pondělí v městci v místno-
sti Br Koutakýcb Mart Vomáčka Déatojni
poručnioe Kleonora Eberl místopředaedka
Katle Vocásek 307 eo 4s'r tajemnice Fraa-tlěk- a

PlvoBka banksvka Frautllka Hvohoda
aoukromnliM Barbor Racek prtvodčL Kati
Vomáčka vnitrní atrii Frantlika Bárta vsa-
koval striá

Oííía 1 tMovmi fciy
D0 TEXAS

rmsrarfBilstor miniím

Kejlepií dráha do všech mlat

Kaasas laduaskám áseml Teiasa
aoui u raeiaekém fkHší

Jd přímo do

Conísa Dcnrru CnaiC

Pile A Z Dona to

Hned při mém příjezdu do Enid

bylo mi nápadno že se stanice

dráhy Rock Islandské v tak velké
vzdálenosti přes půl míle od

středu města nalézá Pátraje po
příčině dozvěděl jsem se že tím

vinen dopal dráhy nad nezdařilým
vývinem města North Enid které

Železnice na svou pěsť zakládali

počala Enid jest rozsáhlé městeč-

ko s okresním sídlem V středu
města založen jest čtverec na
němž okresní budova pošta a po-

zemková úřadovna se nalézají
Okolo budov rozházeny jsou mladé

stromky takže po čase Čtverec

onea v krásný park se promění
Dozvěděv se že rodák pan Fr

Rajar nově Živnost hostinskou
otevřel zajel jsem tam a také jak
se od starého mládence nejlépe
očekávati dá vřele a přátelsky

přijat byl Laskavostí p Rajara

prohlédnul jsem si město adoznati
musím že tu jsou obchody v nej-lepší- m

rozkvětu '

Druhý Čech s nímž jsem měl

to potěšení se seznámiti byl pan
E Woráček Jmenovaný rodák

je jedním ze starých pionérů kteří
se v létech padesátých do Ameriky
přistěhovali Sloužil ve válce ob-

čanské bydlel po mnohá léta v

St Lousu v Louisianě a i v Min-neapo- lis

Minu Když se Oklaho-m- a

otvírala a Enid zakládalo stal
se spoluzakladatelem a začal zde

rozsáhlý obchod se stavebním dří-

vím kterýž až podnes vlastní

Mimo to má jmenovaný rodák as
dvě míle od města rozsáhlou far-

mu na níž se krásná zahrada o

osmi akrech s pěkně rozsázenými

stromy jako: jablka broskve

hrušky a švestky rozprostírá Mi-

mo zahradu nalézá se tu velká vi-

nice v nejkrásnějším pořádku Vi-

děl jsem na cestě mé dosti velkých
i malých sadů a zahrad avšak do-zna- ti

musím že zahrada pana
Woráčka předčí každou již jsem
kdy spatřil

Nemaje žádného úkolu před se-

bou odjel jsem ještě téhož dne do
North Enid ve vzdálenosti as dvou
mil od prvního města Zde mi bylo
potěšením seznámiti se rodáky

bratry Švandovými kteří rozsáhlý
obchod vedou a mimo to i pšenici
od farmářů kupují
Jak mi sděleno bylo městečko

toto někdy ve velkém rozkvětu

jak obchodním tak i stavitelském

jakmile však okresní budova do
Enid přesídlena byla vzalo všecko
za své obchody ba i stavby pře-

stěhovány
1

byly do města Enid

Proto ta žárlivost společnosti že
lezniční Z pomsty postavila ač se
velice zdráhala stanici tak daleko
od města

Druhý den rozloučil jsem se s

územím Oklahoma a uháněl do

sousedního státu Kansasu

Přibyv ráno do města Caldwell
a nevěda kam a na koho bych se

tu obrátil zašel jsem na koflík

kávy v naději že se tu nějakého
rodáka dopídím Uhodila devátá
bloudil jsem po městě nebylo mi

nejlépe tedy zajdu do lékárny a

požádám o drobet kořalky než k

mému překvapení sděleno mi že
musím míti lékařský předpis
Tentokráte nepomohla výmluv
nost má že jsem cizinec a že mi- -

