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POKROK ZÁPADU- -
ničím boháč od chuďasa ani člověk

učený o I mamlasa Trpí všichni
8 pozdravem Iťď-sla- v Kavan

HpcnffT Boyd Co Neb Ctěná
redakce Pok Záp— Zajisté jest vám
známo ! naši krajině v Morto pře
cinktii Boyd Co Neb vyslali ze

svého středu jednoho mule kterjt
byl oprávněn sbírat miloďiry pro
krsjany v bídě postavené Též I my

jsme v Hpenccr precinktu Boyd Co„
Neb v té samé bf ló postaveni mno-

hý snad ješlé ve véiAÍ neboť nás

předešlé dva roky ani kroupy ne use

i

00 NAŠICH
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lifllngton Minn 94 prosince
I894— Spolek čís I C H I) P J
v Montgomery Minn odbýval dne
33 ru m schůzi při které! volba

úředníků pro příští rok předsevzata
Iiratr Josef Nestával zahájit schůzi
v určit čas za hojného účastenství
členů Po formálním přečtení dopl
sů úAtů a protokolů přikročeno k

volbě výborů a úředníků Jeiiko!
m okázalo že br Josef Nestával vedl

právu řádně a poctivě co předseda
a te měl na paměti přímost a nestra-nos- t

v jednání nehleděl ani v právo
ani v levo vždy na paměti maje
prospěch Jednoty zvolen opět za

předsedu jednohlasně Za místopřed
sedu Václav Petříčka ca tajemníka
Vojt Siépán za účetníka Jan No-

votný za pokladníka Tom Havel
Tak Vám není třeba měnit adresář v

orgánu — Dne l ledna 1805 bude
Hlavní Jednota přijímat a uvádět
zase nové číslo v Třeboni v Kice
Co Minn Novému číslu volám

Na zdar! K té slavnosti jsou všich-

ni bratří zváni by s v hojném počtu
súčastnili Zase dobr důkaz že

naše Jednota kráčí zdárně vpřed a

že směle můíem zvolat: Marné n6
které proti nám jdou vzteky
Smutnou jest raně též oznámiti

zprávu vsem sbratřeným číslům že

číslo l ztratilo jednoho věrného
člena a manželka i dílky jich upřím-
ného Živitele Frantiáka Tůmy není
více! Zemřel dne 7 prosince a po-hřb-

byl 10 pros Pohřbu súčast-ni- t

se celý spolek V domě smutku

pronesl br F Mixa velmi dojemnou
řeč tak Že každé oko se zarosilo
Zvláště když pravil: Bratřil Slibte
tuto u rakve zesnulého bratra že ne

jem Hnad bode nám smutnou po-

vinností doprovodit přltetfl ke hrobu
snad někoho t vás neb to budu Ji-

to se neví Neb třeba budem sd tleli

radost a štěstí těch kdo! jsou drazí
nám— té! m neví NeW prohléd-
nout rouškii budoucnosti Jisto však

že jak minulost lak i budoucnost po-

ved len zákon veškerenstva: věčná

proměna 1'omine jedno by nastalo

jiné Tak točí se běh dějin Tak

pokračuje duch Času

Pozoruhodno je že v osadí zdejší
ve školách máme hojně sil učitel-

ských z krajanů Jest to také tak
místné a přiměřené V školách kde

většina žáků Jsou Ceši dovede český
učitel neb učitelka v! ly lépe jim vy-

hověli než cizinec AJriš Angličan
neb Němoo Krajan vtdycky lepším
uíitelem jim můie být neb spíše
sympathi-Mij- e s nimi ne! jinonárodo-ve- c

Zlu v mém okolí mámo dva
učitele a učitelku bylo by tu o jednu
více avšak hlásib se pozdě když
místo bylo již jiným zabráno Vy-

učují zde: p F Svoboda steč Kat

Fingado a p II Fingado
Ve škole sleň Fingadové v Saun-der- s

Co oslavili školní dítky přimě-

řeným spůsobem štědrý večer Před-nesl- y

různé deklamace a básně za-

pěli několik pěkných písní a pro-

vedly různé výstupy a hry tak že

všichni přítomní se výtečně pobavili
Že tomu tak toho důkazem byla
školní budova diváky celá naplněna
tak že pozdním příchozím bylo se v

