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Každý týden ctu dopin o neHlýihanó

bídS a to au viech utran Ovřcrn

nřkdy fte to také trochu přehání

PK fa - 'P'mouky a kterak dtti ayrovou hltali

Iúle že tu měla jedna žena teoitíli

hlady že tu nebi Žádná podpora pro

potřebnó a že ne odud vytehovala
polovička 1'ravda loř-k- ý

rok na iaC4tek liatopadu
--e odtud

ctyry rodiny atřhovaly do Oregonu
a dé nich ou už naipřt a ty dru- -

přijdou co nejdříve Jeden a nich

(Joieř
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noajírntla Tato krajin ]( r#{
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poirmk v I'lgi IVU it 14 Iný

kurý nám tu nabíijl a my!ím la

bulKin triy ia# iiipřt
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V4u řij I a nJký orřornký
ď řnřtal#jta j'j pl vtllvat

( !o týk4 té výmíny bjilo by p

naho lit pnřa do vody lak aby jt
li hrMí bíjhiři ndoata!i To jou
ti jflírt( ktřřl i In bohatnou 1'rodi

vjl poxf-mk- a přcee n podrlpjí
— Tolik dopiau Jeníka — Já byl

loiifký rok v torn hrbatím Wyoroír

gu Jel jem tam a votem a md

)cm aebou dva aKludřuhy Tam

jame mílí práci na a vod notacích

trikáeh a mřli jnme doatat od té prá-

ce I00 a alce (300 hotové a tIGO

vybrat ve aboží 1'racoval jaem tam

tři týdny ale ten majetntk už nám

počítat 162 ca potravu mimo krmiva

Tak jtem ae aebral a jel jaem domu

Mé ítřtftí bylo že jaem ae doufal do

mu a ti drutí dva tam tftatali a teď

nemohou dowtati peníze a muaí tam

být až do máje akrze soud To je
zle kdvž se doatanou lidé k bílému

cikánovi V Siduey a Iiodge Pole

budou délati parky před nádražím

V Lodge Pole jenl cameatnán kamen

nik teHáníui nijakých soch a zvíře

do téch parkĎ Doufám že letoňnl

rok budu lepAl než lofiaký neb jame
mfli i více Buřhu Semena budeme

zde moci dostat již brzy ale ne za

darmo kdo bude cblíti semena mu4Í

dáti ůpla V úetfi Anton Krupi5ka

Uroken Iíow 3 března Ct red:
V minulých mých dopisech jsem
nalezl že tu a tam bylo slůvko vy-

necháno a zaa jinde přidáno takže
místem to utvořilo takový nesmytl
že jsem se skoro za to stydél Ten

dopis byl asi tuze dlouhý a při tom

chvat to třebas zavinil Ilád bych
to měl jak to píšu Minule bych
se byl rád jeňté o víulióem zmínil

tam u Sargent abych pomohl po-

řádným krajanům tam Žijícím ně-

které neřesti které tam panují vy-

čistit Minulý podzim sem přišli
dva krajané tadat proti 8obé soud

a když oduSli žena i já jsme uznali

že tím oba ztratí farmy a při tom

české národnosti uříznou notnou
ostudu Vénoval jsem na to týden

jet je tam usmířit Z nepřátel se

stali přátelé

Když jsem tam přijel povečeřel
jsem u p J Klaoeckébo který pak
se nabídl mne dovést na místo

abych nezbloudit Na cestž nara-

zíme na drátový plot vidouce že

bloudíme jeli jsme k nejbližiímu
světlu a brzy ocitli jsme se ve dvo-

ře p M Veverky Viicbni byli
ve svčtuici když jsme přijeli Pan
V nekouří a my též nekouřili
Mluvíme ae pul hodiny a venku se

objevila zář velká mastal a aeno

byly v ohni a vítr vál přes všechny
ostatní stavby a nebýt té dobré ná

hody která nás tam zanesla p V
a rodinou by byl jen as tak otekl a

byl by úplně zbióen Jiskra s ko-

mína to nezapálila neb by to ilo
daleko proti větru To bylo dílo
žháře který by zasloužil ho chytit
a do toho ohně hodit aneb na nej-blilií- m

stromě pověsit Kdo by

ěn akumáff a nkt#rý al I k on

řaUtfl dohnán Avtak d4v#M

mf mfti kal lý ti avítl pakli ai

eW nikdy poh'fdlrljlf lívobytl
lajíilil Doku l tnkmn Mp4j i tra
vé krt # stýfth f U4rh dokul

byl dh ltvri pt4pol4 oUA

lltoU — a dokwd jn ah# nap
trnllM JUkra f ťho ohni ustali

jt Ad'J Aftl lřl Asjňhíi UI

tnk louřatlj jam míli a Unj % to
ta"f m4m wlf4 trplitl Mti
ivé Ihmmti a br4ti a a til v pfd

