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dik manlalSm tfrbovým ta
Ukvó pohoatřnl Jakol I dcerám

jejich t úctu nám prokázanou Pan

Střrbi vlaotnl liodtineo a atravnl
Ifim a kdo by ni přál zabrat home

lead v Yankton reiierfaci necbP ne

obrátí na něj a on každému opravě
dlifú ponloiiíl Pana J Krejčího
utihla rul4 rn nb rnio ěervvno

zemřela milovaná jeho manželka
Pan Krejěf nechť přijme naii nej
hlubíl HountraHť J Kolář

Milligan Neb 20 října 1801

Ctěná redakce Pokroku Západu: —

Pokyn voliěftni v Ntbrance který

uveřejněn byl v Amerikánu dne

Oho října a Milligan o3 pana A V

bude znám čtenářům Pan A V

vždy náruživý demokrat též obrátil

kabát a dal no k populiatické t ra-

ní hájí S A Ilolcomba cekanoe

na pop Hlraně za guvernéra a láteří
na T J Majorse že okradl lidi

atd VSe dobře pane A V ale

nnad jnte at myslel že Čechy po
vzneHcto a tvrzením že jeli Ceň i z

Milligan za mizerný žold a sklenici

piva do íieneva poslouchat ře5 T
J Majorse
Pano A V to je mizerná lež ti

co tam jeli Hobě mohou koupit tak
dobře sklenici piva jako Vy a anad

lépe Vy myslíte že a takovou

zprávou povznesete Cechy? Ba
ne I Vy jaté myslel že když mát
snad ř vrchu na pár těch co tam

jeli do (ieneva že ae zavděčíte
každému Čechu? To jenom uka-

zujete VaSí nevědomost Každý
Čuch a rozumem vidí že ne ty ale
sám sebo hanobíte Co pak toho

neHlysíme doat od jiných národů to
nám vyčítat? A sám oo krajan
dávat tomu potvrzení když jest to
lež? Pane A V Vy dělejte co

Vy chcete a nechte nás kýt na po-

koji co se týóe bílých cylindru a

pod nimy opice to myslíme že

když by jste si ho nasadil že by to

byl orang-utan- g

My jeli do íioneva poslouchat
T J Majorso a pojedem když tam
bude VáA miláček řočniti S A

Uolcomb poznat zásady obou stran
a no za mizerný žold a sklenici pi-

va pane A V to popíráme co mi-

zernou lež roznmlte?
Ti oo tam byli i
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bqtll po akn Ur ni nnf skoro
I4 ln4 a bramlKiř a Miminy málo
— Volbu mám přoda dlml l o

kandidkty il nnl V n4nt ťkra
it mima i fcanli'latv irn ctrtt
knřťiní díttríkt a joi ml oba

lobfa inámf Nijf polan#n
llainr jt nroin v [hrL h a k

příthoat( ftm # thová přátUky
prollbif í notihla4Í a vl ly proti

ni hltauja a v konírnu konal sví
lomit avou pomnout Pokrok

Z4padu iiol o nim imínk í v mi

nulm čísla a v niéem nepřebknl
Jeho protivník jt Htark ml tél
lobře známý Jest rozen v této
zemi a jfl prohibičák a v kaldé pří- -

le! iton ti hlasuje pro probíhal
Letoinf politická otázka není pro-hibič-

ale myslím la kaldý ob-

čan kterému záleží udržet svobodu
v budoucnosti bude hlasovat pro
muže liberálnt—MMečko Hrown- -

fiťld letoa nemá hoitinec ani prohi-bičáo- l

malt správu jeho v rukou
Já zde bydlím 22 roku a patřím
mezi první osadníky ala Jakto na-

hlížím "od takových Špiclů od

Ukové správy vysvoboď nás

pane 1" V úctě

Frank Waněk

Content Tex dne 12 Hjna'94
Ctčrá redakce Pokroku Západu !

