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jiat le mysle občanů Oklahomakých

jaon napjaté ke kongresu zdali kon-

gres Oklahom do svátku opojených
Států přijme aby jamo se těch od

preideota dosazovaných úřadníků

zbavili neb taková čeládka hledí

jen sama pro sebe Minulý kongres
nevěděl ku které politické straně se

Oklahoma nakloní a proto přijmutí
odloíil A jen pro tu stranickou

hloupost musi občané vše nechat si

líbit ať ut taková čeládka hospoda
ří a okrádá jakkoliv Oklahoroa

potřebný počet osadnictva tné to

jeit viditelné a letošní kongres máli

jen trochu cti tak Oklahomu do

svazku Spojených Států přijme neb

strana vládnoucí v kongresu dobře

ví kam Oklahoma minulou volbu se

naklonila Ze kongres pro farmář- -

stvo dobrého něco učiní bylo vidět

z posledního otevření Cherokee Stri- -

pu Kongres udělal zákon že osad-

níci zaujaté pozemky zaplatit musí

a ještě po zákonu pro domoviny usa

zeni na nich býti a každý osadník

který bydlí úplných čtrnáct měsíců

na pozemku může jej zaplatit a

obdrží od vlády patent Ale kolik

ze sta to může učinili' To kongresu
na mysl nepřišlo a který osadník to

učiní jest zlodějem sám nebe neb

musí od té doby taxy platit a tc do-

sti velké Jeden zdejší osadník za-

platil t80 tax ze své čtvrt sekce Tu

jest to zlodřjství od teritoriálniho

úřadnictva a na osobní majetek při-

razili teritoriálních daní 35 procent
sotva že se osadnictvo na pozemkách
ohřálo Celý Teritoriální Board za-

sluhuje oprátku na krk že tak okrá-

dá to chudé osadnictvo Vina toho

nese kongres že Uk zalidněné území

nepřijme do svazku Spojených Států

a nechá lid okrádat do těch od pre
sidenta dosazených zlodějů Velké

dobro by kongres učinil aby jsme
měli moe úřadniku sami volit Honba

po pozemkách: Za doby vlidy
republikánské kdyl dělník měetský
měl dost práce a dobrý plat ani mu

nenapadlo aby áel na pozemek a

farmařil A kdyby i mnohý byl chtěl
nedovolila jeho polovice to to ona
na farmu nepůjde je Um moc ko-

márů a hadů a všeho jinebo alého
Ale nyní Je jináo Kdyby velko-

městský dělník měl to maso a chléb

nyní co tebdál 0ovrbnul rád by to
snědl A tady ta honba po potem--
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K novému roku obdrželi jsme dopis
psaný Heinzem avšak rukou pončkud
zmčnčnou a podepsaný několika jmé-iijrté- ž

vesmfspadčlanými a jeho rukou

podepsanými kterýž zní:

"Hedaktore I'okroku a hospodaře
dopouštíte se velikého břichu a při
mo zlodejstvi nanašich krajanech
ohledne osady v Jibtho my trne tam
byli 4 Cesi a 3 Amerikáni vime že

jste uplaceni Dongres i vy a ti kteři
to chvali co tam bylí tež maji slibe
no bud I d lOO z ákrfl a nebo půdu
tež nam ty podmínky byli nabízeny
Jen proto jsme někteří vaš cikán-

sky list zastavili a zastaví ještě
vice krajanu že Bte si vzali za úkol
okrádat krajany tak špinavý spuso-be-

8 zme pracoval! 2 roky v Idaho
nad raze na Sekcu vime všecko jaka
jest tam krutá zimu a smečky vlku
že vše stači požrat rolnikom puda
přehnata vcene Železničním zlo-

dějnu naháníte a krajany chcete
okrádat my btidrmo o tom psat do

jiných novin a psali jnme již my se
nelekáme vas ani spolenosti my dali
naše pravé jména a davame nyni
varn tež abyste vedeli že Jsme tl

pravi co Idaho známe i vás Kdy-

byste byli zde nebo my v Oraaze
tak byste jisté dostali oba pilulka
známe vás vy — (I'ro nemravnost
nelze uveřejnit-I'o- z red) pracovali
jsme v Omaze několik let vy tak I

sam všecko byste radi požrali při
delnikoch nikdv neinti ale „ři!! !
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' aj j nrj n ubírat
me ani soudu my možeme vže při
sahou stvrdit!

