
Pokrok Nápadu
některých zdejších časopisech se toho jak si zasloužíme Tak seOD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ

nikterak na cestu vydati Jeden
hudebník píše Že tu cestu vyhraje

a národové pro přesvědčení své

vyhlazování tak jako dělo se ná-

rodu našemu od Lipan až po Bí-

lou Horu? Nyní doufám Že jest
více dobrých Janů mezi námi
kteří by potrestati dovedli muči-tel- e

naších miláčků — V našem
okolí uhodil blesk do stohu ovsa

jednomu rolníku a hned to bylo
počítáno za trest že pracoval v

neděli Ale když v St Louisů

cyklon a blesk rozmetal katolické

kostely to ani muk to byla jen
náhoda Vždyť oni ti přičinliví
těžce pracující lidé postaví za své

peníze ještě lepšil Prosím pro-
miňte že jsem toho tolik napsala
však doufám že mnohá matka
kteráž má své miláčky poslat do

boje jestli k tomu dojde mně dá

vytýká Mladočechům shovívavost
avšak tomu není tak Jejich pro
gram jest čistý a průhledný

'
On

už docílili mnoho prospěšného
pro českou zem A myslím bu
dou-l- i dále svorně pracovati Že

dobydou ještě více Dudoucnost

to ukáže Vláda rakouská povo
lit musí neb právo a spravedlnost
to vyžaduje a to konečně zvítčziti

musí A starý panovník už my
šlím že též prohlédne v čem by

zabředlý po mnoho roků Ovšem

přáli bychom si toho všichni věrní

synové naší drahé české vlasti —

Počasí zde máme jak kdo chce

Jeden den prší druhý den padá
sníh a zas mrzne a při tom vítr
fučí Karel Ccsák

HEMINGFORD Nebr Ctěná
redakce Pokr Západu: Odpusťte
prosím že jsem se opětně zdrže
s předplatným na milý mi Pokrok

Západu používám té nejbližš

příležitosti a zasýlám vám opět
nové teprv šesté předplatné Zá
roveň přikládám Í100 na Ústřed
ní Matici Školskou v Cechách

Cítím se totiž po celých pět roků
dlužníkem neboť jsem vždy při

spíval 50 kr r m jakožto každo
ročním svatováclavským darem

na Matičku Školskou Ze však

jsme zde po celých pět roků stí
háni neúrodou následkem sucha

nevěděl jsem kam obrátit dříve
ten groš jejž jsem v Čechách do
sti perně ušetřil a sem přivezl
Hroziloť mi zde úplné ožebračení

Každým rokem semena kupovat
a pro ně až 50 mil se sousedy je
zdít pak nic neb tak málo že to
ani za sekání nestálo zpět obdr
žet toŽ prosím jak nemá člověk

sebe šetrnější schudnouti? Avšak

záchranu svou teď co jsme tu je-

ště zbyli hledáme skoro všichni

v dobytkaření V době památné
bídy demokratické totiž před 3 xfy

rokem jsem koupil 12 kusů do-

bytka hovězího a dnes ho mám již
přes 50 kusů s tím však rozdílem

že jest každý kus bez rozdílu jed-

nou tak drahým jako byl ten
kráte Test to snad také náho
dou? Či z pekla štěstím těch zlo- -

pověstných republikánů? Demo

kratů sotva! Byl jsem překva
pen dopisem p Fr Krajíčka z

Alliance Nebr jenž uveřejněn
byl v našem milém Pokroku Záp
Že jest pan Krajíček horlivým
vlastencem jest mi známo z let

minulých Že však by byl tak obě

tavý národovec jsem nevěděl

Neníť těžko přispívat k účelům

národním tomu jenž má majetku
dosti tam kde ale není majetek
žádný a k tomu as tucet malých
dětí a zdraví otcovo charné tam

není to lehko přinášet oběti náro
du svému Avšak statečný Kut- -

nohorák kráčí v popředí všech

uvědomělých vlastenců českých v

našem okresu Box Butte jak
jsme se počátkem tohoto roku

přesvědčili Kdo žil několik roků
ve smíšených obcích českých jako
pisatel těchto řádků ten zajisté
uzná nutnost těchto sbírek na

