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vracee! se sací pro porv jak
eahoře jii vytÁux) Ko&itul do-tř-e

zásobené v líné tané ti ae

aa točna K-i- hr - riné cti
tS doetane vLrvii ut ai a toč-i- n

severní není doaad rvzhudao
t však ad e le bad to vlk
tfil "AlerU" Doáhne--h šťat-c- ě

točny a všechno ostatat zck

rování ka pokojnoti li m pro-
vede nastoupíme při tibo rok
aa podzim zritcčr-- í eeta N

se to potrváme tam jvlii
ple druhou utnu

flanelové na nich podtláčky a
kazajku z plachioviny dlie má

každý mul vlněné punčochy vK
něnó obálky na nohy vysoké va-

tou vyložené boty s korkovými
podelvy na rukou vlněné ruka-

vice na hlavě viněnou čepku na
ni čepici z kožešiny na obličeji
závoj a plachetku nakrku silnoa
vlněnou šálu na očích černé brej-

le Kromé toho má každý ruiS

nik a mýdlo láhev ra voda číst

z guttaperchy a něco Šata v zálo-

ze To vše složeno jest v torbě
kteráž válí 12 liber přievněna
jest na zádech Za nejtvěllejšich

odvedli ho pak doma Poněvadž

zapotřebí bylo studených obklad-k- 8

posláno do pivováru jenž
náleží taktéž k velkostatku řes

pínskému pro led Sládkovi
však jenž ochotně chtěl vydati
led zapověděl to písař knížecí

jakýsi p Jindřich — syn rolník Bv

a okresu velvarského Co doda-

tek sloužil připomenutí že hajní
na velkostatku řepíněkom ode

dávna bývali postrachem okolní- -

ho obyvatelstva a lid vypravuje
s hr&zoa ještě co od nich páchá-
no bývalo v dobách patrtmonial-nlc- h

jak přivázali jistého rolníka

byly ani jeden celý den a tak ly

velkých Škod a mimo va-íic- h

vyzáblých kobylek nale kra-

jina jiných zde neviděla —

Sklizen plenice utrpěla pouze
velmi suchým počasím a kdyl
neprší nemalé býti mokro — to-

mu přece snad rozumíte Vy du-

chaplný "reportřo"!—

Jsemť 7 let v Americe bydlel
jsem ve btátu New York proce-
stoval jsem letos dosti východ-
ních státu a přece jsem ses mým
otcem starým to čeakýra rolní-

kem nemohl dosti vynadivit té
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Týdenník politický poučný a

zábavný
pro

ČECHOSLÍVY AMERICKÉ

podávající nejnovřjší zprávy ne-

jen a celého světa ale zvlášté ze

Velikého Západu Amerického

vychází každého úterka
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Zprávy z Čech

Násilné smrti v Čechách jsou
rok od roku četnější Počet jejich
obnáSelr1865: 17751806: 18á8

1867: 1879 1868 : 2029 1869:
1720 1870: 1940 1871: 1917

1872 : 2278 1873 1 2304 1874 :

2308 Vzteklinou zemřelo r 1873

o 7 osob vlce než r 1874 v ostat-

ních letech bylo 5 (r 1866) až 13

(r 1S67) podobných úmrtí Počet
neŠtěstíca se světa sešlých zvětšil

se roku 1874 proti r 1872 a r 1873

o 102 a 137 nejmenší počet no

Šťastníka v posledním desítiletí

připadá na r 1866 (1014) Počet

zavražděných byl r 1874 mnohem

menli než ve všech předellých 9

letech což jest zajisté dobrým ů

kazem bylo totiž zavražděno r
18C5: 50 1866 : 77 1867: 55

186S : 61 1869 : 60 1870 : 60 r
1871: 531S72: 63 1873: 59 a
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teska Usada v Nefirasce

Netlerší tdilcžitoa im kiklJJU
Čécha který eboe a

tilobrých }oaem-tc-
h laetao ttb

ta darmo na pozemcích vLidaleh
aezk krajany a nedaleko ol dra-
hý

k

naákytnje m v čeWé iKiadi
Slovanii v llowmrd Co Nb
Péda jet výborní kránj i m--

He vody hojnuť a dobré tva
Iizku s doatatek da mětrČka
výchvlni 6—10 miL jihozápadaé
HO— 12 mil od lelezntos Úatoa
IPacine 25—30 mil
Pozem k v 11Jbí Im d Mtalt a- -

larmo e "bomte4 1GO akrS
neb prveicipiion lOOakrlL nb tr
elovául ic-- a IWJakraancb kJa
mi větli rodina ku vzdUaí prU
ce ratle všechny tři uárokv i--

jit a vžiti si 30 akrů o--l vlády
nvb mule kuapit o4 Iltaicw
aciné pozeiukv nb vzd'rlaé
ul írny latina od okolaiťb
neda

