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di ťiti-ik- i if%ř kly o'l 11

nílt jrřil p lil o elifi t0 a jití
r4ti ttk 1 roiíiky tkm n poli

tipt tly a my ftrrinnt kouk4m t
okni ven a ta kráíinu velkou po

bo T#'ly máme řdotl že

bytbořii tnohi t ih řt-- prvnftu

dubnem miti nto
S obavou velikou blřlíme id

buďiurnoiti vtříc M(to aby e

řy Ispiily jst čím dál tím bftře

CVny plodin farmerských klejl
úžasné Tak tucet tajt--

c

jet jil ra

7c a čerstvé máslo prý budoj platit

po 4c libru tak le pravé bude lati

iiéjil nežli samo pamálo (butterine)
Itolnl léto ani není možno by i

farmeři sjednali k pomoci dělníka

Několik mUdíka ze zdejšího okol!

se odebralo na tak zvané "prérie"
kde jsou usazeni velcí a bohslf far

máři kde každé léto práci nalenou
a za dobrý plat od 22 do 25 dolaru

měsíčně ale letos se vrátili buď

práci nemohli nalézti aneb ji in kdo

koho potřeboval nabízel skrovný

plat od 10 do 15 dol měsíčně poně

vadž každý si chválí ty dobré demo- -

kralické časy které nyní máme

Ale to vfte nevadí lušim česko--
demokratickým časopMom aby ve

svých chvalozpěvech pořád vedly

svou a byly slepí ke všemu co se

vůkol děje A jaká stížnost panuje

na všech stranách! Kde pak za to

demokraté nemohou oni činí vře

dobré to spatné padá zpět na ty re

publikánské zákony K čertu když

to tak dobře vědí proč ty republi
kánské zákoty nezruší a učiní dobré

podle jich dobrozdánl Ale nejnpfře

kaidému demokratickému kongres

niku napřed by měli nalit asi pb

libiv republikánského íiítronu do

mozkovic uk by snad přece něco

uamolili Ale takhle jak figura

ukazuje bude čím dál tím hoře

Kdyby ten nynější blahobyt byl se

stal za Harrisona — brr až po mnfi

mráz jde — ten by — to by se noví

ny demokratické pod tíhou nadávek

a osočování jeho osoby a též strany
až prohýbaly Takhle ale volají

jedněmi ťUty: Sv Clevelande smilu

se nad námi víe to dobré co nyní

máme pochází z Tvé Štědré (?) ruky
a těmiy zlými časy jsou vinni řepu
blikáni kteří si své peníze Tobě na

truc zakopali pod strom Na zdar!

TomáS Mareš

Warcrly Minn 29 března '9Í

Je zajisté dosti znalých českých

doutníkářa že by si přáli dobré m

sto k vyrábění doutníků a to calezne

pořádný doutníkář u nás Když

bude dobré zboží dělat muže každý

měsíc prodat jen v našem městečk

od 7 do 8 ti-d- doutníku a na peníze

nmusí čekat neb naši obchodníci
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Fort Worih IeltDÍ!iiín i to klí

objTtteld iiní dojfin tký jako
iechn amrricki m(ta ObcboJnf

itvrC jfHt výstavbě a c4li ostatní

potftttáfaji vctiinou s dtevřuých
domků na n£2 jediný j ohled fřijK- -

men vám n4ruoa čejkou j fieň :

Roztrhaná chalupa
olunce ďi nt ivlti

Znamenitou ventilaci vyznamená

vajl Ke aejmena residence čemo5ké

jichž vnaJnó tWnové obyvattlky

r lehkém a řpínou kypícím úatrojl

uk porcích ne pořahjf zatím co

manželé jejich po tLÍ'tř e potlou-kaj- í

hledajíce kde by lebce a bet

práce nějaký ten cent urvali Když
mluvím již o černých obyvatelích

jiba nemohu opomenout! dotknout!

