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dšle odkládali nb ťikli do ktřtra
mi býtl osadí posavrna musí bt

( filfmro til I'Im iřfntjrli Idu pnfi a to bo'in hrtn

shnat nemohli proče! Jsme nnaenl

ol vyslancs) odvolat

Mírh HsdliČsk doJd al do Omany
JmUí by dostat tam lísfsk zdarma

vlak aní tam ho ndott projel
ptijfil také naipět a p J M KiW
nám z Jsho vyslaneftvf poděkoval
ProČe! laskavě prosíme ct redakci

Pokr Západu by tylo vyslanci t

radost m dívat O večeři postaraly
se farmsrky ale tak skvostnou vM
J?řm rifvl 11 Jn Jdno pfsd lim

Všrho bylo al se stoly prohýbaly
Přítomno bylo píra 400 osob a dva-

krát so včřlo totíl na ve£r a k

pul noci a Jnlto ibylo le by to nbyl
mohl stolil do votu Tak sobA

kuihařkjr vJpomfHily fi nklré
chudá a poalaty Jím tsm toho fi

Alfa

Klím Ihwar I (Jo Nřb (t rsdi
Poíaal mim ťAkflr ťc snliddo

Mílou Iřpfcfch fijaní NfřSr
jořiJný ao((nl tlilcakf ml
ťUřil a dlulno gratulovat haaím

bMtavým lí hlnýřn dámim la
řf chlíiat Jakodi m ajaljr t4 vlci i
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w r r

bytrk pa na príríMi Ilydlírn
v líoward Co 7 řokll a tak Špatný
rok jako Irto jm t n nrmfli úro-

da dočista lilfti irňom tfHdifi

Jakou to brovflljr al do ct list i odvolalaU olílnl k Ab oivitlva
ro ilo iožta mohla títl n řQW nějiký Čas Bu lil Jíru to Čest Vlak al později t dobročinných

l:li stonkft kornových Ani ve Ví šlo bU l' Jk odpoledne tsk
příspěvku byl polřsbni čistka se('thh v C h 1 c if a nawlUelt vítíl

tsčfř Is se mnohýn ani nechtělo
viliMem ha Aultlmn útiU Ui

ďmft kdyl ol byli hudebníci pryč
hnána Jednomu mull na cestu do

Minnesoty pročsl píevnl nt ssh
tsnto smutný úkol dobrovolně pan

snti !y mu řisbyl'# napadlo dřívěj
f Mta le takovi bf la tnhin člo-

věka stihnoatl ktrý thc praco-

vali Iftos tfprv
1 í '1 4 poinají ro n

břda Nnt co 1MI no aítl Čím

Akodl le l nemáme pravou řrafcouJe tl jll jfilll jotnvíll ri-v- l
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flIH'l stl„'l M"l'{ aoiiinr nt

kťkl riJíll(h M (Urt( ptlKT tritkt

hudbu tu id ptrlt lárnn AU Jk
té laou čir a prnt málo (dík U

c#řt#fb a il4íh la irnto aí
Joarf Fiala který a přítomně ňaf-

ali v Nové Prst Mino a Je jediný

oprávněn námi a lél okresním písa--
krmili nio na prodJ Jsou zd mokrttíiki adminitrir) přen tamtel mři }fMek lílnf ll n(l

toho rám Jak Jm ljli navkli v(- - rtaifiri a pfit nível nft hsli lir tí hfarmáři Jichl majl k mi jikofi)
rrno a lakový chce H st vvdlulit řrrrt pro na knjany v Mpencer prs

t t # a á m t ě al il Ja ihd Utf kljr Jamu o
ťifiklu iiastenA fioirooinne uaray

ílolářkft co měli usí hovanýťh t těch

trpčích ěasú republikinakých lak lepár dolarft řif licn nu nik lo řtiri

sbírat co! dosvédčajt nisUdajíofvlli hatit a m'fi {HvlkA
na vrtbo ala a v(r íifMm

pAJčit Jde na bmk a bankéř mu

Dra Fotra Hoboko
ff rl)i wt (- r A4rri( fi fwliv Ml V
fll IMteTfi v tirir 11 trri tm tá
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5ljt# dmtatl v -- psmslnjfe !

