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g Z přátelských kruhů g

[pak s první károu vyrazil ku své
mu domovu Uylo v Lincoln ně
kolik Čechů bydlících až 30 mil

LINCOLN Neb 30 Icdoi—
Ct redl Doufám Iq cl redakce
l'ok Zip uveřejní tento krátký
dopil mflj ve iloupdch "Z pří
telských kruha" ve kterýchž ka- -

od mSita Jsem přesvědčen Že

kdyby byla při zábavě hudba Če

ská na přfklad ona wilberská již

jsme tu dříve mívali Že by byl
nikdo nešel domů až ráno Ostat

pro (umáfe texastké že i jitého
hmyzu bylo tam ilosl bylo vidět

di koních v jich k Alf byla havěť
ta zatrána ta jim bylo sotva ta
dečky vidět Když pak se sou-wj- j

Jwlili jakého všelikého
neřádu přivezl asebou a Texasu
dostali veliký strach aby prý se

to ncrozmohlo také v Dakotě
Došli tedy k onomu pánovi jenž
jim musei Škatulku s těmi brouky
vydat načež ji hodili do ohně

Minulý týden zasedala porota
ve městě Platt Odbýval se tam

zajímavý soud Tamější doktor

Margs Žaloval jistého tamního
bankéra přes 50 let starého
"bečláka" na náhradu $50000 za

odloudění lásky své Ženy Paní
doktorová přiznala se před vrch
ním soudcem a porotci Že měla
dědka bankéra pětkrát ráda a on

jí ale nebylo jí to nic plátno ne-

boť advokát protivné strany do-

kázal svědky že jtst lehká žen-

ština a že mimo bankéra bylo více

takových pánů kteří ji mílí rádi
a konečně uvalil vinu toho oa dok-

tora samého kterýž prý chodí za

svým povoláním lékařským s svou
ženu zanedbává Porota rozhod
la tak aby bankéř zaplatil pani
doktorové za těch pěť projevů
lásky dra dollary a aby též doktor

Margs zaplatil ženě své dva doll

dý čtenář nalézá hojné poučení i

zábavy Skutečně ao 'musí Člověk

mnohdy z hloubí ardce zasmát

kdy£ tak Čte dopis od některé do

bré kopy vyznávající se bez mu-če-

jaK avou drahou polovici do
I f nu „ I ~ _ lili

ně doufám že se příslušný výbor

tai mu viiyuuai ucjbuu i unii o

Čáry Zdržíme-l- i se v zábavách a

přijdeme li pozdě domů tu zaji

jim země přikryta Vftak 11 i ho

byla také třeba bol' ul byl po-

vrch irmě suchý Nj nl jf st jíl
lepší vyhlídka na úrodu orimnl

fŠnice — Též 10 musím rmluU
In du n IíJÍuí cdiýi! ve

Wn t taví čttiký plrs a nice mtškar
ní do něhož dostavilo se masek
tolik Že jích bylo plné kolo a Čet

ná společnost bavila se v náladě
co neilrptí až do 3 hodiny ranní
A jak by také v takové zábavě

nebyl člověk vesel když při ní

účinkovali pp Sof a Šal Ja kteří

jsou hudebníci A No 1 Když

spustí oni tu aby re člověk utan-cov- al

při jejich skočné Tento-

kráte se paa Josef Matoušek zá-

bavy nesúČastoil a tu jsem si

hned pomyslil že v tom něco vč-

ti a také jsem se nemýlil Přilítl
k nim totií čáp a zanechal jim o

jednoho Matouška více Pan ta
tik má z toho náramnou radost
zvláště když klučík se má k světu
a maminka jest zdráva — Už bych
zase rád slyšel nějaké novinky od
od p Jana Ilorkýho z Farwell

Neb neboť jak přijde Pok Záp
ohlížím se vždy po novinkách z

Farwell ale kde nic tu nic My-

slím si že to pan Horký dělá asi

tak jako ti sedláci v Čechách

Když ta-- i sedlák zabil krmníka

nadělal si hodně jaternic a zavřel

dvířka aby nikdo k němu nešel

Domnívám se 'cílně že se pan

Horký dle toho řídí — Minulý
týden odbýval dražbu na své far-

mě pan Jan Maruška Hodlá se

odstčhovat do Custer okresu

Přejeme panu Maruškovi mnoho

zdaru v novém jeho domově Vše-

chny Čtenáře tohoto listu zdraví
' Albert Ambrož

klubu podruhé poitará o hudbu
českou a my se zase postaráme o

uhraŽeni výloh a tím spojených
Zatím provolávám klubu ardečné
"Na zdarl" Václav Čížek