Každý kd mi nejméně
la začátku ať a oadi v Čeaké
♦Jsadě a pochodí dobř
llea Mkt není rina zAiRti

nvb bv toho mukl brsv lilavalL

rVrw tXiiĎT SiVAt i"
O-a- da ta zasjiiná úplni prá

ttdnýrh 1 townhip to jvii Síí
akra a mile ne prwdlliu

lálo na wwr tudél řeky wttml
Loun ai daokr iiv4v l4ok
iet v řLíi:uu rovin jUBOllivÍmÍ
lehkými vlnami prosUmpcn VI--

da dobrá mUty al 15 atop teraá
ttem jak se fvédCiU při
litudnk h Po1 toa tet vrtf 14- -
nu a pas nitna tra p-4-My t
hnuu m od sveruijnvíi u jik
u sk Turkey Crvk který mk
I íviv ulil l uv JXiilklI

topol Druhý jest Oák Crwk
kterými dóii dlívLa prtUká
dánskou osadou o nil cíla Sto- -
dné kopají ae 1— 20 stop a --

j
liui9t n vrcltout-- h

}+n tts
Vody bojaor a dubré Ob ty
liotoky anilnčiié el rok f

Htálé Na Oak Crwk ataji niž
mlýn i

Na severozápa lniČlti tlhue s
!Davis Creek který Tpadi dav ?

Loup který má tél U--a klavné 1

tedrového dubového Uspal
Uo "ti le nalez leky

3

Loup táhnouci vzhlr k ev- -

iru da okr irely Z pratř4 i

tytady bylo by tam H mil U tvr- - j

dé dřiví není ta nouze ra II je }

r u"1- -

V jihoz]dnt čli okr Gre-!e- y

asi 15 mil od oetady n!vaá
'koinoať stavebního kamene t4
'kovce a vápence
řena daří s velmt dvbře na ru

rinách a nilincha ndna k d
dlenL
Střed ooady jei vz lllea 4 Su

Paul ai 10 mil a výt bod da s
♦tevk IBenbrof jwt 12 íl k
jihu V Daneebrojj jít tW k
lo láni a k proUbi Je Um rU
helný mlýn Neai třvba s plodil
aami dále da Irha jeli Z lan#a
brog da li raad laland jot li tIL
Cesty výborné a tTrdA

i í n5i 0d iibovýkdaé
brantči Ond dánaká zn? ai1-n- a

která čeká leto ztvsavho při-rfist- ka

a Dánska a chee so rvze-ittřít- i

brzy dále n vraaapJv noan ©a ni eJy brxatCi f

isad kanAvdskájjcjti m1ríí (

t&rali i velmi tnnobo somkď j

rétiinoo i 4mJ akrech (hea
Hteadv po lCOprvemptkm jí lňti timbert laimy po akrv h) a j
teď nemohouce zaUli ani triri I

BI p(rvni JOylOíU imU Km-
itů léntřř z Utka

0i b3 Uli v Adilm paze-kové- ra

MIečanti dráhr JUsrlia-lo- n

4 M Ii Vzdr áděU tom
aale zde kaldř olmn zabrali za
ltometead nvjen j0 ale cv! jrh
akr 3 cul bd pUtili i pak kdy-
by spolčtoť račí při aoa iu vý-lx- átt

Osadou naši vede Tjstk il-"e- w

tírand Ilad da pev
Ord t okma Valley é

dopravy vojska dřji tdy tak
le íarmeři mohoa ta odprv4aii
vša dam nil bv dlka da trká
jMUÍÍÍt
AI bade se stavěli zCirandlsiaad

železnice k severa da Moatmr
bude se jisti stavěli tta kraji-no- a

Apo5 jest al pře St Pl
vymařena
Kaldý krajan kda ai přej

se voii -- iavaai" it
řovinnen stolili n retaví f

(které obeÁJklr
0k) 0 $1 a obdrli 0111 xJeni
a navedeni jk da etady la
odebrali lopíy zásilky
níz baďtel powiliay na

L Vodička
U P Cr Dcpartmeat

Oittka Neb

Zsitoraturcu

Podnikavý čký vydávat! p I

A iíertBjer r Chkaga Tjkaa! t

0{ t kas dila zJal6Íls které I

bode vítaná et tiaícl feakýeh ro
dí' 5 a díuk t Americe

První čítanka
pro ikofy lesko-amerte- ki

nazývá ee nová ta k tužka ktrá
ve velmi ka4 ipravi a v také
vutbé stoti voum 40 etti i

mm !

