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Ještě a obracíme k Vám a k nallm
flákům m ládosll o nilskou pod-- v

ni Jak jit vim známo něoo Jsme

as 13 mil jsou prý nijací Četl načte-

ní jak ml bylo řečeno v městi

Tamnfj4( potemky mají v rukou

Spekotanti V městech maji doha-

zovač Těch Je tam v každém

místí ntkofik drží takřka stejnou
cenu llyla mi nabízena celá sekce

K)temkti tt Hsnrietta jen dvi míle
od města ta 7 akr a vA mil na jih
ta $1 akr tth je tam dost v 6va

lech a při potokách nejvíc dubovi
Voda leckde navrchu pramení % stud

ni vsuly mělké a co dít něho JiJ

kolik let nevreubeni a nio se nese- -

ca Jil od vis obdrželi ale na 70

blav J to velmi milo k Aleti Od

svitlenl kdo jsou a co Um chtijf
byla svolána schůze obchodní ko-

mory kdei bylo usnášeno bude
o nii okres postarino le totil
velkoobchodníci a ohehodní komo-

ra společni nám tailca obilí dl

potřeby a dle cen trhových beie
všeho výdělku a le obilí to prodá-
váno bude nutným Za jistotu
byli spokojeni vzít morgio na úro-

du a nebude-l- i úroda le nebudou
nio ládat

Přijeli tedy listupcl naši doma
svolána veřejná schfite uvědomit

lid náš jak se věci mají Velká
síft přeplněna dychtivým lidem

Každý si oddechl a Sel se spokoje-
nou myslí domů Zdálo se It máme
vyhráno Svolána schůte v rotlič-nýc- h

townshipech okresu kdel se
rolníci sešli by udali mnoholi
obilí potřebují a celá suma pak po

f htbo okresu m Jn jedním doslivá
ló velmi fnilo Mime do okresního

města 60 mil nl to k nim přijde J

k mouk rozprášena a šaty rottrhiify' Hnad v tom nejsou krajané nikde tik
h tU Jiko my si v severovýchodním
rhii Custer eonnty V sousedním

f Valley Jsou fsrmeři mnohem atarsl

A i aimolnějil doslávi jim lepši
f podpory n#l nám Vjrtýki h nim
l le se neumí ne patřičně dovolávat o

TnaAebo okresu Však ai %h dovo

Jakýsi pud Klí moji hlavo a adi
mi le mi povinnost kile bych na-

psal pir řádku do veřejnosti by

Čteniřitvo české potnalo postavení
ideJIfch českých rolník! Neble-din- t

pověst co pisatel neboř Jest
toto snad ponejprv co do veřejno-
sti plil ačkoliv jíl po třinict rok A

obyvatelem tohoto okresu Jsem
Hod lim vypsat holou pravdu co

se týká našich poměřil

Není třeba ani udivat le byla
krajina tato roku 1894 postižena
suchem neboř se v časopisech Jen

hernií zprávy tu věo potvrzující
Okres tento má v hranicích svých
kolem 300 českých rodin Asi 00

rodin te sU živí se rolničením
Svou pilností a vytrvalostí domohli
se krajané adejSl úvěru jakéhož

myslím ládná národnost v této

krajině nemá Jinak to dopadá
dnes Koku 1803 přišlo krupobití
kteréž tasáhlo téměř celou tdejší
českou osadu Krásné (idolf v

Kterémž dozrávající již obilí se

vlnilo a dobrou žeň slibovalo v

několika minutách krupobitím pro-

měněno bylo v pustinu Korná

kterž po krupobití opět se rottele-na- l

a částečně úrodu slibovala
zasáhnuta byla horkými větry kte-

réž brty následovaly a téměř úplně
zničena byla Ilyl vsak dobrý
úvěr Ačkoliv přemnozí do dluhfi
se tím připravili nevzdali se na-

děje že rok 1894 úrodným bude a

sklizní pak dluhy vymazány budou
Přišla však doba jakéž v této kra

jiné pamětníka není Sucho po
celé léto trvající proměnilo naši

jindy úrodnou krajinu v pustinu
po níž hladový dobytek a zasmuši-

lé tváře farmera pohybovali se

bylo viděli Zimu jsme přestáli
Llyla pro mnohé velmi krušnou
avšak podporou odjinud a penězi
okresy povolenými bylo s to udr-že- ti

tělo a duši pohromadě Na-

stala nám však nyuf doba nejborší
Se strachem pohlíží našinec před
sebe a táže se: "Co budu klidit

když nio nebudu síti?"
Naši krajané nejsou zvyklí ob-

dělávat 30 neb 40 akr6 každá ro
dina průměrně 160 akrfi obdělává
Počasí jarní praví že jest již čas
k setí Zákonodárstvo naše bohu-