před dráti chtělí-l- i co vidět Úlohy
své Žáci za kratičký čas svého učení

provedli dosti uspokojivě a některé
zcela dokonale za což potlesk obe-

censtva byl jim odměnou Dlužno
zmínili se že předneseno též zdařile
několik deklamacf českých Asi tak

uprostřed programu vystoupila jedna
z uvědomělých dam tamějších slč

Magd Hájkova a přednesla krásně

složený český proslov o význumu
fitědrého večera čímž obecenstvo

bylo mile dojato Táž dáma s dvě-

ma školními dítkami zapěla dojem

tně při kosmé polož padáku
vzduch snáze po plote s smeknut a

ludíl rychlejší padání nastalo Po
znalo s brzy le maličký otvor u

vrchole padáku této neshodě od po-md- le

jelikol tak vzduch snadněji %

pravidelněji mole odcházet I Otvor
ten nalézá se nyoí u každého pa-dák- u

Od prvního spuštění se padákem
našlo ae dost následovníka a sble
dalo se ! jest nástroj ten při řád
ném zařízení zcela bezpečný takže k

balonu jest nástroj ten vzácn a

dobrý přldatek ač nápadné jest že

při nešťastné větroplavbé ještě ni

kdo padákem nebeapeéí neušel Pa-

ní Oarneriová velmi odvážlivá vzdo

choplavkyně skončila obyčejně
plavbu a balonem tím že opustivši
loďku balonu po padáku sestoupila
Očití svědkové vypravují že to byl

pohled ohromující když žena fa se

zavřeným a počátku padákem střel
hbitě vzduchem dolů se řítila avšak

pokaždé rozevřel ae padák v pravý
čas h snesl ji pozvolna k zemi

Vzdor tomu že padák v tomto
zřízení podával vše co od něho se

mohlo očekávali hleděli jej přece
nčktt-ř- í ještě zlepšili ovšem způso-
bem zcela bezdůvodným Hobertson
dal svému padáku podobu dvojitého
deštníku i nichž jeden jako obyčej
ný druhý ale jako obracený p%dák se
rozevřel což ovšem byl nesmysl a

životem lidským se zaplatil Ještě
horšího nesmyslu dopustil se Angli-ča- n

Cocking jeni a Greenem o

něm! později promluvíme několik

vzduchoplaveb vykonal a na zákla-

dě zpozorování že deštník a dosta-

tečné výsky se obrátí vymynlil si

padák v podobě obráceného deštní-k- a

Nepovážil že obrácení ae dest-nik- a

jest právě následek odporu
vzduchu poněvadž vzduch po vypu-klin- ě

snáze se smeká a deštník ry-

chleji padati maže Aft všiokni kdož

seznali myšlénku jeho horlivě a

toho zrazovali stál Cocking

přece na rvém a po dlouhém nalé-

hání svolil Green konečně aby
Cocking a padákem svjm s jeho
balonu spustili se směl vymlniv
si že po-

- dosažení malé již výšky
stáli se to má Padák s nerozvážným
smělcem uvázán byl pod loďkou ba-

lonu a kdy! jii byli plavci určenou

zprvu výši dostoupili napomenul jej
Green ještě jednou aby svého nebez

pečného pokusu nechal avšak Cock

ing neodpovídal ale také se nespou-
štěl a! kdy! již ve výšce as pfll
čtvrtá tisíce stop se vznášeli Nežli
se toho Green nadál přeřízl Cocking

padák držící a a hrůzou viděl
Íirovaz se straécou prudkostí k

zemi padati takže za půldruhé mi

nuty zemi dosáhl Ti kdož přispí-
šili k místu kde padák dopadl na
lezli nešťastníka zúplna roztříště-
ného —

Vraťme se opět k větroplavbé
samé která co den více přívrženců
čítala takže do dubna r 1786 tedy
za půldruhého roku od prvního
vzlétnutí lidí již 35 podniků tako-

vých se čítalo Jakož téměř při
vsem co pozornost obecenstva pou-

tá vyskytli se i zde lidé kteří z vy

tupování balonem řemeslo učinili

a novými a novými změnami úča-

stenství k aobě poutati ne snažili U

veřejných zahradách Pařížských
pouštěly se balony nejrozmanitějších

Halonu trdurliopliulm

Pod balonem vodíkem naplněným
připojil část válcovitou která! ol
podii ohněm se měla zahřívali spo-J- íl