Sestaven jat na základi Jrlši
učitelské zkaWaoati velmi rak-- i

tickr a bahj pl !n} vitUck
menlich obrázkl ku varbé

ms Tyočováaf a ka pobavě! n%
iciz muličkýth kteří badaa a t- -

dcMtí dívali s da svých isvijch
hvykářl as prospívali akk rr !

chls I

IVtaí čiUaka tato obahj J
(
ž -

Sláikkft blkovacth pak 12 neb S ~
viol pěanjcb pUnk pro ikolal i

bujnosti kterouže zde obili ují-má-

Přijďte se podívat uyn! a uhlí
dáte že máme v Jeho hojnost an
so vše posledními deštémi zota
vilo

Co se týče vody o které také
nic vřdAti nechcete bylo by vám

ai krušno kdybyste ji mel za mě
síc vypiti jenom co má p Vacek '

kterému na 13 stop leží —A ta-

kových studni jest zde dostatečné
ovlem 2e ne kořalkou neb pivem

naplnéné nýbrž čistou zdravou
vodou —TuSím že vás ta okol
nost ipatnS naladila an zde
Vskutku kořálka neb pivo k do-

stáni není jichž velikým ctitelem
bo býti zdáte jinak bysto byl
tak rychle onen soudek s raso vi-

nen nebyl vyprázdnil tak že vás

ta kocovina asi do té roklo za-

vlékla
Jen feknéto pravdu že když

byl soudek prázdný a poutnické
buchty z vaku zmizely tak že

4te obrátil voj k domovu a o na- -

ii krajina že jste se pramálo stát
ral při "reportrování svém ale
k tomu se utéci musel co je pro-tiv-

on

pravdy — totiž ke lží !—

Krajina Že jest vezkrz pfočilá?
Ale jdete snad jste netrousil pí-

sek a valí mazkovico f My ale-

spoň písek mimo a samé řeky
ani zde neznáme a tišíme se pou
ze z výtečné vskutku orní p5dy
Konečné vám dávám dobrou

rado abyste nechal p Vodiíku

ni pokoji mohl Dych vám nřco
říci o řemínkách na obuví pak o

vaií hodnosti avšak vy co učitel

byste to také snad věděti mohl

co to má znamenati když to pou
ze napovím Uvádějíce vám v

panSt staré osvédčené přísloví:
"Xchan nebudeS hanén!" zna
měnám ve jménu ostatních

Joset Toman

Ze SALINĚ COv Neb 11 září

Milý P Z"
Blíží se nám Čas podzimní vol

by a proto žádám bys mn5 po-

přál místa bych mohl na néco

nale rodáky v Salině 1'ounty u--

pozorniti
Jest Vám již známo rodáci mi-

lé žo máme ▼ kountním úřadě za

pokladníka našeho známého ro-

dáka p A V Heřmany již po
šet let v tom ůřadé trvá a velká

ryhoda je tím poskytnutá Če

ch&m zvlálLŽ těm kteří nejsou
mocni anglické řeči Po celých
lest rok a zastával sv&j úřad po-

ctivé aniž by so mohlo nějakého
dost malého zanedbénl v jel
povinnostech najiti
Jak prožil tři Ihfitr r ňřadS

tom tak zas je nám od ameriká
nS navržený do Ih&ty čtvrté Ne
ní mimo něho do countníLo úřa
du z ČechS navržený Žádný a pro
tož si toho hleďme aby nám ostal
za Arci Žo některý Čech "Crete-'{- (

rýpá proti d Heřmanovi —

proč ? jediné proto že si přá
být nás tuptea jeho a jelikož sc

mu to nezdařilo tnyslf Uď jdi
volbě—nejen že by on pro něj
nevolil ale jeltS více Cech 3 bulí
kovat by pro p II nevolil
voliti raděj anglického Ano on
t říci mflže jelikei když na d