Nemínil jsem Vás obtěžovat ale
nemohu ai pomoci Máme nyní
ten nejhorlí zápas každé noviny
pilně chválí a pilně lžou a tak Váa

prosím o kousek místa k popsání
té naši politiky Myslím že je už

na čase a že každý mohl za ty dva

roky aeznat do jaké bídy přivedla
ta svat demokracie nane státy
Myslím že je ta stejná jak na jihu
tak na severu Přítel Lidu píše že
máme v Texas bavlnu po 12 ct to

nevím kde Já jnem také v Texas
a u nás je jen za fi{ koma je po 40

centech buňl tak když paohtýř za-

platí rent jak mu moo zbude za

jeho práci? Též jsem ai vypůjčil
od svého přítele Svobodu um stá-

lo pořád a pořád co demokraté

provedli a co zahospodařili chudé-

mu lidu tolik tisfo a tolik milionů
Loni jsme tu platili daně ze sta o

pět ceutů více letoa zase o pět cen-

tu více tak ber mála je 10 centů ze

sta zad vi roky Tak myslím aby

každý volič se postavil co nejpev-

něji ďo pole a hleděl takovou vládu
odstranit a neposlouchal žádné
nádhončí nb jich máme tňze moo

Frank Janák

Crete Neb 18 října 1804 ná

redakce Pokroku Západu!
Namátkou ae mi dostala Slavie do

ruky číslo 1724 kdež jestdopia od
M Chloupka a Kansas Zmíněný
pan pisatel vykládá své mínění
o politice a dává výstrahu demo-

kratům aby ae spolčili a populisty
a ty proklaté republikány vykliďte
Pan Chloupek má strach s repu-
blikánů kdyby ae dostali ku vládě
atd Já bych ae ptal toho pána
která vláda uplatila tu velkou část
ku dvou bilionů po občanské válce

Dyla to demokracie populisti či ra- -
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Dále pUaUl praví I Pokrok

Z4palti by byl postavený na nohy
Ano také mát pravda ponivad!
eho tvrzení by nebílo lichým tla
chem jako mnohý časopis pli co

nsví ku př matka Slavie Z

Clevelanla až d t království nebes

vynáíela není divu za to rozumný
čtenář ji musí také chválit poiě- -

vač ona jest rnu zavázána nejsrdeč- -

nijsíma díky víme proč ale ie
(se jak obchod zkvétá při tom no

vém zákonu jest lež Jeden demo

kratický časopis plie že republiká-
ni mlátí shnilou slámu to je skuteč
ně pravda To se hodí ku př:
ta sláma Jest demokracie Nv- -

nějíf demokraté váží písek do

otýpek čím dál pořád jim ho ubý-

vá Dále se musím jeítě zmínit
že tepublikáné až zase jednou při-

jdou k vealu že budou tase moo

potřebovat než za demokraty zapla-
tí ty dluhy 8'tody atd co oni na-

tropí
S pozdravem F K

MIlllRan Neb 18 října 1894

Ctěná redakce Pokroku Západu I

Vzácná VaSe ochota a jakou po-skjt-
li

jste místa duchaplné polemi-
ko pana W J Kottase vo VaSem

ctěném listu dodává mně odvahy
požádali Vás abyste v zájmu prav-

dy uveřejnili následující: Není

pravdou že so pan W J Kottas
se sborem Sokolským vypořádal
Dle zápisků účetníkovýoh dluhuje
dosud členský příspěvek za posled-
ních devět měsíců Co se mé ne-

snášenlivosti týká přiznávám ae
že má p W J Kottas skoro prav-
du ujistiti jej vlak mohu že toho
ani dost málo nelituji že naopak
jsem hrdým na takový rekord Ano

jsem neHnáSenlivým k lidem kteří

podporují lež darebáctví pokryte-
ctví a mám v úmyslu zůstati tako
vfmdekud ve mně bude jiskra ži-

vota Hádali se a panem W J
Koltasem o učenost bylo by Šílen-

stvím — Iiyl jsem vždy rozhodně

proti tomu aby českých listů bylo
zneužíváno k urovnání takovýohto
malicherných sporů jsem? přesvěd-
čen že by to místo dalo se vyplnit
lálkou daleko užitečnější jež by
cílila ku vzdělání naíeho lidu A

toho mnohý neotesanec tak nutně

potřebuje — nemyslíto pane J Ví
Kottas?

