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aktirc poiir-
- lakový anarchifký

střeltrtiee sc hop n je! KaMý
Ib n uznal pozemek l n velmi

tobrý a příhodný pro osadu a pak

teprve upeib k koupi tiavř'1 Při-

jelo (aut ovli tu (akl nnudio lako- -

vých kteří nemlí ani 13c v kap-

se na iifK-- h a ti členy spolku
stáli čivému namohli ()iun anar
chisfa dovedl dl svého zbrklého
rozumu vyjKístí mnoho li bud

pozemek pila úroky atd stáli a

napočetl mimu hroznou ale? o při'
jmech a čis'm zi-k- z pozemku
nezmínil se ani slovem Dobře
učinil že se nestal členem "Šu-

mavy" neboť nemaje ani aj centft
na nocleh — jak mohl uložit laoo
— a pak ve Wisconsinu není mí-

sta pro anarchisty za to dost pro
řádné a pracovité lidi Zde není
místo pro zbrklé theorie anarchi-

stů za to však dost pro pracovité
a pilné ruce

Ve středním Wisconsinu jest

nadbytek dobrých pozemků s le
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n vlm u by4 priva Mřlí jtn'
i lofio prít a ji ttttiil iriovil

vaý dur h vlil Kdyl jmí lak
mluvili plavím )v on nml býl
trt tvalý durh kdyl titi{il a

za i mitvýth vttal a chodí Nu

njim Ifn pravý nbyl jrm
utllvý al byl jm v

Máffch Al minim' vyíkal trn
pravý přijdi bry do V imar ř
vla!n! nfvím j stli m iái an l

m tiáUa A hlr tiťžli j ho

proroctví vyplnilo kdyl ča jdi
f I uvatý apoštol uírnknul í s pa
nenkou a bylo po radoití Tak
ti sbpí stále o£i zavírají aby ne
vídřli Kdyby to byl svřtký Člo

vík byl by v jxklť ale že to byla
posvěcená osoba š I zrovna do

Jeruzaléma Onrhdr stálo ve

zdejší Svobodě o případu LeUdy
co zaMMil IMaškcho Že byl u pa
na Petra trochu opilýí Kdyby
byli psali že byl střízlivý to bych
vířil že to neudělal Je pravda
že Lebeda ji-- t zkušený člověk ale
to Svoboda nesděluje že před
rokem střelil po svoji dceři Ta
ké Svoboda psala Že pan Petr ne
může dát záruku že má všechen

majetek jeho žena V našem

by taková záruka byla ne

platnou a ještě by byl ručitel po
hnán k soudu pro přestupek záko
na a to za jedno proto že když
nic nemá nemůže dát záruku a za
druhé Že jest svědkem Lebedy
Dne 15 t m přijeli do Weimar
dva Mexikáni a vydluživše se pěk
nčho koně a sedlo opomenuli je
vrátit Maršál a konstébl je stí
halí a zatkli jednoho který neměl
zbraň když našli druhéhp vyzvali
jej aby se vzdal ale on Že nu a

počal na úředníky střílet Tito
střelbu opakovali a konstébl jej
zastřelil na první ránu

V úctě VáŠ

Frank Janák

CLAUKSON Nebr Ct red:
V minulém Čísle dvojtýdního Po
kroku Západu čtu dopis od bratra

Čapka z našeho řádu v němž pí So

mezi jiným že nekladl úplně víru
ve slova má když jsem po sjezdu
omaŽském psal že jakmile budem
míti nový způsob placení (dle

stáří) zavedený a západ neodvislý
od východu přibyde hned jo neb
12 nových Členů k našemu řádu
však nyníže již věří an bratr ta

jemník četl 9 navrhujících listin
Ano to má pravdu ale to bylo
ještě ve schůzi poslední CSPS
kdy teprv jsme rozhodovali zdali
chceme ~

přistoupit! k Západní
Cesko-Bratrsk- é Jednotě však v

první naší schůzi budoucí kterou

budeme odbývati již co řád Zá-

padní Svornost č 38 Z Č B J
kteráž bude první nedělí v srpnu
(t j i srpna) bude čteno 30

navrhujících listin kteréž jsou již
vyhotoveny a podepsány a sou-

dím že tento týden do schůze se

ještě asi 6 neb 8 rodáků přihlásí
kteří to ponechávají na poslední
týden ale hodlají se jistě přidali
Tedy nyní bratr čapek může vě