lad přijde tulmačo nepotřebuje
USŽe to ale říct každý t Co Tobě

neb jinému z Čechů to porn Cže

když pro Čecha voliti nebudei
a zvolil amerikána J Byl by aroe

rikán obslužnějlí? Já myslím že

na!
Já vím že je v Salině Co vět

CechS kteří—ač někteří z
nich něco angličiny blafnout um
— přece v úřadě tlumače potřebo--

r i i i'
je vno se jim 10 icu nezuaje
likol prý jdou na úřad vždy tam

najdou Člověka kterým m&žofl

mluvit až by tam ale byl ameris
káu aby museli za každé slovíč-

ko a za každou řádku psanou je
mu nepřináležijícf zaplatit pak
Uprvé by čeii viděli že zane
dbali příležitost mít tam Čecha
Volba nám připadne na 12 říj

na t r a já doufám že budete na

to hledět by p Heřman ostal v

úřadu v kterým je zaa Neb by
to bvlo pro náa hanebné aby

june noctivého Čecha vystrčili
a dali tam nějakého partikáře
amerikánskéuo 3 B

KCÍiSULÁRNl JEDNATEL

alMlwlUMUMiUM Chicago 111

číslo 510 na 12 ulici

mezi alicema Farnara a pong' as

OMAH A WEH
I ktumi a aiauU

směnky a úvěrní listy
4 el Evropy srUttf ale ao CECH a aa
MOBAVC tak Sa kacaata laa tkna aaa

Cííictví a jbý isijstík
r trui wytfc- - TTCTadaa a

Vtockaklofaa foUrl iaotaoe
tTi--

v UémM hoUi a Mrrsttir

Irod

LÍSTKY nas LODB
aa írrorr " IIaíI kt

dob denních se výprava zastaví a

použije času toho k spánku aby
osilnující odraz slunečního světla
od ledových a sněhových ploch
nebyl očím Škodliv Zřidl se
stan ten záleží znevybílené plach- -

tovmy která uvnitř hnědými vl-

něnými látkami jest vyložena na

jedné strané stana jest 6 čtvereč

ných palcS veliké okno Kdyl
jest stan postaven vleze tam je-

den muž kterýž sníh jinovatko
a kousky ledu pečlivě kartáčem
setře potom podají se mu oknem

předměty kteráž maji býti ve
stanu uloženy a kterén tam slo
ží Ostatní mužstvo mezi tím
pečlivé okartačojo všecky Čáti
stanu a pak tam vleze P2tuj
nik čin! své pozorováni s nástro-

ji a píše denník Kuchař připrat
vi oběd pemmikan a čaj o obě~

d5 vykouří každý mul dýmku ta
báku Podlaha stanu jest ledt
tonto přikryje so nepromokavou
houni a několikerou vrstvoa
phu-htovi- Ku spaní ulehne
mužstvo pokud možná tSaně ve
dle sebe každý má hlavu u no
hou svého souseda Dastoiník
leží v nejzazíl části stanu kuchař
nejblíže otvoru Vlastni ISIko je
Žok z vatované lněné látky má
7 stop délky a jest jen na jedné
straně otevřen muž do něho vle
ze oblečen tak že hlava jest úpl
ně pokryta Když se mužstvo
uloží pokryje je kuchař tlustými
vlněnými pokrývkami které vy
rábějí so zvláště v pládelnách na
hudsonském zálivu na tyto pak
položí ještě hnstě pletené plach

ioviny jež slouží k tomu aby
sníh tvořící se z dechu mužstva

nepromokal vlna přikrývek a
tam nezmrzl Potom uxarře ku-

chař pečlivě otvor stanu a ulehue
sám Z rána vstává kuchař nej-

dříve připravuje snídani a okar
tačuje led z přikrývky potom
zbudi mu2tvo které snídá v lo-

ku v němž spalo Kuchařem je
jeden mul po druhém vždy po
jeden den Kuchař vystřídaný
ulehne druhé noci v nejzazlí část
stanu hnod vedle dSstojntfca tak
že každý muž denně o jedno mi
sto blíže otvoru spi Kdyl zima
jest tuhou a teploměr ukazuj
30 F nestaví se tan ale domek

ze sněhu Sníh nařeže se ve čtver
cích a slouží za cihlu v takovém
domku jest mnohem tepleji
Kdyl výprava beře se ka předa
složí se stan každý mul obdrli
svou část vepřového mata a sa
tharo které uschová v torbř po
tom jde se o q hodin ka předu
po 6 hod je oběd který trvá 20