lerád zaplatím zlořád zápovědno-st- i
měl první svůj účinek na ná-

vštěvu mou v Kansasu

Zašel isem k holiči a Ptám se
zná-l- i nějakého Čecha ve městě

bydlícího a když mi sdělil Že tam

a tam najdu Čecha jménem Kuče-

ru pádil jsem na označenou mi

ulici kde jsem vskutku jediného
Čecha ve městě Caldwell bydlícího
nalezl

Pan Kučera jest vskutku jediný
Čech ve zmíněném městě a drží tu
tak zvaný "feed store" Jmeno-

vaný rodák vykonal aspoň na mně

milosrdný skutek za který mu po-

dnes ještě Žehnám KdyŽ jsem mu

totiž nemilou historku jež mne

byla v lékárně potkala sdělil ne-

váhal a pádil domů a potěšil a po-

zdravil mne zápovědnickými kap-

kami kansaskýmL

Druhý den přibyl jsem do mě-

sta Ellsworth a první mou prací
bylo vynajít pana J Čížka po-

čestného mistra řeznického kte

rého jsem pro všeobecnou zná

most ve městě dlouho hledati
nemusel Pp J Čížek a Kalina

mají ta rozsáhlý obchod mimo

řezničiny obchodují v dobytku ve

velkém a vlastoí rozsáhlé pozem
kr na nichž několik set kusů do

bytka chovají Pan Čížek vlastní

tél stádo divokých koní které

zjednaný Člověk jak do trnu tak
i k i'adl cvičí a aa něžpaa čížek

čzlrf oUbjX má

js cZzta čiUta po--

vřené hobtince má
Mimo pana T Čížka ie tu též

bratr jmenovaného pan G Čížek
až posaváde svobodný jako pták
v povětří Dále pak je zde pan
Kalina počestný mistr kovářský

pánové Krejčí a Vaílásek prodává- -

či pan Souček zedník ap Jukor

jednatel pojišťující společnosti na

Život
Z Elsworth vyměřenou jsem

měl "maršrutu" do Wilson kamž
s deštěm jsem odjel a s deštěm

přijel Ježto ubytoval jsem se v

hotelu nemohl jsem ten večer

práh pro déšť překročiti za to ale

jakmile pozdní kohout zakokrhal

byl jsem na cestě vyhledat pana J
Tobiáše u kterého mne rozličné

poštovní zprávy očekávati měly
Ntklamal jsem se Po přečtení
si rozličných těch "lejster'' byl
jsem panem Tobiášem uveden k

panu Gregorovi vyrabiteli havan-skýc- h

jež se všeobecné oblibě a i

chuti veškerých odkupníků těší
Odtud uveden byl jsem k panu
Václavu Sekavci který rozsáhlý
obchod ve zboží smíšeném tu ve-

de Ve společnosti s tímto vla-

stencem navštívili jsme krajany ve

Wilson bydlící První jenž nám
v cestu přišel byl počestný mistr

řeznický Při vkročení do krámu

bylo pozdravení pana Sekavce:
Máš? a odpověď: Mám Vstou-

píme a vejdeme do přilehlé malé

světničky kde teprve byli jsme
navzájem seznámeni a než jsem se
měl čas poohlédnout]' stála zápo-vědnic-

láhev Pabstového na
stole tu teprve poznal jsem co

znamenal pozdrav "máš" Po

odbytých čtvernásobných ceremo-

niích Šli jsme dále a neminuli jsme
ani lékárnu Vzpomenuv na lé-

kárnu Caldwellskou neměl jsem
ani chuti ale ve společnosti tako-

vého průvodčího s heslem "máš"?
odvážil jsem se dále a beze všech

průtahů byl jsem vstrčen vlastně
zaveden do tmavé komůrky a zde

při svitu lampy porážel se nesmysl
kansaských temperenčních fana-

tiků

Tak mi mimochodem napadlo
zda-l- i veškeří ti kansasŠtí lékárníci

nemají omočeúé prsty v zápověd-nict- ví

Aspoň tak dalece jak
jsem seznal mají na keotuckou
medicínu dobrý odbyt a i Pabsto-v- o

neostává nepovšimnuté
Milé bylo mi seznámiti se zde s

dvěma syny býv přítele pana So-roe- ra

z Detroit Mich u kterého

jsem před pětadvaceti léty na je
višti také "kumšty" své provádět
Tenkráte ovšem bylí jen kloučko-

vé kdežto nyní v statečné jinochy
vyrostli a matičce která před ča-

sem ovdověla k potěšení a radosti

jsou (

Milerád bych byl nabídku mi
lého přítele pana Sekavce přijal a
do sousedních českých osad se s
ním podíval ale překážely nám v

