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AngiMt Kasl Jan Divil Várdav
k(r4 rteatojf ani nadirmn e by
hifi koupil píkfiý poiMf#k lartlftn

jpdt lilku k ntřiiř k lylaulain

OD HUSÍCH DOPIMJVW LU

flM Neb ťtM redakce- - V

lanen ni Jun Skala navrátil s

♦mn dovolujeme i oifiámlti le

vydržování fM nadélnl íkofy dl

vadla i4hiv k pnnésnl pobavanf

fpké mlAdsfe ku kterntul 6M

jrn si I avott vlam( lo postavili
30 stop simkou a m #t"p dlonhrtfl

(!Mbli a oslavili jm jl dna fl ht
vřii s '9 na vlak bel namahánf neh

le jako I jlnd# nebyli Jsma stejná1

ho řiAlile fu nkt-- M nebyli pro a Ir

řov4ní tábav al rltteli n4 umotat
ďi krif ík flandyj ala dík lomu la

jtrh bylo menítna fa propadli ss

o tik oiMtípili N4 ostalo jn
řrálo afa tím vlrn jl jsm přilnall k

liaíemi iel Musím # traínilo
řiaM poslední lábatí kteron jams

odbývali dna 2S (mott 119$ při které
ma udéUlt sbírku na Irplol fthy

v Nebrasra a V4 etínl ledakre li
d4mo abystt ji taslali tam kda jí
nejvírw potřeba I4'l4ma výboř

který jl cdelrJi aby n4 kvitovala

('(kroku JCápa iu Na4a abfrka nent

Velk4 at n4a p lH mko Tato Jaon

jtnéna břatřft a krajané přispívají
( fi hs V4 Htoklasa li 60{ Anton

Akroch #160 t 1100: John Solil

Jnhn ř kakal Jos Solil John 1'i-sl-

Vincenc Tomeí} V4 i'elik4n 70}

po Jo H'4kal John Hlín John
Ial-- Jos iVSek Ff Ilychnovský—
celkem #1230 a po taptaeenl tásylky

tbýv4 #I3I#) 1'osledn jmenovaný
není cleném naíeho spolku neb jest

jeiU mladý ale natích tábav ae

nčatn( a jest meti námi vítaným
I tde jm ruřli velké aucbo tak le

se sklidila asi jedna třetina árody
kukuřice se tklidilo od S do 60 boli8

po akru j Mnire od 10 do 35 buMd

i

drAbele i praiit pomřiío Dn M

Anora byťi trorhn mfrníjl ale pak
se taisl sypat sníh po celou nou a

celý den takfe ho heiky napadlo
polřta! al do 31 února co! ju pro
Tet a al trocht mor neb my ne

jsrna la limu připravení Vtnjt
i!tanem a Jarní pff I Irochu po-lad-

u

Ale snad to nehid i hod it

kdyl by st I ťdik bavlny nesátela
neboř by pak snad Mp f latii
Jen kdyby se korná ndařila tak

abyehorri v ťm emokralí kím

blahobytu aspoft chlebí míli V

naiem okresním misti Weímar míli
Jme dva dobré doktory jeden byl
Nímee jménem Pntash druhý
Amerikán Joiénem Oras Ti n

seb# jtki nevralili a kdyl se dne

1 ledna eH h uliti doíln mesi
nirni k etíelhí kaldý dal tři rány
a Oras padnut Potashe tachri-nil- a

álti( knížka v nárn( kapse
která kulku tadrleta Jest pod
tárnkmi # Sdm a myslím le přijde
na svobodu I!yl by lf spatná
spravedlnost aby nikdo mohl na
řl-vk- útočit na život a on se ne-

mohl bránit V úcti
Frank Janák Sr

Unáhlili? Neb Cténi re likce
Nevím co se přihodilo a dopisova-
telem neb pozorovatelem rushville

ským le jíl tak dávný Čas lá lfié

tpr4vy v liOj nepodává Huď ni
karn zaletí a che vyčkat al ten

demokratický blahobyt přij le neb

je na studiích n i vý ho li aneb se

oči v Lincoln by mohl při příštích
volbách působit buď co lovec aneb
sám o pokíadnicivl se ucházel V

poslediím čísle vaíeho ot listu je
dopis p ICendla a Oklahomy který
potvriuje co dřfvn páno bylo p