minut Kuchař připraví horký
grog Potom jde ae zae o 6 hod
dálo Tím spSsobem p5jde se l
k severní točně Výprava chce v
března r 1876 se svými saněmi

býti na severu prSvlavu Smitho
va V měsíci tom jest tam zima

nejkrutěji! ale také led nejhhuk
Ší Odtud bude trvá ti cesta k
točné 100 dni kdyl jak předepá
no za den pSjd se 12 hodin Ex

pedice vypočtena jest na 2 let
Nevrátí-l- i se expedice do r 1877

vyslána bude loď pomocná na a
stanovené místo Za toto zvolen

je ostrov Lyttelon na jižním vcho
do do Smithova sundu Zde maj
býli vystavěny vysoké kuželovi- -

té hromady z kamení zvané "cai--
rus ve kterých obé lodě výpra
vy zanechá vati mají o sobě zprl
vy pro pcmocnou loď Takové
kužclovité hromady zříJiti se

mají ve vzdálenosti 60 mil po o--

bou březích Sraithového sonda
Výlohy celé výpravy Quove- -

nyjsoa na 112500 lib Sterl i

od počítá-l- i so cena lodi tedy 100
000 lib

Nóvé zprávy o pokroku výpra
vy došly do Londýna 30 srpna
ze západního Grónska OLZ lo-

dě po příjemné plavbě a Anglic-
ka přistály v Tisco Dne 17 čer--

venco odpluly do Uppernaviku
Konaly se již přípravy vniknou
u s lodí "Alcrť co nejnevěrněji
_ Jíl- - -- T 9 Ma uue iotn v aoeannouu po sa--
nich

Jeden z čicnfi výpravy naléza

jící ee na palabé "Discoverý" pf
šo o dálší plavbé tyto podrobno
sti: Opustivše Lppernavik nara
ziii jsme v zálivu Melvillora na
ledovce Záliv tfnto j nej nes

bezpečnější na celé ceté Do
stavíc ta opětně na led op ráznou
hladina—při vchodu do Smitho
va sundá— pustili jme se srně

rem severním ve vzdálenosti za
dohled od břeh 3 Možno le na
vštívíme hrob kapitána Hal! a
pak poohlédnem se po zimním

říbytku "Alert" vlak bode
hledět prodrati se co nejblíže k

poíu prvé než by mohl zamrznou-t- i
a pak se vrátí ve vzdálenosti

asi 200 mil od ná nřezimeje Z

obou lodí pak podniknou e vý
pravý na saních prvé nel nejtul
í zima nastane Z jara vyjedoa
na saních dva s datojníkB na! leh

vyhledat "Aícrta" kjejol mul- -

8vb se přidají pak Ty praví m
estery saně k pido (Dále Učí

ze Suina na mravonisté a nechali

jej tam po S dni al ee z tobo
zbláznil jak vy loudali jinému oči
a p Podobné výstupy jako dne
17 t m často se opakovaly

v míře menší Pan J Š

jest znám co mul velmi mírné a
tiché povahy a náleží mezi nej- -

řádnějSi a neváženěji! občany ce
lého okolí — Osud j eho není roz-
hodnut neboř rány jsou velmi

povážlivé Jest otcem 3 malých
dítek YySetřovaní celého přípa
du jest již zavedeno

Ministři! v pensi má Rakou
sko 96 Výslužné jejich obnáší
maličkost— 360000 zl

Palma v Čechách nese ovo
ce 1 V Králové Městci má soudní

příruČI p MAndl palmu (Chamc
rops humilis) kteráž během toho
to leta nejen rozkvitla což bývá
v sklennících řídkostí ale kteráž
má ovoce a sico nyní již dozráva

jící ovoce

Vysoké stáří V Dekově v
Rakovníku zemřela dne 8 t rn

Kateřina Brechova v stáří 115

let Byla 17 června 1760 naroze
na a až do posldních dnu zdráva
a dost Čítá

0 anglické výpravě k sever-

ní točuě

kteráž královnou anglickou na
náklad státní o dvou lodíohDi
covery" a "AlerV nedávno vy-

slána na 6cver podávají anglické
listy tyto zprávy: "Adrairalita
ustanovila k řízeni výpravy ko-

mitét který sestává z nejzname
nitějších znalcd krajinná severní
točně z admirálu Richarda slavt
ného Leop M'Clintocka a Sho-rar- d