tom až hanba špatné cesty
Nastal večer vlak po němž do

Cuby jsem jeti měl odjížděl o půl
noci Co dělat — a dlouhý
ten čas si ukrátit? Na vyzvání
přátel sólového kvarteta pocho
doval jsem jako nevinný beránek
za kvartetem do klubu německé-

ho kde byl jsem za spoluúda
hned také přijat
Hrálo pilo jedlo se a toť se

rozumí na hovoru le nescházelo
Seděli jsme za jedním stolem hrá
li jsme dvě partie jedna Česká

druhá mfchaná tři Němci a jeden
Čech Zábava byla roztomilá a

věru nebýt přítele pana Tobiáše
zmeškal bych odjezd vlaku Byv
veselým tímto kvartetem doprovo-dě-n

na stanicí dráhy R I rozlou-

čil jsem se s přáním bychom se

ještě jedenkráte ve zdraví sešli a
solo si zahráli

Než z Wilson odjedu nemohu

opomenouti bych vzorné hospo-

dyňce vlastence oaní Sekavcové— - —
é M

nevzdal díky za pohoštění jaké--
1 - '± _ - j 1 1

oox se mi t mnem iquiddcid Kru-

hu dostalo!

Jak předejití zachvátám prud-

kého kašle
Máme dvě dítky které podléhají á

tokom křupu Kdykoliv záchvat při-

chází dá jim manželka CbamberUfn
Av lék proti kalii a táchvata se vidy
předejde V těmi této jest lék teo

potřebou v domácnosti a bt ohledu
na to jestli se nim ničeno jiného ne-

dostává neměli bychom být! bet
Cbsmberlain's Cough Ke medy Zde

e bo prodá víee neili vieeh jiných
lékft proti kalii dohromady J M

Nlckle od firmy lek les Bros obchod
ofka v Sttckelf lile Fa Ka prodej a
všeeb lékárníků

Ca r~řř Ug&l
1X37 Eeaas aZee

mají na sklatl vSastey draky správek
ka kasjals vafís&a 1 topUa aastt
fcra fžZZxttíl Jas aca vfrety

dva dny po svatbě Nyní se pro

slýchá že vlastně utekl buď na

západ neb do Evropy aby unik-

nul stíhání pro jisté podvody
1 Do sněmu státu Wisconsin

navržen byl od republikánů druhé-

ho distriktu v okresu Manitowoc-ké- m

krajan pan W Kabát z

Reedsville

1 Čeští hudebníci docházejí všu-

de zaslouženého uznání Profesor

J Kovářík hraje druhé housle v

proslaveném kvartetu Dannreuthe-rov- ě

v New Yorku a v Chicagu na

Americké konservatoři vyučují
houslím pp J Vilím a Jos Hala-míče- k

a na violoncello pan Jan
Kalaš člen Thomasova orchestru

1 Malá Otylka Čtyřletá dceru-

ška hoteliéra Josefa Sladkého v

Maoitowoc VVis byla na těle i

na tváři zle '
popálena Našla v

domě sirky a hrála si s nimi tak

dlouho až si zapálila šatečky Je
však naděje že dítko bude na živu

zachováno

" V St Louisů zemřel raněn

byv mrtvicí jeden z nejstarších
osadníků Česko-americký- pan
Václav Klaisner Do jmenované-
ho města přijel s rodiči svými jako

chlapec roku 1847 neb roku 1848

Když dospíval mužného věku vy-víj-
el

své schopnosti jak v obchod-

ním tak společenském životě

Záhy stal se jedním ze zakladate-

lů Slovanské Lípy byl Členem
Česko-slovanskéh- o podporujícího
spolku a setrval při něm až do

své smrti Roku 1859 stal se za-

kladatelem a pokladníkem českého

akcionářského spolku pro vydává-
ní "Národních Novin" druhého

českého listu v Americe V prv-

ních létech národního působení v

St Louisů stál vždy v čele každé-

ho hnutí a po celý svůj věk každý
na se uložený úřad v tom neb

onom spolku vždy poctivě a spra-

vedlivě vykonával i těšil se všude

kam jeho působnost zasahovala

neobmezené důvěře mezi Češstvem

St Louiským Při smrti své čí-

tal p Klaisner 64 roky

OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ

GLARKSON Neb —Vzdávám

Pokroku Západu vřelý dík za za-

slání mi šicího stroje "Pokrok Zá-

padu" (drop-head- ) v nejlepŠím

pořádku a ku veškeré mé spoko-

jenosti Můj syn p Fr J Mundil

má ten samý stroj již dříve a kdy-

bychom jej nebyli již dříve dobře

prohlédli a zkusili nebyl bych
tento objednával Mohl jsem kou-pit- i

také u obchodníka ale za tu

cenu takový stroj a k tomu nade

všechny milý list Pokrok Západu
není možno nikde dostali Přeji
Pokroku mnoho zdaru aby i na