GEDDES S D 1 února —

Ct redl Nejprve vám musím

sdělit Že se nám Pok Záp-lí- bí

nfico nového neopomenu los vá

mi sdělit

Téi se mua'm cmínit la ide
Jedna polská rodina ikorrm celá

uhořela Z rodiny sestávající 1

otce matky otmi úmn v (!
od 2 do 18 roků vyvázl Životům

pouze nejtarší syn kdežto ze

všech ostatních zůstalo jen trochu
kottí jež dali --do jedné rakve

Dyla nanejvýš strašná a oniutná

podívaná na požár ten Stáli jíme
kolem ale pomoci jsme nemohli a

tak nebožáci udusili se na místech
na nichž spali a pak byli spáleni
na škvarek Nebohá Žena chtěla
se zachránit útěkem a nejmladším
dítkem a byla již jen asi stopu od
dveří kterými chtěla uniknout ale

nepodařilo se jí to Hrozné ne-(těs- tí

ono událo se takto Když
Šli spát nasypali dva pejle uhlí

do kamen načež-- usnulí Kamna

velikým Žárem nejspíše praskla a

tak způsoben byl požár — Oneh

dy zde zemřela jedna polská žena

která vážila 350 liber a Jen stěží
ne podařilo sehnati pro ni rakev
Se srdeíným pozdravem

Anthony Kolanda

ST PAUL Neb 23 "ledna

— Ct redl Buďte tak laskaví a

uveřejněte těchto pár řádiů aby
čtenáři Pok Záp nemyslili že

oám snad zde na západě zamrzh
ínkoust Pokud se týče-

-
počasí

to máme nyní dost příjemné UŽ

po něk k dní jest pošmourno a

při tom moc nemrzne Taková
zima jest dosti dobrá Sněhu

nim napadlo abi oa osm palců a

padal pěkně bez větru tak že

zůstal všude stejně leŽeti Na to

19 ledna přišlo počasí trochu te-

plejší následkem čehož ae vřiSí-n- a

sněhu roztála a cesty se staly
emraskovité Druhý den opft
sněhu trochu připadlo takže jest

Že nás správně dochází ů Že jsme
s úím v každém ohledu úplně spo
kojeni-- — Letošní zima jest uebá
zeiícl boehu lezl u oa asi na

té víme vSichoí jak to as pak

dopadoe Když vSak máme
vé hodině které se dají řídíti do

předu i oa zad tu jest pak výmlu-
va na srjtdS a aměle mažeme tvr
dití že jest teprve tolika tolik

hodin Než nemíoím uváděti
vše co mě v těch dopisech těšilo
a téíí neb by tomu nebylo konce

Jest míněním mým abych podal
ct čtenářům P Z zprávu o du
levním probuzení Čechů v Lin-

coln Neb To bude pro Čtenáře

zajímavějším poněvadž po celou
řadu let ani jeJioý dopis v žád-

ném časopise nebvl odtud uveřei- -

dva palce Některý den si o v Sem

ten pan Severák trošku zanotuje
obvyklou svou píseň ale není to

tak zlé Jak to bývalo v Dakotě
za to že vůči ní nekonal povinnopředešlá léta kdy třeba po dva

dny a dvě nocí byl dobytek bez

poklidu a kdy za prudké vánice
si někteří lidé uvázali šfiúru od

domu k maštali a té se drželi aby
oezabloudíli v tom psím počasí
Ale nynější doba nedá se k dobám

„ _ _ -w §

uén A proí? Protože Ce8i v

Lincoln po celou dobu tu pohří-
ženi byli v tichý spánek Než

jako před dávnými léty česká

národnost ve drahé staré vlasti

jsouc krutými boji vysílena upad
la v tuhý spánek smrti se podo

minulým ani přirovnali uz po
mnohá léta tak prudké sněhové
bouře nepřicházejí a proto jak
zkušenost nás učí jcs člověku

skutečně lépe ve státech sever Předplaťte se im Pokrok

pouze $1 ročněnich než ve slunném Texasu jak
Dající z nenoz vsán Kooecoe se

probudila a na nebývalou výSi se

povznesla tak doufám pevně že i

Čechové v Lincoln se ze svého
aninWft nrflhrrAii k ftanAAnA ni

dobře pravf p M Votýpka z Ne

brasky Než Texas má ještě jinou
a horší stránku kterou ct čtená
řáfti poněkud objasním
Jistý občan v Charles Mix okr