Hájkem Ponivadl Kushvílle Icžl

též v Sherid-i- dovolím si též nico
o tom napsati Ač jcem od llay
Springs vzdálen 20 míl výchoini
přece znám UmuijSí úrodu

každý rok o i roku 1885 až do 1891

zvláSti rok pohlední jsem tam byl
při mlácení a mám-l- i mluvit prav-

du m musím doznat pan
Ser-boust- -k

v ničem nepřehání Synovi
pana Kuby z lieaver Creeku mlátili

tamiiím Ccch&m nevěrné od llay
Springi a mohou potvrdit že mlá-

tili od jedno do dvou tisfo buSía

tikřka na každé farmč Že z llay
Springs se poiýlá podpora do míst
neúrodou postižených a ne d i 15ox

lí itte UjIio není vinen p Serbou-ee- k

Vždyť jsme čelli zprávy z

B x Bulte že drobné obilí jest po-

sekané úroda lepil dvou rokfi mi-

nulých a koma dozrává a stojí si

dohře IjO platí o llay Springs

platí léž o Kiishville n zde 10

rokli a pod 10 buřlft z akru jiem
jcsii nesklidil a ani Žádný z mých
sousedu kteří si řádni avého povo-

lání bledí Minulý týden jsem byi
na dralbi u Nimce Kohlmayera
kde bylo nikolik naíinoft a jeden z

tikala Ván Králíček lan Doležal
Anton Zí lek MtťJ Hrátek Tím
koniím al na! aMr4nf nebof m

přech4if jil trpělivost Nenhri
snad Mni 1 bych to nerad dílaf
ala kdyl člověk vfnnj několik dni
6a4 jeítl je skoro polMvin
ted) in omflí II ii lílle tuto (4

sylktt tam kda myalíle fa je toho

nejvíc lapotřehl ITi I váa sna I

tajíraat adílenl kounkn míl tkuíe
nosit lotíl jk se řiám časem dařilo

při ibífánl a proťt vám po 14v4m

fdiban na akáikn:
"D ibrý den aotisede nemohl by

ste dáti také nijaký diřek pro kra

Jany v n4pavlnf Nebran é co trpí
bídonr
Ktrýn a# íkfibu ta orem al s

pr4M jako mlátícího etr je

Na vile soiMel- - kdyiiyt ty

pende posýlal na nati Slavil tak

bych dal ale la to posýUle na !'
krok tak nedám Ta Slávia dřet e

pro n4a ní o 1114 al Pokrok ne

Ti republikáni aám lo vyvedli
Oni nám pokalili vývoi naih pra
at do Nimtckk kda j teď nechll

kupovat

"To ae mýlíte př(ti jen ntr
kejto fepqMiViey do vaíeho derno

kratakého pj tle a pikni se přiměj
te la demokraté jsou dočista ne

schopní k fltenl vlá ly lak jako to

přitn4v4 ta vale Slavie sama a čím

dříve budou te inimoven a a kíea-l- a

presidanttkého pryč tím lépe

pro n4rod Vldyf přece musile ae

pamatovat le ta vlády republikán
iké byla meti Nimeckera a Ameri-

kou ta nrjlepst shoda ale teprve
vláda demokratiok4 vie pokanhala
a jestli nevíte tedy vám to povím
le byli to právi republikáni kteří
trh nimecký naierau vepřovému
masa tnova otevřeli kdyl před 10

lety jej Bismark na naléháni rolní-

ka néraeckých utavfel A co se

týče tasýlánl tich přlspivkft na Po-

krok tož byste mohl vidit Ir 241

ný časopis a toho nemi nio nežli

obtíže a k tomu jeiti výlohy ta

taaýUnl tich dárko"