Osborna kteří svou zkuše-

ností a výtečnými výsledky při se-

verních cestách jsou ovšem k úlo-

ze té velmi spÚsobilí Hlavni ú

loha výpravy jest dosáhnoati co
možná noj vyšší severní Šířku

tedy budo-- H možná pronik nouti
k severní točné k 60 severní

šířky Cesta ustanovena hulín

ským zálivem a smithovým sun- -

dem Vypraveny dvS lodě "A

lert" a "Discoverý" Plán jízdy
ustanoven takto: ObS lodě po- -

plujou al k Smithovu sundu "A

lert" pak pluje sám ku předu
'Discoverý" popluje ve vzdále
nosti dvou set anglických mil za
nim a"nepřekročí 82° severní Šíř

ky Jíevrátí-l- i se expedice až do

roku 1877 bude vypravena třetí
laď aby mužstvo přivezla zpít
Admirál M'Clintock tím časem

nej vyšší dozorce král loděnice v

Portsmouthu řídil sám stavbu
saní dal předpisy k jízdě Každá

loď má 19 saní i a příslušenstvím
totiž se zimním stanem pytly k

spaní a náčiním kuchyňským tas
ženy budou 2 sané 12 muži 6 8
muži 6 5 muži tytoTposlední bu

dou také moci psi býti taženy
kromS tobo zřízení jsou dvS ve

liké sani pro práce poblíže lodě
Také veliké řebřinové sané k jí
zdě pq ledoycíeh jakož i dvS
menší safiky má výprava a leh

ký vozík k jízdě po zemi Každé

sani mají své jméno a každý d3

atojník má prápor svých vlast
nich barev— Kdyl "A lert" do

stihne uejvyšlího severního bodu
kam po vodě bude moci pronU
k nouti vypraveny budou saně k

severní točné po ledě Na ka

ždých saních budou so nalézali

potraviny na SO dní mažotvo bu

de se stravovat takto: každý
muž obdrží na den 1 lib pemroi
kanu (t j usušené a na prálek
rozemleté hovězí maso smíchané

cukrem a soli) dále 0 25 liber
vařeného vepřového masa 14 tm
cl sucharu 2 u preparovaných
brambor 15 u čokolády 0 05 u

čaje a cukru 1 unci rumu 4 unce

vítiva a kromé toho týdné P75
nncí soli 0-7- 5 nncí pepře 1 nnci
cibulového prášku a 3 unce tahá
ku Svítivo jest líh smíchaný s
kafrem a dřevěným linem aby
mužstvo nemohlo lih píti —Kdyl
započne výprava po saních vyje
de zároveJi 6 saní a po jistou dobu

pojedou společné potom přeje
dou jeday a jedou tak daleko

pokud stačí potraviny a pak se
vrátí k lodi Ostatních pět poje
de dále Po jisté době vrátí se
druhé sané a rozdílí zbytek po
travin mezi ostatní 4 saně a vrátí
se k lodi Tím epusobem učiní

vlečky saně mimo jediné které

jedou dále k točné Mezi tím za

opatří se saně kteréž první doje
dou k lodi rychle potravinami a
pospíší zase zpět na sever jak
potkají se b druhými saněmi pře-

dají těmto svSj náklad a vrátí se
zase k lodi Druhé sané předají
náklad zase třetím a tak pomalu
pohybovali ae bude celý řetěz ku

předu—Oděv mužstva na saních
musí arci chránili proti simě kte-

rá Um dosahuje i přes 20° F
každý mul mi fianelovou košilí

tkaný vlnlný kabátec jiný rr
chul kabátec a kožešin spodky

Předplatné na Iht obndíi
i i poit&vní tásíllou

220 rok $ 110 na T&1

roka a 33 centu na řtvrtf roka

tf (iilui 00 cvsofv 03OO itr
Fabturab pláli T]ndaalat émtaa

n krvab rr abroJai spolky plall ba
v esabaok? puloTitml terna

tf IXníT — Ttrck Mnut miW4lt pfijimb-m- r
Matlrw arKrjVj alt takat

kicr ot—biijt bal ta k y acb attl--k
T li Aua aoTtaHbf aba toho ardoTO-- K

sai aaadpovMaoat

CJ- - Zb Uky p%U kwhtaji m aa vsi
o s I ptaktlky aacbo lUtcc r a

g litr? iftk aby bjk Jic oului
mm Jmu atrb aaraobteai a prsiaa jadamla
cfcwa Itaui utlul raJlU Vebkrr otxLrtrn

paia bbdcaaa limlm bJy aldujicim kl--
tWTSbt

JUavU ďlt a paatrb ktaitrk bud :

