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10 Pokrok Západu
IťOfiPUS NVÍr (lěná renoví ItoiiifiibiUm on ho a to dusil Na lěth je by vali na

tlalM prácí M náklad by notva Ji

vří í spolky n byli Mále oblřžo

'i

antutné )v jsoti t i 1 11 světě kte-

ří i ž novinářů a řlt iiílfi dělají
lakhle blány KdyŽ ae kuří utrhá
a kolík dní nežere tedy nefrká na

hroma V líctě

JoHI í KíHlf

ONTANfO Canada Ctěni re- -

fa i i ' a t i i J

miSiii N'i Jllnf í4a tnula a#

podflptl pr4t A uk na vJtMbffitťm vrrft

mu Jako klefa faul Jln4 a l' lim spisu
an mnoha sdokonalení byla profulnna
aneb m provádí 1'ouliěnf ilraha j teiř

pruilloiiřf na až Jo Hrnu Klmvltw park
byl úpravní a otevřen a ober entitu po-

malu 1 pfekt spaním h Jt Ui nikMi
nějllpark ? měsUl ralč# polohy i
tvhlldky Na dohotoveni ItniiUmnln

který itj"v' bude měi novými ka--

rnMiol na klerěmi bylo bnetl v podtU
mu rapoěai'1 a pllnA se pracuje a bude

hotov Jit v pfUtlch lýdnet k Ni vfofh
stransch vidíme ťdio d A

kary in poinlna
konrěiiA la nfrlost a l Omaha probudí
m k niivěmii l Otu

Po mlnuM čtyři roky June byli potil
i tUnf velikou Jako teU ttmk a ie

JmCna majetky Metly n renu neimlrn
nízkou v Jakou by několik lei před tím

nikdo nebyl věřil Vlak nyní doapěM'
Jinn ji jak re říká "dna" dplí Jim
mítta kde už vidíme "$ teta ven" Jll
cítíme předvět ilřfvěJMcli ěatfi kily
0ěl obi liody ae budou hýbali a kdy tu-

tlané opět větSI poptávka po majetku
Tcr Jc majMfk kort tak laciný jako
byl pokud Omaha byla měatem n 50000

obyat líi a v tlnbé pejbližtí počne Jli
itouputl v ceně Tak ladný jak nyní

jett nezuttane a nikdy více lak lariným
nebude Nikdy nebyla tak dobrá a pří-lež- itá

doba ku koupi ať chce kupovali
někdo domov pro tebe aneb uložili pc--

tiín na ftlifklllHťi tirri biiilniiriKMt

V Urně mtzi draátoti a třinitctou ulici
blíko parku mám A--

i loto na prodej
tni !' do 'iV) na mírné nplíitky To ai

pimylc'te! Majitel těchto lot& inutí Je
od prodlít a proto Je nabízí za tak levnou
cenu Urno již uenl tak daleko od mfita
Jako to zdrtili dříve když to tam loty za-

čaly prodávat a Omaha byla menií Teď
ne in fi Je jmí kiiřu avězt za 5 centti až %

Hrna knmkolivěR a jw dobrých ebodoí
kiicb a dbížděných ulicích tlottane te
kam ti přeje Nikde v celém mčttfi ne

najdete loty za takovou cenu tak blízko

poměrně od měttt To Jett přílcžitoat
kterou by ti neměl dát nikdo ujít

A ti 40 lota v ceně od $100 do 600 mám
ku prodej! na 15 a Vinton ulici pouze
jeden blork od dvou razných pouličních
driih Ttto lotv natři Omaha Kavinira
banku kterýž jak zmírn i uěinil úpadek
a přijal tylo loty za dluh Prodávaly te
lu loty drive po 1200 až $1500 Bank Je
imi1 na každý pád zpeněžit a proto na-

bízí hj za tuto netmírně levnou cenu
vzhledem k poloze Kdokoliv má za
butikem peníze totiž kilo tum peníze měl
uloženy mfi že ponechat avou pohledávku
na trážku ceny lotu co aplátku To Jett
to ntlmoudřcISÍ co kdo mfiže udMaL
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vyhodí Tak laké republikáni
pcmkytll lidem plíb Jitosl aby t