"No ji to radii poílu na Slavii

ten Pokrok prý nedi lidnému jen
lim kteří tase Pokrok odbírají"
"To je taae omyl Pochybuji

le by kterýkoliv čelný časopis v

Americe tak jednal a Pokrok teprv
ne Což nevíte le dirky sasýlajf
se na výbor a ten rotdiluje ve své

osad i pro kterou je ustanoven a ji
poilu přlspivky na Pokrok prolo
ponivadl chci aby tou cestou

kaldý diroe byl kvitován aby hh

neřeklo le jsem ai a Uho co ne

chal Mimoto jsem nevili! že

by Slavie jakou sbírka podnikala a

anad právi proto že nic nesbírá

pravíte le Um na tu vaii Slavii to

poilete Nu taky dobře jen když

poilete To již ani nemukám a jdu
dál Jen abyste náa vsuchny za

hanbil nijakým hodni velkým da

rem"
a přátelským pozdravem
Frank Selement V A Dobrý

ťotllent Tuas Ctiná redakce:

Navitlvil nás tady ten aeverák a

tak každý je lenoSný a kdo nemusí
ven sedl doma aby na cesii ne-

tra rz' Mám a toho nyní radost

když moha tak tím demokratam

trocha pravdy do oči povidHi a

vidím jak ae jim ty vousy ježí

když jim připomenu jak nám sli-

bovali ty dobré časy až přijde de-

mokratická vlida a udili nám de-

mokratické tákony jak tiechno
bude platit co budeme prodávat a

naproti torna laciné bide v se co

budeme kupovat Viik když jim

nyní připomenu le ta bavlna do-ativi-

poloviční cenu nel co

jsme doativali ta republikánů tu

ae krči jako jetevci a odleton ni-

kam stranou Mčli jsme po řáde

pikni ie nebylo třeba ládniho
oblekl % aucho ie ni i ve studních

vody ae nedostávalo vsak ku konci

ledna přiíel chladný severák i prvn
a trochou deSti a pořád dil a dil
takže vyplnil akoro celý misie Zi

ma byla tak ttá le kde co posla
vil viude vie tmrtlo takže mnoho

lobřA ofnky řod4ajf od # j'oo
ďi 1'i'foo rl It f přilil pří
říi r t ii 4 i ctii MftUm J bn l#

pf# v Oklahoftt moft} poííMII

koupltl UvftíJI n nyrí jflikol j
roíkh'H4 J!i(i prý r4j nol tni
t% ii4lcdfk l dm přiihovalcl
vlfh r4rodnoií a m íihtátit
hrnou Jiko lip( a jflikol jt U-d- y

hojfiot kitprfl kIdý kď tm (hhrn

prodat 14 14 ta avftj inijfti-- dvoj-4ib- f

nI no $k'ttfhii mojí I'f A

toto i vUtnf aktilf rotK Kdyl

jm tjrll viřfhfiti tu eht4l o

(iklahomA tely jm l ji likl
přVittavoval jiko pravý r4f jako
mrmií jiní a f 111 i tam Iikí

njak řiiít"ko vyhledat Jl
jm tedy ininiilí jaro na preaviM
é#non a! kdfl jm přijl na mí-t-

tedy jm přp#vřdř'il I# to
není vit tik jak to maluj? a l

jm l 1 Adam Kvou

fi riní li tak dal w ř lio litovat !

jo iSlh i rij vyhnal pakli to tam

nebalí lepM fiel jn lo v Oklahom

Ilyl Jem ti tvého tvakra ai 40 míl

výt ho-l- ol Oktahotna City Hraj

UmnjH jet pova!ov4ft la dotli
lolli lavlalovaný a akuteínl kdyl

jin lam byl tedy tam bylo vláhy
a kukníire a bavlna vypadaly doili

přkn Ilylo ml ale foceno le
řervřfieo a riiB jou obyfieln

vidy ani hými a ukutecni na poď
lim jem obdržel od ívakř dopit
v níml utií oinamoval výledk
reloroSnlhn namáhání clýdi pel
dotarft a to - rmuet bavlnu vťit
40 mil do trhn což jaké jtoii v