Česká nemocnice v Crete Neb
' Dokonale zařízený ťixlar k líčení Sh nemocí

ÚnUv )Hit ojwtfftn vfaml neJnorJiil trúí umřitý tnk ftim uemousfm iloula-ij- o

Hájícího oiotfenS-NerwK- iní Ju pod m £wkyci ííftfřovftli)lk
Zvlfíítní pozornost vřnujc lMení vSeJi ínu~

se dal před několika lety ageoty

ikycn nemoci ranoviny a nemoci pmdjcij

přemluvit prodal svou farmu a

jel do Texasu Celé hospodářství
vzal s sebou totiž 4 koně 3 krá-

vy í dobytek vepřový 500 buílft
ovsa í živobytí pro stbe a také

Uíít mntfi9M sitn rVlfji nt l„liAÍh ttMriMl1ttfh nt tifiruAn nlííl f f&f 11 u 1L i

Jiř Ur Hrmtur '! p7lpmvn)A ft zmaluji

sti své manželské

Úroda byla minulý rok dosti
dobrá Pšenice sypata od 15 do

25 bušiů po akru oves 40 až 50
a korná 25—40 buSIfl Ceny jsou
následující: Pšenice 98 c oves 25
a korná 2$ až 30 c buši — Co

pak se asi stalp pLetymu v iowě

Že tak dlouho nedává o sobě vě

děl? Snad konečně přec jen ne-

jel s tím Koníčkem do Berlína
kdež jak známo odbývají se trhy
na koně Nepochybuji v nejmen-ší- m

že by se americký Koní

ček dal dobře u vojska vycvičit

Přijměte ct redakce i ct čtenář

stvo Pok Záp srdečný pozdrav a

v úctě znamenám se vál i nadále

Jos Leksa

MORRIS RUN Pa 28 led-n- a

— Ct redl Dovolují si též

napsat několik řádek do ct vaše-

ho listu Nejprve přeju vem
čtenářkám í Čtenářům Pok Záp
šťastný a veselý rok Počasí jest
tady mizerné aoíh a déšť a mráz

jsou nyní oa denním pořádku
Chci vám též sdělit jak to zde

vypadá v dolech Dne 1 dubna

1904 jsme vyšlí na stávku Od

té doby uplynulo již 10 mě ale
o ptáci ještě není ani zmínka a

nevím jak to dlouho bude ještě
trvat než začneme pracovali Se

stávkou se to mělo takto: Dostá-

vali jsme 91 cent od tuny uhlí ale

společnost nám chtěla platit pouze
63 centy- - Tu nemilosrdně sníže

uou mzdu jsme nechtěli přijmout!
a také jsme jí nevzali Nyní nám

společnost nabízí 83 c ale ani to

nechceme příjmouti Tu apoíeč-no- st

nevědouc co dělat najala
konečně 51 stávkokizů domníva

Pnu cm nui WiUtřio ]H rn uxrnoo a iu y zunoupro wiMxníK
rtU)i-- t prrní tui ntunounlca v A 'i '!' n nemocni Jmou poctlvft n lovní otrlou

Unú lak VuwkitX !nwh ty vn viJíTi(mlvšechno nářadí farmářské On
O porlrobnontt plte na řiditelet DII KAKF Í Jf MlMMl Crete N)
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HOTEL BEAGUE
českV hostinec
u místi Prahy

chudinka totiž myslil že to tam
bude vše potřebovat jako v Dako
tě NeŽ bohužel šeredné se

přepočítal Když přijel na svůj
pozemek který od agenta koupil

postavil maŠtal a vůbec vše co

bylo potřeba na farmě a začal

orat Ale koně chudit očividně a

hovězí dobytek též ' šel k souse-

dovi a ptá se ho co ae to s tím

dobytkem děje a soused mu teprve

-- r~~~- r - - - --~r~~"~ —
rodní činnosti se vzchopí Máme

nyní vJJncolo dosti mladíků Če-

ských o nichž jsme dříve ani ne

vědělvtotiž studentů universit-

ních kteříž jak spolučtenářam již

známo založili klub Komenský
za účelem probuzení a povzbuzení
naíí české národností Obrátili
se snad později činnost klubu i k

účelům jiným není mí dosud zná

mo Než klub ten kráčí zdárně
ku předu a já doufám že tak bu

de i na dále Podařilo se mu již

zapUSíti tichý spánek v němž si

hověli Čeii zdejší a přivést! do

do řad jich čilý ruch tak že lze

hledčtí vstříc utéŠeJČjSÍ budouc-

ností

27 ledna pořádána byla zábava

klubem českých studujících ktef
svou vlídností a pohostinností do-

kázali že jsou opravdovými Če-

chy Byla to prvá zábava klubem

pořádaná vydařila se znamenitě
Návštěva byla velká a všichni

účastníci byli nanejvýš spokojeni
fííká se kdo je chytrý nemusí

ani čarovat a dovedc-J- í se jeítě
věcí sáhnouti na kloub pak to jde
zdárně ku předu Že lze dostat "

