Pokrok Západu
Chas Kaufman
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noci Práce je zde celý rok neboť
Kdo
tady v zimě jsou pravé žně
by hledal nový domov tak by nechybil kdyby se přijel sem podívat zvláště pro ty kteří mají málo
peněz jsou zde poměry přízaivé
Někteří si sem nepřivezli ani dollar a nyní mají již polovičku ua
své pozemky zaplaceno Ká koupi
je tu ještě dost co jsou pozemky
blíž za $6 akr a dál může koupit
po {4 Jsou to všechny lesy většiVše se zde dobře
nou ohořelé
daří tak že co se zaseje neb nasází vyroste znamenitě
Vláhy
je dosti voda mělká a dobrá —
Dříví jest zde také dost tak že i
zmrznutí se bát nemusíme Jenom
kdyby se chtělo zde usadit více
krajanů jsme zde teprv 4 rodiny
a půl tuctu svobodných mládenců
a máme všichni zakoupeno Kdyby
sem přijelo trochu slabšího pohlaví tu by nám tady bylo veseleji
jako Adamovi v ráji když už nebyl
sám neboť — smutno jest člověku
býti samotoému — pravil pán Bůh
Naši chlapci
když stvořil Evu
uznávají plnou pravdu slov těch
Co se staveb
zvláště zde v lese
dotýče jsou všecky z klad protože
většinou nemohli prkna vloni doLetos bude zde mnostat domů
hem lépe poněvadž cesty jsou už
prosekané a na jaře je budou rovnat tak že každý bude moci vozit
Zimu máme zde
co bude chtít
mírnou sněhu jsme měli málo tak
že jsme se posud nemohli mnoho
vozit na saních ale nyní se právě
S úctou
sype až radost
Jacob Knopf
BRUNO Neb — Ct redakce
Pok Západu! Jest mi oznámiti
vám truchlivou zprávu o neštěstí
a
které stíhlo mého švakra Ant
5 února
když se vracel od
Jeda přes
svých rodičů z práce
tratě dráhy Elkhorn byl překva- -
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H Sllori ID
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telé
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byli
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ale že letoSní zimy se toho asi
Na zamlaiiwtppaké mezinároď
mnoho nestalo poněvadž co se
ní výstavě v Omaze obdržel
I4O4 FAUNÁM UL OMAHA NEB
týče počasí meh jsme ke konci
v odboru pivním
n"~— Číslo telefonu 719
dtS3má
lofcaUc
prosince asi 3 palce sněhu ten
3Crug"&v
ale v málo dnech roztál a od té
Ooaia StOTB RBpair
doby jsme bez sněhu Byl by nám
ZLALOU MEDALII
ovSem vítaným aby se půda trochu
1207 Doat-laBilte
láKladi Jeho čistoty a Jeho oavá
vlaatnoatl
a
skladě
na
(cicb
poullnujidcb
zavlažila a tím také bychom měli
všechny druhy
mají
bedolCku od
Objednejte
LoSský
správek ku kamnům vařícím i tonaději na lepší úrodu
Fred Krnř Brewing Co
nechť jsou jakéhokoliv
rok nám pšenice špatně scházely
pícím
1007 Jaekaon Mt 420
to co bylo v oraninách scházelo
jména neb výroby
TBLiroM
až ke konci máje když přisál déšť
To bylo trochu pozdě poněvadž
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Co se týče
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na místo něj tráva
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icboi
kukuřice byla dosti obstojná zeČESKÝCH
leniny a bramborů bylo hojnost
Kozesýláme Amnrlcas Favorita TOM MOORB
a HENRř O EOUUBdobré 5c doutníky