„Pokrok Západu

[Omaha

Omaha Neb 21 září 1875

SCUUYEIi dne 12 ikU1b
Cténá redakce "P Z"

Volby pro okresní úředníky
jsou přede dveřmi a 13 t m v

kuldém okrska budou so voliti

poslanci do obecního shromáždě
ni které budou mlti na starosti
navrhovat fekanco pro příští ú

řtJy
Jest 5 jednou krajan! a Čel i

via upomínám té dSIežité věci by

jste nelenili a dostavili se do

shromáždění co svobodny občané

této velké republiky a zaslali

tací muži do obecního fibromál dě

ní kteří by byli našemu českému

živlu prizniyi a postavili na tys
keta tél jednoho českého Sekán
ce
ran J F Sobota který jest do-

sti dobrý a upřímný národoveo

byl tél od samých amerikáni! vy

bídnut by béžel aa okresního ko
misara
Tudíž seřaďme sa v jeden pevný
lík nehleďme na lidné politické
vyznání aí republikán neb de-

mokrat jen kdyl mi Čechové

prosadíme pořádného a poctivé
ho Čecha do úřadu který by cen

ské národnosti dělal řeat
Veikeré domácí nedorozumění

nešváry a osobní ztédejme5na
ten řas na stranu neb v tomto ca

sojeat nám svornost zapotřebí
kterou bohužel při veškerém ná

rodním počínání al doposud po
strádáme

Jot li při letošní volbé jednoho
leakého fekance poradíte tak
na příští budu vám to snadné dva
& třeba tři íeské úředníky do da

doladí ti
Buďme pevní jalo skála jeden

za všechny a všichni za jednoho
a tímto úmyslem a touto pevnou
vfiii dojiata zvítězíme

S ůctoa VERITA

SLOVAN IA Neb 10 září

Redakci P Z"

Četl jm v --Slavii' obsaženy
dopit od jakéhosi pana PorfIiia
s West Point Neb týkaje se na-

ši nové osady —Každého člově-

ka povinností jest hájiti svou

2e4t osobo! rovnii tak jako Čest
vé osady a zvláltS tentokráte

tylali sp&obera takovým —mír
ně řečeno zlomyslným —dotknu
ta jak se to stalo oným p Pospí
Silem

Jízlivé ba nerozumné narážky

jak na naií oadu vfibee tak na

p Vodička zvláltS musíme roz-bods-S

oJ iebe odmítnou ti a nel

ze eám jinak o panu dopisovateli
aoaditi leč le jest zlomyslným

překrucovatelera skutečných J-- €i

o kterých—kdyby se byl
očitS přesvědčil—ni-

kdy tak hanebných lži do aveta

iOílati by nemohl

Praví že když vyjel ze St

Paul tak le byla tráva jako "ve-

přové slitiny"—To jest porovná-

ni vskutku
--klásické" jen bodát

do nijaké té rýmoválky t ktes
rých se duchaplný pan dopisova-

tel tii pokusil
yimo jinfino musí len samý

dobrf dobytkový znalec býti

kiyl ▼( jakého druha hovádka

ité línovou" tráva požírá a ni a

jest nico podobného úplné nezná

mo—neboť máme tak pl krásné

trávy al na zbyt le by jIt
leckeré 'duchaplné hovidko na-Ira- ti

mohlo

Ano milý příteli sena máme

{ al moc— toho aobé dolře te!

Snibd proto ójly ty vale mriky

ilt ilihlř" i jo krmíte IlStina-c-neam- el

by se jím přiblíliti

rLiocí sirkou aic by byl polir

l' i krmených lindelu hotový—

praTítř le zde byl fl
kobyliaai—Tcí5

c

1874: 49 Počet zabitých kolísal
v letech 1865—71 mezi 29 a 49 r
1872 obnášel vlak 102 r 1873

sklesl na 65 a roku 1874 na 50

Popravení byla v posledním de
sítiletí pouze ve 3 letech a sice r
1865 2 1866 6 a 1871 1 Co se

konečně násilnfch smrtí z příčin

neznámých dotýče musíme kon- -

statovati že so počet jich v

dvou letech značné zvět--

Sil Kdežto v letech 1865—72

pofet jich 17 až 35 obnálel napo-četl- o

se jich r 1873 58 a r 1871

101

Tamátnýden Dno 14 tm
přivedena stavba národního di-

vadla už k rovnosti V jiných
dobách byl by den tento tak dáv

no toužebnS čekaný svátkem ass

pou v Praze dnes však sotva že

jsme se o tom dozvěděli i většina

časopi& se o tom ani nezmínila

A přec jest a z&st&ne divadlo ná

rodní — dílem národa českého!