In bu l M l nál poMdatl vilkou

livn ku fulavil vlonprní ď
f padni Cciko HralMk ldnoly
zirovf n ku mlavi ní iivi-ibn- í n

tycli jf tUitft ibi imMo M bi

kfrMJln lavno pol7 n j ! na
nr-tlll- i dn f j zlil Ku alavno
li budou poivání dobil Mnlf
tn% oznámeno bud píííl I'M

bych al lak jako bratř Týrá by tn
tu j Iřlvr pMla rAI fifoftf auiotfal
nhi rirginu k odldaioVilnf n I

un(vint bralr ni Týřou h y l

pjřii řaiopM lakový my tt příhod
ný a přoiplný nýbrl naproto
nnbyfný S bratrkým podra
ut Anlou Odvíika

Mnwiiair Wh - AJ ilou
nd' li jtun na v!U ♦ ky zlomyslné"

ňloky v ťatopiii-- h proti c tki4

01 ad A v Mimiiur nyní vlak kdyl
nut ivají jnií? nurrni rdiradití
t pfoli nim ládiuic o lankav

otisknutí následujíc íh vyavttb n

na útoky na ní nfinrné:
V (Mm H( Pok Z4p pfinrtli

jtte zprávu o chiratikéui koloni-na'ní- ui

upolku "Šumava" kttrý
zakoupil v Mosiri( jjoo akrů

lesnatých ozimkft v které de

praví le každý člen obdrží za 200
dolarů loj akry půdy vystavený
dům a hospodářské Zařízení Ví

nie }f zpráva ta byla vyůata t
poněkud neúplného oznámení v

dfiiníth listech chicagských ale

Váš sběratel zpráv čc sko-at- ric

kých ironicky dodal: A pak Že

se nedějí již zázraky!"— Ano byl
by to zázrak velký kdyby to byla
pravda ale tak tornu není Spo
lek "Šumava" koupil pozemek
ten po Í950 akr což jest cena
velmi nízká vzhledem k množství
užitečného dříví a výtečné půdě
Takový pozemek nemůže nikdo

pod I12 aŽ £m za akr koupili
Spolek "Šumava" koupil ho na

splátky víceleté a těchto $200 Činí

pouze prvnt splátku
_
Celý spolek "Šumava" tento

pozemek dříve důkladně prozkou
mal a s ohledem na všecky výho
dy z něho plynoucí učinil koupi
velmi dobrou neboť tak znameni-

tý pozemek není tak snadno k na-

lezení a po odražení celé kupní
ceny úroků a jiných výloh získá
na něm nejméně j"50ooo čistého
užitku o čemž členové "Šumavy
dobře-- přesvědčeni jsou Oni ne

koupili zajíce v pytli aniž na prv
ní vidění nýbrž poslali tam nčko

likerý výbor a konečně celý spo
lek

Jako každá česká osada v no

vější době založená neušla ani
osada v Mosinee zlomyslným úto
kům lidí dobrodružných msti

vých lenochů a takových kteří

nemají o lesnaté krajině ani po-

nětí Nejprvé pokusil se na ní
útočit! jistý dobrodružný lenoch a

poloviční blázen z New Yorku

který myslil že v nové osadě již
na něho čekají a že mu tam hned

dají dost práce vysokou mzdu
Potloukal se tam tří týdny jedl
pil a bytoval u jednoho tamějšího
českého osadníka ale když jej pak
tento vybídl by mu při práci v le-

se nápomocen byl práskl do bot
aniž by byl za třitýdní stravování
jediného centu zaplatil Po svém

návratu do New Yorku zahájil
ostouzení osady v jednom taníněj-Ší- m

listě který mu ku špinavé té

práci ochotně svých sloupců pro-

půjčil Neradíme onomu dobro
druhu by se ještě jednou v osadě
ukázal neodtáhl by odtamtud se

zdravou kůží

Druhým který podobnou Špi

navou práci podnikl jest jistý
osadník který má ve vedlejším
townu tři osmdesátky dříví zbave
né a ktcrd- -

již tři roky prodává a

pak dělá náhončího jiným majite-
lům pozemků Tomu šlo o to

aby přivábil osadníky na svůj po-

zemek aneb za dobrou odměnu

prodal pozemek jiný a k dosažení

lI'ÍH()ir Minn - ( I řd
Vlm f# fcaMý llřae fjj
dopisy i pmlo ílifi uď lil

nalim krajanům # nim zde

ifři m řfjji4
1 rií j tu

Vlilll i fjtb-1- 1 křý jsefU Mi i

úmyslu podtloupíl í t Jt tli
Inhvi alyrfi it )ik i vyhlíží
řokil IrlosftlhrJ DakofA a

Mimo ( Co úrody ta
# h r i po r Mm rřozlpaM
y povodní kfotipy fcMrf n

ti Ir fé ftioyiy onaovaly jiof
l VMmí řirpřardivl Pn" II

eVřvenc jmu jfjf i (Mrml na

podívanou do flákoty do rfc r

("m (lansom i fí hlafid Na

c#st zabavil jsem # l"iř(!'#
tamratown Lisl-o- WahpHon
llfrf fcřtiří(f f"rfM Kil!