se palčivé otázky černooké a neutě-

šených pomřrfi v nichž Černí obča

né v 4otrokárkých státech" Žijí

Pravím výslovné "otrokářských tá

tecb" neb byt by i černoch z hnun--

ného otroctví krví v občanské válce

padlých bojovníku vykoupen žije
tam přec dnes jako otrok ovacm

jiného tp&iobu Mnoho míl jnem

sporu 8 bílými občany texaskými
kteří vemí'8 odpírají iernochum

lidskost stavíce je na roven a tváři

némoo

"Bílý člověk jest Člověkem nikly
vlak černý" tak říkali mi víichni a

také se dle tobo k černoch fun clio-va-
jí

NesmíC on přijíli do jedté

společnosti a bělochy a tabulky na

železničních vozích zřejmé ukazují
která místa vvkázána ieou "For

Negros'' a která "For Wbites"

hostincích v mnohých rnČHterh dře

věaoo ratíií přepaženo jet mínto

pro černochy a není jim dovoleno

atáti tam kde běloši stojí Tvrzen

mé že nedastojno jest chování ta

kové svobodného zřízení této ě

nímž upírají e práva rovným a ná

mí občanfim jen t té příčiny že

tvář jejich jHt černá setkalo se

výsměchem všech těcb s nimiž

rěci té do h'oru jem se donla

Pravou sensaci vzbuilil lnem tím

když Vfcíel ]MiQ do bolfrny která

Douze černoc&Qm jesi vyun
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BjmriA 1 miL f triílř k'ls

řito Í! bi in4f jtt Pl
ť kjr rnMčfle' ibn44l %S rntft
'mrtnl poljKra vyjd4t í dU foi-o?t-

čUixtva % tak jik jirtn pravil
fiiftj k tinťi phvtoojriti I ten rifj
rhodil díliifk neb řrm4ř bel ob

y I by to nemíhl vydržet tak jik
to t4vá n jiných sjkIíu V fv-ní-

jz-l- a této Jerlnoty bylo one
seno by se 1'řijaly naše sousední

táty a sice: Ntbrika Iowa Wis- -

t t i li
coiiMn a otrc 1'asoir a psu uie

vrňia členstva aby se úmrtní po I

ora zvýjovala 1'rolo když by si

někteří krajané v jmenovaných stá

tech iřáli založit číslo nechf laská

vě dopíšou na br velkopřed Frant
Míza neb na br velkotaj Fr V

Htaňka v Montgomery neb na mne

My s radostí zaslem patřifná jo
učení každému žadateli

A teď odpusťte ctěná redakce že

iol lám vás trápit delším dopisem
Nerad píšu dlouhé dopisy však

kdvž jest to muj prvnt dopis c nae
bo okolí lo vašeho listu musím
vám iiřece sdělit zdelsí nomerv

f f
Naše měteťko 1ixincton není veli
ké f 'kolf obydleno jest všemi národ

nostmi nejvíce Cechy a Poláky
Máme zde dvě parní pily pak jednu
syrobárnu která poskytuje montgo
mersk vm krajanům zviaslné výhody
Ostatně jsme vftichni zaměstnáním
farmáři Pocasf jsme měli před tý
dnem příjemné tak že většina již
Heli Vsak dne 23 jřisel takový
tnráz a zima že vse na jednou utt
bio Minulou HOlK)tu byl jeiu
Nové Praze a sešel jsem se tam

vašim starým dopisovatelem p lom
Marehem lituji že jsem se s nim
nemohl déle pozdržet neb jest mílo

v jeho řpolcčnosti jiřece však jsme
se srdečné zasmáli když jsem se bo

tázal jak mu voul rapé které obdr
žfl od jedné vaší dopisovatelky
Inu to Evino pokolení už nepředělá
nic a nepouštět se s uim do Žádných
polemik poněvadž ten nelvetsl uo
brák musí mnohdy lecos spolknout
a odpykat
Zmínil jsem se o povětrnosti a

málem bych byl zapom1 eo jsem
spatřil v neděli u p F V Staňka v

Montgomery Nešťastná zima! Již
deléí dobu polétával čáp nad mě

stem Moitgomery avšak za této
kruté zimy že se usadí na střeše u

komína p F Staňka tomu se málo

na dlouhý zobák on mrška

žabky!
Končím tento dopis a vřelým po

zdravém na všecky spolubratry zvlá-

ště na brtry čís 5 v Ilayward
V úctě váš Vojt Štěpán

Monfgomery Minn 2 dubna

Obdržel jsem dopis od mého dobré -

bo přítele z Nové Prahy Minn v

němž jtoukazuje na ty zlo CHsy

totiž málo anebo žádné výdělky
t v

nízké ceny a bídu jsou pry um

vinni republikánó a ieiich politika

totiž vysoké clo

nam oopuoi iruy evropsKe vsa

v minulých dvou letech byl bysl t

marné hledal v časodsech demokrr

tických opakování toho co před tlij
s celou určitoxlí dříve tvrdily Proj ! '

