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mělá žena dovedla moudřeji volit
a spis by jf to přináleželo ne]
mnohému mulnkému nevédomci

nebof mnohý neví ani proč volí

ani co voli neboť on ani žádné no-

viny nečte

Před minulou presidentikou vol-

bou kdosi se ptal jednoho zdejšího
farmera pro koho bude volit On

na to odpověděl: "Já myslím že

budu volit tentokráte pro demokra
tického presidenta

Můj soused Angličan povídal

kdjž bude zvolen demokratický

president tak prý budou dělníci a

stroje ladné"
Ten samý farraer kdyby měl

sebe více práce dělníka by si ne-

vzal snad ne ani kdyby jen za

stravu u něho chtěl pracovali
Thcresa Steidl

Bruno Neb — Ctěná redakce —

Dovolte abych vyvrátil klamnou

zprávu která se objevila ve vašem

časopise od vás že by zde byli su-

rovci kteří by lidem pití trychtý-
řem do trdla lili (Pozn rod Již
minule přinesli jsme opravu že

zpráva ta vztahovala se na Brai-rar- d

ale omylem podána co z

Brna) Však možno že to byl

omyl což by tomu nasvědčovalo

že J Dus hostinský v Bruno není

Že dne 14 t m bylo v Bruno ži-

vo jest ovšem pravda ale že by
něeo podobni ho ats stalo sezná

čtenář z následujícího: Dne 14

t m vyjeli velkoobchodníci z Oma-

hy navštívit městečka na F E &

M V dráze Obchodníci z Biuno

byvše zpraveni o příjezdu jejich do

Bruno zjednali kapelu zdejší a

vyšli jim h hudbou vstřío na nádra-

ží Velkoobchodníci po přehléd-
nutí městečka vyzvali brněnské i

s kapelou by je doprovázeli do

Seward což také se stalo Že bylo
veselo na vlaku a ten krk se něko-

lika zlomil netřeba připomínali

Zpáteční cestu nastoupili večer po

nákladním vlaku Konduktér měl

nařízeno od řiditelstva železniční-

ho stavětí v každém měBtečku tak

dlouho jak velkoobchodníci si bu-

dou přát
V Brainard se společnost zdržela

asi hodinu jelikož několik obchod-

níků z Brainard bylo též s nimi

počastovali se navzájem a nějaký

špás se také provedl Z toho se-

zná každý že něco podobného se

stát nemohlo an to byla společnost
ae zkušených a uvědomělých ob-

čanů
Toužebně očekávaný déšť se do-

stavil minulého týdne však pozdě
na obilí Kukuřici prospěl mnoho

která slojí lépe isež loni však pšo- -

í v-

ď Ameriky před roky osmi

dětmi naaditase idea překonavši

všecky svízele a nesnáze domohla

se značného jmění
H úctou Kd Texel

Mlniipapolls Minn — Ctěná

red — Předminutý týden navštívil
nás ct pan J K Kroupa zastupeo
Denn a Týdenního Hlasatele z

Chicaga a panem Prelátem ze St
Paul Bylo nám velmi málo a ni-m- y

se seznámit Včera uložen byl
v lůno země k posledníma odpo-
činku po 14 denní nemoci p Vác
Smilh člen a zakladatel spolku 2

IV Č S D P J ííefi pohřebcí
v domě smutku nad rakví vykonal
br Jos Straka nad hrobem pakbr
Fr Pechoušek: Pohřbu súčastni-nil- o

se mimo spolku čelné příbu-
zenstvo a známi zemřelého Po-

cházel z Čisté kraj Plzeňský v

Čechách byl 44 roků stár a zane-

chává zde truchlící manželku a
12ti letou dcerušku Spolek ztrá-

cí v něm řádného a upřímného
úda a rodiua přičinlivého svého
živitele a starostlivého otce Bu-

diž mu země lehká

J F S

Chicago 111 — Ctěná redakce

Šťastně jsme se vrátili mezi své

drahé a ku naši radosti nalezli

jsme je zdravé vzdor telegramu

oznamujícího nám chorobu malého

chlapce který nás tak na rychlo
od Vás odvolal a naši návštěvu

ve Wilber na dobro zkazil Byla
to jn tesknota po matce a je
nám to skoro líto že jsme tak

najednou utekli Nechci s místem

listu tomuto ve Pokroku Západu

vyhraženým plýtvati a prosím toli-

ko by všichni oni ctění přátelé
hlavně arci ctěná rodina pana Ro-

sického v Omaze a pana Lepšy ve

Clarkson přijali náš srdečný dík
za jejich tak vřelé a upřímné uví-

tání jakož i oněm Omažan&m a

nimiž nám pro krátkost času ne-

bylo lze se rozloučit posíláme
naše Na zdar a na shledanou příští
rokl
Popisovat cestu by bylo téměř