hmotný výlrdrk pfree J skvělý Is
po-Jpis-

y výlyíířB!
si mohou H"kolíiÍ gratulovat

frkne le nio npftjAfiJe (Ut mi

potom takový človlk dlbt? Jsou

zde i farmáři majrlnt kuří míjí
Také vám mufm otnimit smutnou

noati v ardci — rnílř rit aoalaký
kd# Joilcn drithábo tk tpti Jflnou
vi lil a jřitflkjr )íUvil Triko
hy ťrlo Mol komu nalelf fialma tt
trn alrcbtnt iolnik Dirnjr Jou

t('rávu J" lnřbyl ! dosti silný

skir českomoravských l!ratři pak

přiíel patýf pod Jměním Pfrfi a

přrdělal ho na Přrabyteríiny a ono

to tipchtělo dřlřt pdířomsdí — řttZ- -

Jan n)iačekf
3mt Fiala
Jan Jambor

Norlh Pralrlf a míl severní od
Mi not North Dakota 32 U lna —

Uodil Všichni li kuří na nivrb

krajana obé J V Ilsint a Denver

(ac k účelu zalolent nové české

osady svi Jména v Pokroku Zápa lu

v tom ohledá mlífnliifml Tolik

ji to l viník k lomu dala j í
M- -

plnif dost ale na dluh rí htíjl
nio dit Jak molno phtit kdy!
není čím? Mnohý by raději ne-

chal člověka hladfin umřít nl bv

ma pomohl Atdl s příslovím:
Míl oj svěho btílního a kde mhli-- i

Utni hu! Mnohý frkne: podpora
musí se dostat Kdy! nebude li-

dná pomoc t&stanou pole pritdná
nebudou oseta a kornou s víwchno

neobdéli krmit nebude čím Tuna

psdivato se ť a teď el Je to tak

maléIe to skoro nn( ani vidět a

l#'tovk4 která pod prován a Jnooo

ro Uniat dohra nadlcnfmi t tni
mými damami jako (( Kaiparovi
fiatil lr Málkovi j i Krilovcovi
)f Mtjkalovi 1'itUovi pani

jíl tomu nikdo urzíbránf aby se to

Noé forkjr
Vttflbhil lei
llta rbde4-k- o

badrs 4B

(Uif filvMa(
finti hmlinlf
KltflS H
Hlť to úlu ra-

dit l MM a k4r
{platit rrM('
nu J4UII KM
rn4l"( it ) 4r- -

ininamunali vytívim aby Lez hle

dánf hezky tihy % jara přijeli sem ta
námi Je zde ještě země velmi mno

ho která t k dosti ní na land oflici

fifí1rovi fit (ieringerovi pant
Ilompal-Zffmanov- i (( Mataikovi
í I)r Novikovi p( Koliokovi a

fiéa aaaa t m

sena Je ta $10 oves 40 tt korná

ťocela nrřoiaypato A íte co toho

příčinou? ítetnívost a nenávisti

V kostele se modlí a zpívají a na

venku klrjf a si spílají
8 úctou J A

Ord Vall-- y Co Neb — Ct red

P Záo-- V tiostedoím čísle vašeho

-- W t ab tratil b#i al tacet hnvch Lutt vt lelek
50 cU buši a pěníte lidné Letos