žel nezná neb znáti nechce potřeby
naše Samo sobČ službu povolit
dovede O všelijaké rozdíly poli-

tických náhled íl svých hádati se

umí avšak na čem by jim nejvíce
záleželi mělo nechá běžet Kdyby
suma 1200000 kteráž nyní povo-

lena býti má povolena byla na za-

čátku zasedání nepotřebovali by-

chom chápati se "pytle"
Nechci ct čtenářstvo týrati

dlouhou litanií aniž hodlám ct re
dakci k netrpělivosti dob nati Měj-

te se mnou krátké strpení a vy-

světlím vám že neležel zdejší ld
za kamny spoléhaje na poslední
chvíli a očekávaje semena k setí

Když bylo vidno že nám není
radno na zákonodárstvo spoléhati
svolána obecní schůze v níž se ro-

kovalo jakého prostředku je třeba
se chopit bychom semeno obdrželi

Byli zvoleni tři muži kteří měli za

úlobu odejet do východních a se-

verovýchodních států úlevu hledat
Sebráno pro nč $150 na cestu
Zdálo se mi při vybírání těch po-n- ěz

jakoby mnohý poslední halíř
dával a všichni rádi hřivnou při-

spěli neboť každý ví že když ne-

má farmář nemá též obchodník a
a nebude-l- i farmář sít nebude kli-

dit
Dva jeli přímo do Minnesoty

pro pšenici Mluvili a Pillsburrym
největším mlynářem světa Oo

pravil: My musíme zásobit Dakoty
neboť jsou nim přednějšími Jeli
do Davenport la a jednali s ma-

jorem města Ten pravil Že udělá
co bude moci řekne li guvernér
našeho státu Že jest toho třeba

Telegrafoval guvernéru a obdržel

odpověď že Nebraska se postará
sama o sebe 8 tím telegramem
předstoupil před naše zástupce a
tázal se co prý můžeme očekávat?
Odtud odjeli do Chicaga Předně

íli na obchodní komoru Po vy

loh a !e vláda potřebuje kafdý rok
HO milionů dol ku placení blnýeh
výloh col jde ví na ňoet poplatní
ctva Oni nepečovali o nás nýbr!
jen o avAj IUb a řidni ai tam na

drobili A nrjen pro aebe nýbrž také

pro Hotscbildy a jiné podobni cha

diky My arci musím 6čt aapla- -

tit a přece nim nenechali ani len

miterný korfiik A mají prý ruce
čisti a kapsy prixdnél Tímu anad

věři Jod Hlavie ta drží dobře reci-

procitu nicota t)teo ale čtenářstvo
chce také něco avi penise co Je

pravda Kde je (a Její neodvilotf
To už Je dávno lo není pravda! De

mokrati mají listopadovou chřipku
a ta prý není k vybojení pokud ně

jaký patentní doktor se nenarodí
Ale to bude trval dlouho tatím de-

mokrati tapomenou jak se Jmenova-
li "Amerikán Je také neodvislý
ale přece měl radost před dvěma

lety že byl svolen demokratický
president a demokratický kongres i

sliboval od nich vXechno dobré Ale

sktamal ae také Šeredni jak viděli t
jeho úvahy o práci kongresu Prý
uplácení darebáctví slodějstvl ovlá-

dalo demokratickým ničemným se-

nátem Pohoršení v celé semi bylo
veliké Výsledek darebáctví demo-

kratu v senátu byl že oadcAlo b ros-

né potrestání celé demokratické

strany JJyli prý biti jako psi a ani

jedna rána nebyla nesasloužoná Po-

kladna je prásdni a vláda dělá
milionaké dluhy — Takovou teď

spívá "Amerikán' ale tfistane ne-

pochybné nadále neodvislým a bude

demokraty podporovat —

Sotva se kongres odročil Sel táta

na hon ale ryby prý nyní neberou

Tak vytřel kongres i president srak

nejen nám ale i snad rybám a my

pořádá jeStě čekáme na ty slfberé
dobré časy Jen jestli ten kongres
tam ty dobré časy ve Washingtonu
nezapomněl aby ae pro ně nevrátil