Povlftfioatí kald4ha Jwdnotlivr

Jsal aby sa Žaa podrobil
av mí'sky a voi pr4 i a J laá
ní Ji' ikof# faobsl křitcn Tak

io a!sapoA mftlsmw naavatí Mnoho

ěfovlkfi prospí J# kdyl kaldý d

wlv hl n odpoěinsk as tnUh$t

promyalí co í ti dt vykonat
liali řimohl iidílati jlt vís
ilali i namohl ta rab on vío

MpA vykonttl zdali nsa Jťlal níj
koti thyb'l ktřf m f4 V bnďiio- -

noati vybnotatl Cím iHnlrobníJI

krítiattjs takto kaldý svou vlastní

pr4cl tím opatrníjáítn aa at4v4 a

ěirtí a mřiohsm nlitsčníjíírn nlíl
ělovík ktrý bs přemýšlení jako

alroj svou pfái vykon4 a o více a

neatar4

Čaa pokraj tijo a farmař a dělník

mu( tél pokračovali chtíjí-l- i aby
udrlrli na rovném atnpnl s tě-

mi kteří nernual micolnoii prací
sobě chléb dobývali Velký počít
farmerA a clřlníko při činné' práci
tělesné má dosti úaau posilovali se

duševně — to jest mají naši far

meři a dělníci dosti čaau mnohdy
taměstn4vati svou mysl nějakým

užitečným poučováním se Ze by

nebylo k tomu času to pod žádnou

podmínkoi nepřipustím v devade

sáti pěti případech z každého sta
Ten vzpomeAte jak mnoho času

ubíjíte v saloonech při hře nebo

při domácích "klepách" V Ame-

rice přítomně nemáme poěítati čas

na hodiny uýbrž na minuty (?as

je nám dnes příliš drahocenným
cež abychom jím mohli zúmyslně

plýtvat Tuto zima mnohý člověk

který v době letní musí těžce pra-

covat! přemvšlel jak na jaře bude
moci svou práci zdokonalit aby mu

více užitku přinesla On počítal
měřil dělal nové plány a pokusy a

přemítal o všem co do oboru jeho
spadá Výsledek toho všeho je že

ten člověk se zdravými svaly a

zdravým duchem na jaře se dá do

práce a pakli nějaká pohroma
sklizeň přei žněmi nezničí při
menším namáhání tělesném velké-

ho užitku se dočká za své bystré
myšlení Prozatím končím s vře-

lým pozdravem F II Svoboda

učitel

CrosH Okla Ctěná rekakce Jar
ní práce nám zde nastaly dnem 25

uoora od té doby jest zde příjemné

teplé počasí Lidé zde sójou o

překot a někteří mají dokonce za

seto laké maj oves začíná již
vzcházeli Dne 26 února nám zde

trochu namoklo a také při dešti

hřmělo což jest zde v Oktahomě

snad dobrou zárukou teplého poča-

sí Mezi zdejšími domovináři pa-

nuje velká bída málo peněz žádná

práce na výdělek není ani pomy-

šlení protože všecko stojí a k tomu

dejší krajina je příliš mlada

Mnohý měl kus pfldy přichystané
na jarní setí ale neměl žádné pe
nlze aby si zaopatřil semeno a

proto byl nucen role avé jinému za

třetí dlí úrody pronajati Tak rok

brzy po otevření čerokýského pru-

hu byli jsme zde a bratrem sami

dva (dechové usazení Dnes čítá
se nás zdo již aa 14 rodin samých
našineft na domovinách usedlých
Někteří vykoupili domoviny jiní
zae vykoupili školní pozemky jež

jsou na tři léta v pronajmutf Bylo
by nás zde mnohem více jenom

kdyby krajané měli více těch číž-k- fl

aby mohli dobře vykupovat a
a prázdnem odtud doma nejezdit

Zdejií krajina se každému velice

libí to znamená jen těm kdo pudě
odborně rozumí Viak věru je to

Uké nejlepší druh pudy asi 40 mil

atttkit in aaioiH a tamoini spoisy
na výeholl kníll Hl# jirh
vl falsjf a lfitno l U j#r avobo

]htnjt} íaopiy $ krajan t nl

ont]ovat a jim t f bnm4hat fin
líoh Voifl J kř4n4 vlrt piottaíi
fl4řodftoat cd a doafajm le ft

nikns Jinak t wf o r4a my
alt til dřív iMfrtm 1 krt
JinA d4ln na vfohodl a vynnalí
jtli molno aby naianikl dokud

i4pad n ní v stavm přiapfvat a tu

lobroa vlo udrlovat
Velič jaam byt onahdy pohnut

kdy! Jam na polti otutltl dopis
od V S V Atdrk v ktřrn mné

praví le spolek ěkýih dam llví- -

ada Zápa lu ve Wílbsr jh'l mojs
manlalka je filajně a několik

pí4ld mimo spolku nám zaaýlají
é m

mouku a bednu se lautvam a po
travinami a na viem bylo dovozné

taplaceno Té] přitla směnka n

1121 na kterou ě4tku lfl přispělo
několik mých bývalých Ž4ku Pan

J I pirk minulé dva roky

ta tiku platit viechny poplatky k

témuž spolku což Jmne mi: dluho
vali a to nám též bylo darováno
což jest asi tvlástnl dar jeho
Jména všechna byla zamlčena mi

