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300 do il btiM po akru Vial

jaem li fiJro hriiflhorA plonioe
jaírtienn a ovsa na okáikn - íelý
jeden den Jsem věnoval prohlídce
poiemkrj a Jeden den vodí a totrtfl

lavodnovadrnN jlmii ttt mu

ím doiřiat le ipoleínosl tav má
dontl b v íoe vody na vi l nelij
k lavodAování ivýcli poierakli spo

třebnje On prodává na vidy krt

volníme! potilfvánf poimkm 95

palou vody pod tlakem 4 palců to- -

1 ni 40 akru poiemko od ) dubna
lo li listopade nepMrlítí (Ne
ní li vám systém tento itiámý po-

pila vám ho lépe vpffítfm dopisu)
Vo e poiernkft týiejiou to ty nej- -

lepil jaké Jaem kdy vi líl a chop-n- í

k lavodAování Kal Jý palec eo
si kdo koupí stojí asi i centu na

akr na ndrJovánl strouhy v pořád-
ku Při tom všem nesetnal jem
jinou vadu jenom tti le to všecko

UK v Idaho kdyby bylo to v Neb-ruc- e

bylo by vše mnohem cenněj-
ší a v okamliku rotebráno MúÍ se

tailbily potemky tak le zakoupil

jsem 200 akru a pakli se sem budou

Ceši trocha usatovat hodlám za

koupili ješ'6 více jelíkol voda a

všecka příprava tde Jíl jest (spo- -

lečaost tavodfiovaU letos asi 3000

akrft) Nevím tedy oo by mohlo

ještě v cesté stát aby tde nebyla
jedna z ne jlepšlch osad v Idaho
Někdo třeba namítne že je to da-

leko na západ obilí a dobytek jest
laciný Ukže člověku netbyde nio

ta jeho dřinu Ale prosím ke--
krtěte mi co doiUno u nás letos

farmer za kornu neb jiné obilí neb

dobytek A obzvláště ti kteří vy- -

sehli a nic nesklidili aneb kterým

kroupy sklidily a oni musí nyní

nejen pro sebe alo i pro dobytek

kupovati tu se vás tážu co jest
lepši: lacino prodávat anebo lacino

kupovat? Krajinu tuto nestihají
pohromy jako krupobití a mokra a

proti suchu si pojišťuji vodu a nu-ch- a

se proto nemusí nikdo bát A

pak když tde jiní národové prospí-

vají proč bychom nemohli my?
Poslední dva roky neúrody v na-

šem okolí spfisobily bídné obcho-

dy a pakli by se ještě třetí rok ne-

urodilo pak nu co pak? Musíme

se ohlížet po nějaké jiné straně a

pojistit si existenci pokud jest čas
a to mne právě ponouklo vydati se

do Market Lake na prohlídku a

přál bych si aby se tam vydale
více spolehlivých a tavodňování

malých lidí na přehlídku a pakli
by utnali že tato krajina jest nám

sp&sobilá a výhodná abychom se

tam usadili — Tržní ceny v Mar-

ket Lake jsou následující: pšenice
55c 100 lb brambory 25o až 30o

ta 100 lb Jest jich d)st oves se

skrmí a ječmen a brambory asi

také J Ledvina

Lincoln Neb (Polytechnío InBt)

—Ctěná red P Z — Dne 17 srpna

odjela jsem z domova abych nastou

pila studie v Lincoln 1'olytechnio

Schoo) totiž tam kdo dříve stará
Western Normál College ae naletala

Jak jsem nový tento ústav pomalá
libí se mi velmi neboť nalétá se zde

vše jak dříve bylo až na tnačné

opravy v budovách nové řlzeaí nové

vyučovací methody mnoho předměta
tde přednášeních které se dříve ne-

učily jakož abych netapomČla zmó-n- a

té stravy která jest pro nás mladý
lid velice potřebnou ku výživó tíla

když duch pracuje Jak přítelkyně
má a mfij bratr kteří ve W N Col-

lege studovali mi sdělili byla strava

spatná a chudá proti nyní neboť

žijeme za ty samé peníze jako ve

skvělé domácnosti Kdybych popi-

sovala naši stravu zaujalo by to

mnoho místa a proto jen tolik že

vše jest chutné čisté a vScbo dost

tak že žádny naríkati nemusí jako
dříve O novém ústavě jsem se do-

zvěděla ve Vašem ct časopise z dři-vějšt-
ch

otnámek že p E Táborský

vyučuje tde češtině mateřnkoa to

naši řeč což mnfi sem přivedlo

F C Molisova
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— My nU ntfe po lspal laifláme