Co tam nechali to anad už bude vSe

chno pro nás abychom ae o to roz-

dělili Poailniž vás bodně tlustý
karibáč! To vám přejí viechní vo-

ličové! Na ohledanou ale někde na

samotě kde nejsou policajti aby-

chom vám mohli citlivě poděkovat
ta to vadě namáhání co jste pro nás

vykonali abyste neřekli že nejsme
uznalí a že choem něco zdarma Dali

jsme Vám už tu listopadovu chřipku
a jefitě jsme odhodláni Vám něco

přidat To jste to dopracovali!
S pozdravem Váá

Josef Skalický

Iodgtt Pole Neb — Ctěná red

Pan Anton Krupička vyslovuje ve

svém dopise pochybnost o pravdivo
sti některých ůdajft v mém přede-ilé-

dopise Co ae tče ukradené

ho pytle mouky podotýkám že sám

knět měl věc tu ta předmět avého

kátání a přijímal dary pro onu rodi

nu S tím vystěhováním jest to

podobně Pan Krupička dotnává

že se čtyry rodiny odtud vystčhova

ly a dvě že jsou nazpět My vidíme

jen jednoho totiž pan Jeník st za

lo vím ale o následujících kteří byli

tde usateni a odjeli: KutiS Winkler

Večeř Vavruie Pochop Šašek

Wercl Paiek ŽabokrUlcý Faramt

Pavlaa Adamník Lapii ml V

Klein J Klein LukáS Itosák Seda

Librcajt Paní Hlava Paní Šimka a

jiní dva kterých jména nemám Mu

že to být že pan K ae atál občll

podvodu že snad o celé věci nio ne-

ví a někdo jeho jméno bet jeho
vědomí podepsal V úctě

Anton Kříž

Cnba Kan— Ct redakce! Chtěl

jsem seznati trochu polední státy
totiž Strip Oklahomu a Texas a tu

Ml jsem vyjel 5 března po Kock

Islanské dráte aldo KinggoldTeias
Montgomery Co severně od IIou-sto- n

Tam jsem si najal povoi a jel

jsem (jo Jlenrietta odtud na sever

tpJl 1'ftda Je červená'ale voda v

červeni temi je bdi ale měkká Jako
I

t cisterny Hhledal Jsem tam visdy
asi stejnou tem I vodu a polohu
vlnitou přes víe lo líteml kudy Jsem

jel V Tu ii a al do Caldwell Kas

Myslel jsem si s počátku co by ta

červenka mohla rodit a přecjem
pak shledal !e ta na pohled daremná

tem rodl tak bez hnoje jako u nás

černá Mám toho přiklad u Cald

well Tam někteří t nalich rodáka

Jsou tam jil dvacet roka a jik jsem
shledal klidějí pořád a také nehno

její ač ovsem loni byli poníženi au-che-

jako my a jako vůbec vAechny

západní státy Pp členům české

osadyo nichž čtu jil po deUí dobu v

Pokroku Záhadu radil bych když

by měli jltdoStripu aneb do Okla

bomy aby jeli až doTexasukdež mo-

hou zakoupit pozemku mnoholi jen
budou chtít pohromadě aneb v blíz-

kosti Jestli je v Oklahomě hrnyt
(zlé mouchy a komáři) toť se ví že

je to v Texas také K vlili tevrub
němu seznání všech poměru a okol-

nosti krajiny i podnebí mčl by vy-

slanec pobýti v krajino cvý rok Na

takový podnik bych já sám přispěl

poněvadž se mi ta krajina dost libí

obzvlášť na chov dobytka žo ho tam

nemusí krmit 8 aneb 10 měsíců jako
u nás aneb v Nebrasce Dvě mile

od Kingold Texas má jeden

jednaUd 3200 akrů pohromadě vět

šinou lesa za 17 akr toť se ví že ra

splátku však jak jsem pravil že v

každém městě je více jedntteltt a já
ovšem nemoha říci jestli každý může

dát dobrý kontrakt Také jsem viděl

že se mnou přijeli t Iowa a Illinois

nějací Spekulanti a jak jsem slyšel

zakoupili tam pozemky na Spekulací
Že tam nepanujou takové větry jako
u nás to jsem přesvědčen poněvadž

