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14 Pokrok Západu
S výstaviště Zprávy oHobntOD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ

zdraveni na všechny spolubratry
celé naší milé Jednoty a na ctěnou Z NAŠEHO MĚSTA

— V pátek odpoledne připra-
veno bylo dčlnictvu na drázef
Union Pacific zaměstnanému vit
lice nepříjemně překvapení —

oznámeno totiž propuStění plných
deseti procent ve&kerého dělnictva

na systému onom zaměstnaného
Nařízení toto týkalo se nejen dílen

zdej&ích ale i dílen v Grand
Island North Platte Cheyenne
Kawlins Laramie a Evinston
Celkem pak propuštěno prý z prá-

ce 275 osob z nichž 100 na město
naše připadalo Mezi zde propu-

štěnými není Žádný z Čechů
— V minulých dnech byja do-

brá příležitost k lacinému podívá-
ní se na zápd k lacinějšímu totiž
než za lístky doposud počítáno
bylo Dráhy Union Pacific a Bur-

lington oznámily totiž zavedení

nových rychlovlaků mez: Chica-

gem a Denver o aby dráhy ostatní
s rychlovlakem tímto konkurovatf

mohly oznámily snížení ceny do-

pravní mezi Chicagem Omahou a
Denver jakož i mezi místy těmi a

Spokane Wash a sice sníženo

Z Little Rock Ark oznámeno
koncem týdne Že ve schůzi čtyři-cítičlen- né

komise jmenované za
účelem uspořádání výstavky státní
na výstavě zamississippské usne-Šen- o

přikročit! bezodkladně k dílu
tak aby stát ten skutečně spňso-be- m

důstojným zastoupen tu byl
Za tou příčinou navštíví 15 února
komise město naše tak aby tu
vhodné místo pro státní budovu

výstavní vybrati si mohla — Mi-

mo toho vystavena tu bude ještě
samostatná budova dráhou Cotton

Belt v níž uspořádána bude vý-

stavka znázorňující bohatství

krajin v Arkansas Louisiana a

Texas jimiž tratě dráhy té vedou

Koncem týdne meškala v městě

našem 29tiČlenná delegace ch

občanů minnesotských
a výsledkem návstévy té bylo roz-

hodnutí Že i stát Minnesota na

výstavě naší důstojným spúsobem

zastoupen bude Zda i samostat-

ná budova výstavní pořízena
bude záležeti bude na tom zda

komisi dostatečných k tomu pro
středků peněžitých sehnati se po-

daří
#

Dle výkazu státní výstavní ko

mise nebrasské vydáno bylo dopo-
sud z fondu výstavního $40686- -

26 tak že v témže dosud $59313- -

OTEC A
V minulých dnech dán byl na odpočinek
' To nenf ovftem nic neobyřejnfho tle

Hlavní úřadovnu

John Heyda

DROBNÉ ZPRÁVY

V Tyndall South Dakota

vykradena byla jak nám panem
J V Ptákem sdělováno jest v no
cí na středu minulého týdne tamní

pošta při čemž z pokladny dyna
mitem roztržené $225 na hotovo
sti a za $500 kolků uloupeno

Ve Washingtonu prohlášeno
soudcem Hagnerem za neústavní

pro kongres povolovat! peníze na

podporování ústavů sektářských a

vydán byl soudní zákaz jímž Sp
Státům zakazováno 'jest vyplatiti
nemocnici Providence částku

kongresem k podpoře ústavu ono-

ho povolenou

U Saginaw Mích zasaženy

byly v sobotu večer při přejíždění
křižovatky přihnavším se vlakem

Michigan Central dráhy saně v

nichž 4 osoby se nalézaly při čem

3 z nich na místě usmrceny a Čtvr

tá zmrzačena

Z Burlington Vt oznámeno

pondělí snížení mzdy v přádel- -

nách Burlington Cotton Mfg Co

o 10 proc Snížení týče se více

jak 600 dělníků

V Scranton Pa zničena v

pátek požárem budova spolku
křesťanských mladíků jakož i ně-

kolik budov sousedních čímž

škoda $160000 přesahující spů-sobe- na

Obchodních úpadků událo se

uplynulém týdní 295 proti 288

týdní předchozím a ptoti Ao$ P

témŽe týdní roku minulého

V Bur'jgtoij N uconuly

pátek při klouzání oa řece Dělá
vá are i osoby a ctvrta byla ien s

velkou obtíží zachráněna
Ve Warrensburg Mo vyne- -

šen v sobotu rozsudek proti Brad- -

streetově obchodní jednatelně na

obnos $27000 ve prospěch firmy
Minter Bros jejížto úvěr násled
kem neopodstatněných zpráv dů

věrných tou měrou poškozen že

úpadek záhy na to následoval

Velkým požárem navštíveno
neděli večer město SavanahGa

a než plameny utlumeny za více

jak $25000 škody spůsobeno Po
žár vypuknul v skladišti sena na

úpatí Tefíerson ul a rozšířil se na
katkathedrálu sv Jana kteráž
nákladem $225000 byla postave-
na a táž úplně popelem lehla

