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vSemožné pohodlí po-

skytují
dr

skytá je i naie udní

metropole Hlavním pohodlím
jsou pouliční káry% kt ré křííctn
krážem Omahou projíždčjí a chod-
ci nejen úlevou altbrž i užitkem

jsou
Vstoupiv do nřkttrých velikých

a vysokých budovjako do budovy

časopisu "Bte" přirovnával jsem
nádheru a pohodlí této stavby k

pohádce z Tisíce a jedné noci

jest to opravdu stavba báječná
Byl jsem ve společnosti s panem
J Rosickým a panem J Hellercm
a vystoupili tito pánové se mnou
na střechu jmenované budovy od-

kud se oku lidskému krásné pano-
ráma čili vyhlídka přes celou
Omahu naskytuje Odtud může

oko lidské posouditi jak rozsáhlé
město jest nale Západní metropo-
le Omaha a jakou krásou oko lid-

skému lahodí

Podle "Bee Building" nalézá se

městská radnice v které jíž po
několik roků v úřadovně poklad-
níka zaměstnán jest starý mňj pří-

tel pan Bandhauer Laskavostí

tohoto veterána prohlédl jsem si

některé hlavní koutky a jich zaří-

zení což se mi nadmíru velice lí-

bilo

Přesvědčiv se osobně o místno-

sti výstavní doznati musím že

poloha celého výstaviště rozklá-

dajíc se na zvýšené rovině smě-

rem k severu jest rozkošná a

romantická Stavby jednotlivých
budov pokračují rychle ku předu a

nádhera jejich lahodí již nyní krá-

sou
ze

a překvapí zajisté' každého
navštřvovatele

Dva bloky od výstaviště na

Sherman ave naleznou krajané
do výstavy se ubírající stánek od-

počinku kde se o Žíznivé a hlado-

vé postará známý rodák pan F
W Havlíček bývalý občan Ra-vens-

který v nově své zařízené

místnosti každého milorád uvítá

Proti panu Havlíčkovi bydlí starý
přítel a někdejší občan Schuyler-sk- ý

pan J Houška Jmenovaný
rodák má zařízený ve své vlastní
cihelné budově obchod řeznický
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runou kolíbají Inu odvykl jsem
životu vt lkonictskénni

K závěrce vzdávám panu Janu
Hosickému a panu Janu Htlkrovi
srdečné diky za prokázanou nu

pfízi ň jakéž se mi od obou pánu
dostalo

V naději že na výstavě se zno-

vu shledáme jsem s úctou
A Z Donáto

NORTH JUDSON Indiána—
Ctěná redakce Pokroku Západu!—

Přijměte srdečné blahopřání v

tomto novém roce zároveň Vám

přeji by jste měli mnohem více
odběratelů a ještě více předplati-
telů Musím Vám podati též ně-

jaké zprávy z našeho okresu my-

slím že jest toto asi první dopis z

North Judson Počasí zde máme

nyní vlhké chvílemi prší a při
tom teplo v prosinci nám napadlo
sněhu asi jeden střevíc sanitě

byla až radosť tak že každý kdo
toho byl milovník ať starý nebo

mladý užil toho do sytosti neb to
trvalo asi dva téhodny nyní jest
po všem ale bláta a vody dost
tak že mnohým i do bot teče
Ovšem že rozličným také spfiso-be- m

Dne 7 prosince minulého
roku zde byla velká konvence

odbývaná stranu postavení cukro-

varu zde a pěstování cukrovky
(buráku) I sám guvernér Mount

byl přítomen a mnoho jiných vy-

nikajících osobností a profesorů
státní university Vše se vyda-

řilo nad očekávání dobře a dle
všech příprav asi skutečně zde
cukrovar bude vbrzku postaven
Všechno záleží nyní na farmářích
by pěstovali hodně buráku a pak
máme to jisté Možná že se za-

vděčím mnohému když podám
podrobný popis jak se má burák

pěstovat dle skušeností na půdě
zde v okolí North Judson pro to

jako zrovna stvořené Jeden far-

mář asi půl míle od městečka

vzdálený již se po minulých šest
roků zabývá pěstováním cukrovky
mě laskavě sdělil bych mohl kra- -
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Z NAŠEHO MÉST A

ze koini' nvufiM nemá vlastně

lidné zikonnité jsoucnosti a l
zírjmoii povinností rady mětké
jenttx-zedkladn- ě potarati Oto

aby oba odbory jak policejní tak
i požirní náležitým a zákonitým
tpňsolM-r- řízeny byly Kozhod-hodnu- tí

toto vynešeno bylo soud-

cem Scottcm v případu žádosti

právníků Pr McCoye a R Olm-st- t

ada jménem lidu města našeho

podané kterouž požadováno bylo

vydání rozkazu soudního jímž by
členové komise za míst svých
zbavené byli prohlášeni a jímž by
zároveň máyoru a radě městské

bylo nařízeno o nové členy poli-

cejní a požární komise bezodklad-

ně jmenovati V žádosti tělo

uváděno že zákon zákonodár-

stvem naším přijatý jímž guver-
néru dáváno bylo právo jmenovati

dotýčné úředníky pro město naše

jest v odporu s naší ústavou a

přímým porušováním zásad samo-

správy a toto stanovisko rozsud-

kem soudce bylo schváleno a

soudce dokonce i dále ještě Šel

Žádosti samotné sice nevyhověno
a to proto poněvadž dle náhledu

soudce město naše přítomně jest
bez komise policejní a požární
kteráž by spůsobem zákonnitým