sbytečno neb jsme jednak málo

viděli a jednak už mnoho jiných
si to dovolilo učiniti čímž by se

to stalo zkytečné Dojem jaký na

nás pobyt mezi bodrými krajany
učinil byl daleko nad očekáváni a

shledali jsme že tam na Západě

bije muohó bodré české srdce že

se tam člověk nemusí obávat jez-

dit pro nudnost neb upřímně řeče-

no ne týdny ale měsíce by člověk

mohl ztrávit mezi takým lidem a

vždy by nalezl něco z čeho by so

mohl poučit a těžit Tea český

těch kteří nělfiri přípěli k tomuto

podniku

Bád bych s obšírněji iozepal o

školách a jak Jou od našich kra

Janů podporovány ale nedostávalo

i mi právě ěasu tedy podruhé
Musím však učinili poznámku o

školách letních pro učitele
Vfm že velký počet krajanů to4

za to že ten kdo jednou s úspě-

chem okresní zkoušku učitelskou

odbyl nemusí se více poučovat
To Je ale velký omyl Ca nedo-

voluje abych podal řadu důvodů

poukážu jen na to aby každý ob-

čan prohlédl některý dobrý učitel-

ský Časopis Tak nejlépe pozná
co o této věci soudí přední vzdě-

lanci a vychovávatelé přítomné
doby

Mnohý má za to že učitelé jdou
do letních skol aby snad nemusili
se chopili nějaké těžší práce na
farmě Učitel který po dobu de-

víti mlsíců aneb ještě děle ven-

kovskou školu vyučoval neměl za

ten ča mnoho příležitosti své vě-

domosti rozšiřovali V tom pádu

jest mu dva neb tři měsíce letní

školy nezbytně zapotřebí chce-l- i

kráčeti s pokrokem času

iViditelé okresních škol všude
učitele povzbuzují k vyuŽitkování
svých prázdnin k svému zdokona-

lení

Každý by měl vědět že čím

vzdělanější Jo učitel tím lépe do-

vede vyučovat! Každou podporu
jíž věnují rodiče učitelovi posky-juj- í

nepřímo svým dílkám
Otázka školní má ohromný vliv

na budoucí pokolení a tudíž by

jí větší pozornost měla býti věno-

vána S úctou

F II Svoboda učitel

Crete Neb — Ctěná redakce —

Báda bych podala můj úsudek o

dopisu paní Marešové ze dne 1

června 1894 Paní M praví že

nemá muž smejčit koberce a jinak
pomáhat ženě jakoukoliv domácí

prácí v domácnosti sic by byl
paňáca Jest ovšem velký rozdíl
v domácnostech v některé jest
málo práce a v jiné zas mnoho a

kde jest práce mnoho a samotná

hospodyně má ji vykonávat a ne-

chce si zjednat proč by jí muž ne-

pomohl když může? To jej ne-

sníží jen když má jinak dobrý
karaktér

Jinak se to má kde matka má

dcery nebo služebné nebo si zjed-
ná na čistění domu to by byl muž

blázen aby ještě kobereo smejěil
Bosumovánf kdyby nebylo farmo- -

noho

13) Yilto k lovroí jest sde
dosud dftsUUk jako jlrni krftty
kachny zajíci a křepelky Kyb
téi hojnost jak v zálivu tak v

řekách ano i po lesích v malých
jezírkách

14] Koně zde mají průměrní
vySSí cenu nel na severu doti
{patný koník za 100 dolarů Voli
tažné od :' do £0 dolarů pár
krávy dojné od 15 do 60 dolarů
kus

15 j Krmení pro dobytek tažný:
Kukuřice 1140 sto II ovs 225
seno $28 tuna otruby $125 sto
liber

10] Domácí potřeby jou též

průměrně dražSí Mouka patent
$450 sud káva 30c Ib cukr 15

II) za dolar slanina 12jc Ib sádlo
lOo Ib máslo 30@40c Ib vejce
20@40c Šatstvo má as slejnou
cenu jako na severu

17] Hydlfm při Charlottě Ilar-bo- r

zálivu proti městečku Punta
Gorda kdež koněí Fla South H

dráha

18] Stavební potřeby jsou :

Dříví hrubé $11 tisíc st hoblo-

vané jakékoliv $15 tisíc st

19] Ovoce se zde obyčejně pro-

dává na stromě za smluvenou cenu
celá úroda Jsou též jednotlivci
kteří své ovoce sami do trhů zasí-

lají a ceny bývají rozličné dle jako-
sti od 45 centů do $150 za bednu

ěistého zisku Bedna jest velkosti
12x12x24 Citrony od 1 do 2 dol

bedna Ananasy od 5 do 50 centů
kus

20] Zeleniny Zemčata sladká
50c busl obyčejná $150 buSl

Zelí 2o 1b v hlávkách melouny 10

c až $100 kus neb 2©3 centy Ib

okůrky od 15 do 2 3 o tucet Toto

jsou ceny zde vsak posílané na Se-

ver v příznivou dobu vynesou mno-

hem více Znám četné případy
kde ovoce a zeleniny zasílané v

měsících- - lednu a únoru přinesly
zasílateli ceny až k neuvěření jako
okůrky $1 za tucet Melouny od

$1 do $2 kus rajská jablíčka až $5

bedna a též tak i ovocem Též se

viak stane že zasílatel trefíc na

zloděje kupce neobdrží nic

21] Obyvatelstvo zdejší Jsou

nejvíce zuo rození běloši černochů

jen velmi malé procento a ti jsou
rádi že je běloši nechají a poko-

jem

22] Práce jest zde letos velmi

málo a ta co jest záleží nejvíce a

chytání ryb a zasílání do trhů pak
dobýváni a upravování surového
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