Okhhomé renty jent #10 málo jen
la rentu d v l)koie ao jtou
ada o mnoho liíí centy by po lob--J

nou centu nekonal ta #10 A jeítěi
jedna veo mni tam nelíbí a lo j

jet aby řlovřk chodil v noci

puíkou v ruce okolo avého pole

aby inu alodřji nepokradli celou

urouti atepu-- munl též na noo do

bře otamknout aby mu je
Jihané neodncnli Koukal jmm
na to víe jako bláten že tam lidé
ukradnou i brambory s pole řetkev

telí kukuřici vůbec vSe co jett
jenom trochu k anédku kdežto ide
v Dakoté žádnému ani nenapadne
aby nřco na noo ramýkal a na far-m- i

hnedle ani cátnek neuhlídá

Mám nřkolik tnámých v rotlii-nýc- b

řáilích Oklahomy a Chérokee

Stripii a kterými ni dopisují a dle

toho toudím že je to tam akoro

všady stejné Co se mne týče já
budu desetkráte radiji farmeřit cde
v North Dakoti neb tde a třetinou

práce více vytěží nežli tam Kadil

bych krajan&m kteří míní jeti do

Oklahoiiy kupovati potemek aby
se radfji poohlédli ve východní
éásli Severní Dakoty neb ade

možno též ráčili a došli malým ka-

pitálem a sucho také tde tolik ne-fik- odí

jako v Oklahomé vftbec až

na tu timu jest východní část Sev

Dakotý v každém ohledu lepší kra-

jina nežli Oklahoma a léto jest xde

mnohem příjemné jíl Jinak jest
ovíera se aápaJnl iátl Severní I)a-kot- y

kteri až na malé výminky

nestojí skorém ta nic následkem

nedostatku vláhy Miad by mni

mohl nikdo namítnout proo je mé

jméno meti členy nové éeskó osa-

dy ač považuju Severní Dakotu ta

dobrý kraj Ovíem Že považuji ji
ta lepsl řež Oklahomu ale ne ta

nejlepíí a jelikož jsem pos'id avo~

bodný a nio mne neváže myslím
se ohlédnouti jeité po lepším než

je Severní Dakota Dle dopiau

pana Ifeinze tdál se mi Oregon do-

sti dobrým mísiem pro naii českou
osadu a též jsem přesvidčen že p

Ileina ani slova nepřehání ve avém

popisu o vyhlédnutém místi Mi-

nim se tam jeti podívat a v přípa-
du že so mni tam taillí tam se

usaditi V úcti
Josef Novotný

Calnsillli' Mo— Cl red-Doč- l-l4m

se tpráv a českých osad po Ame-ríj-e

pročež i já chápu se péra abych

dal vědomost o naší české osudí Je

náa tde asi 28 českých rodin Máre
í čeiky apolek pod jménem Praha k

SV hny miloilary která na av

li ihdřlel byly fit!rt} foidifeny
ó tak fásteřni rta Ulil bfdi nio- -

NeJvfoleJU rf f k tlIiiM
ItMrým iliřiflm In nám v

ial nejtítil potfohi hájním i

li

W J Hlivlíek J Hleiák

výbor

#irHtafnr N D tVn4 rltlfo:
oÍl m4rn n j rif mírni cof Jest
Ifcfnkntl blllíc lho se Jafi Ledli
y Jk patři studený Ukf le

dm'ř riíkolikráf aktiovtl al 40
d řitiln TMili Jm # v naíem
Utí I te lajfel letos ním fod