vam náslsdujlcl resoioot přilítán v

minulé ahAil Českého Politií-Uh-

polku v Milligan na to v politické

choti v Mborty rrtcinktu tou 14--

doatí aby poslána byla ve sloupcích

VaScho lidu (íril veřejnosti

"My Členové Českého 1'olitickéhe

polku v Milllgatt a Libert prrc
Jixlnohlaané m uanáifme a avé usne

smi veřejné pronášíme fe nikdy

nevíříme v utahován! náboženského

přesvědčeni do boje politického

aneb veřejného a na tákladé toho

poráželi muže jinak če#tné a chopné

kterél jndnánl aa pochybné prohU-iiijem- e

z dvojích příčin : Za prvé :

Nikdo není oprávnén jiného obme- -

tovati aneb citelné poékotovatl Jen

proto že Jeho nábožen-

ské jtst rotdllné a za druhé Ústa

va Opojených HtátA na Jejíž fietření

a fichranu jsme přisahali tjevné

jednáni takovému se pHč(

"A ponévaft tajný spolek mám

pode jménem A P A těchto osob-

ních práv a tásad naAí ústavy nešetří

a náboženskou nesnášelivost do ve

řejných a politických bojft tanášl

námi ta škodlivý a zhoubný se pro

hlasuje

"Dále vyslovujeme své potešení
nad tlro že strana populistická státu

Nebrasky navrhla ta nejvyššlho

soudce Samuela J Maxwella muže

pevného a čistého charakteru a my
si přejeme aby bylo navráceno mu

místo které korporacemi a dráhami

bylo mu odejmuto a on aby opét
sloužil svému lidu jemuž vždy včrné

oddán byl
'Konečné pronášíme svou nej-hlu- bél

sympathii se statečnými syny
ostrova Kuby kteří aby svobody

vydobyli sobé a svým dítkám své

statky a životy v občť vlasti své při

nášejí
S I KotoryO ReBolQČnf
JoBuph Jícha V

Tbor'
Frank Hrdý )

Market Lake Idaho Ct příteli

p Rosický: Jelikož byl v Pokroku

Západu ohlášen výlet na 22 t m

na zavodňované potemky do Mar-

ket Lake Idaho a jelikož jsem do-

slechl že se tam bodla několik Če-

chů z Iowy a Nebrasky podívati

vydal jsem se tam také toho dne

abych sobě jmenované město pro-

hlédl K výletnímu vlaku jsem se

připojil ve Fremont ale sklamání

moje bylo nemalé když jsem shle-

dal že jsem z českých výletníku
samoten na vlaku Nerad jsem jel
sám ale jelikož jsem už byl vy-

praven nechal jsem se vlakem uná

šet až do toho slavného eldorada

Market Lake Dnes 26 října zde

trávím třetí den a tu masfm říci

že jsem tu krajinu našel právě tak

jak byla nedávno v Pok Kápadu

popsána — Navštívil jsem osady

na východ ležící a shledal jsem je
snad lepší nežli jsem očekával a

ani jsem nebyl překvapen když

jsem ae ootl mezi Mormony nebylo

metl námi rotdllu oni Jsou lidé

jako my — Též jsme navštívili

dva tábory rýžovnlku zlaU a viděli

jsme několik prospektu na východ

ní straně řeky Úrodu jak mni
bvlo udáno měli rozdílnou dle

vzdělání a opatrování potemku
Na první aetbě sypala pšenice od

31do60boŠ14 a oves něco výše

v jiném místě udávali že aypala

pšenice od 60 do 80 bušia a na je
dnom místě udali že aypala pleni
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ItMrřll tak JfllcI 7(a)40ll4
iuAIIÍ ii akru llUrnf naí" Uxl i o