♦ lod jsem viď krásnou úfMu
tah J myslím V nrfiiůf atii být

f Pak jsem t ftriiil k

Cřrwikslown Cifand l'fk ll
r navštívil fVskou oadu fa

hoř Polk Co Minn Zdrll jm
? lim 4 dny tnríi krajany bl

dal jsem ti nati řodifl t

viltkl úrod ftrpfijd li fifjaká

{ohrom
Co jsem cVtl v Časopisech o

hU kroupách v Minn okolí
Crookston j-

-

nepravdivé ji ne-

vidí! ani lé nejmrnU stopy o

krupobití v okolí (irand Fork

trochu polkoddy nebylo toho ale

mnoho Til jsem podíval do

Graílon N Pak Obilí je ylkné
l zvěděl jsem !e krajané v okolí

Veselý Písek a I'ark Kivrr e tBÍ
x krásné úrody a jest pravdou Je

by dalo práci lepší najít n 2 jest
ve WaUh Co

Po této potulce jwm e vrátil
zas do Dťtroit Minn a poznal
jsem lc tato krajina není pozadu
za jinýma naopak některé pfidíí
a pšenicí kornou a jinými hospo-

dářskými plodinami 1'fijeda zpčt
do Dťtroit zúčastnil jsm c vý-

letu pořádaného od řádu Modcrn
Woolmen oí Amrrica který e mí

líbil jelikož sem přijelo tisíce vý-

letníků na třech výletních vlacích
z nichž každý obsahoval 18 osob-

ních vozů které byly takřka pře-

plněny Při přkné hudbě která
uvítala návštěvníky se vše ubíralo
do parku k Detroit Lake kde je
očekávala krásná uvítací řeč od

spolku M W A Pak se mládež
bavila tancem jiní se projížděli
na jezeře a každý si liboval že

jest Detroit to nejlepší výletní mí-

sto na severozápadě Největší
pilno měly parníky jelikož každý
se chtěl svézt na zdejSím vyhláše-
ném jezeře

Jest zde teď veselo a velmi vý-

hodné místo pro rolníka Zde

každý nalezne dobrý domácí trh
letního času a to jest čas v který
ho rolník potřebuje neboť ten
čas jest co prodávat

Pozemky jsou zde ještě dosti
laciné a jsou v místě kde je zaji-Stě- ná

dobrá budoucnost Pravda

pozemky tyto jsou lesní a vyžadují
práci ale bez práce se nejídají ko

láče — a tak je to i zde
Dříví se zde hezky prodá a za

největší cenu poněvadž odtud ne

ní daleko na prérie pouze 6 mil
a tam musí dříví kupovati V

některých krajinách nemůže se

dříví prodat a vůbec nic tam jest
potom zle pro nové osadníky kte-

ří pak polovici svého času musí
věnovat hledáním práce v jiných

krajinách

Krajina zdejší jest vlnitá mo-

kro zde neškodí a sucho tu nebý-

vá Myslím že těchto pár řádků

vysvětlí krajanům mnoho otázek
stranu Detroit Minn S úctou

C V Drazan

CONTENT Colo Ctěná re-

dakce! Máme včil velkou píli
klidit sena Každý co nejvíc mů-

že vozí tak Vám též musím něja-

kou fůru zaslat Není to v Texa-

su hrubě chvalitebným letos zas
V máji jsme měli takových pět li-

jáků že chtěly všecko sebrat Též
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Iftlví Ř V ujkiI! pKřify kdyl
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nťl )f yitf ní buď- -
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on 11 kťfí n nbní íi( dni křl
íVtí lnl!jjí ih(hi bralrkl Moky?
J t tnynlím } t priMpto a d l

jii ylmltVt n Iv li kldínynl
přflipMí byli by np'Mlybn
id-da-

I f4lftvl v likff té jliiolí
ti4jfii byli by # nim fbí
zilí a byli by n j n nim al# do
v Iké míry Ul pftifdní náriNlní

mu úplně %' ztratili Nrpothy
bují j ti jiných lidů kttfž ku

C It J # přdíláiily buď #

j vití lž lakový pokrok Výchml
ní bratří a východní čaiopy ne- -

uilc pftdliaiijí bratru Hoické- -

mu Iv tm jí st půvo!ccm léto cm

triky a zakládali Irm Západní
Jednoty a za to jr--j

vít liják kaccřitjí podezřívají
kárají Jaký lojjich odzříváuí
má účel nevím avšak kdo jen
trochu pozoruje a uvažuje musí