jenom že má obilí malou cenu
Pšenice od 35 do 45 centů buši
OMAHA
kukuřice 21 c brambory 20 ctů
1
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dá v pana Berkovi právníka zkušeného Mor)
Joeer
ul
áfeiník
lStá
JlJliii
m
Kapar
dlouholetou zkaleeestí svoji máie kTaJaaám 1430
Kunci 131Ho
Jli Ú ul Pokladník V FNěmec
Datlu kdykoliv správná posloužit!
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odbfvá ave pravldelaá achtaa vWNárodní iln
Bandbauer
Mbao výtečné lihoviny a dootníky obdržíte ta kaidou 3 a 4 atredu večer F
Pakeá Záp 1518 Wllllam Htr
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9 WOW
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188 WOW
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Rock Island Roňte
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ta temnice Konie David 1253 So 18 Ht poklad- čas vzpomínat
nice Joale Janeček pró vodky ně Fannie Peáek
zábavě hosty nejdříve rozveselil
a Fannie Opoíenuký lékař Dr L Svoboda
Totiž Jakub Novotný zemřel dne
Sbor Čechle D of H i 161 AOUW
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k poslednímu odpočinku
k
aínl
v
a
Předšed
Národní
uložen
Havlíčka
J
pana
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rád čítám jak se jim
vojínů
EliSka Přemyalorna í 77 ZČBJ
vede v tom polním tažení poněSchftze třetí neděli v měniči v utni Joa Klek
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asi 30 domků obydelných hotel
WOW
Tábor Žiiklr Dab ř
odbývá avé sebtaa kaidou první nelěll v
štor salon skladiště kovárnu a z
a Halíce Předseda Fr
Kavan místopředseda Frank Hrabík tajem jara bude se zde stavět katolický
Jame Formánek ta al aseat N a M poklad
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vlak jej dopravil do Brainard kde
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cký hřbitov v Abie Tímto vzdávám dik všem účastníkům pohřbu
za vše co pro zmírnění zármutku
našeho učinili a paní Šabatové
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Sbor pro útulnu v Chicagu
schůzi
ze dne 17 ledna zvolil
ve
na příští rok následující úředníky:
Za předsedu Jana Víška místopředsedkyní Anna Kličková taj
V Suchý učet K Šrámek pokl
Jos Minařík Dle zprávy po
kladníka má sbor v dluhopisech a
na hotovosti $149563 a bazar ve
prospěch útulny uspořádaný vynesl £95004
1 V Chicagu zemřel v nemoc
následkem
nici stepán £5uan
přejetí káry na 12 ulici Při
přecházení tratí vyhnul se jedné
káře byl však zasažen jinou v
opačném směru jedoucí a potlučen
tak že druhého dne zemřel
V New Yorku v německé ne
mocnici zemřel Otokar Nováček
33 roky starý hudebník a sklada
tel jenž účinkoval při orkestru
Byl
Metropolitan Opera House
rodem z Temešváru v Uhrách z
českého otce hudebníka
Nejvíce
brával v orkestru solo violu v
Před časem navštívil
Bostonu
Evropu a věnoval se jen skladbě
Napsal mnoho kusů orchestrálních a pro piano
1 Do schůze školní rady v Ce- dar Rapids dostavil se co host dr
požádal o slovo a
upozornil školní radu na to že
byla tam před nějakým časem podána žádost o zavedení tělocviku