nent třeba aby se volila prohibiue

každý se vyhýbá salonu jako by to

byla trestnice 8 dyehtivostí bu

neot doaud snimneb teprve bodoti

ú&tovati al pěníte e aejdou ta

prodauó lÍRtkj ale piSí přen

$300 coi jt sajiití atuioi pomoo
litu se tmifiujete že Valley county

foto jent jedna f tfiob aveuých

deme čekat jakou úrodu di nám

příroda příště Voj Ambrož

Tábor Wis - Ct red P Z4p-M- usfm

vám sdělit radostnou zprávu

v Minot po 160 akrech za pouhý po

plátek vyměřeni atd v celku $ 1 4T50

Kal lý kdo mi v rukou aspori první

občanský list m&Že zabrat takovýto
kus pozemku co hometttwí domo-

vinu Jsme tu ji! 3 a jakmile nia

přibude asi 10 konstituem se co

osada požádáme o ékola a to ostatní

ponechime dalšíma vyvinutí věcí

Další zprávy podám v brzku v Po-

kroku Západu veřejná S úctou

Franta Smejkal
farmář kovář a strojník

P O box 56 Minot N Dik

Hay SDrlngs Sheridan Co Neb

otrinek toho emancipaSního rachu

který tak řidl meií naSemi ženami

v poulednf dohS Zdi ae že ten no

{iImkI ci §1 )mI aby t dll
MpfMftl d4o [fuhUJli l bodláky Ha

ét%t tyto }roTB)t oftiia ro4iři kl

nolatky rxl I1 M 4 tl )m mmímí na ťi
Ifl C4'J)f]i loa 4ra §4olU

t fcmlliikr dámut ob pi Ptkll tl

tMt (I x H' fc ♦ II M I

ib)4nikn ZDAHMA po i řiltleh CO dni poí!-e- nf

Mlwk kHml břinkaní

U4 Uiot á Co Zliil mol H J4r M

HÍlBkrt pr 4l ln Jloh jll dMl vMhay
pokojil-- W Itatcbar hruM Hleb

Kirtland liro & (V
TMB-l- m 81 raď Kw Tmk

"Síla a záslaáa Potyny mlMm"
ř"ihÍM ONI utítajK wiíX 1Hiti to iWrfMi"

bylo také suchem poškozeno Ba

ovšen ale jeden rok to Člověk ještě

vydrží leč ciš Míchigsn township

byl
lofi-kíh- o roku postižen kroupa-

mi tak že Jsme měli 15 července

pole černé Nesklidili jme ani trna
Sena bylo trochu ale letos není ani

trna ani sena jen trochu kornoviny

Byli bychom se o tom zmínili ve

vašem listě dávno ale jak povídáte

vý rok pro ni vftbeo sacíni i fant- -
Ze totiž první sokolsky sbor ktury je
složen ze samých farmeru a jejich

sytft (byl to první toho druhu kterýnřji než minulý PUeftaký Sokol

til vjkonal kua dobré prico ros existoval v Ameriď) slavil svěcení
bodnuv ae poslaviti ivou plovirna aíně Jest to nádherná budova ale

to vám musím říci že ji žádný pánHylo věru jti třeba podobného
ústavu a nadějom ae že ao ten pod-

nik aetki ae zdarem který! ta- - páter nevykropoval svěcenou vodou
jsou tu někteří krajané zámolnějšíT„l It BIUtl Ctěná redakce! — Jest torna dlouhýJ JÍTnfntra ale spise některý národoveo slzsmi

čas co z našeho okolí žádný do valouží Jet na rodicích by dítky
avé pilné k tomu přidržovali aby

radosti a nadšení Budova sama oInmta pMmtln k kil
nltkař a dobytka bj )
danttuk mat mlU sobé jest úhledná ale když ještě far--

navítěvavaly plovirna pravidelné
šeho časopisu nepsal tak to zkusím

já Abych psal o úrodě to jest a!afcx Kdanaa Bulím katalog merky ji okrášlily věnci a rážemi
"Ohio" tnffk Ba taalada

pozdě ale musím přeo podotknouti
aby riieňský Sokol ta avou péoi
doíel niležitého utninf Jen tak

dile italní Sokolíoi I

a plot a plaoy na tilo
THS aiIVKR Mra CO lUlnm Ohio dmoesn

tak se to vyjímalo nádherně že bylo

radost na to se podívat Mnohému

to bude divné že my zde si mftžome

k něčemu podobnému pomoci v naííParní pařák na picl
Nplnnllnfldokonli!l

kteří loňxkého roku byli pojištěni a

ti se stydí žebrat Pak povídají že

až bude po novém roce státní sněm

zasedat že pro nás něco udělají Ko-

mise zde ani nebyla a naše county
není ani v seznamu Tak my Češi v

Michigan townshipu jme se nsnesli

zdvihnouti svého hlasu k rodákfim

kteří jsou v šťastnější krajině Po

mořte t Buši neb dva bez těch se

obejdete Dnes je nám zle zítra

vám a jistě neosUnem dlužni Jsem

starý pionér kansasský přetrpěl jsem
za 13 roků v západním Kansasu

mnoho ale tak ještě bída na mně la

jako letos v Nebrasce Měli

Kaledonii neb nás je zde poutě 102
" Ja ovlf t

mrk) telMi kJldovilt

měli jsme zde úrodu ucházející tak

že před dvěma týdny se zde sebrala

kára mouky pro potřebné v Boyd
Co Dráha F E & M V darovala

dovoz Dnea máme zaa shledáno na

druhou káru a čekáme jen kam ji

poslat to jest kde to nejvío potřeba
tak aby se nemusela tato kára znova

zasýlat Pozůstává z masa mouky

oblekupěenice a mnoho jiných vlci

rodin ab je tomu tak a tiemuní si

také myslit že všichni jsou stejného
l nim iiu'hAetl Kaní 7 rol-
ník l) mí l mít varií iiu prc
(lfilivirk — ríitn lo obiir- -