Proto prohláňuji že nebudu mít
na dalží "anad" VaJe chvalozpěvy
žádnou odpověď Jsem jist že to-

to moje ohražení jest zbytečno pro
naíe okolí krajané zdejií věděli
ihned kolik udeřilo když přečetli
Vál podpis Avšak obecenstvo Sír-i- f

jež snad tato afféra zajímá od- -

ilnhny Itk4 nlřooff# f náJ

nh%n elarkaomkl n4rodovai a

UanM leikl iin Y i f#opl

byl nifřhnit it potí tr státní'
ho lákáno I4řtfí naoisikám proj
viti I jl nal tím m4 pot4in tlha
i nl tolíifk4 tmMIoní thinl

I

myilím fa potlřino! íttUbn
rthk af jíl !tMk'div potitiebi
triay jst voliU f4 j pli av4m

křijini by tn itořsn byl nab tím
adom4ři4ma nill národní br loti

I mloht tl l mt llov4k la
ťipovitl tak dítlííý álat tnv
kr losfí mSIsm na to pofilífU f

inon4řodovel natrhli pini lplia
j li ho-ln- a ťbo álaU omall

Voto obrané íil nkri (Vijfat
akilt f i loř vl#m osobním n#- -

Jokodnatím vl#mt oohním na- -

pl4tltv( Jt Vám na prv4m ml
ta n4rodnot a tovinn'it nltn
r n( oíftít proto pou t a vli-hn- i

jed#n politbkf lik pro v- -

enl naísh Frant J Iply neb on

et hodsfi Vthit ňřa In — iJrtihá pro
ri4 flrkonk4 j novinka I

lot 11 rnbotriffl a spojili vtichnl

lohromady a ahrajf v robotu dna
2tho líilopada ' velnajlmaroa
fraiku ol Aambarka "Potrhlý
iveo" Dooiim 2 vi-lo- r miter
ným čaům obecenstvo ukál I

ťntokráta avo( snahu ku podporo
vání těchto Qilfechlilých a vz lllá- -

vacích zábav a le v "hojném počta
se doitavf neboť tentokrát a ma
stane po vůli se totiž hodni vesele

pobavit 8 úctou

Ant Odvárka

Nová tenká osada

Čtenářové naii četli dojísta návrh

p Ileinze na vyhledání místa pro
založení nové české osady Má-- li

se úmyal ten uskutečuiti jest zapo-
třebí aby se přikročilo k dílu k či
nu skutku Nechť tedy ti kdoi by
se hodlali k osadě phipojiti přihláaí
se neodklrdně aby ae vidělo edali
se co má neb mftze podniknoati
Každý může přihláAku zaslali k Po
kroku Západu a jeho jméno bude

uveřejněno Nechť ae hlásí jen ti
kdož hodlají osady ae lúčasttíiti a

jsou pohotoví když by k tomu do-

šlo dolar neb dva na výlohy zvole-

ných k tomu cíli vyslanců k vyhle-
dáni mÍHta přispěti Nenhledá-l- i ae

takových aspoň SO neb 100 bylo by
ovAem zbytečno co podnikati neb o

úmyslu tom psáti a jiné látce místa
ujímati Až posud přihlásili se:

J V Heinz Denver Colo
F Tria Alleghany City Pa
K Stochl Brainard Neb
Jos Novotný Mantador N Dak
Ant Ve j voda Alleghany Cy Pa
John PoIanHký Davenport la
Frank Focher Pueblo Colo
Vino Focher „ „

Jste zemdleni a unavení přepracováni
a napnuti T Přejete si abyste mohli do-
bře ipiitl? Jste již ntmecni od toho stá-liSh- o

Liizoní sebou na lůžku kdo jste se

stokráte pokusili o spánek a odpofinutí
a vždy marně? Bolí vas už vňe a přejete
i ritno aby byl už vef cr a veřcr aby zsa

bylo ráno? ' Jest varn život břemenem a
vSechno kolem vás temné azdumcivé
Jo-- il tomu tak vezměte Dra 1'etersaIIo-bok- o

a podivíte ae jak to přijde že i
cítíte tak volně a že Jest ivřt tak krásny
Můžete Jej dosUti pouze přímo od majl-tel- o
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