mnlili a tmi jsnii jím aťibii
nepřál ty J í l' ihválím kd)ž
vluli dává vymki'' daní na pití
ať je to pivo rit ho kořalka nebo
tu pití nevede k ničemu dobrému
To je viděl zde V Kanadě pod vlá- -

dott anxlít koti zejména uu i Ir-

čany a Skoty Tohle jaro v mém
okolí fj(li tři o farinv pro thlal
a tiť te odtf Imvali lani k vám

do Souilátí Ti populitté kdy by-

te doptali ku vládé tedy by bry
lid ponal h- -

jsou to j n nauif ne-

rozumní krtfikové a fanatikové a

nedovedli (y Am opravovat Jo-pn-

j 111 si také pro ten řaopi
Svobodná Škola Tt n by měl

každý uvědomělý člověk ódlírat

pro svoje dítky tak aby na- -

uěíly aké řeč mateřskou to jim
míižt t vždycky jen ku proipě-1'ín- i

ilm více řečí M' člověk na
učí tím je 'pšf pro něho Podí- -

ve tne se na niv hit rak pečuji o

vzdělání svých dítek V Čechách

je dali vyučit vždy nejen jedné
řeči al několika a zde také a po-

tom m ní divu Že židé všude pro-

spívají a bohatnou V úctě

Martin hr

CHICAGO III ai května '07
Ctěná red P Z Dovoluji si Vás

požádatí o laskrvé uveřejnění
mého mínění kdo měl by vlastně

postavit! pomník zesnulému p K

Jonášovi:

Dostav oběžník od Výk- - Výb

pro zbudování pomníku zvěčnělé-

mu vůdci a rádci lidu česko-ame-rickéh- o

Karlu Jonášovi v Kacine
Wis v němž apelováno je na Če-

ské spolky i jednotlivce bez roz
dílu vyznání jak v politice tak i 11

víře by pomohli finančně ku zbu
dování pomníku p K Jonášovi

pro jeho neocenitelné mravní i

hmotní zásluhy o povznešení Če

ské narounosii v Americe atu byl
jsem obsahem jeho přiveden k pře
mýšlení zdali skutečně jest vcíke- -

tťit isA'$ lid v Americe povinován
mu tím co zmíněným Výborem
od něj Žádáno tvrdě že to jeho!

povinností z příčin udaných v

oběžníku tom avšak mně nejas
ných a nedokázaných — Výk

Výb zavděčí se zdali mi laskavě

podá důkazů o tom co tvrdí —

Neupírám že ctím pomátku ze

mřelého p K Jonáše dle toho co

jsem o jeho působení četl a slyšel
avšak nevím o žádných neoceni

telných zásluhách o veškerý lid
česko-americk- ý a jeho národní po
vznešení zde Věřím že Česká

demokracie v státu Wis jest p K

Jonášovi povinna tím co Výb ře-

čeno připouštím Že i česká demo
kracie v Spojených Státech a že i

mnoho jednotlivců jest mu díkem
vázáno ale nemohu pochopiti
proč veškerá česká národnost by

byla?! Že jí byl vůdcem a rád-

cem?! — Český lid uznal a uzná-

vá že působení zemřelého bylo
čestným že nezklamal důvěru
lidu v něj kladenou byl přesným
ve vykonávání svých úřadních po-

vinností Že jako redaktor snažil
se býti učitelem svých čtenářů a

jeho lid demokraté odpláceli
jeho snahu důvěrou a postavili ho
na ten politický stupeň že pak
vláda demokratická za p Cleve-land- a

jej dosadila do jeho rodné
země — Čech — jako konsula
úředníka sprostřcdkovatele zájmů
obou zemí K Jonáš i zde do-