ní jíl popla cooniky na
smýšlení I my tu máme také lidu

kteří umí bourat vše co se jim nelibí

li IITI9rm OMAItA Nm Zdejší sokolský sbor mel tak zlý za

Tóméř Be bojtm tavadit o a

otizka dne totiž Náro-

dopisnou výstava a přece nemohu

pominouti to mlčením zvliSté ny-

ní kdy každý na zipadé dychtí
do-vědé- ti

ee séco o práci tohoto tř lé-
na Jak již v jiných zprivich
bylo uveřejnéno unnosl ae ústřední

výbor na postavení čcké farmy

příslušnými budovami a 10000 zl

Frice se sbírkami pro Národopis-

nou se vleéo račím krokem a není

vykonáno vzhledem ku obrovské

práci doand téméř nio a přece již

jest dnea 18 leden

Jedna s příčin jest liknavost

čátek jak málokterý spolek v Ame-

rice ale víte co ho udrželo? Svor Minulý týden střelil Jan Píaacka
konfi t Fr Cilrkovi Smírčí soudceNO] manžel ffixr"

nost rátnost a obětavost ! Já vím
"') Krtiwood li-- l itrn] ra 123 00

jsme dvě leta po sobě neúrodu leč
dal

_
Písacku pod záruku $100 Včera

w a l mM) Arllnttton tlol atr) 0 MI

Sebrali jsme seže by ho mně mnohý vysraálkdybych j

hcfj b výdřlek
r 11 X rtafiMSi1Í firt

střdíl El Hrumei miaay ceaity
hoch Fr Jacobse do zad Jacobsovi

i a íinfrn urulio iiny
a potahem jeli jsme do Colorado naii i livltlmtl tďima 1'latlma d

lávku clo ki'rřli"koll mláta a im

bylo ze zad vyňato 7 broku poraň
ě--síni t ochoty 60 60 až 100 dní Je

to k neuvěření ale je to pravda a
hitu" atrit) Mi dni bilatiift
koukil řlfíii)lr pFvilxin

nl Kuiitm lovárnv !'- -
n( není nebezpečno Krumei siozu
záruku $500 a byl propuštěn

Kru-m- ni

Rtřblil Jacobse crotože mu tentospolku druhá neméné vážni jest
třít al xlak }HiAt-I- Vfr HDllil uxivanl
Kataloirv d"vř'ť-ti- l 'lrfna Ila Ihm-i- l a

alrmi)t Clt CASH BUVERI UNION IBI II4

mimo toho na peněžitých přípěv-

kách byli též obětaví Čántky $5

byly neimenšf ba až $100 dáno bylo
Watt Van lurtn II B va Chicago in střelil psa který mu vyběhl na cestu

Teď máme a vtkbeo jsme měli pěkné

duch nesvornosti který zavládá

v ústředním télesu od svého počát-
ku Buď nekompetentní jednání
neb osobní zájmy jednotlivca jsou

od clena a pak z některé rodiny byliJtolnlol počasí celou zimu jsme neměli zaa-n- ó

sníh Ten musíme mít než se

bude Bít ale já myslím že bo ještě
dostaneme dost až pozdějiseno a obili

kosti nanbírali společně pár kár a

byla pomoc nemuseli jsme žádcého

obtěžovat což jest pro nás bolestné

Sem do Dašeho města Ord přišlo

šatstvo a přišlo ho sem hezky Páni

výborové si ustanovili že to budou

rozdávat v i hodinu odpoledne Tak

tam přišlo lidu mnoho váech ná-

rodností Některý Polák začal si

bráti sám jakožto výbor a nás vyhnal

ven Jeden muž ostal pozadu mezi

dveřma a tak ho přimáčknul Že

chudák vyplázl jatyk Tak potom

dostanou Češi když jsou v takovém

postavení Prosím rodáci uslrftte

ta skaliska o něž se rozbíjí vše

usilovné lednání celku Právem
S úctou P N HerbousekNEHKAKKA HA Y CO možno říci ie podnik ten ač spoHt♦ 6 Nlrtiolna