mo téch mých žáku Jak ceníme

vysoko ty dary ale tu laskavost a

ochotnost kterou jutě nám drazí

přátelé projevili tu oceň ujem mno
hem výše Jestli ae vám někdy
budem mocí odměnit to bude našn

přání ale doufáme že se to nestane
v podobném pádu Nemám slov

pohotově se vyjádřit jik nás to

dojalo když jsme odnikud nic ne

očekávali a nežádali Vše co při
šlo došlo v pravý čas a v takovém

sp4obu že kdybychom Váta naše

potřeby napřed byli sdělili rak

byste tomu nebyli mohli lépo vy
hovět Vzdáváme vám všem drazí

přátelé srdečný dík Žádné místo

jsem nikdy vío nemiloval než ten

český Wilber Mínil jsem jít sem
na čas k vůli zdraví i též proto že

si zde dříve k něčemu pomohu neb

tu byl "boom" a tím pevněji pak
se zas na dobro ve Wilber usadím
ale rok 1800 03 a 04 mfij plán
pokazil Jestli se mně ten plán
jen částečně zdaří budu spokojen
Nic než Wilber aneb Californii

bych si přál za mfij budoucí domov
a kdybych náhodou zde došel kou-

če mé životní cesty a do Wilber
vío nepřišel tak po smrti af mne
tam dovezou

Ty moje žáky a školy často vi-

dím před sebou a často se mi zdá
že jsem teprv včera od nich odešel
Mnoho jsem se nezmínil mimo že

jiem silnější a zdravější Jsme
zde z většiny též veselí Nebýt
sucha II li byl by dnes daleko

Čtyry asi hlavní dráhy sem mířily
a kapitál se zde hodně soustřeďo-

val když rok 1800 to rozprášil a

rok 1894 snad dodělal Teď máme
zásobu krásného Šatstva na dlouho
a potravin do žní Teď kdyby ten

pán co mně dluhuje těch 17355

který žádal o poshovění jeden rok
ač jich už uteklo sedm mně tak tu
částku poslal to by mně koupilo
semena a krmení a velmi by mně

to teď pomohlo S pozdravem
V J Štědrý

Llnwood Neb Ctěná redakce:
Sníh zmizel a led se rychle ubírá
za svým osudem Slunéčko vysílá
k zemi tvé příjemné papraky
Vracejícím se teplem jara vrací

te též každému hospodáři a vůbec
každému člověku nové starosti

Po zimním odpočinku cítí farmer
novou sílu ve své paži a čilou od

I bodlanost ve svém srdci Mnohý

umie moci lanovým poiaiiem
I praoovati Mnohý by velmi rád

(' ta sebral a jel n&kam na východ na

ir4ci neb xde není ofi íavadit ale

jeat raa to nemožné neboC kdo co

mži vraxil do farmy prodat nic
r nemůže jelikož nikdo nic nekoupí

y tk f lyl nucen oecbat víe jak
I atojlaleft a j't holýma rukama

k Pr0'
ť t°rao a 14 dnf 8era
'

ÉlovÉk mel dobrých třžkých pár
kooft řemení ponu He sedlem

piaoniu a uoora Kamna a ve
' 'chtěl uouze 130 abv ho mohl do- -

aUt do Milwaukeeaaoi ta tu cenu

to nemohl prodt vftbeo jest ade

nnncA Ir mtv trtminf liríiřeí v fii- -- - -r —ji
I du že by ne nřkdo chtél nad těmito

i bud4ky amilovat a chtil iřjakou

ÍV hřivnou přepěli promiň necnc to

'íaSle lankavě na duchovního qr&vDÍC
i

htÉi i(jem „třwf4:o i ro holku
i ce fdejSlho katolického kostela

J Ilev Cha Hreitkopfa Alkinnon

rvNebrai!kaoD nejlépe mi vé onad- -

Cf niky tké ví kdo podporu nejvíc

J potřebuje V pádu že by toho

i '' bylo D celý želeaniřní vflř a cmi- -

lo v4m aadánf nijakých obtíží

J douf4m že by ne i o dovotnó po- -

í
' ataral

Se ardeíným poadravem aname- -

nám ae véí v ústě oddaný
Jul KalkuH

HoruM ltliifř N-- b Divade luf

i)ředtavení poř4danó adejSími

i f

I

'
í

i

i f

ochotníky ao m m ichiio e noine

Lavitevé dle čenoz ue hoimiu ze

kraiané adeižl lnou uvřdomélými
mÍaJaui! ArtliAfnt L 1 9 1 fr rnwlnílr

'lan! alrtnlf tta ! naif nirodrimti
k v

JVM

Dodoorovati Ochotníci ačkoliv
'

' ''a í av _ t_t 11 l f

ebrili k pl„4mu u„kojo„
i obecenatva Též dřtfkó deklama- -

) a nCuilnoZon iiřod divilillcni bvlv' - - — 1r f j
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