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cenl lodních lístkův jednomu kaž aby se mezi přistěhovalci družku - ~r
Néco o Kanadé o jejím ruchu vy
stébovaleckém a pomérecb

farmářských

I

Života svého vyhledal Ptal jsem
se ho jak ta uherská osada vzkvé-
tá "Je nás tam asi 28 máme
stavení a vše zařízené dle našeho

dému vystěhovala 120 marků
účtovala Kdo se proti tomu
ozval tu mu bylo řečeno že toto
přcplavné 1 10 marků z předešlé-
ho roku jest letos Že to jest

WPro Pokrok Západu naaal i vltnl ikuktno-t- i
a s ptaavtdiVni A hkala 3 m4

Dohromadyspůsobu dříve bvlo nás tam více
jrazsi co měl vvstěhova ec iná ale mnoho jich tuto zem opustilo

někteří se vrátili do svá vlasti a ii
hodělati nežli o třeh 10 marků
více dáti každý byl rád když se

jei z namburgského přístavu ven
ní odešli do jižních Spojených
Států Já když nenajdu nějakou
ženu učiním též tak" "Co pak

Nikdy se ještě tolik lidstva v

tak velikém počtu do Kanady ne-

stěhovalo jako loňského roku a

nyní Vystěhovalecký ruch do

Kanady se jeví všude hlavně ale v

Evropě A někdo se as bude

ptiti co toho ie příčinou Snad

dostati mohl neb ho to tam kaž

Nřjliorií bdťfdl JHko:

rpvmnlIsMiiis neuralgie ho les II y

kyflíVh a zádťt--h

pnjf se dohromady — Uifvejte

t Jíieobw Otíl
a všechny budou vyhojnny bezpečně a rychle

se varn zde nelíbí?" "I líbí ale
kdo není zvyklý na tak obmezené

dý den hezkých pár marků stálo
— Vystěhovalectvo do Kanady se
dopravuje ne s osobními parníky
nýbrž s obchodními jsouť to lodě

I 1 v JL Si)Hospodářství a na tu zdejší tak
dlouhou zimu tomu zde milo není

to odpoví as někdo jiný Že

ti vynalézaví Angličané-Kanaďan- é

nějaký dobrý prostředek vynašli
ktervmž se to kanadské studené

a zvláště bez ženy rodiny ne"
"Kde pak se nalézá ta česká osa-

da "Nové Čechy" snad Vám jest

jmu uupravu zdzi 1 lidu Ze ce-

sta s takovýma loděma dosti dlou-
ho trvá rozumí se samo seboé
nejméně 14 dní Nám cesta trva-
la 2a dní Loď si zajela do Ant- -

známa f" " h — civti icm

werp kdež 4 dní zboží nakládala

podnebí rázew přeměnilo a ku far-

maření prospěšným stalo Ne to

jeStě nevynaŠli ale vydali a rozesí-

lají do všech končin světa agenty a

chyályplné brožůry cirkuláře a

popsání o Kanadě To jest ten
dobrý prostředek který se valně

osvěčuje a přistěhovalce přitahuje
a zvláště nyní když se ve Spoi

ji as před 10 lety jeden Čech chtěl
zakládati myslím ale že českých
osadníků se zde velmi málo usa-

dilo" —

Mnohý kanadský agent rád by
přivábil do své země české osad- -

TRŽNÍ ZPRÁVY

a pak když jsme přijeli k ostro
vům před kanadským zálivem St
Lawrence ležícím tam zase muse-
la loď několik dní s ledy zápasiti
(bylo to as od 26 do toho duhna

výdělek jiti musejí dále jsem pře-
hlédl jak mnaho íarem opuštěno
jest a jak které zařízeny isou

nictvo ve svých vyhláškách před Vůbec v celé Kanadě od vvcha'a 2 dni si v nich odechnouti neb
du až k západu nespatřil jsem

( liic nini 24 Jod na
Trh plfntf ný nalt ti m nyní opH r litru i

Jícl 1'Hřln k tomu )( ní kolik Juclnak ravatf
r%ny ?A!t" nk "ni"n' r' lenM
i ltmi

K !"nu rni r P"IhíoI lolr p-- t!