V Aikin S C lehnul v ne
děli v noci požárem hotel Hich- -

and Park a škoda $140000 pře
sahující spůsobena Ze 168 ho-

stů podařilo se všem za v čas se
zachrániti

V Mercer Mo zastřelil v

sobotu farmer P Kindred bratry
Andrew a Joe Alleyho největší
tamní obchodníky a to proto po-

něvadž déle čekati mu odepřeli
Vrah dopraven do vězení v Tren-to- n

an obavy před lynčováním
byly

Porotce' Chas A SnowP"za- -

sedajíd v Chicagu na případu
Luetgcrtově se v pondělí rozne
mohl tak že přelíčení odročeno

býti muselo Kdyby uzdraviti se
neměl by! by tím konec soudu u--

líněn a Luetgert musel by na svo
bodu propuštěn býti a to na zá-

kladě zákona kterýž nařizuje že
žaloba ve věcích trestních na nci- -

ýše do tří období soudních pro
jednávána býti musí

Kalendář Pečírkůr
více nemáme nechť tudíž ctění

předplatitelé vybéřou sobě za pré-
mii laskavě něco jiného Kalen-

dáře "Vlasti" máme dosud něco
v zásobě a všichni kdož by sobě
alendář ten za prémii přáli měli

by s předplatným neotaleti jeli- -

ož zásoba i toho kalendáře

brzku dojde tdh

— Tento týden navštívil ná

vždy čily bankéř z Bruno Neb
M Mahoney jenž má tu výhodu

před ostatními bankéry tím Ž

možno se s ním dorozumět! v řeč
české Bylo nám milo s ním po
hovořit!
— Pan F Šrámek bývalý ob

čan zdejší kterýž se před několi
ka lety odstěhoval na jih když
nám nastaly ty zlaté demokratické

časy za presidenta Clevelandapři
jel se v min dnech na Omahu po
dívati Pochybujeme že dá za

pravdu D L že by obchod Oma

hy z 9 desetin byl zmařen neboť

podle jeho uznáuí Omaha jest
nyní opět bývalou Omahou a lepŠ
než St Louis neb jiná místa jež
p Šrámek zná Pan šrámek jest
nyní usazen na farmě asi 100 mi

jihozápadně od St Louis a libuje
si velice Vidí tam jistou svou
budoucnost a jest přesvědčen že
dodělá se pohodlného Života když
ne zámožnosti Dobrým vodit
kem jemu i tamějším několika ro
dákům již v těch místech přebý
vají jest rolnický Časopis Hospo
dář

Ze zanedbaných neduhů žalud
ku povstanou často nemoce jater
Nejlepšího vyléčení docíliti možno
užíváním Dra Augusta Koeniga

Hamburských kapek jež játra ob
živí a chuť spraví

►WRirAL

SYN

pod admirál Thomat O 8elřridre Jr
zajímavým Jeat íe Itou nyní na odno- -

otec aayn HtarSI Belíridge Jeat 93

Z KRUHŮ Č S D P J

Karel Havlíček Borovský číslo

4 Č S D P J odbývá své schů
ví w 1

ze xazaou 4tou neaeii v měsíci v
síni číslo 221 Cider ave a Wash
ington v Minneapolis Minnesota
Předseda Fr Jindra tajemník Jan
Stejílbamer 252 15 ave South

Pro Matici Školskou v Čechách

V č 24 P Z oznámeno $1000
A Papež z Albion Neb 25
J Papež " 20
E " "Papež 5

F Písař PleasantHill Neb 50
Karel Štíbal Vining Minn 80
Ad Karman Wilber Neb 5°

Celkem v tomto čísle $1230
(O hojné příspěvky prosíme)

Na l akr Mmarapln tdřlnnfch
prodej w unon precinktu v uira

okreau v Nebrmar ťuaaa MOO botové a ib
Usk oa d lou boa Cekanou pH nízkém a roku
iJobré budovy dvory paatvlny háj a Itlpntr
tíMouci ovoce lilaaUaaa w T IIOWAKU
Týá k fcebu jler Neb