Ústřední Matici Školskou Jsem
přesvědčen z mého tříletého po
bytu ve Vídni že Cechové spoko
jeněji žijí v obcích zahraničních
nežli ve své rodné zemi se smíše

ným obyvatelstvem S potěšeném
pohlížím na sbírku ct redakcí
Pokroku Západu zahájenou jež
zvolna sice pokračuje ale jistě
S pozdravem Jos Čiviš

PRAIRIE DUCHIEN Wis
Ct redakce: Častokráte se dočí-

táme v časopisech o té zlaté zemi

Alasce a jak se tam lidé připra-

vují na cestu toto jaro Snad i

někteří z krajanů se tam hodlají
podívat a já myslím že jich bude
mnoho kteří tam naleznou místo
zlata pořádné sklamání Vydání
cestovní a zásoby potravin vyža-

dují si na osobu $70000 Též
musíte poČítati že nejméně měsíc

musíte zůstati v Dawson City a to

stojí zase $150 neb tam je vše

padesátkráte dražší a tak pod
1000 v kapsa nemůž s člověk

musíme přičinit a to nejen prácí
ale též se modlit a prosit aby
nám Pán Bůh to co jsme udělali

požehnal Ale my to tak nedělá
me Říkáme že modlit není nic

platné Každá věc se ovšem ne-

může vymodlit Já Vám povím
bájku Když jsem byl ve staré
vlasti tak jsem v Brně slyšel od
Němců že tam umřel mladý rolník
a ostal po něm hoch Vdova se

provdala a nový její manžel vozil

hnůj a chlapec šel s ním Tam na

poli nevlastní otec hocha zabil a
zahrabal do země Potom by!
shon po chlapci a nikde se nalézt
nemohl Matka si usmyslila mo
dlit aby jí dal Bůh nějaké zjeve
ní jakou smrti sešel hoch její ze
světa a Bůh jí vyslyšel Šel my-

slivec po polích se psem pes vy-

hnal zajíce který se ale ztratil v
těch místech v němž mrtvola byla
zahrabána Pes hrabal a vyhra-

bal hocha To se stalo jistě —

Počasí máme dobré vláhy dost

Ječmeny jsou zelené ovsy také
schází a v zahradách vše roste
Znamenám se v úctě

John Pšikal

BUTTERFLY Neb — Ctěná
redakce ! Velmi ráda čtu dopisy
zvláště od žen ale z našeho okolí

jsem ještě ani jediný neviděla

Proto se odvažují sama ku psaní v

té naději že budou mne jiné dopi
sovatelky odtud i od jinud násle-dova- ti

V nejbliŽším našem jně-st- ě

Stanton jest mnoho kostelů
různého vyznání a každý kdož se
k nim hlásí doufá ovšem v nebe-

ské království Ale není prý to
nic platné neboť z těch všech ne

dojdou spasení než jen ti co se
hlásí k církvi katolické té samo

spasitelné Věřila jsem tomu od
svého dětství ač od té doby co

jsem rozumu nabyla se mi mnohé
nesrovnává Však ale v naší víře
máme věřit ať je psáno aneb není
Četla jsem již častěji co ti naší
otcové duchovní pro nás všechno

obětují a jakou lásku k bližnímu

okazují ale skoro se mi zdá že
není to s nimi jinak nežli s námi

samými že totiž každý z nich

právě tak jako my pracuje ve
svém povolání jen proto aby si

Živobytí vydělal a po případě aby
se dobře měl Chtěla jsem psát
něco nového zatím jsem zaběhla

poněkud dále Chtěla jsem říci
že v našem městě Stanton minule
konal katolický kněz pobožnost
pro své věřící a když bylo po sbír-

ce a člověk který zastával úřad
kostelníka a od přítomných peníze
vybíral přinesl mu ofčru a položil
na stupně oltářní tedy se jich asi
chudáčkovi zdálo málo za jeho
těžké namáhání a proto do koší
čku kopl až sc peníze rozlétly
mezi lid shromážděný a když ode
šli z kostela tedy se někteří díva- -