váleíné o miinem vypuknuti vilky bm
KnanMakm lliwilnli ai- - _

nemohla z fleku

Věru bylo to přeradostné ce siusně zařízenou farmu marně

stíraje že se v Kanadě české osa-

dy již zakládají neb zakládati bu-

dou Pochopitelno jest proč
České osadnictvo rolnického stavu
jest předně obeznalejší v hospo

jsem hleděl 00 něiaké zahrádce

Státech nativismus a nepřátelství
proti přistěhovalcům zmáhá Kam

pak se má ten ubohý evropský lid
itěhovati a živobytí hledali když
se mu ho ve své vlasti nedostává
do Spojených Států je mu příchod
obmezen ano i zabráněn a komu

stovaní při té bídné stravě kterouž
i ten chudýbukovinský lid opovr- -

po nějakém stromečku ovocném
1

kulitnké llnm vyhlnupln pí nr řioíboii h"Urrf na ťerveni oxlmka řUlo t(Mailttc Hmlouvr pro kW-te- Who a pro
(vrvetwc Nic Jarka tialo & Jeat u mu aiw
Kokuflrp Jot ceny m hablrf ta 87 a i tru

pro kvétán a proíervoneo aOc

OlTM MYMlává Hfl hwM ffmjnv - M 1(1 A n

neD jiném Uvoce se tam nikde
mimo v jižním Ontariu a v jiho

noval a do moře házel a mnozí na
to tak lehce nezapomenou neb

západní Uritickč Kolumbii nedař

dářství nez-l- i osadnictvo mnohé
jiné národnosti a pak jest vytrva-
lejší v něm Kde se jednou Čech
usadí odtamtud se tak lehko ne

" "a 25a jiný strom kanadský osadník

nepotřebuje aby si v letním parnu

'jim byly následkem bouře kufry
rozbity jich obsah rozmetán a po-
škozen ano i odcizen Též i ně-

kolik kuírú bylo násilně otevřeno
a oloupeno i nám bylo též něco

Žito Jottt té pny iplle ochable)! xa
aetrvávi nmtrnfnřnf gl 4lo

Tfl FlÁ MrTtfri ! i! 11
hne a kdyby měl tam živořit i bídu pou stromem v stínu trochu noho

věl on o to as nestoií on seradřii
Dobytek hoWil letrpnv ntvmf VH 1J_!

je dovolen ten se zase těch špat-

ných Časů neblahých poměrův
bojí a se obává že zde v nich ži-

vobytí nenajde Kam tedy se stě-

hován Nikam jinam nežli do té

vychvalované blahobyt slibující
Kanady
Kanadská vláda se vynasnažuje

aby zem osadila Inu to by byla

rrUTBjl R i ¥0 viua pitné doveci ze zavazadel ukradena 7a po té 8 měsíců dlouhé zimě na
sluníčku vyhřívá aby tepla trochu

mít A to je právě to co si ka-

nadská vláda přeje
Proč pak se nezakládají buko-vinsk- é

polské a jiné osady vždyť
tohoto národa tam přichází sta i

60

námi následovalo v krátkém čase
ještě několik lodí s vystěhovala té
samé národnosti Po vystoupení

Vi'lifnv4 fftklif a1# Jt'i _

tisíce l o jest též pochopitelno
tyto národy přicházejí většinou jen

uzi Dok bud

Kapitán parníku

ftho dlouhá ikufrnost s nebezpečími
riJUtlnými i neviditelnými

"man th M]na

na břeh kanadský v Quebecu byli
jsme zvláštním vlakem doprave-
ní do Winnipegu a tam do domu

~ 'J - niinuiem rovna mial tdnu přc báiejicimujak vyavitá a uvwdené tulo Ubulkv:
IlnuXf f i

na vydeiek a kteří se co farmáři

usadějí tak v tom mnoho nesve-
dou a pak než-l- i by nedostatek i

jiné obtížnosti trpěli tedy raději

pro přistěhovalce zavedeni Ten-

to byl však již přeplněn nás před-

cházejícími přistěhovalci Jelikož
většina přistěhovalců jen s málo

Tlen " 1 ledna 8IUB stu íl JS

sama proti sobě kdyby tak neuči-

nila co by z toho jaký užitek mě-

la když by její země stále neosa-děn- y

zůstaly Ano tato vláda
krásné brožůry rozesílá a každého
přistěhovalce vlídně přijímá bez-

platnou jízdu po dráhách přístře-
ší v "immigranthous-ech- " a po-

zemky 160 akrů zdarma mu údělu-j- e

A co pak ještě tv krásné

Tkthvtk hitvAví i- - a%UHzanechají vše a zem opustějí To-

též činí i jiní což jest také docela
liee ainaramat Jakou xmí-n- Jinou ťrodává
Jak následuje