tedy Cbarliéru Montgolfierou
Jakkoli te všech stran varováno ač

ám Charles pronesl e k němu slovy:
Příteli vyf věŠíl sud a prachem

nad oheň" V nedul ii přece říci a

vznesl se 13 června r 1785 v Calai

aa velmi nepříznivého poctil Brzo

vznášel se naI mořem ale návalem

vtru k břehům nazpět zahnán chtěl

etoupiti i otevřel záklopku avšak

ta byla špatné zařízena nezavřela se

víoe plyn rychle obíhal balon a ne

mírnou prudkostí řítil se k zemí a

dopadl podivnou hrou osudu nakolik

poutě krok a od eloupu nedávno te

prv Blanchardovi postaveného I'i
Utře a společník jeho byli zabití

První větroplavec byl také prvním
Jeni řadu nešťastných obití větro-plavb- y

započal

Padák Prudké dopadnutí a výše
a nešfastný takto konec mnohé

zavdalo příčinu k rozma-

nitým návrhům k umenšení prudko
att nárazu a za nástroj k tomu nej-

příhodněji! nalezen brzo padák
náčiní lo velmi podobné deštníku

Padáku dává ne nyní vesměs podoba
velmi ploského kužele ostrým vr-

cholem svým vzhfiru obráceni horna

jehož obvodu přivázány jitou prová-

ly držící na koncích sedadlo- -

pro
člověka aneb vůbec místo pro přeď
mět jen! má pozvolnu padali Pa-

dák zhotoven Jest z pevné kostry

potažené silnou dykytou a dá se

tavHii musí býti ale tak zřízen aby
v čas potřeby sám jako deštník se

rozepnul Proti překocení jeho
chrání jej hluboká poloha těžiště

jelikož třžký předmět nebo člověk

dout daleko pol ním visí

Ja Normarul professor v Montpe-llier- u

byl nejspíše prvDÍ jeni my
šlenku o možnofli lakového stroje
zajiHté dosti starou uskutečnil spu-sli-

v

se v listopadu r 1783 z prvního

patra v každé ruce drže dva deštní-

ky Náraz byl velmi nepatrný a

obnovenými pokusy došci Le Nor

mand výsledku že padák musí míli

nejméně průměr 14 utop aby člově-k-a

docela pozvolna z každá výsky na

zem snesl

Účinek padáku zakládá ae na od-

poru vzduchu Ten totiž zachycuje
ae plochou padáku a pro vydutou

jeho podobu nemůže dosti rychle
unikali takže pohybu veliký odpor
staví Odporu toho přibývá ve

čtvercovém poměru rychlosti pohy-

bu takže při rychlosti dva-- třu cly-rykr-

atd větší odpor ten čtyry- -

devět- - šeslnáckrát atd bude větéf

Jelikož však při prostém pádu

rychlosti přibývá časem a odpor

proti tomu rychleji roste přejde
konečně padání v pohybování alej-nodo-

Blanchard zkoušel padák s větších

výšek nejprv a uvázanými k němu

zvířaty sám se do toho odvážili ne-

chtěl Sok jeho (jamerin jenž ve

válkách revolučních od Rakouských

vojáka zajat v Budíně lajně padák
aobě sestrojil po něm! z pevnosti

uprchnouti chtěl avšak při tom byl

aadržen dal se hned po svém propu-ilěn- í

do toho zkusili zamýšlené avé

spuštění se padákem s balona jenž
v Paříži 22 října r 1797%ystoupil

Oarnerin přišel dosti zprudka k ze-

mi nebof padák kolísal se velmi po-

vážlivě se strany na stranu Podob-

ně stalo se Drouetovi jen! ze zajetí
v Kakonském vězení řpilberku

chtěje opr hnouti padákem se spu-

stil avšak tak prudce dopadl že ai

při tom zlámal nohu

Velmi nebezpečné toto kolísání ae

padáku mělo svou příčinu v tom že

vzduch po krajích jeho ubíhaje ne

stejně se (hostoval a brzy tu brzy

třily tak že ta skrovná úroda byla
částečné zničena Bylo by zbytečno
na tomto místě šířit slov co všechno

musí člověk na těch prériíích zakou

sni Neb to vás milí krajané nemi
nulo ani jednoho té! i my musíme

lu zkoušku prodělat Boyd Co byla
ošizena r 1891 a 10 září jsme obdr
žuli papíry na naše domoviny Koku