dále hájil tu naší republikánskou
stranu Frant Mundil st

SCHUYLER Neb — Kraja-
nům a občanům v Cůlfax Co Neb!

Uplynuly dva roky co volili jsme
v našem státě poslance do legis-latur- y

Tento úřad jest velice dů-

ležitý jak pro náš tak í pro jiný
okres Z každého okresu jest je-

den poslanec zvolen proto nám
velmi záleží na takovém čekanci

aby byl vskutku schopen náš okres

rázně svědomitě a poctivě zastá-

vat Nezáleží na tom jakého poli-

tického vyznání jest čekanec ne-

boť volič svědomitý a čestný se

neohlíží na tu neb onu stranu

nýbrž zastává se neohroženě všech

občanů bez rozdílu Abychom ta

kového poslance měli tak si bo

musíme svorně zvolit a tím jest D

McLeod ze Schuyler Pan D Mc-Le-

byl aklamaČně a beze vší

opposice republikánskou stranou

navržen J ii toto navržení odpo-ručuj- e

kandidáta jaká důvěra se

v něj klade Pak co nejvíce na

váhu padá jest že p D McLeod

zastával náš okres co poslanec ▼

legislatuře k úplné cti a spokoje-
nosti a nabyv tu potřebné znalosti
věcí a poměrů je vyškolený zná

každé hnutí dovede poukázat na

chybné neb nepřiměřené návrhy
všelijakých zákonů které by okre
su neb státu škodily Vůbec komu

lelí blaho' našeho sráto a okresu

na srdci nemusí si přát a hledat

lepšího zastance Doufám že není

zapotřeby abych své krajany se-

znamoval p D McLeod-e-

neb zajisté většina krajanů se pa-

matuje na něj kdyl byl měšfano- -

stou našeho Schuyler a že nebylo

jednoho občana který by si byl
mohl aa něj stěžovat Krajané
sezamil jsem Vis a tím pravým
nosem doufám že i Vy jej za

tskev£to uznáváte a ie ai přijde
tzx ca svij klu neoieyfete fa-1-3

Uk i testiliiM casl
a V' -- i tzz'ZLi a ť-Z-

UL Vil
-
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Jediná dráha do Chicago

která cestujícím poskytuje každo-

denní vlaky a jfzdu do Chicago za
světla denního jest North Western
dráha Vlak vyjíždí z Omaha
v $:ao ráno a přijíždí v 8:15 večer
téhož dne do Chicago Vlak tento

jest v popředí doby nynější a jest
u cestujícího obecenstva omažské-h-o

nejoblíbenějším Jiné rychlo-

vlaky vyjíždí každodenně do Chi-

cago v 4:55 a v 6:55 večer Ce-

stovní lístky můžete obdržeti na

Farnam ulici v Čísle I40iv měst-

ské písárně dráhy "The North
Western Line"

PO DRA HlCU

Elkhorn & Kortii Western

Kaidý oterý a pátek Mbem mCaíee

Hjos a siea sa polovléol eeon do Oma

by a spét sa vseea míst odkud cena
jedné jísdy nepřesahuje obnos ta 00
Cestovní lístek Jest dobrý Ba 10 don
ode dne kdy vjbotovao dttxs

rfalRJlAl gáDBAlii

v

Pitterman sklouzl spadl na koleje

a kola několika vozů přejela přes
tělo jeho V
1 Ve Weimar Tex zastřelil se

obuvník krajan V Halada jenž

dvacet let bydlel ve městě tom

1 český hoch Jan Borecký za- -

'

chycen byl řemeny ve džinu matce

jeho patricím blíže College Tex

a obě ruce a jedno žebro mu zl-

ochy
IP Frtstikk KoHzek zakU-- C

" 1 Czzla tiská Aaaeríce
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