Život kapitána parníku ohrožo-
ván jest mnoha nebezpečími Vy-

staven klímám všeho druhu ne-

pravidelnému a přerušovanému
spánku dlouhému a unavujícímu
pozorování v noci i ve dne setr

penězi ano 1 bez peněz přišla buď
byli nuceni útočiště ve dvoře při
vystěhovaleckém domě vzíti a v

Pfknf voli 1S aJ 10 lHr SI 40 14 75
řknl voli m ai 1300 liber M a1 UMrroalFedni voli 75 ai M

přirozené
Poněvadž v Manitobě v těch

úrodnějších krajinách pozemky
zdarma již obsazeny isou tedv

í hudé ai pnt krávy II
Hlín vnfl k #! !2t??fřr!vání na svém sta- - '"Vnem na holé zemi 1 v noci přespa- -

Irftredni voM k ilru""''''"''''3'40 ai ttůo

to lifiAl (tun w itttill (1 n „

ti Na druhý den nastal výjev
politování hodný "Dejte nám
prozatím né přístřeší dejte nám
práci abychom mohli bvti od če- -

dává Mt nvninn á1 u 1 711 „i-J- c ilUT

-
j

jsem se rozhodnul že se pustím
dále na západ do Alberty kdež
podnebí tak studené není jako v

sousedních zemích a kdež něco

novisti v bouřích 1

jasu zimě i horku
bez ohledu na sebe

takovým mužem je
E E Twomev z

M flftai 375 í llnou ullumnn tnrln ktt Ml mě i Sn

poutající brožůry které člověk
nalezne leckde v hostinci neb ka-

várně ty opojují a ujišťují člověka
že se jistě a neomylně živobytí
ano i blahobytu v Kanadě domů-i- e

A jak by ne docela jistě
pomyslí si každý čtenář těch bro-lů- r

a cirkulářů vždyť sami osad

VelnA Ink 1 ni n v Jí 1 T 1 1 11 it
Jaou nyní

'i nil4
MiKla lMlrnw rulihU níJIAlH2 I íj

—

dáni Vaillc (iuá ovn IH I
Němců usazeno jest Náhodou
jedna spolucestující jela tam k

no živi ozývala se většina hlasů
přistěhovalcův a jiní zase se hlási-
li o ty pozemky zdarma ale hvli

I )r fillÍ fn nM 2 7 1 Qt I -

jest kapitánem
svému strýčkovi a přečetla nám
psaní od něho jak se mu tam do- -
v —

ř% V

parniKu ro všechna tato leta v

"u" "rocani iua 11
Kftie trvali (tile Iwz mřny ayrové 6 ai 7oaolené 7!í ai % usled S ai lOo

Ht Louis £4 ledna
PlADlre nejev! valnou žlvont V mlnulf h

dnech byla pU reny ochableji! dnea vlak
Jwit trorbu pevnfjíí : prodává m fialo 2 červe-
na tlHiil hotová ca W ai W pro k vřuin MSai IMVr? lim řrvnun HÍUm t~í ai- -i

nemile překvapeni uslyševše že

tyto nejsou více v okolí Winnipe-
gu k dostání nýbrž několik set
mil severně a západně od téhož
města Aby se vládní agentura
toho návalu přistěhovalců tam

nichž povětrnosti byl vystaven
udržel stav svůj v pevném zdraví

níci důkazy v nich podávají na

příklad: "Když jsem přišel do

Kanady nezbylo mi více peněz
než asi 30 dollarů zabral jsem
160 akrů prérijních pozemků zdar-

ma a začal jsem farmařit Dnes

ore vede Kozhodnuh jsme se
protož tam odjeti byli jsme tam
bezplatně dopraveni
Ten pan strýček bvl rád že i

Jak toho docílil? Praví: "Kdy 87! alítH V' -
Kukuřhre )et ceny ocbablejlf prodává ae

ía '£%
zbavila vysílala lid na vše stranu

koliv se trochu nachladím vezmu
několik dávek Pe-ru-- na a je mi
ihned dobře Pe-ru-- na lék byl

do větších měst a osad aby si
po tak krátkém čase domohl jsem
se dosti slušného jmění mám 4 tam práci neb pozemkv vvhledali
kone 8 kusů hovězího dobvtka