i jak to potom po podlaze sbíral

Důstojné to jednání co? Pán Je
žíš nežádal krvavě vydělaných pe-

něz jemu dostačilo jen když měl
místo kde by hlavu položil On
nežadonil na nákladné kostely
neshromažďoval ohromné bohat-

ství aby jím mohl světem vlád-nou- ti

— S ošklivostí jsem se od-

vrátila od zprávy kterou jsem če-

tla v čísle ze dne 2ho března že

istý kněz nařizoval svým věřícím

kdyby došlo k válce se Španěl
skem aby obrátili posvěcené me-

če proti kacířské a nevěrecké vlá-

dě tohoto Soustátí To je popu-
zování velezrádné a myslím že by
se nemělo trpěti Co tomu říká-

te? Co soudíte vy matky a otco-

vé kdyby k tomu došlo a naší

synové musili chránit tuto naší
novou vlast proti odjakživa ve

službě papeže stojící vládě španěl-
ské zemi to kdež stála kolébka
inkvisice a nyní se opovažuje ně-

kdo jehož tato země Živí a oboha

cuje aby proti občanům a obyva
telům jejím Štval a je ubíjeti po
máhal? Což není naší povinností
hájit věc dobrou a spravedlivou?
Či máme se vrátiti do těch starých
dob kdy panovaly války pro víru

si na houslích Dobře! Ale ne
smí zapomenouti že není sám

těch kdo tak myslí bude na sta
ba na tisíce a ku konci nevydělá

žádný nic až snad v samém Daw
son City Tak také jeden otec

rodiny asi šestičlenné píše že by
své děti a ženu nechal farmařit a

on žc by se do zaslíbených těch
končin světa podíval No ten

by se asi naťapal než by přeťa
pal 4000 mil do míst kam letos
se přižene za tím lesklým kovem

přes 200000 lidí To jest nejen
nerozumné ale přímo zoufalý
kousek Nechtěl bych se drápat
přes takové hory krkolomné kte
ré jsou od 5000 do 6500 střevíců

vysoké jak na mapě naznačeno

jest Ale svoboda jest svoboda!
Kdo chce kam pomozme mu tam

Můj náhled by byl ten ostat u

domácího krbu a hledět si raději

hospodářství Kdyby onen kra

jan raději vzal těch $1000 a vrazil

je do hospodářství ku zlepšení
dobytka a výrobků měl by brzy
zlato stříbro a i měď a celý Klon- -

dike doma S úctou

Frank líabart

PERU Nebr — Ctěná red:
Dočítám se mnohých zajímavostí
ve vašem listě a proto rozhodnul

jsem se též i svou zkušenost o ži

dovských bramborech (artičokách)
čtenářstvu sdělíti Pěstuji je po
minulé dva roky a mohu říci že

jsou dobrým krmivem pro doby
tek vepřový V dobré pudě vy

dají 600 až 1000 bušlů z akru
Sázím je kolem 1 dubna Zořu

půdu hluboce brázdy učiním as

4 stopy od sebe a sazenice dávám
18 až 20 palců od sebe Obdělá
vám je právě tak jako brambory a

dvoje neb troje ovorání postačí
Pak jednoduše prasata se tam pu
stí aneb mohou se skliditi a ulo
žili ku krmení zimnímu Zdá se
mi že jsou tím nejlepŠím pro
středkem proti choleře jakýž do
stat! možno V mém stádu cho-

lera nikdy se neobjevila kdežto
soused sotva 200 yardů vzdálený
přišel minulé zimy o všechny
Náhledem mým jest že by všichni
farmáři měli artičoky pčstovati a

když jednou to s nimi zkusí zaji-

sté Že budou je pěstovati i na
dále Připomínám že žádné sa-

zenice na prodej nemám
S pozdravem C Severa

CROSS Oklahoma — Ctěná
redakce ! Doufám že mi dovolíte

promluvit o některých prospěš-
ných věcech 1 Jak pěstovat
stromky — Stromky musí Šlech-

tit se ve školce ne pod střechou
Takové stromky přesazované
zprantovatí a červiví z těch za
hradu málo kdo vypěstuje Kdo

stromky kupuje měl by si dát po
zor a nekupovat stromky přesazo
vané škoda s tím práce léta ute
kou a zahrada nikde 2 Mnoho

idu stůně na vnitřní nemoce a

užívají všeliké léky a málo kdo si
může pomoct Přál bych si míti

důkladnější zprávu a proto se tou

to cestou obracím na rodáky a ob
zvlášť na doktory Za starodávna
takové nemoce nebývají jako teď