Vyzkoušené semeno kukuřičné

r&ilcut Sr v kolkách o tri vaorkové pa-kl- W

ky nvjlepílch druhu kukuHoa a ) strán-
kovou knihu "HlnUon Corn Orowlnr: liow
l'p-- Data Partnera Urow ta Hl Cropa"
luwtki botpodáhika koiaj vvpéioala tU)
kukuhcaM bul po akru 11 vydala ffl bulil
knkuHra družná a 78 1b íácbf J B A KM
HTKOMí majitel ťlraaaat Valiey 8d Corn
Farsa Bbenaadoaft luwa T a 11 Km

ONTARIO Kanada Ctěná re

dakce: — Někteří se ptají jestl
jsou zde státní neb vládní pozcm
ky Proč neřeknete že v Soustá
tí nejsom žádné "vládní" pozem

-

ky Zde v Kanadě jsou vládní u

vás vsak v republice obecné po-

zemky jsou obecními a ne vládní-

mi a dostane je kdo si je vezme

a zákonu zadost učiní Sem do

Kanady může přijít odkud chce

žádný se ho neptá odkud je a když
se stane občanem a koupí si do

mek může jít k volbě a nepotře

buje žádné listiny Pak zde mil

Že jezdit aneb chodit ve dne nebo

v noci směle po mčstách aneb na

venkově Zde panuje lepší pořá
dek Žádné krádeže aneb lou

peže tčch vlaků jako tam u Vás

ve Spojených Státech Také jsou
zde svobodomyslní dost a pozná

vají že čeho moc všechno Škodí

Kdyby prý Šlo všecko podle Pána
Boha Že by lid pracovitý byl nej
bohatším jelikož práce jest zdro

jem veškerého bohatství Ale ono

je tomu právě naopak Ti co

neclW dělat tak lid spletli a maj
se dobře kdežto ti co pracují mu
sí snášet všelicos a chodí do koste

la aby poslouchali Že Bůh

všechny pečuje avšak o lenochy
nejlépe Tam se učí že církev

svatá založena byla od samého

Boha a jen ti jenž se k ní hlásí
že vejdou do království nebeské-

ho Ale je tři Čtvrtiny lidu na

světě kteří o tom neví a stejně se

rodí a stejně mrou tak jako kře

sťané Hlava církve jest prý ná-

městek Kristův ale já nevidím Že

by co konal co by dokazovalo

pravdu toho a Čím by se Kristu

podobal Kdyby Bůh měl něko

mu dát vládu aby řídil vládu

aby řídil lidi to by bylo pěkné
nadělení Snad by konečně usta
novil někoho z demokratů a to by

jsme se najedli polívek a brambo
rů! Já myslím Že to je samý
humbuk Teď jsou lidé chytřejš
než bylí jindy Já se pamatuju
sám ještě za mladých let ze jsme
neměli ani sirky pálil se troud
rozdělával se oheň ocilkou neb
křesadlem Neznali jsme ani plyn
ani elektriku ani dráhy ani stro
je a ty statisíceré vynálezy tohoto
století a kdo to zažil vše tak jako
já ten musí uznat že je teď vše
cko lepší Jenom ještě aby i to
se změnilo aby ten co pracuje
měl lépe a ne hůře než lenoch

Martin Lohr

FINE CITY Minn— Ctěná
redakce Pokr Západu! Ačkoliv
za zimní doby přece se nám roz

viji poupě a máme naději že bu
de z něho krásná ratolest která
se bude vypínat pro blaho naší
Č S D P J neb jsme odbývali
schůzi dne 30 ledna 1898 a mno-

ho Členů se přihlásilo a složilo
svou povinnost Tak v brzku
budeme naši ctěnou Hlavní Úřa-

dovnu obtěžovat by přijmula jed-
nu krásnou ratolest ku svému

pevnému kmenu a přejera jí by
přijmula ještě více takových krá-

sných a zdravých ratolestí v tomto
novém roce tak aby naše Jednota
kvapem ku předu pokračovala
Jest to každého čechoslovana sva- -

by svou národnost

podporoyaTk ní se hlásil neb
zde v té naší nové vlasii-sik- dď

nám nestojí v cestě aniž kdo brá-

ní jako v naší milé staré vlasti a
ořece naši krajané nedají se od-

strašit a svou vlast pevně hájí
Uvědomujeme krajany kdo by
chtěl použiti výhody a přihlásil
se do 15 února t r že snížili
jsme vkladné na $300 bez rozdílu
stáří Přihlaste se k velkému

podniku a nebudete toho litovati
neb jmenovaný spolek stojí na

dobrých základech a ten nejchudší
Člověk může ho vydržet neb jest
to nepatrná částka Kdo by si