Obrazy
K (JontáQÍ za Lotové u Pok Západu
Jan IniM IfnmntikLt

pro mě velkou pomůckou a proto
mám jej stále po ruce" Předeiíti

ho neteř kterou si za choť vyvo-
lil přijela též byl rád že i my
jsme přijeli že bude míti sousedy
a počal nám vychvalovat' jak se
tam lehko farmeří a p ale ku
konci se přece podřekl že kdyby
jeho neteř nebyla přijela ' že by
I 1 1 t v

Ubohý ten lid slovanský — ještě
několik týdnů pozděii shledal

tolik a tolik kusů prasat drůbeže
nemoci jest vždy lepší nežli léčení " ' - Mm JTUUMl£UB VB

jsem že ním byly v Calgary a Ed- -
a ] 2 vozy pluhy 1 jiné hospo-
dářské nářadí jsem zde spokojen

ji vdtenost dr Hartmanovi za školství— CcnaWc

Hni ttrod knnoilomOdporuCuji tuto zem každému a t
dále"

monton vystéhovalecké domy pře-

plněny — do jakého bídného po-
stavení se dál svésti Pláč a ná-

řek některých dokazoval že her

mek inameniu-b- umilce Vác Brof íka
Cena tlOOI to musí být tam v té Kanadě

dobro jež mu Pe-ru-- na

prokázal
po všechna tato leta jeví se nejlé-
pe v závěrku jednoho jeho dopisu
zmíněnému lékaři zaslaném: 'Dou-
fám že vám bůh požehná za do-

brodiní jež pevným zdravím obe

uyi uyvai J12 odjel do jižní Ameri-

ky Seznal jsem tedy že i on má
v úmyslu Kanadu opustiti a že
nám něco zatajoval
Prohlédnuvše jeho hosnodářství

KrlHtDA Dhd nlliUm aním oIr
7namen!thn díla wLni~ n- -peněz bez práce za krátko hla- -

1 W '

dobře pomyslil jsem si a tak jako
mnohý jiný byl jsem tímto po-

zlátkem oslněn a sveden Pustil
unkargyho ve vřtlotisku TelkotU 2!xuoveti musejí Mwt l a íu

Mezi tímto lidem isem seznal RfmnL4 itttutth w mijsem se do Kanady Velmi krtlinv nhn tinl
vzdálené as 9 mil od Železnice v

kterýmž již léta žil4 — měl as 40
akrů zoráno 2 koně vůz pluh
brány 6 slepic a kočku to hvln

že nejen muži nvbrž že i zenu 1

V hamburgském přístavu byl ikem v aquarelle Cena 60 centůděti obzvláště mladé dívky do
Hun a Zllka VrAani ( 1

censtvu prokazujete" Tisíce ta-

kových dopisů denně onoho léka-

ře dochází Pe-ru-- na jest pro-
středkem proti katarrhu kašli na-

stuzení chřipce a všem klimatic-

kým nemocím
Zašlete si o výtisk nejnovější

obrazr rřp!ntviiifif fiá 111
rvanaay přicházejí aby si služby
vyhledali ale jak isou sklamánv

vše — ptali jsme se ho zda-l- i

jsou na blízku pozemkv iA arma Ir

jsem nemálo udiven když jsem
seznal že as 600 vystěhovalců
též do Kanady odjíždí Jaké ná-

rodnosti tito spoluvystěhovalcj

Uua a Žižku hodící o pro spolkoví aVerelnú mfutnnatl IIaI I _itkdyž se přesvědčejí že o ně mno-
ho Kanaďané nestoií n„rn Cena obou dohromady 1100

Ladlmíp EUmI mimi ~
J upuauct

dostání "Zdeně ale as 40 mil
dále odtud to jest as 40 mil dale-
ko od železnice od města zde jest

jsou zvykli na posluhu Číňana
který zamalou mzdu všechnu nrá

oyn poznal jsem hned dle kroje
oděvů že to byli Slováci z Uher
Poláci a Rusi a ponejvíce Buko-

vina a pouze jen něco málo

knihy dr líartmana pod názvem
'Winter Catarrh"obdržíte ji zdar-
ma Adresujte na The Pe-ru-- na