jmenována byla a tudíž že vydání
zákazu dotýčného bylo by úplně

zbytečným Dle náhledu soudu
má mayor za souhlasu s radou

městskou úplné právo postarati se

o náležité řízení obou odborů a

učinili prý tak musí pakliže chtí
zachovávati zákony zákonodár-
stvem naším přijmuté a guverné-
rem schválené při čemž ovšem

nynějšího tak zvaného zákona

dbáti prý nemusí Kdyby zákono-

dárstvo mělo prý práva vkládati

do rukou guvernéra moc ku jme-noyá- ní

policejní a požární komise

pro město naše ' tu nezbytně mu-se- lc

by i míti práva ku oprávnění

guvernéra ku jmenování mayora a

úředníků ostatních tak že by pak
o nějaké samosprávě všem obcím

ústavou zaručené vůbec ani řeči

býti nemohlo — Rozsudek tento

spůsobil ovšem v různých kruzích

různé náhledy Policejní komise

nehodlá dle všeho jen tak zlehka

rozhodnutí soudce Scotta upo-slechno-

a soudí se ták dle toho
že úřadovnu svou věrnou jí po-

licii obsazenou má a nikoho do té-

že nepouští Mezi radními měkt- -

to ra' ho Med m k r4it4vajÍ€Í
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hodnutí nanjvyi ve čtrnácti
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— tí smírčího sudího longa

zadána byla žaloba panem Markem

Poukalem nyní v Chicagu bytllí-cf- m

proti českému výpomocnému

spolku a sice na 113400 kteréž

prý má pan Koukal u spolku ulo-

ženy a jichž splacení marně se
domáhal již po kolik roků Ob-sýl- ka

by la dodána ve čtvrtek před-

sedovi p Řaldoyi
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Pan Jaroulav Ktrnad jest naídn opráv-nřny- m

Jcdcattli-i- pro Munden a okolí
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HoupodÁře a KniU Am

Krásné dva litopraíované obrazy
představující české velikány Huhb a
Žižku hodící ae pro apolkové a veřejné
mÍHtnoati jakož i pro rodiny mátne
nyní na akladč Prodáváme je obs po
f 100 aneb co prémii k Pok Západu za
doplatek 50c Pokrok Západu

Omaha Neb

Kil ta rr-J- HabenL-h- t tniu nia dupla
ílUB JO nevlina viak kam Ji-- J taalat Adm
Pokroku Západu

ťt rovna ve střujii v Ikícli
riifst jrnoin 7 i mil od Chiraga a

tři dráhy m íde khíují a mají zde

ivé tanic' a nice: Pan Handle
K K Chicago A Krie a Indiána
lllinoii a Jowa li { Co Jest
mně to vskutku vthee polívné že

to již krajané tak mno{ dříve ne-

prohlédli neb zde je£tě mož-

né laciného pozemku si zakoupit
a vím i přesvědčení Že mnozí

krajané v některých státech bídně
živoří a to do hubydání v potu
tváří sobě mizerně dobývají tedy
proč daleko na západ se stěhovat
kde nejsou Žádné trhy kdy ž to

mají zde zrovna u huby a za ty
samé peníze Doufám že se tu

mnohý krajan trochu pozastaví a
bude trochu myslet Žádného
nenutím ani nevybízírn ale

to zde myslím co píši V

pádu Že by sobě někdo přál bližší

podrobnosti vědět ať laskavě do-

píše na mně a zároveň přiloží
dvoucentovou známku na odpo-
věď a s radostí mu každou otázku

i radu zdarma zodpovím I naše
městečko utěšeně vzkétá Mime
zde Český pivovar pět českých
hostinců dva polské pilu mlýn
3 kostely katolické česko polský
kostel a asi 3 jiné kostely dvě lé-

kárny tři řezníky čtyři doktory
dva advokáty tři velké štory se

smíšeným zbožím jeden obchod

velký se střížním zbožím továrnu
na kudrnatění sena továrnu na
matrace vícero jiných menších

podniků a obchodů dvě banky —

tak co nám zde vlastně schází?
Máme všechno Zde by dobře

prospíval český švec a řemenář

dobrý český obchodník který by
měl dosti kapitálu do smíšeného
obchodu ten by peníze zde v roce

zdvojnásobil ano í dobrý krejčí
a co hlavního zde by dobře udělal

dobrý obchod zkušený český lé-

kař kdyby takový byl tedy bych

já s ním začal lékárnu dohromady
a udělaly by se velké peníze neb
zde má každý lékař zařízenou ma-

linkou lékárnu a sám si všechny
předpisy vyplňuje jen vyučený
lékárník z Cech zde schází a to

by zde bylo moc dobré a ať se

někdo hlásí a bude mi pak po-vděč-
en

Zde v okolí jest asi přes
200 českých rodin a asi tolik Polá-

ků a tolik Němců mimo "hužerá-ků- "

co my zde nazýváme rodi-

lých v Indianě ale ti táhnou