Kolene Focher
TornaS Focher
Frank ř'ocher
Vincenc Focher
Ilau flagen
Frank Filipa
André Ryen
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nevšimn Ifed dny
obdrel red I Z opčt dopis od onoho
blázna neb lotra #tA 1

a na hiť „„a_xitit [" ni valeny pane
dnes jsem dostal dopisy Jeden od An- -

I":"" uunjr tm p r n jaciceiia
sekretáře z Market Lake ohledně
smlouvy mezi mnou a společností The

Tisnaae Uiver Irriiratlon Co po--

AiarKev ite lanno společnosti závod
novaci ktcra jtozemky tiabizl kupro
dejl ve vašem ctenera liste totiž jsem
dál dotaz jake by nám au procento
jista 8{)olecnoHt dala za váni I moji

práci kdyby se nam ]K5tHtllo jisty
pofet rodin najejich ixizemky dosaditi
ovSem váa jsem nezrnini! an jsem mři
dřív i mám nyní myšlenku ze jste tak
učinil již dříve by jste zavaSí práci

byl odměněn Bylo re i zdeleno že

kdíž 30 rodin seženu že ml daji 150 s

ákru pak mene nežli třicet rodin kdy-

bych tam dopravil ze mi daji dolar s

akru Nyni ovšem nevim jak jsem
vtom a pročež váa uvědomuji ůveci té

abych vana snád nečinil křivdu jelikož
vaŠ list pracuje ohledne založeni osa-

dy Irosim zdelte mi va5 oumysl

pakli mi ponecháte polovici členů

totiž rodin které bychom společné
tam dopravili pak budu pilné praco-

vat! uvecite i vjiných časopisech a co

koliv seženu v Amerikánu neb vjinern
liste připočteme je kvaňemu dobru

totiž členy co nyní máme a co Jeste
seženu bychom meli stejné budeteli s

tim uspokojen mate! i úmluvu jiným

směrem to ja nevím a víak já vám

moji zdeluji jen proto abychom snad

neměli nejake nedorozuměni

Jak mile vaši odpoved obdržím

uspokojivou pak pilně se veci chytnu
bychom to mohli úskutečniti Pakli

by Jste chtěl jen sam zisk miti stech
členu kteři jsou a přihlas! se ještě do

rok rok ii přál bych vám zdáni a ja
bych sam schančl naviastni pest v

jlneni časopisu ovsem nechci a nerad

bych va4 list opustil neb nejsem jist
Jestli bych neco spravil vliste ji:em
Ja vec Uu podrzim ovSem tisebe nebo

pocertech bychom osadu sehnal! kdy

by obecenstvo zvědělo mineni moje
jak myslím se jeste pamatujete kdi

Jsem se zmínil před dvourni lety že

můžete i vy zisk míli nejaky kdyby se

vec uskutečnila ja myslím že jste mi

vyrozuměl co minim čilí co jsem minii

hned dříve
Domnívám se že nám dříve bude

víra dana že nejsme zad ni jednateli
dle prvnich mych dopis u ja pracoval
na homstedy jen abich vice členou

sehnal a pak bych byl obrátil list

Kdybych eeznal že půjde v5e kupředu

nyni mame navlečeno ví© hezky Jak

myslím Připojte tež moje jméno mezi

osadníky a Ja budu pilné pracovat
I"rosím ya odpoved váa dopisovatel

v L'ct J V Jleiuz Globeville Colo

jezdil k vůli nám iHmjrres m Ameri
ce to se mýlíte Jak chvalozpčvv vy- -

lává v 1'okroku ze dne 2' prosince
avšak my jim celý zlodřjský švindl
zkazíme na dobro Já píši všem těm
kteří se hlásí ku osadě že jest to nod- -

vod" _
Pan KŮČa jsa jak známo mužem

rozvážným a bystrozrakým a znaie-
osobné nejen po dlouhá leta redaktora

nynrz tez red Hospodáře 1 ve
škery poměry a okolnosti za jakých a
proč po západě cestovat končí lístek
který onen dopis Ileinzňv provází
siovy: _ Soudím ze onen pán jest
bídný padouch"

Konečně 17 došel nás od Heinze
poštovní lístek následujícího znění:

Globavilla Colo 14 ledna IM
Ctěný pane Rosický jak mile bude
ktomu počasí hned se vydám nacestu
do Mar Lake mám rodin zajištěných
v Colorado pak až prozkoumám pudu
teprve vám podám ohlášku prozatím
vyjmete jméno moje z osady Co se

tyka Fochrů tl jsou více nežli spro
sťáci jsou spřížne ale nemohu jim
lepší čest dát! nežli tou že se vyrov
nají každému lotru a tež spatečníku
středověkému budell vůbec kdo ško-- i

1 08 ne ni(e to jin MÍlí ťochři
AmenKanum vm neza-- (

Mí 00 bvIÍ tež 8 Fbrama jestli tam
kdo no tana aneb n nv&em fa Mu I'

ady tež místu onomu Zašlu
vám dopis proti Fochrum

K IVlíii ! T r III

Nemáme co bychom k celé vřel do
dali leda snad bylo by upozornění že
oč pouze a Jedině Jsme usilovali a co

jsme odporoučeli bylo to aby vyslán
1

výbor k důkladnému
píozkoumání všech poměrů a oko '

stí Když si čtenář porovná dopisy
iieinzovy sezná nepochybně s námi
ze Jest buď lotr aneb blázen V

Patří do káznice v
druhém do ústavu choromyslných

iniraien Arnira naivě
maaf na pořezání odřeniny bo- -

Vredy vrb rozpukané run kuH
oka iiíj vyraZemny a Jlatft vylííl xim- -

tou žílu aneb ae peníze nenHJmon Jest

řru'e) dplnlul?'k?ll[?ncb tft~
nfze vrátí Cena Vyc k rabika Na pro
dej u Goodman Drug Co Omaha Kab