jťt ylřhk a fk ovm lito korná a

hfímlwiry Mimo to jn iH círok

(ořgliurii)(kolikrý kifTiraki kuku

fíin (Cafllř corn) milipta rir eorn

jf)ruIi-k- á kukufice (Jerualm
cora) a Jmo Obycíjaé trhové cpdt

jaou t! Jak rj4aleIoj#l jlenir 45—

&0 ct-nt- tuil orra U0—35 lito M --

40 kukuřic 20— 25 brambor 40—

45 Jablka £0—1100 uifcalo a vejce

1S fctitft kufata fl centft libra neb

20o kua Konfi nyní 2a!ný nkoui(
ala hovííí Jobytck m& cenu dobrou

Vq ři Jou U-- laciní T&da Jent tu

lobra a kdji Jest doat ?lthy ted

výnonníjSl nel co Jcm kde vidil

1'oremky Jmou ade laciné od 10 do

♦ 10 akr to m male vybrat Kdy!
mi hotové tak inkte koupi Mám ta
to le řaHy no imřnl a to tde bude

tmo deiťft doHt a tu pak dojista po

zemky vstoupnou v cenřtak la kdo

by chtil kupovat mil by teď nejlep
řl pfíleíitOHt neb a to mhle víecko

tmčnit jedním rokem Jakmile nám

přijdou dostatečné vláhy' tak tas

přijdou úrody a potemky se opf--t

budou v ceno tvedat neboť snadno

pak stčžl při úrodS z jedná čtvrtě

tolik co za ní dalJuout u ovšem také

lidé 2e nicnťtachovijf tft-b- rcřli

úrodu OvSem takoví byli v IowS a

jinde jou též Jsou tu ale též tako-

ví kteří se každoroční zmáhají i při

menši ůrodé Tady neplatí staré při

alovl: "Čovříe přičiň se a já ti po
mohu zde ti kafdy musí pomoci

poutě sám Teď máme před volbou

a kandidáté nadkkakujl jako ty ko

bylky o ty není noure ti se bláni

jeden vío než druhý — Se srdečným

potdravem Vái Váo Susanka

Dodge Neb dne 28 října 1895

Ct redakce! — Tímto vás žádám ra

uveřejnění téchto několika řádko

kterých si rnyillm naSi krajané po-

všimnou a dají si potor při pojišťo-

váni svého majetku Já mohu nyni

udat každému určité která spoleé
nost ae dobře pořádá a která ne neb

naše městečko mřlo velkou ttrátu a

společností bylo rde 8 neb 10 Home

of New York spořádala nejlepňí
OdhadčI srážel každému avřak když

priíly pěníte přišla každému úplná
částka na kterou byl pojiňtén Na

tional Aetna German of Freeport a

jiné pořádaly dobře také ale Home

Fire of Omaha pořádala málo více

než 70 centa za dolar Pan A Svo

boda měl pojiStčnou svou obuvnic-

kou dílnu na $250 Tu pří pořádno-

sti se našlo že nemá lease ca lot a

tak mu dali pontu $125 Já se spo-

lečníkem jsme rařli pojiňtční $1200

na stavbu vnitřní zařttenf a aklad

lihovin tu při pořádnosti pro nedo

statek knih které by ukátaly úplný

stav obchodu udélal nám odhadčí

srážka $416 a tak jíme obdrželi jen
$784 Vůbec tato společnost ze všech

nejvíce vyhledávala všechny možné

kličky aby ae vymknula placení a

tu objevilo že v podmínkách po--

jišťovacích v pojistce jsou velmi

mnohá opatření kterých pojiátčný

nžkdyniietřitijnemuža Proto af

každý ti přečte pojistku a každou
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podomní JrdnaU-l- e ktrM Ja rill kdyl odhjrdoa Jrdrn rtroj aa týden a muoi na kaidlm vydllatl
lift Tenta Jrojl výdf Hk my nJira odť ratalíím tiMMma a jmr pnwtradiilky mail nlal a t
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fáry la n jvm t anat troja lpatiillt a PKOTOvtCnl Z tobo aa4 kldý° la nvjpoa to li-ln- í

JtX larliiřjll nylirl rnbla m pNufdílt U )hih
ala lavnljll arl ta poloviční erna poat Jn proto

Edo by anad o tou eboval phf nfjakoa
aaraceat

Redaktor tboto llata pooltvlalm kdrn
dftva aal! atroja ItororatJc attlngcr Bttt44 a

to tm) tok dokonald a dobra Jak laa Ja (hotovit
U t první raky ca cena továrnu

pocbybooat tubo apotarllaJarM ba vla awdand

ttMlt Pokrok Zlpadn" va iv domacnortl a4

vtaatulbo putnluf a ikui-noa- ll tlroj "Pokrok Zltav
da aa Mjdokooalejll Adrranjta Jednoduka
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