Drug Mfg Co Columbus O

vse rozepráno ale většinou upu-
štěno a to se nedává zadarmo to
se musí "kanclovat" a za to co ieNěmců

ci domácí obstarává posluhuje
myje Čistí vodu přináší dříví k

palivu řeže prádlo pere a žehlí
zahradnickou též i kuchařskou
práci vykonává Sknrn v 11

imjiiu iu--
hoto véhlaaního amerického ivobodaie
Cena 50 centů

HoJarsU svatba krímý barvotlakovýobraz od ruského malíře M Makowaky-h- o
cena 60c -

Kolaabas na král árořn lnaaI
kém snímek znamenitého díla nelvf-tecnřjsí- bo

řeského malíře Václ Brožíka
Stá obíM akouPen yl nákladem

a rhova se v Metropolitan Musea
umíní v New Yorku Dále: Kalajsab

Výpravu vystěhovalcův do Ka-

nady měla tolikéž jedna židovská
i -

vzaeiano a zařízeno vládnímu
agentstvu zaplatit Na jeho chvá-

ly a přání aby isme tam ien ónrma v rukách která jet zárovefl
kanadským jednatelem Tato fir- -

— a4lkanadském městě se nalézají Číňa-
né Bydlejí obvčeině DohrnmaHř

Rychlá jízda Vcskrzné vozy
po Union Pacific dráze do Den-

ver Salt Lake City San Francis-c- o

a Puget Sound stanic O jízd-
né a jiné podrobnosti navštivte
městskou písárnu v čísle 1302
Farnam ul Omaha Neb 25tí

stali dali jsme se přemluviti a
příjmul jsem v jeho sousedství
opuštěný pozemek 160 akrů (10
-- l ata

v jedné ulici kdež chudí ftv4 nríina ma své spojence t j agenti
též lidé kteří ooneivíce uhohó dle proslaveného díla Vanderlynova na--delny a zámožnější své obchodv
neuvědomělý lid slovanský v
t_ —

"'iuiiu v aapiiom ve tvasningtoDtiCena obou tich skvostných obrazí 60c

Hapoleea na haJISU FrMlaid sní--

čajem rýží i s jiným čínským zbo-
žím mají zelinářství

auru Dyio as před 2 lety zoráno) s
malou prkennou boudou a dal
jsem za to vládnímu agentstvu 40
dollarů Napotom isme si wtoli

unracn v Mana v JJukovině i na
Rusi k vystěhování se do Kanady drůbež chovají a výrobky tyto

měšťanům přinášeií nrrvíivaif
— -verouji a jich celé zástupy velké

Pollmanové spací vozy pro

tnrlsty
vyjíždějí z Omahy do Ogden San
Francisco Portland a do jiných

transporty do hamburského pří-stav-

přivádějí Že při tom dšou
Potřebuje-l- i Kanaďan posluhu
tuď ji u Číňana okamžitě a v ka

panem sousedem k některým m

sousedům Němcům 5 až
20 mil vzdáleným abych si od
nich nějaký dobvtek drnící 1 nn

" """J " "imucuo maure
Melasoniera velkosti 21x38 palcích v
barvotisku Cena 60c

áimt 1Tle?Bi " °kr- - Přek ráa
ný "frvotiikovf obraz představující
uprostřed Npoíeon v fele řady dutol- -

SÍV V°?ái řJV°Jk ním září
Nejznamenitěji to átlo

znamenitého malíře MeisaoDiera 50c
Z TVttaVV knnl Hfnt _itni

dém čase nalezneresy a dobrý výdělek mají seznal
jsem i z toho že jmenovaná firma
ve svých mincích no marků co

Na stanici Winnioesrské setkal třebné věci do hospodářství za-

koupil Při tom isem měl dobrou
jsem se s jedním Uhrem který byl
farmářem z osady Esterh azv fa

západních stanic na

Union ťarlfle dráte
O lístky a úplné podrobnosti

hlaste se v městské písárně 1302
Farnam St Omaha Neb 25tí

pfeplavné z Hamburgu do Mon-

trealu uveřejnila ale pak při pla- -
příležitost seznati jak tito i jinísto tam přicházel za tím účelem

obrazu ltíy Bonheurovy 60c

nitého díla ppVaula nilioteauxe 60c

larmen žiji žjvoří a že někteří na