jsem tam neshledal závěje od větru

nafoukané třeba okolo stavení jako
u náa ovšem muže být že tam su-

žuje lidi zas něco horšího to člověk

najednou ani nezví ani nepozná
Jestli se nedozvím nějakýchne přízni-

vých zpráv do měsíce srpna letos

tedy buduli živ a zdráv se tam ješté
podívám Mnohý snad řekne že mi

toho potřeba není ale já myslím že

jsem v Americe V úctč

Václav Pelecký

Odar Itapids Iowa — Ct red

Chci zajít na venkov sbírat na obilí

neboť zde je též bída a bylo jich tu

moo vybírat tak že to lidi již mrzí

Prosím uveřejněte náledujfcí co mi

byli nápomocni v Omaze a South

Omaze: Aultman ATaylor MacbCo
10 Omaha HeeCo 5 U 8 Sup

ply Co $3 Euclid Martin 2 Jos

Fibiger II 60 poli: Jan Vránek
I Levi Jos Tuček Jos Enggomos

Avery Planter Co po 50c: W J
Fanferlík Svačina Uros VFKuncl
W J Manly Mary Kříž po 25c:

E Čermák S A Herinek Kruml

Havlíček Melcher J N Hroch-To- s

Krejčí Jos Vopálka Fil Suchý
Jan Svobodí paní M Svačinová

35c — V So Omaze: Hessie Kane

II po 50c: Ant Modak John KouU

ský Joe Vomáčka John Stranabor

Henry Ouest J M Lininger Co

Marie Vomáčka F Koutský John

Stymole M Pivoňka Ant Formá-ne-k

po 25c: Dr Schinner Joe

Blaha Fríend Čeněk Hrabík 20c

V Pivoňka 35c — Zatím váem do-

brodincům diky vzdávám a volám:
7ar!f vám tra mkm I I sja-tsv-l n f

S úctou Job Veverka

Uvinf jest marné Já se chtěl vy-

půjčil $20 na kanku a dával Jsem 10

ročních telat t asruku a bylo mi ře

Čeno že to nemohou udělat Nikdo
snad bude namítat abych Je prodat
semeno al koupil ji to ale udělat

tifmohu neb je to celý můj hotový
kapitál MOj milý přítel p Štědrý

drobátko mílí tou katolickou

podporou Vfdyť Jsme od niob též

dostali mouko ale a tou podmínkou
má každý odbfrat Jejich noviny

Ul jicb tady máme patery snad ca

darmo do nového roku Dalo by se
ř o lé podpoře hodnA psát ale pone
cbira to moudřejším Snažně pro
sfm jeslli můžete pro náa něco uči

nit učiňte bet prodleni neb čas ul

je tde k setí a my nemáme co Je
náa tde 13 rodin které zastupujeme
my následující výbor: Jan Nedbá-le-

Josef Štětka Jan Drobný

Palacký Kan — Ctěná redakce!
Již delší čas jsem nenapsal nic do

[veřejnosti a moji známi by enad mo

li býti v obavě že lnemanká tmrzl
ae to letoínl timu thusta

(ak Nu tmnlý docela donud

jen tak tak na polovic a to mn6

a polovička amrzla při těch alibova-ýo- h

dobrých časech Tu druhou

'ilovicí jttem šachoval pro ty dobré

apy které jedtě přijdou abych také
řit£ Déco uíil Jaem již etár ale

lbré časy bych ai troufal jeétě vy

jržet Před dvěma roky před pre- -

dentnkou volbou přijel nem do

diiwortb nějaký holomek a tak ur--

lt6 ty dobré ía#y vykládal jakoby

bylo již pečeno jen proatřít na
il a dát e do tobánícka Náa

yiíci o dobrých časech ani ne na-

rd lo že by takový úMužný chlap

j ky mohl lhát Proto ae nediv mi-- I

čtenáři že ten blafon náa tak

yletl
že {nme mu íli na lep Každý

tději buchtu mákem nežli korňák

j i ted nemáme ani ten korňák

v- - js( ayatém volební jest ten že

Ch) chceme svolit udoláme před
o jménem křížek což se považo
lo ta dobrý výnalet že prý ho