kázal že své cti dbá a že stranou

pro níž veškerý zde Život věnoval
a pracoval jest uznán Na demo-

kracii je by se postarala o uctění

jeho památky za jeho pro ní čin-no- sť

Zmíněný Výbor měl se v

prvé řadě obrátit! na české demo-

kratické kluby ve Spoj Státech a

na jednotlivce kteříž za pomoci
lidu strany té byli postaveni tam

kde jsou aneb již byli a kteří
vládnou slušným jměním a ne na

spolky většinou s dělného lidu

stávající z chudých kteří pomohli

svým bohatším krajanům k vyso

dakc! V ěí-d- Pokroku Západu
Z line libo kvítlnl nahzá St

zpráva Je 17b lý J Kmiil na

fnli pomátnul a p l přímo zuří

výiit lak h tu mohl fii svobodě

piMti thán býlí Nevím kde jste
lu zprávu ětrpali ab jmi lo vtli

ký omvl (Zprávu tu Čerpali jiMK

ze zpráv luÍHiního St huylt rského

Čauipimi yuill) Pravdou je h
můj syn lytelý 1'duard Kasal by

uznán při d dvěmi měsíc i soudem

ve Sthuybr chorým na mysli h

111 1

hýli poslán ď nemocnice do

Norfolku avíak len čai mbylo
lam mftto uprázdněno lak že zů

sta! v opatrování doma Příči

nou uznání jeho pomaleným jest
jt ho nemoc padoiit itii t Po osmi

týdtieih postižen byl padoucnicí

ziiou a kdyŽ ho popustila ledy
on v rozčileností odešel ž do

St huy h r kdež jej vzal íerií v opa
trování a dne 4 ho tohoto měsíci

dopravil do Norfolku k léčení Va

še uvedená zpráva mohla by se

vztahovati na mého plitého J

Kasala kterýž dík Pohu jest
zdráv jak jen býti rnftŽe Též

můj syn ICduard byl do 17ti roků

zdráv a jak se doktor vyjádřil po-sti- Ž

11 byl padoucnicí nepochybně
leknutí když se náŠ blízký sou

sed zastři lil nebol tu samou noc

byl syn prvně hroznou a ukrutnou
nemocí tou postižen S veškerou

úctou se znamenám
Václav Kasa!

HOlSlMiTON Kans Ctěná

redakce P Z Pyl jst-- několika

dopisy žádán abych podal zprávu
o dosažení práce mezi íarmery
pročež se obracím na Pokrok Zá

padu o uveřejnění těchto řádků
Sdělím co mohu Předně obilí

drobné si stojí v dosti dobrém sta
vu obzvlášť pšenice a žita slibu- -

jou hojnou žeň a proto nepřijde-l- i

do toho nějaká pohroma bude tu

práce dost pro 500 dělníků Děl-

níci mohou být bez potahu i s po-

tahem ovšem kdo by měl potah
mftsí míti též vůz aby se mohl po
třebovat při sekání klasovky svá
žení klasů do stohů Mezi farmáři
se jiovídá že budou platit Člověku

bez potahu 5150 aŽ $200 denně
a s potahem $500 a více denně
Pročež kdo by chtěl sem jít na

práci bude mít dobrou příležitost
se zdejšími poměry se seznámit
aniž by musel peníze utrácvt Prá-

ce tato se snadno zastane — po
dávají se klasy s vozu na stoh -

a může potrvat as tři neděle po
tom potřebují se lidé k mlátičkám
u každé je třeba 6 neb 7 lidí při

podávání obilí a ta práce potrvá
též asi 2 neb 3 měsíce se stejným
skoro platem a to vše ke stravě
Kdo má potah může odvážet obilí
od mlátičky na železnici Většinou
se dává hned do kar a platí se od
bušle 3 až 6 centů podle vzdále
nosti Myslím že se počne obilí

sekat v polovici června možná Že

dřív Oves pěkně roste koma se
ovorává a dobře si stojí neb má

pohodlné počasí dost vláhy a

tak je to jako jeden farmer poví
dal až přijde republikánský pre-

sident pak Že zase budeme míti
větší ourody a pokud bude Cleve-lan- d

Že budeme mít pořád sucho
a ono je to tak jako by to byl vě-

děl Václav Sušank

ZnmisftUHijipHkA vý-dav-

Vstavit ktfrouž pořádá 23 ítátftv
pnnc-nitlili-

i blíží Ne-

budu to trvali sni rok a máme: Ji již zde

Nikdo ncinbže porbybovntl o tom že

výmavou oživena bude Omaha nesmírně
a troute měrou znaénou Odralo před
výitavou mělo 1 milion obyvatel 6 a po
výniaré) iloipí-l- ku více nei 1% milionu