: zimě včely z jich kasáren také by
nikdo nevířil 1 ořece iest tomu

na rohu 13 a Willíam ul Omaha
Cil6 a pohodlně zH?cn5 pokojí pro cestující Jakož 1 výborná tmíi

trv vořn4 obluh V boittincl obdržíte výtoíríy HTOKZĎ V LEŽÁK

nejlepíí druhy vín a Uk!řli a neJJemnřJSÍ doutníky
KraJsn5 zavítáte li do Omaby nívAtévou ubytujte se v botelu 1'raba a

uletfíta nAjcnom pnn ale zbavíto S4 i violikých n o iA 8
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I
"Následujte vlíijku"

jíc se že nás takto přinutí cho

krávy zašít do deky ježto prý je
užírají takové potvfirky které se

nedají vyplemenit jinak že mu

krávy ožerou na dobrc A sku-

tečně se tak stalo 'Za nějaký čas

krávy natáhly bačkory
--

prasata
též a í koně by mu byli zajisté
zcepenělí kdyby nebyl z Texasu

utekl zanechav tam vše co do

hospodářství díl Musím tíž po
dotknout jaký měl tuhý kus prá-

ce aby se z Texasu dostal Ob-

jednal si na nádraží káru ale

agenti mu' to překazili takže ji
nemohl dostat- -

Naposled se on
musil agentům pozemkovým za-

přísáhnout že nebude' nikdy o

Texasu hanlivě hovořit a-- tak se

mu konečně podařilo káru sthnat
Ná ony dvě cesty tam a sem vy
lítlo mu z kapsy jen třináct set

pit se práce Do dolu vždy šli

24 kteří kapali uhlí a pak tyto
odvedli a přivedli zas ty ostatní

Tak stávkokazi pracovali měsíc

ale déle jíž pracovat! nechtěli
Dostávali denně %l a stravu tak

tak A vylítly snad všecky ba

tni staré vosy nezůstaly doma a

jen tu a tam nijaká ta babička
iii

že to společnost stálo 114000 a

tuna uhlí přišla jí na I40 Nám

však těch pár centů přidat nechce
a nechce Stávkokazi kteří již oj- -

zůstala na straží ixa pocamu za

bavy sehráno bylo českédivad!o a

po divadle se rozproudila taneční

zábava a v okamžiku byla taneční

podlaha párky pokryta Netřeba

vy o ad ani podotýkat že í o občer- -

tvení bylo náležitě postaráno

Když jsem odcházel bylo v síni

ještě živo a vše v kole bujně
ví-Ul- rt

tl iilrn hv nikdo nebvl iefttě

jeli bylí všichni z Wilkesbarre
Pa Společnost soad by nám ny

dollarů a tu trpkou zkoušku měl k ní dala tolik kolík bychom chtěli

jen kdybychom ae vzdali unie

Na to alt my nepřistoupíme neb
— v --- - -- - - ' '

Železniční a přeplavní lístky
na vtechoy dráhy do a ze víech Částí Evropy
Taktél lístky deonS v prodeji po dráze Wabah
do mnohých míst na jihu i jihovýchodu

í

za ceny velmi snížené
Pro úplné informace oblednS cen jízdného řádu

zajdčte st do místní úřadovny Wabash dráhy
1601 Faroam ul nebo si dopi&te na 26

HARBY E mm S 1 P D Olia M

jakmile bychom unii rozbili mu

sili bychom druh za druhem od-

tud pryč Spoiečoost divá nyní
lidem výpověď a tito se musejí do

u unaven Přijdu domů otevru

dvéře a v tom nás hodiny naše

vítají Počítám jedna dvě tři

I povídám si: "To už ani nestojí
' za to abych šel apát Než usnu 10 dnů vystěhovat Takovým způ

lepšímu Když přijel zpátky do

Dakoty to jest do Charles Mix

okresu byl hrozně zubožený a o

celou rodinu pokoušela se zimni-

ce Po dlouhý čas museli užívat

chinin a ještě jiné léky které si

přivezl proti takové psině z Texa-

su a jež tam museli užívat Ku

konci podotýkám že přivezl s se-

bou také na ukázku ve ŠVatulce

ty potvúrky drobné to broučky
rozmanitého druhu již ničí doby
teka kteříž jsou velkou zhoubou

i m lětt l! musím sobem vystěhovalo ae odtud již
na sto lidí a mnoho se jich bude

býtí in vzhůru"
'
Při tona jsem

si vzpomněl na jednoho přítelíčka

z Havelock který mi pravil že by

bo velíce těšilo kdyby hudebníci

„hráli až do půl Šesté načež by

ještě stěhovat Já jsem dosud

výpověď nedostal ale očekávám ji

každý den Nevím co z toho

bude Jakmile se ale tady udá