chtěl prohlédnout stanovy může

je obdržet od John Štochla aneb
u John Heydy S bratrským

činku dva toho Jména

jízdné z Chicaga do Denver o $5
a z Omahy do Denver o $3 do

Spokane sníženo pak jízdné z mě-

sta našeho o $500 — Snížení
toto potrvalo potrvalo pouze do
neděle kdy zavedeny kdy opět
pravidelný ceny zavedeny ne však
na určito nýbrž pouze jen do
časně než dráhám v záležitosti té

nějakého dorozumění docíliti se

podaří
— V pátek večer zorganizován

byl v městě našem "populistický
klub okresu Douglas" jehožto
hlavním ne-l- i dokonce výhradním
účelem býti má "bůmování" zdej
šího světla ve světě populistickém
D Clem Deavera co kandidáta

pro populistickou nominací guver-nérst- ví

— Každý kdo navštíví výsta
viště budoucí výstavy zamississipp-skéj- e

překvapen a ohromen Kdo
neviděl ty rozsáhlé budovy jež
částečně jsou již hotovy a částečně

"

svému dohotovení se blíží a jiné
přípravy nemá ani ponětí ani tu-

šení o obrovitosti celého podniku
A tak obrovský podnik uskutečnila
Omaha která dle bezpodstatného
tvrzení D L jaké jen nejhorŠÍ
její nepřítel může pronášeti jest s

obchodem svým úplně na mizině I

A když se D L dokázalo že

jejich hanobení Omahy jest úplně
bezpodstatným není tolik pravdy
v nich aby svou chybu doznaly a

přičinily se napraviti co pokazily!
A to je Časopis který odbíráním

podporují občané omažští jenž
přejí a musí sobě přáti pokrok á

rozkvět města!
— Letošní zimu není slyšet ani i

stotinu stížností na nedostatek

práce jako bylo po všechna léta
blahoslavené správy demokratické
Kdo dělati umí chce a může na- -

ezá zaměstnání — každý třeba riC

stálé ale jestli nepracuje stále

přece jen živobytí vydělává Jak-
mile se jaro otevře bude sem

nával lidu veliký neboť výstava

zamississippská bude hojným

zdrojem výdělku a zaměstnání
Tisíce Čechů mohlo by zde nalézti

práci a dobrou budoucnost kdyby
přišli a to co nejdříve čím déle
budou odkládat! tím ovšem bude
menší jejich příležitost neboť pří-žito- sti

jež se budou naskytovati
nebudou na ně čekati Letošní
rok bude dobrým pro dělníky
všech oborů řemeslníky průmysl
níky obchodníky 1 podnikatele
Omaha má dobrou budoucnost a
kdo se tu teď usadí nechybí
- U soudce Slabaugha vy

zvedla 11 včera slečna Marv M

aeksonova občanský list— prvý
to případ prý v okresu našem v
němž žena naturalizována byla

Do la Crossc Wls
Víem Balím ntfrnlv-ft- m knmilm

U p BJanikf 823 80 11 HL nfHrnul
ednatelatvf naíich llitb a leat nrrávnín
náa v obchodních táleJItoatech gaatupo-"t-i

Vyd Pok Záo a lloao

runy aiar

74 zbývá Z vydaného obnosu

připadá $1261859 na účet stav-

by 3i59-4- 8 na účet služného
$15954 na u&--t nábytku $10000
na účet poštovného zbytek pak
rozdělen jest na účet jednotlivých
výstavek

Muž uhospodařil
používáním skládací pily
W aiWll — J~ln mul

ml a ni í dHrt

1 3? 51nftll
dva muii

V--? p(wbMa Jíttfn a
4nduf'í 9 ftáha

Úst 4Hi f 10 bodl
nij-- 1'iitrlm ka-í'od-ři

I4é dMvt na )tfVoll pa atrrnny:
aaiatof uiarma Jednatelství pH prv objeď
nivce to)

rOLDING SAWING MACH IN E CO

O--M 8 Cllotoo atXHICAGO 1U

Cechové a jejich zápas
o samosprávu

Nákladem Pok Záp vydána byla v

brožurce přednáika pod výSe uvedeným
názvem kterou připravil p L J Pal-d-a

pro literární klub Aatorovy knihov-

ny v New Yorku a upravil pak pro tně-aíčn- ík

Midland Monthly Tentořeaký
překlad přednášky tvoří brožurku 40

stránek obsahující vyobrazeni Jana
Iluaa Jana Žilky Jana Amoae oa

Jowrfa Jung-man- Cena

pouze 10ctřeba v kolkách Dva aeíity
míaíčníku Midland Monthly rbahu--

jfcf tutéf přednášku v aniCmí za
25cta Pokrok Západu

Omaha TcX

S3T Předplácejte na Knihovnu
Americkou pouze $100 ročněVyd Pok Západu