jako povinného předmětu do škol
Prosil o laskavé sděobecných
lení jak daleko rada s vyšetřová
ním věci té dospěla a v pěkné
řeči vysvětloval výhody systematělocviku pro mládež
tického
Fr Filip pak probral věc se
stránky finanční a ukázal jak
malých výloh jest zapotřebí k docílení věci tak velké a dalekoŠkolní rada zcela souhlasáhlé
sila s vývody pánů řečníků a
slíbila že vezme věc do opravdy
nyní a že výbor bude požádán
aby zprávu svou co nejdříve vypracoval Chvalitebné hnutí toto
v jehož čelo postavil se pan dr
Jičínský vzniklo ovšem v kruzích
sokolských
1 U nej vyššího státního soudu
illinoiského byl na obžalobu společnosti právníků zbaven práva
obhajovacfho český právník Otto
LeGross
E LeGross z Chicaga
ani obvinění která před rokem
advokátní komora (Bar Associ- ation) proti němu yznesja ne
dbal nebpť brzo z Chicaga zmizel
kamsi na západ
Učinil tak na
přání četných svých příbuzných
kteří těší sc nsjlepšf pověstí Zku
sili s ním mnoho a zvláště peněz
se za něho naplatili až běda cbtějíce jej uchránit! hanby uvěznění
Potřeboval stále mnoho peněz a
když veškeré cesty po nichž k
nim mohl přijfti poctivě si zatarasil utíkal se k podvodům a falším šidě naše důvěřivé rodáky
Otto E LeGross narodil se 8
října 1858 v Čechách odkud s
rodiči přestěhoval se roku 1867
do Chicaga
"í Manželům
Vojtěchovým z
Chicaga vypadlo před nedávnem
kolečko u almary i podložili ji špaDěti si hrály špalíček
líčkem
á almara se skácela
uklouzl
nějak
na malou 3 roky starou Marii
Utrpěla vnitřní poranění
li Paní Kateřina Plíšková manželka známého řezníka p Plíška
z Chicaga zemřela náhle V okolí
počaly se roznášeti pověsti že
bližzemřela smrtí nepřirozenou
ším vyšetřováním však se zjistilo
že zemřela na srdeční vadu
Clevelandu byl ohněm po
škozen hostinec a grocerní ob
chod krajana J Vondráka
OheS
vznikl následkem prasknutí lampy
li V Brooklyně zastřelila i81etá
Rosa Bčlská nešťastnou náhodou
svoji i3letou sestru Rachelku
Rosa prohlížela revolver který
před několika dny ve skříni stráv-ník- a
nalezla a tím mladíka škádli
la Mezitím co Rosa s mechanismem revolveru pohrávala zazněl
náhle výstřel a kule vnikla Ra- cbelce která z dětské zvědavosti
na sestru se dívala do břicha S
pronikavým výkřikem klesla
k zemí a i Rosa leknutím
omdlela když viděla co svou
lehkomyslností zavinila
1 Lovecký klub Ořel v New
Yorku který si obral za účel zařízení útulny pro české starce a
stařeny odbýval v Nár Budově
četiě navštívenou schůzi Předseda klubu pan J Nejedlý v delší
leči vylíčil úkol jakého ae klub
potěšeaím konstatopodjal a
val le velký tea podnik hned v
počátcích daří se skvěle Vysvítá:
to patrně již s toho le počet čle
nů kluba Orel vzrostl v poslední
li
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Svřtlo — Chvalně známá firma
z Chicaga
Petra Fahrney-hvydala právě výroční číslo svého
Časopisu "Světlo" pro rok 1900
v němž pojednává se o výborném
léku dra Petra Hoboko jejž prodávají zvláštní jednatelově firmou
V časopik tomu účelu pověření
su tom nalézá se též několik poznámek značné hodnoty pro kaž-