OMAHA léhi na podporu všech 6'echoame-rikin-ft

ve Opojených Státech béřeDoaUnaWi B)I'-'- I oaaa a hned boVvt p Dra Hroty zachráněny

raaí Pbob Thomaaovi f JnncUoB City 111
(UlTodibI

na ae až příliš zjevné rit soukro

až čtyři členové kteří přináleží ku

sboru a těm rodiče dali co byli upsali

a ještě přidali a výsledek toho je

korunován pěknou síní Nyní so

mohou i ti zarytí odpůrci chlubili že

nejstarší česká oada v Americe se

může honosit prostornou síní Tak

13 ledna byla la naše síň odevzdána

avérau účelu ač by o mrazivo a seve-rá- k

jen pálil aúčastnilo se mnoho

spolku Byly tu z Racina: Národní

Jednota ttid Slavie 5 111 ČSPS
Sokol Mladočech Palma Lánky JČ
I) Sbor Jednota Českých Pani a

bjo UkM ta má aoaehritJ la

pro al nani vtoa aadajn vlak ůrt lahva dramý To atile soukromé dopisovint
jistého Člověka nemaže jinak než

Elaga Ma Dlaoovary JI 0lB rylKUj a OBa

cravl U 11 tachrinllr Uvol P Tboa ři-r- a

18 Florida Bl Baa FraaeUao Cal tse alespoň vy nad tou bídou

H úctou John Bouda

baditi nedůvěra tistupea a mělo

by jednou na vždy přestátí dříve

ne! to přivodí rozkol takový který

by mohl by mohl býti kritickým Severftv Olej av Oottbarda jest

pro tdar výstavy nejlepšl domicl mazání proti reSptMlCer Neb 21 ledna 1885 —

Ct red Pokroku Zápí Jest vám vmaiismuNyní kdy! dovolivise ústředníprrtl kalil rhrapotu kalarrha brtanil

prodiiark tiipnlf rhripce (Atilta
bilMi-i- krku poítk&m wiorhotln a

á - - II Mtr AIÍTmC

mLmn ta mr čeští osadníci veDírek a Pěvecký sbor Lyra t kale--
i —jvýbor hmotné podpory tvlišc měl

by podatt dftkat že smýšlí poctivě
a prxlJ Tr tU-f-h l LarnArh j

donských byly: Slovanská Lípa gpenoer Precinktu v Boyd Co osa

Osvěla ftád Česká Kaledonie 6 182
íe„-

-

jHm- - chtěli vyslat z našeho stře-ČSP- S

Slavnostními řečníky byli A ii lva tnu Jív kteří hv měli ubírat Kn( A(a které! bv v rorcanorlsec- -1'rotl ár brti
nn J J Král a John PeCura Uvf- - n:inuLf n--n nnnzf tmící kralanv tvl tak poutalo všechny vrstvy čtenářůSoTproTy IMIiilky rn játra

— a jedni avorně rož a'e špatně

dokazuje kdy! jedninf jedné schů-

ze v nisledajíct schflti odvolá

Hudii světlo meií nimi l Pakli
někdo nedovede podřídit! vlastnt
tvé tijmy těm ústředního výboru

f t ' ' miiw'iii Kw " " f 4 — j
tací řeč přednesl aUroKta sboruSokol

t
v gpencer precinktu Však ale 1 v

Kr Ivnhfk fteči bvlv víteěné aspoň ima IcUmAní nhlNmese
za aso

Kulell blaty
nerroanoaf horkoaf lol8tl urr

toto Jlstfl a rycUlo

Jako Vécny tia" jesi 10 roman

světoznámý který kaidý čt se zalí-

bením Toto velké dílo Čítající 1226

atran jest nyní k dostáni úplné za je-

diný dolar Sešit na ukázku pošle ae

ochotně zdarma kaidému kdo oS

poi&dá pod adresou

— — — — — — — rav naafaf jmuv wj
roně e moo líbily Večer ae eokolíci domnívali že naši vytdanci dostanou

tužili jak první tak druhá četa Vée
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