poznati le založení Texasské

1'odporující Jednoty na jihů ku

ku kteréž se přihlásilo 26 řádů

C S P S a Západní Ctsko-Ur- a

trské Jednoty na západě kteráž
dnes má 50 řádů jež vesměs dřív

náležely k C S P S mělo doji
sta podstatné příčiny a kde tolik
řádů a tolik bratrů prospěšnost té

myšlénky uznává musí to býti
dojista věcí dobrou a prospěšnou
Zdali byl br Rosický tím prvním
mezi námi kterýž nám cestu
k lepšímu ukázal a pro potřebné
a nutné opravy horlil může býti
hrdým na to a rnůže se těšiti z to
ho zdaru s kterýmž sc Západní
Jednota potkala tak jako my se
těšíme z toho jejího úspěchu a

našeho prospívání Co já se pa
matuji vím že před dvěma neb
třemi roky byl br Rosický též na

výboru společně ustanoveném

řády omažskýnii (jak píše v Za
slánu p V Kubec) a že výbor ten
navrhoval něco podobného jako
jest nynější zařízení při Západní
Cesko-Bratrsk- é Jednotě totiž

abychom setrvajíce při ČSPS
platili na úmrtí západní sami a to
dle stáří Ale ta věc usnula a

obnovena až po sjezdu l-

ském kdy řád Čechoslovák č 30
z Nové Prahy to byl který první
přivedl věc znovu na přetřes zde
na západě a pečoval také o její
uskutečnění Jeho horlivým spo
lupracovníkem byl řád Rábí číslo

135 z Milligan Nebraska a

řády cedar-rapidsk- é Náš řád
nezůstal ovšem pozadu za těmito
a byl prvním který dal uveřejniti
v Pokroku Západu souhlas s cí

řádu Čechoslovan a pohá
dal řád Rábí co silnější řád by za

počal Když jsme se nemohli
dočkati a mnozíz našich členů hro-

zili odstoupnutím zvolili jsme vý
bor agitační kterýž měl celou věc

pobídnouti a týž sepsal a zaslal
k uveřejnění do Pokroku Západu
provolání k rozhodnému Činu

Bratr Rosický nám tehdy sdělil
že řád Čechoslovan právě též po
dobné provolání do tisku dal a jej
již rozesýlá a Že by tedy bylo zby-

tečné ještě jedno provolání podo
bné tisknouti A také v brzku
na to obdrželi jsme vyzvání k obe-

slání sjezdu omažského kteréž

jsme s velikou touŽebnostf očeká-

vali a výsledek s radostí přijali

Jelikol se splnila touha naše a

jsme přesvědčení že krok učiněný!

sem i bez něho a kdo sc neštítí

práce dodělá se tam v málo letech

lepšího zdaru než kde jinde a

pravdu tohoto tvrzení nedovede

vyvrátit! nikdo neboť jest doká-

zána tisícerými příklady Lenoch
ať tam nechodí a zůstane raději
kde je Také tam přicházejí mnozí
osadníci ze západních států kteří
ve své přemrštěné domýšlivosti
myslí že všecko lépe vědí všemu

lépe rozumí než kdo jiný a proto
neptajíce sc o radu lidí tam obe- -

znárných jdou samotni clo kraje

jim neznámého a když nevidí co

by sobě přáli obrátí se a jdou do-

mů" Zde pak jest první jejich
prací psáti do novin že ve Wis
consinu nemůže osadník Živ býti
Sami jsme se přesvědčili častěji
že takový hledatel pozemku oby-

čejně půdě nerozumí a v lese ne-

dovede rozeznati jeden strom od

druhého Proto varujeme každé-

ho kdo zamýšlí do Wisconsinu
se přesídlili aby na dopisy a slova

takových lidí nedbal a opakujeme
že ve Wisconsinu jsou lepší vy-

hlídky pro Člověka nezámožného
ale pracovitého než v kterémkoli
státu o čemž jim mohou zdejší
starší osadnicí podati spolehlivých
zpráv

Ve Wisconsinu zakládají se

stále osady všech národností ale

po bedlivém poptávání a zkoumá
ní nebylo nám dosud od nikoho
řečeno že by jejich osady musely
projiti takovým ohněm pomluv a

hanobení jako snad každá osada
česká Vězí to snad už v české

povaze ale malou čest to našim
rodákům dělá Také časopisy
žádné jiné národnosti nepřijímají
útoky na osady tak ochotně do

svých sloupců jako mnohé časo

pisy české a to snad proto že do

sud nebyly stíhány pro uveřejňo-
vání podobných lživých útoků —

ale co nebylo může ještě býti
Ant Novák

předseda čes kol spol Wis

Ví red—KolonizaČní společ
nost nesmí se diviti když časopisy
sou na stráži a varují své čtenáře
řed tím co je patrným humbu- -

gem bpol Šumava ohlašoval
doslova:


