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výbornými cukrovinkami 'Krist- - íviuwuiu Kierczto místo jsem
také přijal na odporučení mnohých
mých přátel Jaká starost jest

O ŽIVOT
Román Čínského Náboba od Julia Vernea

PŘEKLAD y PATEJDLA

'

li Z PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ i:
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PARK RlVERND-ioledn- a

Red 'Tok Záp" Počasí zde

máme pěkné sníh žádný tak že

to vypadá jako by chtělo býti

jaro Obilí tu hezky platí pšenice

je za 67 ctů buši lněné semeno

za I156 a oves za 38 ctů Jest to

zajisté cena dobrá a zdá se že

lněné semenu půjde ještě výše
Však to jest také to jediné zač

zdejší íarmeři uěkolik dollarů strží

neboť se zde hovězí a vepřový do

Pokračováni

Chraňte se
zimního kašle
a nastuzení

Přohlůdne-l- l ne a zanedbá
přivodí bolestné choroby

SEVERŮV

BALSÁM pro PLÍCE
Jest rozhodným íčkem proti
každému kasll I nastuzeni a
proti všem chorobám plic U-- iái

každá rozdrážděni a ko-z- dý

zánět a uvadl dýchadla v

Zdravý a pravidelný stav
CENA 25 a 60 CT

Jste-l- i Btiženi nějakými bo-

lestmi revmatlckými neu- -
ralalckitil v knutách chn

Bylo by přece jen nadsázkou

kdybychom řekli Že rok tohoto

vypravování loul více k životu od

té doby co se rozhodl že se ho

zbaví Ale jak te nadál nebyl

aspoň první dni prost rozechvěni- -

Bylť bí pověsil Damoklův mei

nad samou hlavu a tento me£

měl mu na ni jednoho due spad
nouti Spadne-l- i dnes ráno ve

íer či zítra? Odtud nejistota a

z nl několik prudších tepu srdce

jemu nových
Ostatně Vaag a on vídali se

milo od toho večera kdy stala se

mezi nimi úmluva Filosof buď

vycházel z domu častěji než jindy
nebo se zavíral ve svém pokoji
Kinfo k němu nechodil — to ne-

bylo jeho úlohou —a nevěděl ani

£ím Vang tráví svůj čas Možná

Že strojil nějaký úklad! Někdejší

Tajping měl zajisté v zásobě dosti

způsobu jak sprovoditi člověka

se světa Odtud zvědavost a

proto nový živel zájmu
Avšak mistr a žák scházeli se

skoro každý den oři obědě Hoz- -

umí se samo sebou že nezavadili

ani slovkem o svůj nastávající

poměr zabitele a zabitého Mlu-

vili o jiných věcech — ostatně

málo Vaag vážnější než obyčejně

odvraceje oči nedokonale skryté
čočkami brejlí nedo ve JI utajiti ne

stálé starosti On jindy tak bodrý
a hovorný zesmutačl a zamlknul

Ačkoli býval velikým jedlíkem

jako každý mudFec obdařený dob-

rým žaludkem nelákaly lo přec
už aoi nejlepší lahůdky a víoo

čaočiňské nezaplatilo jeho zamy-šlenos-
ti

Kinfo byl vším způsobem v mí

ře mnohem lepší Okoušel první

seyerfiv Olej Sv Cotharda t!

přinese vám rychlou úlevu

—— CENA 60 CT

Josef Kavan
OHI pozemkový - -

CHI a pojišťující jednatel

1410 Williara ulice©- -

Ouii-- i u f~ -- s i on r -- n
I I v m lUlJ v i T rw 1 III íltu

Hxrovóa farmy v pobllži Omtthy ve
Hátu ápojiíténi opatři vAm a i£"h neilepSich
ftrem prl oená h nejnl2iích Též zabývá w
Jf IJLMHJ V" OHI kU BIQvrilAliU

Obraťte se s důvěrou n něho a

bude vám spravedlivě posl uŽeno

ABSTRAKTY
--vynoTovcjE—

S M SeLdler
17th and Farnam Patterson Blk

r naS u tohoto listu Tel 1326

HAMBURSKO-AMERIGK- A LINIE

Společnost tato ndržuje celý rok pravidelné spojeni 8 Evropou
lodčmi Nejrychleji jfzda z New Yorku do Hamburku

Lodě odjíždějí ve čtvrtek v sobotu

Hambursko ímericEá Linie Jest neistarší
vebnl Společnost a vlastni W2 lodi majíolcn úhrnnou snosuost 041U83 tuno z
téchto jsou veliké námořní parníky zahrnující 24 dvoušroubových parolodi
které ku pohodlí cestujfcích zvlášť zařízeny jsou Takový počet parolodí ne
vlastní žádná jiná společnost Ohledně přeplavu a cen obraťte se na

HAMBURG-AMERICA- N LINE

T3LciAoV- - CVůecM&o W jf

Vyhovuji pntFflhárn farmera a do
hyikáře iepe ue kip líné mlýnky r
trhu TuitM Nn 20 IDEÁL Jat

rivouktiflrtkyu) uilfnkom na
ruxiulvvKiif korný v klaiwrh na hruhé
nei) uroatfpdiil krmlvíi ŽiilnJ tnlyni"k
Dtinwe hyU léu- - ihntnveu NektuH
miáleh xákHxnikA oriiHinuJi tn ivnilell
iň iíMmHI6 la hiHinu "Idnal

n ty nh ň JfMt hojné a viwb drn
hd 1'oflelnnl pro i nník a popitém
a vyobrazením váecb

the stovek kfs C3„ řsftra-

TheM&ninChfcrí
of the Burlington California

Excursions has made the

trip scores of times
He knows all the pointa of inter-e-st

enroute—all the sights and
scenes worth seeing Ha looka
after his passengers day and
night sees that the cars are kept
clean and that the journey across
the continent is enjoyably as well
as quickly and comfortably made

Exctlrsiong teave Omaha three timus
a week arriviog San Fnincisco three Loi

Aneclet three and a
half days later Write
for folďer giving full

Information

J Francis
Gen'l Passenger Agt

Omaha Neb

Německá Trana-Atlantic- Par opi a--

-ngmeckélio Lloydu

"yi1crx!L°rírJireet

říebraska
Business

—

Shortliand
College

Boyd Bnilding rob 17té 8

Harney ni Omaha Neb

Obchodní systém od

Tu!inopiíifysfttéhliQregg9rl'

StT(ljOPÍSGCt7Í-"dMoettík0ad-
vl

An2liĚiDa---rdaokKtocDa- re

A M LL B pres

YLASY

Paroplav Spol Sev

Po parolodhh expresních nejrychlejší jízda přes
moře- - za 5 dní 15 hodin a 10 minut

kindl' byl pěkní přistrojen a znal

nás všechny dle jmen Po rozdá
ní cukrovinek zahrála hudba dva

kousky k tanci pro nás školáky
věřte redaktore byla to na nás

podívaná jak vesele jsme v kole

rejdili Než radost naše potrvala
na krátce Odrostlá mládež dala

židle na stranu a i my museli jsme

ustoupit! a místo naše zaujali do

spělí S radostným srdcem spě
chali jsme do svých milých domo-

vů a blahá úpomínka na tuto slav

nost štědrovečerní nevymizí nám

nikdy z paměti Prozatím dopis
svůj končím a přála bych si velice

kdyby i jiní žáci žákyně zaslali

dopisy své do P Z neboť ráda
Čítám dopisy Pozdravujíc je sr-

dečně příslibu jí jim že budu opět
v brzku něco psáti a sice tentokrá-

te o škole Annie Lacina

YANKTON S D— Red "Pok

Záp'! Dne 12 t m pořádal
zdejší řád Jan Rosický Z C B J
zábavu v síni spolkové na počest

novězvolených úředníků kteráž

byla četně navštívena Při zábavě

této proveden byl následovní pro-

gram: 1 číslo "Arandžer" před
nesl br Jan Valenta —Další čísla:

Sonátu od Mozarta a sola na

housie s průvodem piana zahrál
br F J Feifar — Píseň s právo
dem piana "Vždyť jsme jen jedaou
na světě přednesl br Jos Pešek

Píseň s průvodem piana "Rodná

chaloupka" přednesla sl Emrra
Conrádova — Píseň s průvodem

piana "Opuštěná" přednesla sl

Elsa Binderova — Píseň s průvo-
dem piaua "Mázku Mázku Máz
ku já mám k tobě lásku" přednesl
br Jan Valenta- — Výše uvedená

Čísla programu provázela na piano
sl Marie Fejfarova - Báseň "Nad
hrobem Karla Havlíčka1' před-
nesla sl Emma Mejstříkova —

Deklamaci "U studánky" přednesl
malý synek br Jos Peška —Con

certo na piano přednesla sl Emma
Novotná Hry na piano před-
nesené sl Emmou Conrádovou a

sl Marií Fejfarovou ukončily pro
gram Všechna tato čísla progra-
mu byla úspěšně provedena a s

nadšením obecenstvem přijata Na

to předloženy byly účastníkům zá

bavy této chutné zákusky a když
se byli náležitě občerstvili věno

vali se srdečné a nenucené zábavě

při výborné hudbě orchestru br

F J Fejfara Každý odcházel ze
síně s přesvědčením že jenom při
českém zpěvu a v české společno
sti lze se nejlépe pobavili Za

zdar rozkošné a ušlechtilé zábavy
této vzdáváme vřelý dík členům

pořádajícího výboru Leo Saile
rovi a sestrám pí Conrádové a pí
M Fejfarové jakož i všem těm

již při programu spoluúčinkovali
Za řád Jan Rosický

F J Fejfar předseda

ASYLŮM Neb n ledna —

Red "Pok Záp"! Ono se to
lehko řekne psát ale o čem na-

před? Na svátky ak novému roku

mil jsem tuze pilno neboť zde

máme na 700 jedlíků a ti již něco

spotřebujou Pro ty já vše peku
co jest třeba Toť se ví že jsem
sám žádných svátků neměl nýbrž

jen dost práce Teprve nyní za

čínám rozjímat o tem novém roce

a tu vzpomínám kam se může

člověk za živa dostat Do Ameri-

ky přišel jsem jsa 16 roků stár a

nyní jest mně 51 VzpomeDu-l- i

na první léta pobytu svého v New

Yorku napadá mi nťmovolně my
šlénka: "Kde asi jsou ti staří
pionéři-čechov- é Čapek Reindl

Sladký Vokál Vinický Křikava

Hubáček a j? Pak ve Filadelfii

BoŠek v Baltimore Simek v Al- -

legheny Poddaný a Kirchmanové?

Co bylo Chicago před ohněm a

čím jest nyní? Jak ohromný to

rozdíl! Zdá se mi že bych raději
viděl vše jak to bývalo dříve A

dále: Kde asi jsou ti staří dopiso-
vatelé Pokroku Západu a Slavic —

Borecký Svehla Schlesinger Vo- -

strovský a jinf výtečníci? Co bý-

valo už nebude ta svornost to

bratrství v těch začátcích uplynuly
a plynou stále pryč a pryč —Sta
ří ustupují pokolení novému které

pomalu bude celé poamerikánštělé
V brzku nebude už slyšeti pozdrav

český: "Pozdrav pán Bůh f neb

Na zdar!" nýbrž bude to a vlast

ně už je: "Hallow! How much

you got? How much you make?

What pay you get? A potom snad

podají si teprve ruce Posledních

patnáct let jsem ve Wilber- - Vzpo-

mínám proč jsem nešel sem dříve

hned tehdy když ještě V L Vo-

dička prodával krásné ty pozemky
v Salině okresu kde nyní rozklá-

dá se naše utělené a pokročilé
české městečko Wilber Inu ten

kráte jsem spekuloval v dolech

v Leadville Colo y letech sedm-

desátých a osmdesátých pak jsem

byl vs VVilson v Kansas dále v

Kaasas City v Missouri a než jsem

přišel k Vodičkovi měl už tento

všechny pozemky rozprodány a

tyto ze 6 dollarů vstouply až i na

2 dollarů akr Chytil jsem se

tedy opět svého řemesla a držel

ísem se bo po celý ten čas co

jsem ve Wilber Když jsem vy

stoupil z vlastního obchodu na-

skytla se mi příležitost abych

pracoval za pravidelnou mzdu jako
řiditel pekárny ve státním blázinci

s tím spojena seznali možno
následovního: Za jeden měsíc se

spotřebuje v ústavě tom 8 tun
mouky (t j 320 pytlů soliber
nich) 500 liber cukru 60 gallonú
melasy 600 vajec 40 gal mléka
500 lb sádla a másla a jiné a jiné
Co vše spotřebuje se v hlavní ku

: „ _iniym 11 d yi masa grocerie a

pnýcb věcí o tom sdělím bližší

zprávy až jindy neboť bych velice
rád seznámil krajiny naše v Ne

se zařízením a důležitostí
státních ústavů o čemž jsem dříve
neměl sám ani ponětí (totiž bu
dou li si toho krajané naši přáti)
ťfltomně isme tu zaměstnaní dva
Ceši Vážený přítel a bodrý Čech

těžký as Čtvrt tuny bez 200 lb

kterýž jest hlavním dozorcem

respektovaným 56 svými chovanci

jehož nejtěžší prací jest předčítali
české noviny superintendentovi a

chodit na procházku jemuž ale
toto vše jde jak náleží k duhu
totiž p Selement z Mil!i&anNeb
a moje maličkost 'Chief Boss Ba
ker který ale musí sám udělat
vAe co pacienti pomocníci dělati
nechtí ježto chovance do práce
nutiti nemůžeme Zachází se s

nimi jako s dětmi Nynější supe
rintendent dr G L- - Greene dá si

velice záležeti na tom aby vše

hylo systematicky zařízeno aby
každý byl v čas na svém místě a

zvláště aby se s chovanci patřič-
ně zacházelo Disciplina jest ve-

lice přísná jen jedno prominutí a

podruhé — propuštění Než ne-

chci čtenáře dopisem svým nuditi
a proto končím s upřímným přá-

ním hojného zdaru v tomto novém
roce Každému čtenáři přeji těch

kulatých Washingtonů na bušle k

tomu dobré zdraví a velký apetýt
na řízné wilberské S úctou Váš

Max Storkan
N B — Pan Selement praví že

prý v tom P Z není nikdy místa

nazbyt jinak že by také někdy do-

psal Max

PonSJakfch Jit padesát rok 6 dávaly matky
Mhs WiN8Low' Boothino Byrup clllkím
vým v dobd vzrtatu zuba Bývát přípravo
viny o klid noíni dobou nemocnými ilitknnii?
Pakli ano plít sl Ihned o láhev 'Mru Wln- -
sIw'b Soolhlng Syrup" k dštakému vzrftstu
zabQ Hodnota Jeho Je neocenitelná Tento
ulehči malému trpltell vokamzlku Přidržuj-
te Re ho matkv neud£lát íádnon rhvhu
Tento vyléíi prfilom pravldluje střeva a žalu-
dek předejde větrové kolloe obtněkčuje

zmirňuje zánčt a dodává občerstveni a
ilurelému tilu "Mra Wlnslow'a Soothlnif
8yrup" pro detaknu obměnu zub6 má příjem-
nou chuť a Je dělán na předpis jednoho

a neJgtarAího ženského lékaře
a ošetřovatele ve Hpojenych Státech Je na
prodej u vinch lékárníků na celém světě Ce-
na dvacet pět oentn láhev Vždy žádejte Jen
MU WjnSLOW 8 HOOTHINO BTHUP"

Kde jest Anna Horákova?

Hledá se Anna Horákova pro
vdaná za Petra Lyntze Přijela
do Ameriky se svými rodiči dc

Chicaga v roku 1856 načež se
odstěhovala do státu Missouri a

posledně bydlela v St Louisů
Shání se po ní její bratr Vilém
Horák za příčinou záležitostí po
zůstalosti a žádá ji snažně by se

co nejdříve přihlásila Zárovefl

dovoluji si požádati ctěné kraja
ny aby ten kdo by o pobytu se-

stry mé měl vědomost laskavě za

slal "mi zprávu pod adresou:'
WILLIAM HORÁK

23— Munden Kas

J Odebírejte tasopis

"Zlatá Praha"

obrázkový
ttrnáctidennik

přináší původní práce četných gpUo

j
vatelň českých i překlady j

Nejlepších románů a !

zajímavých povídek j

Obrázkové strany Její pak podávají J

illuitraee velmi zdařilé a čisté — tíi t
í barvách provedené Ušlechtilá tato I

I četba mela by nalézti přízně v každá {

í české rodino

Cena skvostně vypraveného seíitu J

Seznam prémii knihových obrás- - '
kovych a hudebních jakož 1 prvé '

1 čfslo "Zlaté Prahy" na ukázku zdar-- J

f

A VELEBIL I

I

' 341 E 75th St New York
I

Mámo

sto zákazníků
kteří praví nám
že naše

IllillOiS I lili

irácně hjM Kanecháyft bí' po-

pel lidné Ikváry t při tom
hoř! dlouho

Je'1 výborným pro kamn

t #poráky Cena m$l

by tin pobídnout! ka zkalen

yimecli $575 drotaé $550

Prodivlm Uiplvovieho drnhu
Psllete nám objednávky

Jakub (lolla nri Fred fontay vám

ho pfireKon Ptejte e jich na naáe obli

UNION FUEL CO

Úřadovna 1616 Farnam Tel 268

sklad na 20 a U P trati Tel 8 1 9

— Předplácejte se na Pok rok

Západu pouze f ioo ročně

všecky pokrmy a pokládal si za

povinnost aby nic nedal odnésti

aspořl se toho nedotknuv Z toho

vyplývalo že Kinfo jedl více než

obyčejně že jeho otupělé patro
stalo se vnímavějším že obědval s

velmi dobrou chutí a trávil výteč-

ně Nebylo pravděpodobno že

bývalý hrdlořez buřičského krále

zvolí si za zbraň jed nicméně ne-

chtěla jeho oběť ničeho propásti
Ostatně popřána Vangovi vše

liká příležitost k provedení jeho
úkolu Dvéře do ložnice Kinfo-ov- y

byly stále otevřeny Filosof

mohl tam vejiti ve dne i v noci a

zabiti jej spícího nebo bdícího
Kinfo přál si toliko jedné věci to

' jest aby Vangova ruka byla rychlá
a zasáhla jej do srdce
Ale Žádoucí rozechvěnf se ne-

dostavilo ba po několika dnech
Kinfo tak si zvykl očekávati osud-

né rány že spal spánkem sprave-
dlivého a probouzel se ráno svěží a

dobré mysli Tak nemohlo dále

jiti
Tu namanulo se mu oamysl že

se Vangovi příčí jej usmrtili v

domě kde byl tak pohostinně

přijat Umínil si poskytnouti mu

ještě lepší příležitost A proto
toulat se po kraji vyhledávaje osa-

mělá místa a meškaje až do čtvrté

pooocky v nejhorŠícb čtvrtech

íangbajských učiněných vraied-nickýc- h

peleších kde páší se vraž-

dy každodenně s úplnou bezpeč

Po parolodích expressnícn z New Yorku do Břemen $3800
Po parolodích pravdelných z New Yorku do Břemen f3000
Po parolodích expresních z Břemen do New Yorku $3850
Po parolodích pravidelných z Břemen do New Yorku $3650

schoulostivčl poněkud v rozkoších

šanghajských
Avšak tohoto dne podobalo se

že jest Vang starostlivější rozčile-

nější Chodil sem a tam po jame-n- u

jako člověk nemající nikde stá-

ní Kinfo si povšiml že filosof
často zachází do salonu předků
kde byla drahocenná rakev doda-

ná z Liaočeu Dověděl se též od
Suna a nikoli bez účasti že Vang
poručil oprášiti otříti a vyleštili
dotčený kus nábytku slovem mé-st- i

jej v pohotovost
"Jak se v nf bude mému pánu

dobře ležet!" doložil také věrný
služebník ' Člověku se věru chce
zknsiti to!"
Za tuto poznámku dostalo se

Sunovi přátelského dárku
Dni 13 14 a 15 května mi-

nuly
Nic nového

Což hodlal Vang vyčkati až do

úplného vypršení umluvené lhůty
a zapraviti svůj dluh po způsobu
obchodníka až v poslední chvíli

splatnosti a nikoli dříve času? Ale
tu by bylo po překvapení a tudíž
i po rozechvění!

NeŽ ráno dne 15 května v

"maoše" to jest okolo šesti hodin
z jitra zvěděl Kinfo o okolnosti
velmi významné
Kinfo strávil špatnou noc Když

procitl nezhostil se ještě dojmu
nemilého snu Princ Jen vrchní
soudce čínského pekla byl jej
právě odsoudil že se smí před něj
dostaviti až stodvacátý měsíc vzej-

de na obzoru nebeské říše Musil
žiti ještě století celé století!

Pročež byl Kinfo mrzut a ne-

vrlý neboť se zdálo jakoby vše

proti němu se spikovalo i přivítal
nehrubě vlídně Suna když přišel
jak obyčejně pomáhat mu při ran
ním ústroji
"Jdi k čertu!'' zvolal "Deset

tisíc kopanců ať dostaneš mzdou

hlupáku!"
"Ale pane "

"Jdi pravím!"
"Ne nepůjdu!'' odpověděl Sun

aspofl ne dříve dokud vám ne
řeknu "
"Co?"
"Že pan Vang

"Vang! Co udělal Vang?" opá
čil zprudka Kinfo uchopiv Suna
za cop! "Co udělal?"

ťaoe odvětil sun kroutě se

jako červ "rozkázal nám abychom
přenesli pánovu rakev do pavillonu
dlouhého života' a ''
"To že učinil?" zvolal Kinfo

jemuž se tvář rozjasnila "Jdi
Sune jdi příteli! Počkej! tu máš
deset taelův a dbej ať se vykonají
navlas všecky rozkazy Vangovy! '

Po té Sun odešel jsa nadobro

pomaten a říkaje si neustále:

"Můj pán se dojista zbláznil

je však aspoň ze Štědrých bláznů!"

Tentokrát nemohl již Kinfo po
chybovat! Tajping chtěl jej
usmrtit v pavillonu "dlouhého ži

ta ' kdež on sám byl si umínil
zemříti Podobalo se jakoby si

tam byli umluvili schůzi

Neopomine věru dostaviti se
Katastrofa nadcházela

Jak dlouhým zdál se den Kinfo- -

ovil Bylo mu jakoby voda hodia
netekla 8 pravidelnou rychlostí!

Ručičky plížily se po nefritovém

číselníku!
S prvnf ponůckou zmizelo po-

sléze slunce za obzorem a noc
rozhostila se ponenáhlu vůkol u

Kinfo odebral se do pavillonu
odkud doufal že Živ už nevyjde
Natáhl se na kyprou pohovku kte
rá zdála se kynouti k dlouhému

odpočinku a čekal

Tu probíral v duchu vzpomínky
svého neužitečného Života nudu
nechuť vše co bohatství nedo-

vedlo zažehnat! vše co by chudo-

ba byla ještě zhoršila!

Jediný zásvit ozařoval tento ži-

vot jenž byl prost půvabu za časů

hojnosti: láska kterou Kinfo cítil
k mladé vdově Tento pocit po-

hnul mu srdcem ve chvíli kdy
jeho tepot byl na sklonku Avšak

aby uvrhl ubohou Leuu s sebou
do neštěstí — nikdy!
Čtvrtá ponůcka předcházející

před úsvitem za níž zdá se jako-

by veškeren život pohroužen byl
v zmrtvělost — tato čtvrtá po-

nůcka uplynula Kinfoovi v moc-

ném rozechvění Naslouchal úz-

kostlivě Jeho zraky pátraly v

šeru Napínal sluch aby pochy
til sebe tišší šramot Nejednou
domníval se že slyší vrzot dveří

otvíraných obezřelou rukou Vang
nadál B" bezpochyby Že jej zastih

ne spícího a usmrtí jej ve spaní!
A tu cítil že se v něm děje

změna Obával se a přál si záro
veB náhlého strašného příchodu

Tajpingova
O páté ponůcce jasnila se oblo

ha na východě Rozednívalo se

ponenáhlu
Pojednou otevřely se dvéře do

salonu
Pokračování

JELRICHS & CO 5BroadwayNew York

bytek nepěstuje ve velkém jako ve

státech jižnějších kde se daří ku-

kuřice Zdejší farmer sotva ž Uk

vyživí nějaké to prase pro vlastní

svou potřebu a s kravami se to má

rovněž tak Každý farmer si drží

jednu neb dvě aby měl dosti mlé
ka pro domácí svou potřebu s

teprve ono jež mu přebude svrtí

a máslo prodá Libra másla pro
dává se zde za 15 až 35 ctů
dle toho jak jest pěkné Vejce

jsou teď po 20 centech tucet Park

River jest městem dosti zdárně

pokračujícím Čítá nyní více než

i:oo obyvatelů většinou Norvé- -

žanů Českých rodin je zfle pouze
14 Nejbohatším Cechem jest pan
Jakub Ptáčník jehož jmění se páčí
na jeden million dollarů Máme tu

též zavedeno elektrické osvětlení
a v práci na vodárně se pilně po

kračuje Když jsem přečetl
"Pok Záp" dopis od p Němce z

Oregonu tu jsem si vzpomněl že

mi jeden můj přítel z Minnesoty

psal že četl v Hospodářských
Listech dopis od jednoho krajana
z Oregonu který varuje lidi aby
tam nejezdili Kdo prý tam chce

jeti ten aby měl plnou kapsu

peněz že prý tam obilí nic neplatí
neboť když jest v Chicagu pšenice
za 75 ctů buši prodává se v Ore

gonu za 35 ctů To zdá se mi být
trochu přehnaným a proto bych
rád věděl co jest na tom pravdy
Čtenářům "Pok Záp" přeji mno
ho zdaru šťastný a veselý tepto

nový rok a ct listu vašemu mnoho

nových odběratelů
S pozdravem Jos Vávra

IRV1NG Kans n ledna

Red 'P Z' Posýlám několik

řádek do milého mi časopisu a

doufám že jim popřejete laskavě

místa ve sloupcích vašeho listu

Nejprve musím psdotknouti že

Čtu rád dopisy a z té příčiny se

chápu pera abych alespoň částeč-

ně milým spohičtenářům dluh

svůj splatil a naději se že mi od-

pustí že nepřináším nic zvláštní

ho Nejsem žádný písař abych
mohl psáti něco zajímavého a pro
to musím se spokojit když jen tu

starou kroniku drobet přetřepu
Začínám s loňskou úrodou ale

skoro se mi do toho nechce Víte

milíČtrnáři já vždycky se raději
chlubím neboť jest při tom člově-

ku jaksi veseleji Nu jestli ne-

bude hůře tedy to snad nějak e

Nemyslete si však že

bychom zde museli zakoušet něja-

kou bídu to nikoliv Ale náš do-

bytek má to toho poskrovnu do

huby A což pak ti naši koníčko-

vé kdyby tak mohli nám povědít

jak mizerně za svou práci jsou od

nás častováni! Jaká však pomoc

Vždyť byla loni tak mizerná úroda

sena tak malá úroda ovsa a krmi-

va vůbeel Kukuřice byla skoro

napořád sekána na krmení a byla
velmi nesporá Ještě že pšenice

ozimky se zde trochu urodilo! Tak

drahé krmivo nebylo zde již po 20

roků Pšeničná sláma se musí

vozit z daleka a platí se za fůru

ti $2 a více za fůru kukuřičného

sena platí seti- - Na konec podo-

týkám že vydavatelé časopisu P
Z snížením předplatného na jedi

ný pouze dolar umožnili každému 1

sebe nemajetnějšímu rolníku neb

dělníku odbírati výborný list ten
Vám přeji hojnost nových před-

platitelů a šťast-

ný nový rok S pozdravem
Frank Soudek

1RWIN Pa 13 ledna—Red

P Z Uveřejněte laskavě tento

můj dopis k němuž připravovala

jsem se hned od svátků vánočních

Než nemohla jsem ku psaní dříve

6e dostati neboť každý večer pra-

cuji na úlohách školních v sobotu

pak musím zase pomáhati mamin-

ce v kuchyni Pouze v neděli

mám trochu volného času a toho

jsem také použila k napsání dopi-

su tohoto Ráda bych totiž vě-

děla zdali i v jiných osadách če-

ských měly české dítky tak veselý

štědrý večer jako my tady v Irwin

Zdejší řád Bratří Osvěty Čís 153
Č S P S jenž má svou pěknou
budovu kterou popíšu důkladně

podruhé připravil nám vánoční

stromek A nelze ani vypsati co

bylo na něm okras všelikých a svě-

tel překrásných a postačí když

podotknu že se nám radostí a

blažeností srdéčka chvěla Nás

školáků bylo asi 30 a s malými
dítkami asi 50 Po odhalení vá

nočního stromku proveden byl

pěkný program školními dítkami

Bylo jich devět co deklamovaly a

mezi těmi já a dvě mladší mé se

střičky Já jsem přednesla 'Cíl

ii?sí' od L Grossmanové-Bro- d

ské Po skončení programu po
děleay isme byly od 'Kristkindla'