Takék Jiných pHěin lze oéckávatl vfie-ob-et

né' deptaní prnmyalu a obchodu v

ulml rovněž Omaha tc bude podííeti
K výstavě éiní ta přípravy na vtarb atra
niíi-- 8 pracemi na rýitari&ti e Ji£ xa

počalo nove nitdražf Hlaví a řilcJJÍ ži

vot a ruch Jest Již pozorovat VAÍinnřte
ai jt-- ti Farnain ulice a porovnejte Ji jak
byla před rokem a Jak jeit nyní Poúf

vějte ae kolik tehdy prázdných krám 6

Junt nyní onazeno Toto oživení nepři-pěj- e

Jenom nč které cáaU uiřnta nýbri

váni ít brotou na žádného pro ně

proipěthu nemajíc! lumíky něko
liki vlattoitů honíc íli ne t pa-

pírovou aIWoii tiít útraty ( hudatri

Proč ku příkladu není upalováno
111 zámožné i hit aike tb mokraty
jako pány: Ititílh r Kostní r Sa-bat- h

Vopíčka VValb tk Pancuh
Novák a m j 11 Čt iké demokrati
cké kluby?! Snadno by mohlo

byli ohnáno li ono 00 pakli lito

právem by přispěli a pak něiniti

to amé v druhých městu h a osa

dách Unie % byli by jt' pánové
zbaveni starosti o postavení důstoj-
ného pomníku Velkému Demokra-

tu dokázavše lak že skutečně
uznáváte zásluhy jeho A ti jed-

notlivci jimž zemřelý prokáat
platných nliižeb jsou vázaní tlí
přispěli a tak splatili dluh jich
příteli

Kont čně dodám že zesnutý p
K JonáS sobi postavil pomník
nt jirvanlivější svým působením
jako muž ryzé povahy a jsem roz-

hodně proti podobné veliké malič-

kosti — bych tak řekl fangliékář-stv- í

Iépe by by lo na místě němé-

ho pomníku postavili sirotčinec
školu neb budovu k účelu dobro
lidstvu přinášející a zasvětili tuto

jeho památce
P V Nejedlý

IIOLVKOOD Kans 22 květ

lH(j6 Ctěná redakce Konečně
v našem suchém Kansasu budeme

chytat ryby Již dávno se mluvi-

lo o zatopení t z v Chevenne
Iíottoni a teď snad to přijde k

uskutečnění neboť se už od ne
děle na strouze pracuje Chey enne
Pottom leží ve středu liarton Co

Kans 13 mil jiho-zájadn- ě od mé

íarmy jest to dolina asi 7 Já míle

Široká a 16 mil dlouhá kolmo

břehy obražená Dno jest jako
cement vodu nepropouštějící a nic

jiného se tam nedaří než trochu

trávy pro pastvu a ta jest špatná
Příkop dělají z Kansas řeky 16

mil dlouhý od jiho-západ- u na
severo-výcho- d na každou míli

bude prý mítí 12 palců spád a

kolem příkopu budou zavodňovat
ač velice pochybuji že zde zavod
ňování bude mít i dobrý účinek
neboť když má rostlina důstatek

vláhy roste ku povrchu země

bujně a jak přijde horký vítr tak

ji spálí a jest konec spíše myslím
že to bude lepší pro nedělní výlet-
níky a zábavu neb tam chtějí držet
asi 10 stop vody a na východním
konci jest pěkný les a tam se

mdou odbývat letníhočasu nikni- -
" 1

ky Ty myslím že horký vítr ne-

spálí

Minulý týden zde zemřela ná-

hlou smrtí sousedka Večer si naří-
kala že prý jest ji špatně pak se-

jí udělalo lépe tak Že myslila Že

jest po nemoci Jaké však bylo
zděšení následujícího rána kdyŽ ji
manžel budil aby vstávala vařit
snídani a ona se nehýbala neboť