Doktoři to mají lépe prozkoumat
Já myslím že jsou toho všeliké

příčiny Může to být v rodině

potom že se používá kovové ná
dobí na vaření Když nebyl pe

trolej byla kamna hliněná a hrn
ce též hliněné a nemocí tak mnoho

nebývalo KdyŽ jsem byl v Ne--

brasce dostal jsem pár listů o

Ioboko v kterýchž dobře bylo
eČeno že krev je nečistá Když
užíváte lék tedy jej neslaďte a

držte jej déle na jazyku a v hrdle

épe čistí krev V žaludku nic ne
ní jen co by čistilo krev Dok

toři by měli pomáhat nejen od

známek nemoce na povrchu nýbrž
od nemoct samých uvnitř 3

KdyŽ Bůh dal prvního člověka na

zem tedy mu pravil: Pracuj a

přičiň se já ti požehnám Dal
mu svobodu že můŽem dělat do-

bře nebo zle a můžera se mít die

RICHMOND la — Milý Po
kroku Západu: Chtěli jsme zde
míti Národní hřbitov společnost
se o schůzi sešla a někteří slíbili

v] tunu kuudi zataicK sius
--

Yy
— ale víš milý příteli když

rná potom přijít na to: zaplať to
lik neb tolik! tu se honem řekne
"A mně je to jedno mám ležet
zde nebo tam já nic nedám na
hřbitov— to je beztoho hloupost'
A tak dále se to vymlouvá od to
ho prvního až k tomu poslední
mu Co pak má výbor dělat?
Sám to nespraví musí to tedy
nechat Ještě to řtěstí že to po
tam odnese pivo — ne kamarádi
žádné pivo ale nedodržené slovo
to je to hlavní Schází odvaha a
vlastenectví a pak by se dalo
mnoho udělat To samé musím
říci o sboru Zora Tak velká
osada česká zde a tak nepatrný
počet bratrů ve spolku Co by
měl pomalu ku předu jít spíše se
tratí neb jsou bratří že z české
ho spolku vystoupí a k anglické
mu se přidá Tam prý se platí
málo a po smrti se hodně bere —

leč jak dlouhá léta ty laciné a ho
dně dávající spolky trvají? Nikde
za %o stovku nedají ale když je
to anglické je to lepším V našem
okolí by mohla vzrůsti silná
ratolest sboru Zora — jen více
vlastenectví více obětavosti jak
pro národnost též i pro domov a

dítky a pak všechno půjde Teď
e dost málo platí tak že to niko
mu neublíží a v čase když nemoc
neb smrt na vás dopadne máte

pro děti i ženu aspoň na čas jisté
zaopatření neb na farmě je také
třeba peněz a zvláště je-- li člověk
dlužen a má hojně dětí všecko je
dobré a ta smrt čeká na ty íarmá
ře právě tak jako na městského
dělníka Stane se že se koně

splaší a zabijou muže kácí strom

který jej rrúže zabit a takových

případů je více Mým heslem je
Každý dobrý pamětlivý a starost-

livý otec je u spolku neb má dčti
na mysli a hledí aspoň částečně

po své smrti jim něčím výpomoci
neb někdy i cent dobrý jest
Tvá upřímná přítelkyně