Wl jsme se každý činil aby prolo
mil půdy co nejvíce mohl Pak ae

sázela koma některý í trochu pše-

nice zasel pak přiály přede žněma

kroupy a ty snad samy uzualy že

jim to za to nestojí tak to jenom
přeběhly totiž polední čásř Boyd
Co

Za to r 1803 se každý činil aby co

nejvíce do země dostal neb většina
se nás zadlužila v naděii že si každv

avšak ani tento rok nás
Íomůže neuáetřili takže některému
sousedu úrodu docela zničily
Nastal rok 1894 a ten nám tcorv

dodal tak že nám nenarosilo nic od

prvního až do posledního v&echno
uschlo nastaly horké větry a spálily
vše napořád tak že některému ani

koma nesešla Traviny to jest mi-le-
la

též nesešly tak že náš dobytek

jert odkázán pouze na ty holé prairie
Proto vás milí krajané Žádáme kteří

jste byli trochu šťastnější o nějakou
pomoc aí je v tom a nebo v ouom
bude nám milé vfieclno Zvolili

jsme ze svého středu 2 členy kteří

jsou oprávněni námi a countním
klorkem sbírat milodary s to jsou
pp Michal Sedláček směr jeho cesty

jest Minnesota a J M Tišer který
hodlá navštívit Wisconsin

Dále jes zvolen trojčlenny" výbor

který bude mít na starosti milodary

přijímat a vše řádně rozdělit a ti

jsou: Jan Sedláček Josef Fiala a
Frank Jelínek

Lynch Neb— Ct red— Jak již
oznámeno v P Z a některých časo-

pisech českých panuje v okresu

Boyd nevýslovná bída Jelikož již
z některých precinktů vysláni byli
vyslanci ku sbírání railodárkŮ též

my z Lynch a Bush precinktu chápe-

me sa toho prostředku a vysýláme

prosby ku svým krajanům aby vy-

slance našeho p Jana Korába mílo

dárky obdařili neb není možno vy-Uči-
li

bídu do podrobná jaká mezi
námi panuje Pročež krajané obra-

címe se k vám s prosbou že snad ne
odvrátíte mysl svci od trpMch neb

každý malý dárek bude s velkou

vděčností přijat Krajina naše byla
by dosti úrodnou avšak následkem

převelkého sucha které panovalo r
189-- nesklidili zdej&f osadnici niče-

ho a to působilo na nás začátečníky
tak že prostředky naše jsou vyčer-

pány nadobro V úctě

A T Plaček )
Josef Fisher Výbor
Fr Hájek )

Silver Lake Minn — Ct red —

Děkuji vám za vaši prémii kterou

jse mné zaslali Jtst to krásná kni-

ha Poslední Táborita po které jsem
již dávno toužil a konečné juni k nf

přišel jako slepý holub k zrnu Tak
ěasto čtu o Dr Holubovi z Vidně
On vlastně není ani Němec ani Uher
ani Rakušan on jest vychován v

Holicích o Pardubic proč se vlastně

poněmčil není mně známo Doufám
ale že pan Dr Holub se nemusel

poněiiičovat ani so nemusí za národ

český stydět a ani mu není nio dlu-

žen nýbrž on jest povinen vděčnost

českému národu Nebyl on vydr- -
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dopustíte nikdy by byli jeho sirot
kové utiskováni a že budeme nad

nimi bdít tak jako jejich vlastní

otea— Pak promluvil ješté p Josef
Dvořák vřelou řeó načež se průvod
hnul při hudebním pochodu k místu
věčného odpočinku kde byla jeho
tělesná schránka uložena v lůno mat-

ky země Zemřelý byl 37 roků stár

pocházel oč Lomnice kraj budějo-

vický Příčina smrti: byl kopnut
koněm do hlavy Buď mu země leh-

ká nezažil on mnoho slastí

Vojt Štěpán taj

Omaha Neb— Ct red Pok Záp
Stav obyvatelstva ve státu Nebranka
v západní části jest velmi krutý a