(a změna? Snad vám následujír) V

úřadni statistické číslice ze spíř
vlálou (aiuatujte — nynijil dem
kratičkou v!álou vyilaného jioskvi

'

nou v té věci světla To snaď ff-znám-

vám tak jako vašemu přílet?
že jíme měli ochranné (dem 'v' '

soké" nazývané) clo již od r 1861 [

v r 1890 (abychom řekli určitě ted"
1 října 1890) přijata byla nová cel5

předloha tak zvaná McKírileyh']

proti které zejména mířeny bylřJ

všechny šípy demokratické kter$

nujl vychování a ti lřlinl 'vobox

pých černochu ani te nejmensí

práce ba spokojeni ju tím kdy!
udržováni jiou v 6plné nevědomosti

a sprostotě jei 10 veiu? a nu--

rominutelný hřích který ruíí ovoce

ratrovražedného boje vedeněho

pro osvobození tobo uhněteného

idu jemuž veškerá Iidukol byla

pírána Krví tisíci mu vykoupena

tělesná svoboda v duševním otro

ctví bude vSak žiti ještě dlouhá a

uubá leta Alespoň se o to páni
ibané přičiňují (Pokrač)

OD NAŠICH DOPl&lMTFLO

Z 3íonlcomcrr Minn — Spolek
Č S í) P J čís I odbýval schftzi

v neděli 25 března v síni p F V

Staňka za hojného účastenství čle

nft Pp Tom Bažil povoláním
sládek a Voj Faktor obchodník

podali žádost o přijetí k jmenované
Jednotě

Velká zima a pravým dakokýiu
lizardem panovala ze dne 24 t m

v noci a komín parní pily pí Ku

átové spadl Jaké pak jest to zna

mení? (Do-ons- ka: je mladá vdo

vička)
Pan Voj Štěpán z Lexingtonu v

neděli a v pondělí o (svátcích) získal

mnoho odběratelů pro děný čajpis
váš Pokrok Západu

Starý známý nás p F V Staněk

čepuje pravé českó pivo pp KokeS

Maruška z Nové Prahy Minn

(Pojďme tam)

Opět zvolen za odhadčího pro
town Motitgomcry znárný % zkušený

p Voj Loula Na zdar Vojtěchu!

Při letošní peněžní tísni jest třeba

se roznemoct na hlavu boleuf zvlá

žtě kdo jest pojištěn Na souchotě

se nic neplatí poněvadž nimi velká

větlina trpí tíroi kapesními

Jaro se dostavilo a ním přilítly

vrány Zanechaly p V VStaňkovi

boubelatou holčinu Gratulujem
Frantíkovi a Anné

0ět se objevily saně v naSem

městečku Ne abyate myslili Se

vyhlašována za čínskou zeď za by
pičský zákon který přivede zem m

mizinu který zastaví všechen př

voz i vývoz — slovem který bud]

neštěstím a zkázou této zemé Opi

kujeme to snad je vám známo anej
se na to upamatujete Nuž kdf

chtěl hledati pravdu ten se od ů

přvM:il žt vše to co A

proti zákona uvádělo byla čirá le

V minulém čísle uvedli jsme t úře
ního spisu Sla'istical Abstract n

rok 1893 co obnášel po 10 roku př
voz ucnoho-l- i vybralo se cli a mn

bodi byla prftměrná výška cla ka

dým rokem Číslice ty jsou důkazní

že zákonem McKinleyho nebylo cf

zvýšeno nýorZ snlíeno že zakon

tím nezarazil se přívoz nýbrž zros

fiÍv 1 1 i I

a ze teoy nenyi cinsicou zai ze4
zákona tobo vybralo ae rnénó cla n

idříve a skoro 1en Dolovička co cl
Seveřana jest to lhostejným neb po ' í