byla už stuhlou mrtvolou byla 55

roků stará rodem němkyně
Tento týden zde zase zemřel ná-

hlou smrtí rodák Hromadník již
měl vše připraveno odjeti druhého
dne s manželkou do Baltimore k

synovi a do rána zemřel byl u

svého zetě p Jos Dresslera a 20
t m měl slavný pohřeb Počasí
mátne letos že ani lepší přáti si

nemůžeme Dosud jsme měli

chladno a deště důstatek až 20
t m teploměr vystoupnul na 88

stupňů Na dnešek do rána jsme
měli zase pěkný dešť a myslím že

dnes bude ještě pršet však UŽ

toho byla také třeba neboť pšeni-

ce se juž počínala kroutit Žita

jsou vymetena a jsou až 5 stop
vysoká pšenice jest většinou
hustá jako zeď a začíná metat ale
potrvá-l- i na dále dobré počasí tak
na nížinách shnijou neb už teď
leží Inu snad my suchý kansas-št-í

farrneři by jsme si také zaslou-

žili aspoň jednu úrodu každých
pět let S úctou

F K Zajíc

liafcCC! rtl)í M K Cltl VS UK? I)'

toumy v nčkttrýth ř h h

tedy ae nemohu ttr t abych něco

o tom nenapsal Tak tuhb jeden

dopiiovatt I píše Iv V Nebrané

jaou Či íi samí ili niokraté a tnly
že Pokrok nečtou Jestli pak
viilí proč hoti demokraty? Jestli

]ak vědí kteri strana a která po
lítika jim opatřila jejich domovy?
Jestli pak vědí že po 15 roku

jednalo v kongresu za demokrati
cké vlády aby se dávaly chudým
osadníkům darmá domoviny a po
kud jsme měli demokratickou vlá-

du tedy to neprošlo a? teprvé

když nastoupila republikánská
přijala zákon o homestcadech a ol
té doby dávaly se pozemky zdar

ma Jestli pak vidí že byla to

strana republikánská která umož-

nila osazování se na západě pod-

porováním stavby dráh tak aby

ty Široširé kraje zapadni staly se

nřístuwiínii Která tiak strana

byla tou pravou stranou svobody
svobody pro všechny a rovnosti!'
Demokratická strana chtěla držet
lidi v otroctví bílé i Černé a kdy-

by byla panovala strana demokra-

tická do dnes tedy by na jihu až

posud byli Černí otroci a na seve-

ru nebyly by se dávaly pozemky
zdarma a byli by zase otroci bílí

Jaká to byla nclidskost s jakou

jednali s černochy kteří jsou přec
také z masa a krve a mají cit!

Idylo to lidské jednání když jim
dětí odebrali a prodali tak jako

dobytek? Mnohá matka mohla se

zbláznit ale nic na to nedali Kte-

rý černoch jest demokratem ten
není hoden té svobody kterou mu

republikáni zjednali a měl by jí

být zbaven a dán do otroctví zno-

va tak aby zkusil to blaho demo-

kratické Před rokem šedesátým

mnohý přistěhovalce sem přišel
hledat svobodu a myslel si Že kde

je svoboda musí být blahobyt
ale zmýlil se zpropadeně Peníze

které přivezl použil ke koupi
domku v městě a myslel si že se

pilnou prací uživí avšak zmýlil
se neboť zlopovčstná demokracie
to zkazila nebylo práce nebylo

výživy nebylo kupců na majetek
a musili z nich tedy utíkat a je
zanechat To nebylo jenom v

Clevelandu bylo to též v Chicagu
a všude jinde Když pak přišli

republikáni bylo záhy jinak N"e

hned druhý den po zvolení Lin

colna ale až po jeho nastoupení
a po nastoupení republikánského
kongresu a po přijmutí potřebných
zákonů k odstranění té demokrati-
cké bídy Potom tu hnedle mohli

být lidé živi a dočkali se tu časů

jaké za demokratické správy nikdy

před tím zde nebyly Proto
sem také přistěhovalci Šli v ne-

smírném množství a země zkvétala
a zrůstala neustále A hle ti lidé

kteří nabyli majetku zde násled-

kem republikánských zákonů a

podíleli se v tom všeobecném bla-

hobytu hlásí se částečně k demo-

kratům a to někteří proto Že prý

republikáni jsou pro temperenc!