Pevnost králohradecká bude

zruSena Erár totiž prodává již
některé fortifikační pozemky
Tak prý tamní stavitel p Dobr- -

kovský koupil rozsáhlé pozemky
mezi pražskou a slezskou branou

na kterémžto prostranství hodlá

vystavět asi 50 rozsáhlých budov

celou novou Část města

lira na oběšeného Ve dvo

ře jednoho domu v Sobělavi ba

vilo se několik chlapců všelikou

hrou jednomu pak napadlo aby
si hráli naoběScného Odsouzen-

cem byl syn israelity Ludvík St
Hoši jej popadly vylezli s ním

na řebřík a přivázavše na plíčcl
oprátku zavésili ji Ludvíkovi
na krk Hoch sebou škubal mlá

til nohama to ale dělalo mladým
kalanSru veselost neboť myslili
že tím Ludvíček chce zvýšit jejich
zátavu Když to ale dlouho tr
valo a hoch počal modrat rozute
kli se jen jeden z nich oznámi

rychle bratrovi oběšeného že

Ludvík visí a sebou iřepe Iioz

umí se la domácí lidé spěchá
do dvora tychle přeřízli oprátku
a chlapce odnesli Ubožák by

několik hodin bez aebo a lékař
měli s ním co dělat aby jej při
yedli k životu Jen málo okam

Iik3 zbývalo a chlapec by by
na řebříku skonal

Nové sudy Ministerské na
řízeni ze dne 28 červené© nsta

novuje Že pivní sudy maji bu
doucně se zhotovovati po 25 50

100 a 200 listrech Doavédn
nádoby pjvnl a sice vědra a pfil

sudy mohou zfintat v obchodu

po 1 lednu 1876 a dokud vfibec

vydrží

Neštěstí a surovost Pí Jo se
nám a výs Libné : Dne 17 m m

vyšlo sobě 5 rolníka z obco nall
načekání Velmi mnoho našich

pozemka hraničí s lesy vel k ostat
ka řepíiifškého v nichž ho zdržuje

velký počet zvěře Zvěř tato p3
sobi na sousedních našich pozem
cích škody veliké aniž mQžeme

dle zákona požadovatl nějaké ná

hrady (Letos aa př nesklidí

jeden rolník na 2 korcích pozem
ku fenkou osetých pranic poně
vadž zbytek jejž tam zvěř nechá
la nestál za sklizen) Jsme tedy
odkázáni na čekání stříleti zvěř

vycházející z lesa pouze k večeru
kdežto za dne ukrývá se v lesích

Zmíněných 5 rolníku rosestavilo
se tedy 65 krok 3 od hranic a če

kali na zvěř V tom vystoupí z
lesa hajný Martinovský a počne
hádku s p J M obsýpávaje bo

rozličnými nadávkami jako: lum

pe darebáka a p Slyše hádku
tu druhý rolník p J Š přistoupí
a praví hajnému : "Martinovský
žádný křik r Načež tento nic ne
odpověděv obrátí svon puSka
udeří p S pažbou do hlavy k le
vému spánku tak silně že pažba
ulítla a hajnému pouze hlaveň 0

kohoutkem v rukou zůstala Po
raněný vzkřikne: "Ježíš Maria
Josef což nejsem člověk p Mar

tinovskyf" Tento ale nedbaje to
ho udeří pS zbytkem ručnice po
druhé do hlavy tak že kohoutek
vniknul do hlavy a zpGsobíl ránu

ai 1" hlubokou a 2£ palce Síro

koo Vida hajný že je zle dal se
na útěk se alovy : "Vára jsem to

p Š udělat nechtěl ale MovL"
V tom klesal již p S do mdlob a
s pušky padnuvší na zem spustí
rána a zatáhne prchajícího do lý-

tek Poranění hajného vlak ne-

zdá se býti nebezpečným reboff
chtěl hajný kdyl dílem lékař mu

broky vybral běžeti % Kepína do
bné ještě jednou "na ty kluky

které prý znova zmlátí"—P g ▼

mdlobách ae nalézajícího odnesli
soudruhové jeho k blízké studán
ce kdež jej k tobé připravili a
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