til tikm prohibbl ku třfilofif al
k ť vypadá je v snlmu vl

reM nelil hlt e idrav ým fot- -

mem Jest ňepot hnpítelřto kterak
k ' I A se tlravým smyslem mohou

fohlbui Sťbvalovatl nbof
!j se úplni úřínkem ani nevede

i střídmosti ani prodej polítá
f lihovin umeioje Ví k to není

nejhofíí nýbrl mimo toho pft

ibl ohrl veliké výlohy soudní

rí"m k veliké radosti ' JnfrK

_
iL v i ií l i i

re-ji-
u a ii fir- - in lín- -

ulý rok ai ni ♦ "ooo útrat soud-le- h

spftsohrnýrh stiháním tik iv
blínd lotil Ujnfch krříMii

trrýcb j i rfiiliir Jko o

s h i ly J#ou hnjným lrrjm
j4fiftm ktcr Jiti

ďjlfii o jotlířpril ro'ljfi lihovin

jInřiil nikom nýhri Ulné ]

ftefíf oliyíJod (14 rotirnt

íci e ukrrlf le ítrif ('lat
xlrlf Vftlieo kdo r4d ij t n

njnl lepil 'HlfIitot k torno

l mívai iranij i jjno
nir-'m4m-

mnohem vřtil yl4nf a

atarni aouln(rnt a na ilrau& dru
A ítriclfin' en driihdv bvlo nlace

v

li ta ru:'ne A ffece ae najJou
4nl ktH prohibUsi podporojí—

V4m an4mo byl avol4n mcn- -

4tot ijo((l do St 1'aul Minn tu

alapcft Rl4tQ Dakota Iowa Neb-k- a

Mtnneaota a Wiiiconain
i áfíb porady jak aakročiti froti
nkfmu bodláku Slavná komiae

ralila a uvalovala a koneční
naU ta dobré odporučili v Sem

m Ktátfim aby přijaly avIáSmí

'tané tákony k bubi-n- f bodláku

ly ne příoně hlcděio k jeho auiče- -

i:
itt kde jaký naroHte a takový
'livrh nebylo ovíem tapotřebí uře- -

lo maze uinai aazay i

I fjproHtífm rozumem Vřak liůřo

at to a provádřnlm neboC kde je
Ijdíák nřkoltK roku tabiilidřný

m by bylo potřeba vSechny oby

lely c celého ulitu aby ho vytr
íli na jedné čtvrti Tři tom by
uael kald? mtti dobré avětSovacl

JíIo by každou roatlinku uhlídal

jjf iřbof kde je moo huntý tam jenom
tak živoří Nejvíce elonti pft- -

líbí pokud je ho méní ale když
V ko co jen nejvíce mftže být ten- -

£ áfo ho in Koro není ani inai

4iyl je nuché leto a jiné roatlin-Cf- o

hyne bodlák nejlípe propIv4
I lolto je li dout vláhy pak bodlák
I 4 roálo máti Dle mého náhledu

i i -

mřly ulály které tím požcdiná

i A li ruakjm obdařeny nejnou po- -

Áiti alrále aby se jim tam žádný
__i i l i i

f ♦ přikuUiel aoojevi u ae aue icoy
f já a ním do ohné V atitech

i ho již hojnoHt měli by vyékat

'f Ke naleane nějaay iiroj meryra

U"ý ho bylo Ue vydalné hubit což

W'- pochybně vynaleiavonti lidxké v

I ' 'fcku e Podaří

s íf r i I _ ni 'A Xtn

J k pia od p Henry Finhera v némž

V lice vychvaluje Oklahomu a na

Jj clenftm čenké onady by
Uf 'lahomé lacino poaemky vykou

V'ňř Nemám v úmyslu žádného

{( toho irážet ale myalfm že ka-- :

'ý nejlépe udřlá když onobné ae

i nvědčl a napřed vie dobře pro- -

f rfdne % hoiJnovf rntcli lidi na

'echny podrobnosti ae přeptá
M- - Vahorn mi don li krásných po-- M

' h %U U ilA více ni takových

í

í

i

i
#

I

I" :

'

t -

i

?