Kdyby ale vládli demokraté delší

dobu byl by temperenc ať by

byly zákony prohibiční aneb ne

protože by nebylo peněz na pivo
a na kořalku a tak by také pře-

staly saloony Pokud ale budou

republikáni pečovat o to aby bylo
dobře a dost peněz nedočkají se

temperence Zas někteří obchod-
níci si myslí Že když je malé clo
neb svobodný obchod může se

nakoupit zboží levněji Ono by
to bylo sice dobré kdyby je mohli
draho prodávat když ale pak lidi

nemají práci a nemohou kupovat
to se to špatně prodává a musí se

zpropadenž slevovat jak se pře-

svědčili za minulé čtyři roky Inu

bývalo to za starodávna a lest to
J

posud že když di starý otec

Když tam má peníze umní čekat několik V
let nežli Je nazpět tlottane Když ti ale

koupí lot za ty tamé peníze v nvnělSích

levných cenách tedy mu za ta léta nei
by peníze nazpět z banku dottal (ač JettH
Je vftfťhny dostane!} notně přibyde Uk
že mu přlneaou velké úroky
Tuké ani 40 lotu mám v Koutu Omaze v

Dvořákové přídavku Tyto loty patří
Ur zb nkrotilěmu banku totiž Nebraaka
Havinga and Exchange banku Prodá-

valy ae tu druhdy po $'JO0 až $400 jeden
vfcnk nyní Je lze koupiti na splátky po
flW Jeden Na některých z nich lou
domky které te dají levuň koupiti Kdo
ti chce pomoci k laciněmu domova na
apbitky má teď přlležitoat jaká te mu
vfcekráte nenaakytne
Velmi kráanll lolv mám n nrwial m

j — f#VVJ
itlavi r Houth Omnze a Již ae Jich toto

Jaro několik prodalo Kdo chce míti
liěkný don ov bltfe Cudaby nakladáren '
za velmi levnou cenu a na mírné tplátky
má tu dobrou příležitoat Kdo by tu
chtěl ttavět pro tebe nemusí prvním ro-- m

kem na lot nic platit a mfiže použit
vAech tvých peněz co má do stavby

NejkráauěJSÍ farmu Jakou ti Jen rov -

tleli mažete H20 akrfi nejlcDÍÍho Dozem- - J
ku v Douglaa county Jen 14 mil západně
" vinnu jr fiii iiibiu rceo uoav voay DOJ-

-

coti iuk pc-an- jot znamenité role V- Q- r
bec farmu jakéž druhá není rovna
mohu Vám prodali za $28 akr Majitel
lejí jett v Omaze a mutl jl prodat Kdy
v bvl na ní uiedlťm tudv hvatu ti n~

mohli koupit pod I50 akr $5000 te
poNbovl

Polihtěnl nroti ohni v mlbn2frh inn
leěnotlerh obttarávám v libovolném
mnoíství Pro te dáváte polUfovtt U

jednatttfi a n mii ani doLodnouti ae
nemu'cte když Vám dobré a laciné no
JiAiénl mfiže krajan obttaratT Prtxiá-- -

II mllab ll 11 — I _

knih obrafle ae na mně a
obatarám Vám je nejnpolehlivéj a za
neJmlrnéjM cenu Jtem obyčejné k na
IcífBÍ T floilltlíkáhikl-t- nlichniliV n lna
Nováka 124 Ho 13tb Hl ťW-l- m

JOSEP KAVAN

llelnt vrbr Mniaki ml tMékm Jki 1

U arala fcroak ItmIIijt IHAbI rira
drobai OfuM I kata a atiaa mwA-±- m

' valail altkeh DripUr todpevUMi M v
v Ml aaiaakt ab aagtleké ta tpk v
Iraiart M rmtl niaalmvaa kiu
DbiniU aai ř lltBMhkBaaikMv -

postavení a tím učinili