írt nevecme an se kHže bolí Ale

to ae a ná neosvědčilo My
Sehookresn(ho pokladnika Dicka

ti i pokřikovali a přece ho čert
Co! pak by bylo o něho sa--í

jho ať by ai ho měl jen kdyby
V

byl vtalty "němé" také sebou
y:t babiěka říkávala le prý íert

Jy aanecbává po sobě nějakou v 6- -

ale po tom nezůstal ani a

fdy takového padoucha saneae do

jakého(dalekého pekla kde by ho

ioý neniíel ai kdyi se vypiáe
Uká tuěná odměna pak ho přece

lapí To je ten lep na který ae ti

ci chytají My jej v kleci již
trne ale nevíme jakou bude tpl- -

Do konqreau poslali jsme také

covníky na jejich Čestné slovo že

náa vydobydou blahobyt lepší

jsme měli ale oni náa Šeredni

jímali Mohou ae honosili poutě
„i le byli atejněji rozděleni nežli

% starých dob na té vinici páně t
poslední jako první vsáli po

mom penísi ale kteři tana nebyli

oauii dio

slána byla obchodní komoře v Chi-cag- u

Suma ta byla osudnou neboť

podmínky pod jakýmil obchodní
komora semeno slíbila byly tuze

lákavými Mnotí udali mnohem
více než skutečně potřebovali
Naši zastanci opět jeli do Chicaga
Jakmile se dotvěděly ostatní

okresy co okres náS má dostat
hrnuli se horem pádem na obchod
ní komoru Žádosti i jiných okre-

sů a nerozvážné řeči připravily nás
o vyhlídku Syn Sterling J Mor-ton- a

člena Clevelandova kabinetu

vystoupil právě když jistý boháč
1500 chtěl přispět a pravil že byl
v Nebrasce zrozen a vychován a Že

ví že Nebraska se postará sama o

sebe Iloháč onen odešel a neupsal
ničeho a dle jeho přikladu spravo-
vali se i jiní Dne 8 března bylo
sebráno poutě $12000 i nichž
Armour & Co upsali $5000 a Union
Stock Yards $2500 Sněmovny
stáli Connecticut a Arkansas chtěly
povolit po $5000 trpícím státu na

šeho avšak guvernér děkovav ta
jich laskavost pravil že Nebraska

pomoci nepotřebuje Jaký div?
Železnice staly se našimi dobro
dinci ! Dráha C B & Q kteráž

západně od řeky Missouri sluje B

it M dává do veřejnosti že vše-

cko semeno kteréž bude darováno
komukoliv a posláno po jich dráte
bude dovezeno zcela zdarma Do-

zvídáme se též že jiné dráhy ná-

sledují příkladu toho Nezbývá
nám tedy nic než provolat k na-

šincům: "Pošlete nám semeno

abychom mohli síti!" Dejte nám

příležitost pomozte nám a my vám

to někdy oplatíme netoť nevíme

kdy kdo bude pomoci potřebovat
Do 15 dubna nám dráhy dovezou
semeno a krmivo zdarma Je nej- -

vyšší čas by obilí bylo zde Každý
dar bude vítaným Obraťte ae na

své zásoby krajané naplňte pytel
neb dva pšenicí ovsem brambory
kornou neb jakýmkoliv obilím

dovezte na dráhu a pošlete to na
adresu svýčh přátel neb milých
sem Asi následovně: N N Ord
Nebraska in care V Kokeš Udá-

vám sde své jméno proto že dráhy
praví že dovezou obilí zdarma
musí však býti posláno skrz ruce

okr výboru jehož jsem zápisní
kem Nemůžete si krajané před-stav- it

jakou dobrotu spůsobíte ja-

kýmkoliv darem v tom aboru Ne-

máte li zde Žádné přátely neb
známé a chcete něco poslat mů-

žete to poslat na moji adresu a zá-

roveň mi udat co a jak s tím mám

d£lat Chtěl bych raději aby vše-

cky zásylky na někoho jiného byly
zaslány avšak nyní i od státu po

traviny pro náš okres na mé jméno
přijdou a proto myslím že by tak

bylo nejlíp Rád odevzdám kam

oo patří a kvitovat! budu v časo-

pisech budou-l- i tyto tak laskavý
kvitanci otisknout Udejte na ad-

resu zpáteční svou adresu bychom
věděli od koho dary jdou Nemáte-

-li více než buši obilí k zaslání

nepozastavujte se nad tím ale po-

šlete rám jej Nemyslete že buši

pšenice nepomůže neboť stokrát

jeden taseje 50 akrů

Krajané! Jest toto ponejprv co

krajané tdejší o podporu žádají
Pomozte nám nyní a až nehoda

trefí vás učiníme jako jsme oýi- -