i- -

ova x 10 do 85 builo temčala ako

ro žádné Co je na prodej f valíce

laciné: kukuřice 453 bull plenic 40

až 50c ovea 30c dobytek krmený
voli od #350 do 435 ta 100 Ib pra
sata #350 ta 100 Ib ala přea to vSe

si tde nemfižem naříkat Poteoky
t le máme dobré vody dost dřiví al

tiathyt tak že netrpíme v ničem ne

dostatek 8 úctou

John Hkákal taaflatel

) 1'otn red— Uvedeno vn výkatu
minulého čísla

Dodge Neb Ctiná redakca: Je
tomu již přea rok co jsem od Via
šicí stroj obdržel a nechtil jsem o

nim tmínku dilat pokud jej dů

kladni netkuaírn Moha teď říci

že jsem a ním úplni spokojen a lep
íího nežádám a kdybych byl o dva

cet let tnladiím cbtil bych a tímto

strojem vfiechny ty tvitraló krejčí
v Nebrasce "tbltovat" Radím

proto každému kdo stroj potřebnje

aby jej u Via objednal a lepSíbo
nehledal Zimu jak víte jame
milí útulnou sníh akoro lidný a

od půl února je tak teplo jako v

leli V lednu ovsem byly mrazy
ale bylo to k vydržení Viak ae s

toho moo netížím le anihu nebylo

jen aby to nebylo jako loni Staré

přísloví praví: Máto anihu málo

trávy Loňského roka nám jen
trochu selhalo ale cítí to jak člo-vi- k

tak i dobytek Práce moo ne-

máme sedíme kolem teplých ka-

men dobytek ráno vyženeme a

přijde až večer Prasata neukllií-m- e

ty nám poily enad te atracho

že nebylo korný Drtili bychom
není co do trhu není co vézt a tak

musíme se o kamen válet V lati

jsme milí motoly na rukou teď j

mám od aetení Saad torna ale

teď bude brty koneo Svatý Matij
tahodil timnlk jestli ho jen ne-

bude při Josefu hledat

S potdravem F Slrudl

Ytlkoa Okla Clini redakce: Za

sýlim Vám v přílote dilíl výsle-

dek sbírky pro trpící aacbemsv
Nebrasce a aice k druhé tásylce

přispili: Viclav Dribek #300

po #100 Josef Oty a F švejkov-sk- ý

Petr Jelínek Jan Kaa) Josef
Vaííček J F Straka Josef Stra-

ka Vio Kotik Po 75 ct Josef

Hlavatý Jan Šulda Karel Sochor

Po 50 ct Josef ňvejkoviký Vio
IlerouXek Vio Skala Jan Svobo

da Jan Zmotaný Joa Kučera V

Pelráček F Hrabi Jan Fury

nich se ml vyjádřil že ei lepší kraj

nepfoje že vzdor letošní láci za

choval #700 což by nemohl učiniti

na východi Sinice nám trvala asi

Iři nedile a při tom dosti tuhá zi-

ma viak ol 18 února se oteidilo a

dnes 20 ořeme po celý den jak
dlouho to potrvá aneb zdali ješli
netamrznem jest o sem liŽko říci

Pšenice se prodává od 43 do 45 ct

ova30až 40 vej-- 15 ct tucet

máslo 12} ct prasata #280 až #3

Z (íordon bylo vy veleno pšenice
za tuto zimu 65000 buílfl z Kush-vill- e

o nico víe z Clinton 35000

a z li ty Springa zajilé neméni
V úcti Jos Kflča

NpenctT Boyd Co 2: únjra
Clini Mdakce: Tímto stvrzujem
že jme obdrželi velkomyslný dar

ot Velkořádu státu Minnesota Č

S P S v obnosu 10 který nám

byl zaslán prostřednictvím pana F

Truhláře tajemníka Velkořádu

začež společni a jménem viech

noutí opicích dikujem a slavné ii

vemožný zdar a rotkvit
přeji--

Jun Sedláček Josef Fiala Jan

Jambor výbor

Phlllipbur& Custer Co Neb

Ctiná redaki-- : Slílnji Vám le

Jsem onřtb #5 ob lríel a ta to di- -
— —t-

"3 V "" "