pakli nebude včasné pomoci budou

muset zahynouli Naši češti krajané

jsou v tom nejhůře neb jiný národ

když něco dostane ponechá si to

mezi sebou a naéim krajanům se ne-

dostane ničeho Protož žádám aby

krajané po celé Americe zasýlali

dárky po freightu na mnedoOmahy
a já je rozešlu krajanům pomoc po-

třebujícím Za dovoz se neplatí ze

žádné části Ameriky Pošlete šat-

stvo obuv obilí a vůbec co můžete

Všechny dary budou přijaty a sprá-

vné rozdány Krajané v Nebrasce

kteří jste postaveni v bídě pište
mne a já se o pomoc pro vás posta-

rám S úctou Frank J Kaápar
I4'j2 So 1 3 St„ Omaha Neb

Linwood Neb— Cl red — Jest

tak dnes nový rok což ponouká mne

k této úvaze Začínáme tedy nový
rok se starým pořádkem Budem

psáti letopočet 1895 co dobu od na-

rození toho jent slul Kristus jen!
zrozen byl by lidstvo zdokonalil kte-

rýžto šlechetnost a lásku nesmrtel-

nou učil znát v jehož bytosti ideál

lidskosti božstvím v jednotu se spo-

jily Co as nám přinese tento nastá-

vající rok? Těžko to vědět neb

kdy! proroci se mýlí jak by te smr-

telník obyčejný Bezpochyby půjde
vše dle let předešlých Udají se ve

světě opět různé převraty a změny
očekávané i nepředvídané Každého

z nás potká všeliká náhoda i nehoda

někoho štěstí někoho katastrofa ne

blahá Všichni něco jiného zaa zaži

nou vánoční českou píseň s průvo
dem varhan Ostatní deklamace

výstupy a j byly anglické Sehráno
také několik kousků duet atd na

varhany včemž súčastnily se slečny
M Hájkova K Fingadova pí Kat

Hynešová jakož i mladistvá žáčka
Msrie Janovcova Ku konci rozdá-

vány dárky Místo stromečku měli

tam "studni" i níž éedivý Santa
Claus s "velikým namáháním" vyta
hoval okovem vzhůru dárky AvSak

ranS ten starý tvrdoch nevytáhl nicl

Nejvétšl zásluhu o vée cokoliv tolu

večera bylo předneseno neb sebráno
má zajisté slečna Fingadova co uči-

telka za což přináleží jí plné uznání
za její pili a obětavost což obé hoj-

nou návštěvou představení projeveno
bylo

V Linwood též měli dítky íkolrí
vánoční stromek ntbyl jsem vsak

přítomen výsledku představení toho

Po dva týdny nás v Linwood ba-

vili Kickapoo Indiané svým komedi

antstvím a tak zábavy milovné obe

censtvo mělo každj večer vhodnou

příležitost se něčemu šikovnému za-

smát

V sousedním Morse Bluffu zas měli

tu čest že je tam obveselovali svými

šprýmovými hry Umatilla Indiáni

též dva týdny Krom toho je tady
muzik dost a dost—ani rvaček nevy-

jímaje Obzvláště náš Linwood v

poslednějších jio by chtěl si vydo

byt slávu neboť málo je zde zábav

aby při nich nestrhla se patálie aby
nějaká chamraď nebyla zatčena a

pokutována

Místních novinek lu více není
Což by také za nynějších mizerných

poměrů mohlo se přihodili pěkného?
A o špatném nerad mluvím Pomě-

ry jsou na všech stranách velmi

tísněné čím dále budou asi ještě

stísněnější Neurodí zde na venko-

vě ie zlý nepřítel jenž nezná Žádný
rozdíl lidského itavu Jí neliší se

podob na př řeckých bohů a p
Taktéž až podnes možno při zvlášt
ních příležitostech každému za

vstupné v balonu se vznésti ovšem

do určité výšky jelikož balon jest
uvázán na pevných provazích
Při tom není podnes pokročeno o

nic dále zdokonalení větroplavby
posud není docíleno a proto! poví
me pouze o několika zvláštních plav
bách buď postupem svých zajíma
vých anebo několika výsledky
vědeckým jakých! jimi docíleno

důležitých
fr oirao-áni- )

rřrdák
Od irtho Mdnl ZWUia BUton rjrehl v

vmbMB4 přisál itomptU U kosatnl TI
liti m fiplni Tirfob ítalrk UlT?ch
taalk prartfedkt pro#la(]toieb - u ob-- }

nle kjr i ol ílnlU oslo aípo] Bb
pojlas Bináráu l—i naJUp! JfUUl

tik proti atkrf namorla blarfka Jata a

Mli VyliM ehraalck holMii hUtj bmíUt- -

vyaáat aukUrtl m fjrataaia Spo-kj)ao-

untxi pH kaidi UbH aaab aa poti
tritii reaaa aa 0a Ukrv Ha pro4 v lakáral

04siu Prtf Co l

Haro okraj zJIbaie kolíbaní jebo

způsoboval Tin? yiak vtalo se ša
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