Marie Gottíried Sojková

GROSS Neb — Ctěná red

Pok Záp: Již jsem sobě myslel
že jste p Rosický odsouzen na
věčné časy od všelijakých darmo- -

chlebů kteří žádné zásady nikdy
neměli a jimž o nic jiného nejde

jen vás podezřívati a tupiti kde

vůbec jim je to možným Ale ct

příteli kdo ty pány znal před 25

lety myslím Že žádný jim to dnes
za vinu nedá tak jako já Ovšem

najde se dost těch kteří dnešní

doby uvěří všemu ať to pravé čili

nic Jim se líbí pouze nadávky a
o nic jiného jim nejde Myslím
že jak vy tak i já velmi dobře se

upamatujeme na časy s hora zmí-

něné a jak každý Čech důvěřoval

jeden druhému Pamatuji se vel-

mi dobře na ony doby roku 1870
v Chicago kdy nebylo tam české-

ho časopisu Ovšem August Ge-ring- er

už tam byl v tom čase ale

prodával pouze modlitební kníže-

čky a svatohorské moblitbičky v

malém kránučku mezi Polk a
Mather na Canal ul A ejhle
co je dnes z něho? Dnes je ta-

kový velikán Že chtěl by ovládati

všechny Čechy ve Spoj Státech

když ne v jeho plátku tak pomocí
jeho cestujících jednatelů Tak

na příklad před nedávnem byl zde

jakýsi p Růžička který se každé-

ho vyptával co věří a jiné podob-

né otázky kladl tak že sobě počí-

nal jako ti páni Francové za robo-

ty v Čechách Ale odměny se mu

dostalo že jeho vlastní časopis
mu metali pod nohy jeho odběra-

telé Tak milý příteli Rosický

přijde doba Že těch han na tebe

kydaných a všech hanobení budeš

čist Lid přijde k tomu poznání
kdo byl práv a kdo zrádce Velice

mne atajímají zprávy z Čech ač vj

za pravdu S pozdravem
Františka Hamsa

SOUTH OMAHA Neb dne

23 března 1898 — Ctěná red
Pokroku Západu ! V minulém
čísle dvojtýdního vydáni ctěného
Vašeho listu pod ohlavením

zprávy ze South Omahy činíte
zmínku o demokratických před
volbách a konvenci odbývané mi

nulý týden a tu shledávám že na
místě prvém mylně zpraveni jste
byli kdežto na druhém věc Vám

objasněna nebyla Dr T H
Ensor nynější mayor nebydlí jak
Vámi praveno ve wardě čtvrté

nýbrž v první a tudíž poznámka
ona že moc dobře znám je po
strádá veškeré důležitosti Ve

wardě té bydlí Johnson soupeř
Ensorův při předvolbách a proto
též Johnson onu wardu nesl což

jest zcela přirozeno Poznámka
druhá že čeští voliči dostali čo-

čku Vám as objasněna nebyla
Demokratický výbor nabídl Ce

chům tři místa k vybrání buďto
městského zápisníka radního neb
školního radu a tak jak nebylo
možno "snad moínok hanbi South'

omaiských Čechů" nalézt Čecha pro
úřad městského klerka tak neby
lo možno získat jedinkého buď za
radního neb za školního radu
Vina tudíž na výbor demokrati-

cký zde nepadá že při nominaci
dostali "čočku" nýbrž na Čechy
samé že ze středu svého nedove-

dou vybrat muže který by byl bý-

val schopen ze jmenovaných úřa-

dů jeden zastávat Ostatně Doc

Ensor slíbil Čechům bude-l- i zvo-

len že dá místo Čechovi v někte-

rém městském odboru čímž by
pak ta "křivda" spáchaná na
Češích částečně napravena byla

Nestranný

Cbamberlaln-f- ir lék proti kaili

Lék tento určen jest zvliíítč proti
kaSli nastuzení záškrtu dusivému kašli
a influenzi Stal se vřblasnýni pro léče-

ní tčebto nemocí ve včtsině civilizované-
ho svita Nejpochlebncj&í do védcenf
došla podávající důkaz o Jeho dobré
činnosti o téžkýcb svéhlavých přípa-
dech ka&le jež vyléčili o prudkém na-

chlazení jež podlehlo rychle jeho mírní-
cím účinkům a o nebezpečných napade-
ních záškrtem jež vyléčil často takto
život dítka zachovav SirSÍ užívání jeho
proti dusivému kaili ukázalo že neduh
ten zbaven jest lékem tímto vSech ne-

bezpečných následků Na prodej u

všech lékárníků

Pozor Pozor!

Hlediijfef
domovy
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