—jClIlavnl Jednnteló pro zůpaddfe—

H GLAUSENIUS & CO

1 r irr a r

'4

L
Pohled na odbor obchodní a bankovní

Schválena rldltely vyšších

škol předními obchodníky

a soudnli"' zpravodaji

Zřízena před devíti lety Škola již není rovné

Zaměstnává nejsehopnljU ulitele

Nejlepší a nejdokonalejši ústav na západě

$3000 uloženo min roku v nových psacích strojích
$2500 uloženo v novém zařízení odboru obchodního
Další poschodí pronajato k pohodlí žáků

Místa opatřena 90 proc všech loňských žákS

Opatřujeme práci pro žáky mimo školních hodin by na

stravu vydělat! si mohli

Podzimní béh počne 2 září
fST Titc si prolífifsný katalog zdarma

ností Bloudil těmi úzkými tma-

vými uličkami vrážeje do opilců
všech národností a [sa samoten za
těch posledních hodin nočních kdy
prodavač pokrut vykřikoval: "Man-tou- l

mantouf cinkaje zvonkem

na znamení opožděným kuřákům

Vracel se domů až s prvními pa-

prsky dne a vracel se tam bez úra-

zu zdráv a Živ nespatřiv ani dva
nerozlučné Craiga a Frye kteří

jej neústupně sledovali jsouce ho
tovi přispěli mu pomoct

Půjdou-l- i tak věci dále Kinfo

přivykne na konec tomuto novému
životu a nuda zmocní se bo zase
co nevidět

Kolik hodin již uplynulo aniž
mu vstoupilo na mysl že jest od-

souzencem na smrti

Jednou však dne 12 května
bnulo se v něm náhodou rozechvě-

ní Vcházeje potichu do pokoje
filosofova uzřel jej an zkouší
koncem prstu tenký hrot dýky a

smáčí jej pak vláhvičce z modrého
skla a podezřelého vzhledu

Vang neuslyšel vstupovali svého
Žáka i chopiv dýku máchl jí ně-

kolikrát jakoby se přesvědčoval
že ji třímá pevně v ruce Jeho
tvářnost nevzbuzovala nikterak

důvěry V tu chvíli zdálo se Že

mu krev podlila oči!

"Dnes se to stane'' pravil si v
duchu Kinfo
Odešel úkradkem nebyv ani vi-

děn aoi slyšen
Kinfo nevyšel ze svého pokoje

celý den Filosof se neukázal
Kinfo ulehl ale nazejtff musil

opít vstáti tak živ jak Živ může

býti člověk pevného zdraví
Tolik rozechvěnf nadobro zmr-

háno! Vang měl ovšem k provede-
ní lhůtu dvou měsíců

"Jest opravdu louda!" řekl k

obé Kinfo "Dal jsem mu příliš
al příiii mnoho Času!'

I soudil že bývalý Tajp ing

-

ADRESA: A C ONG- -

POŠLETE TM

K MIKROSKOPICKÉMU

PROZKOUMANÍ

Vezmete tři vypadlé vlasy při ranním česání a zaSlete Je prof J H

Anstinovi vyhlášenému specialistovi kožních nemocí tisícímu se pověsti
národní kterýž zašle vám úplné zdarma diagnosu vašeho případu po dů-

kladném prozkoumáni vlasu zvláští jím sestrojeným mikroskopem Jest
to úplné zdarma a mimo toiaSle vám jeStí zvláMé pro vál připravený lék

v krabičce úplně zdarma Kdyí zbavt vái luptfl Jež jsou předchůdcem
holohlavosti a kdyi naroste vám norý vlas prof Austin žádá vás byste o

tom přátelům řekli Sepoaílejte peníze Jste-l- i částečně neb úplně holo-

hlaví piíte a najdíte si vyléčení Pošlete 2e na poštovné PiStednema
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