dra

o

dého

St ojan časopis vydávaný čtvrtletně od chicag Svobodné Obce
dostoupil již č 2 ročníku VI V
Čísle tomto pro poučení svobodomyslných krajanů nalézají se náŘada svobodosledující Články
myslných Španělů Volney-- Rumy Mohamed a islám Marné
é
boje bohosloví proti vědě
XXIII výroční sjezd amerických Osvojenců a ještě více
menších článků a básní
e

lučeb-nick-

Poaze J150 stojí Hospodář na
rok do Čech

IV

Ra-chel-

době na 130 a lze očekávat! že
stoupne na 200 a snad více než
to- Poukázal dále k tomu že ve
věci této panuje mezi Čechy newyorskými skutečně svorná sjednocenost jak toho šlechetný účel
plnou měrou zasluhuje i vyžaduje
podotknul že neslvšei ani jediné
ho Čecha který by tuto myšlénku
zavrhoval a že všichni ostatní
členové v témže smyslu se vyslo
vili
Ceši new yorští uznávajíce
dalekosáhlý význam podniku tohoto jeho potřebu a důležitost
spojili se ve věci této v jediné
svorné těleso bez ohledu na zájmy
politické náboženské osobní a
obchodní a všichni mají upřímnou
vůli pracovati k provedeníhuman-níh- o
Klub Orel pořádá
podniku
dne 10 března velký ples v Ná
rodní Budově ve prospěch účele
vytčeného
" Petr Svoboda rozvážeč peči
va v Clevelandu byl v neděli na
křižovatce dráhy Erie vlakem překvapen vůz mu rozbit koňovi
přeraženy tři nohy a Svoboda odhozen s vozu Na štěstí však
utrpěl jen malé poranění na noze
H
Český tesař Karel Švanda v
Clevelandu spadl se střechy domu
s výše 50 stop a poranil se těžce
na hlavě a páteři
1 Krajan Fr Vodička z
u
la píše ve Slavii: Minu
lý podzim zde obcházel jakýsi
Na
agent pojišťovací společnosti
životy pojišťoval na 10 let a když
by člověk neumřel za těch 10 let
že dostane peníze zpátky aa kolik
se dal pojistit Ku př kdo se
dal pojistit na £1000 že dostane
ten obnos po 10 letech a každého
roku bude platit £50 z toho tisíce
Noty si nechal psáti na Riveiside
banku a za 14 dní že přijdou police
Agent však peníze vyzvedl a
dosud pojištěným nic nepřišlo
kteří se nyní za to stydí že se nechali tak napáliti-- — Je-- li tomu
vskutku tak jak p Vodička tvrdí
pak jest věru ku podivu na jaký
humbug se lidé cbytiti nechají
Rich-mond-

--

ZAJÍMAVOSTI
Majitel hotelu

v

V

okrese

Krautstoffel byl zatčen
že udržuje po 15 let se svou vlastní dcerou nedovolený poměr který
nezůstal bez následků Také jeho
dcera byla zatčena a rovněž porodní bába která byla př zločinném jich parním řúčastR&na
Poílovnl vůz osobního vlaku byl
mezi Peští a Szolnokem vyloupen
Sluha poštovního offlciála v Szol-no- ku
pozoroval že wertheimský
zámek ve ypze vedlejším jest lg-men Přivolaný ňřadník dopravní
vstoupil do vnitř vozu kdež nalezl
řadu balíčků v rozházených a otevřených
Konstatováqo ihned že
ze 400 balíčků 30 schází
-

Otázka

Nilu

Egypta

hrozí

velmi vážná krise která se snad
uskuteční-l- i se proroctví některých
pessimistů v opravdovou pohromu velikých rozměrů promění
ZúrodSující zaplavení Nilu které
plodnost egyptské půdy periodicky obnovuje se totiž letos buď
dosud nedostavilo anebo bylo nedostatečné a po celé zemi jde
jeden hlas že voda Nilu tohoto
roku nepoměrně opadla více
a že se proto dobrých
Ve starověku
Žní nadíti nelze
mělo takovéto nedostatečné rozvodnění Nilu otceŽivitele Egypta
v zápětí celou řadu kalamit
jao:
hlad nemoce a konečně i všeobecnou paniku lidu
Dnes lze
ovšem díky dovozu a pokrokům
mezinárodních
vývojem
styků
uskutečněným i sebe větší pohromy odvrátiti přece však způsobí
podobný neobvyklý zjev po celé
zemi jakýs nedostatek a nemalé
vzrušení
Stoupání vody Nilu se
nedá nijak předvídati
any se
veškeré pokusy na horním toku
Vláda
výsledkem áplně minuly
raístókrále nedostala sice ještě
officielní oznámení sira Williama
Garstina státního místotajemníka
v úřadě veřejných prací které v
otázce této měl připraviti neoddává se však žádným zvláštním illu-síJeště před krátkým časem
se očekávalo že se úpravou jisté
části řečiště Bahrel-Sara- f
zvaného stoupání Nilu uspíší práce ty
však mohou dle nejnovějších zkušeností pohyb vody urychliti teLetošní
prve za několik let
je tedy dle všeho jaksi
neodvratnou což zem tím krutěji
stihne an je jak všeobecně známo egyptský úvěr velmi otřesen
Nastávající krise uškodí zvláště
trhu bavlny kterou v celém nii- ském údolí pěstují
m

ne-úro- da

Bolesti umírfiuifcí vlastnosti St
Jacob's Oel Činí tento nejlepším
lékem pro bolesti neuralgickébo
Léčí rychle a jistě

