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nynřjlí V natrm prrcínktu jr
75 voličů a já jem sárri republi
kán a toť se ví ž si mne také

dobírají jak mí mnoho zlata pre
sidcnl ponýlá žc kc té strany tak
držím Já říkám: "Víc nl vám

nebo kdybych se % vánu vadil 1

prohrál tak bych to zaplatil l

vy jste se loni se rnnou sáeli o

celý váš majetek a to mně bylo
trochu mnoho neb nechci být n#

jednou tak bohatý tak jsem Vám

to udělal laciněji a vsadil se s vá

mí o tři soudky piva Že bude Mc

Kinley presidentem a vy jste sá
zeli že bude liryan a jste posud
dlužni a neplatíte Tak kdybyste
dostali officy tak byste také tak
dělali" No jářku můžete si vzít

příklad ze Seattle jak to tam
chodí za té slavné správy Tam
mohou děkovat pánu Bohu Že se
našlo v Alasce zlato a Že tam lidé

odjeli že nebylo povstání — Nu
a teď musím přestat neb již na
mne Čekají abych Sel na ryby
Každý podzim přitáhnou po poto
ce nahoru z moře a ty jsou velké

některá má až 25 liber Ty chy
táme tak: Vczmem podávky a

napíchneme je na ně a vyhodíme
z vody ven Těch si může na

chytat na celý rok a je nasolit
neb udit S ňctou

Josef Maíwald

WILIJEK Neb 4 pros '97
Ctěná redakce P Z Ten Váš

zpravodaj chicagský zná výtečně
latinu a nešetří ní ukazuje rád
čtenářům Pok Záp že má školy
a tedy 1 vzdělání ? Ano

vzdělánfjež jak samo sebou se roz

umí v devatenáctém století nabyl
— a proto jest také antisemitou- -

studoval Alwarda a zapoměl při
tom přečisti sobě konstituci Spoj
Států Pán takový který ve svo
bodné zemi píše takové články
jako Váš zpravodaj měl by co

nejdříve se ukliditi zpět do staré
vlasti Tam to jde zase na židv

a tomu pisálkovi s křesťansko--

katolickým nosem jest to jedno
z Jali Žid jest uvědomělým Čechem

víc než snad on sám neb není —

žid jest žid a proto mažme ho!

Ale panáčku Vaše poltré!!! bylo
by Vaše neštěstí nos máte dlou-

hý! Cvikr nosíte jako "einer von

unsere Leut" a mohl by se lid
neb žid mýliti!!! a bác —Sousedé
Pok Záp demopopské Dělnické

Listy chtějí-l- i vynadati redaktoru
Pok Záp musí míti žida Rose- -

watra při tom a jméno Kotšild se

jim ve svatém jejich zápalu též
líbí Tím chtějí Čechy odstrašiti
z řad republikánských — inu chu- -

dinkové — —- tak melou politiku
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ly raďii mají pomiw k vyUÍ Ta

kový po m k " l f prod4vl po
#l al $iy Jo druh třídy po
íílátn poťtiirk klrrí jt řálíní rovný a čáť!ní jíl vršití
Tt n nrní s4m bou ípatný i n

le na lích vrchich jíl j tOk
dfívl a (14 lo více priew vjřUtit a

trvá lo dlouho m l pařezy %hm

joti Takový ? prodivi od f o

do I15 akr Do třetí třídy poil
llrn pozemky kttré ly l yly do
bré kdyby tak prJdo v Ulř jako

prsí v zimé neb kdyby lo zavoď
floval jinak na lom ntmůlc krom

jetele nic sklidit a i toho do%tan

jen jednu ul kde na druhých
seče třikrát za rok já míl iet

po ovse dva střevíce vysoký lak

le ním krmím posavad zeleným
neb iefctč posavad an toto píšu
(21 listopadu) jsme neměli žád

ný mráz a máme tak přknř jako
v lete tak že Člověk neví je-l- i

před vánoci aneb před velkonoci

je to tu pořád stejné Také jsem
jednou četl v Pokroku Západu že

zde byl jeden pán z Nebrasky a

ten praví že zde neuzrá pSenice
Možná dost že byl v Seattle a

tam bych se nehádal že by mezi

těma velkýma chalupama neuzrá-l- a

neb tam je trochu na ni chlad
ale na venku uzrá tak dobře jako
v Nebrasce I ranná koma tu
dobře roste a uzrá také Pak

píše Pokrok Západu že se letos
ve státech urodilo málo brambo
rft Těch my tu však letos máme

jako vždy hojnost tak že jich mu
Že každý dost odprodat jen kdy
by byly dražší ale ty jsou laciné

pouze 50c sto liber Však přece
když počítá co dostane z akru za

brambory tedy je to více než co
strží z akru pšenice třeba dostal
dolar za buši Tady jeden vyko
pal a prodal brambory na místě

aby je nemusil nikam dovážet a

utržil za ně sto dolaru za akr
Podle mého náhledu by byla tady
ta nejlepší česká osada neb jest

tady dost dobrých pozemků na

prodej tak že by mohl koupit
třeba 2000 akru pohromadě Osa
da by mohla počít při samém zá
livu a mohla by jít nahoru podél
potoka k jezeru Ten potok jest
dvě a půl míle dlouhý a jezero tři
míle a tak by mohla být ta osada

míl Jetu posud tuze málo
osazeno tak že by si mohl koupit
pozemku co by kdo chtěl a po-

zemky jsou veskrz dobré Proč je
to tak málo osazeno to se dá
snadno vysvětlit Dříve ty po-

zemky drželi ve velké ceně jen
každý chtěl padesát dolarů za
akr ale to bylo trochu mnoho
Ale teď v minulých letech dostali

spekulanti za vyučenou tak že
celou polovičku slevili Iia jeden
prodává 60 akrů veskrz dobrého

pozemku u samého jezera pouze
za I20 akr a má k tomu 15 akrů

vyčištěno všechno zaseto travou
a seče všechno seno strojem
Chce jít na tři roky do Nového
Yorku neb má odtamtud manžel

v viníte nmolMi Ifiiiiiiire
kteří by byli xacbriinili nv5 farmy Jož ztratili za mnrkyě kdyby byli měli půjřky

tohoto druhu není lii prnvda? Tot se ví íe zrníte 1
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Seattle a tam prodávali vejce 10

centů tucet a ještě měli až 40 mil
k vodě To jsem si pomyslil no
to je živobytí a sebral jsem se a

jel zpátky neb tam nechci být ani

po smrti Pozemky jsou tam do
bré a jnou obsazeny samými Něm
ci ale je tam ještě dost domovin

(homesteady) a dobrých Ale kdo
má rodinu pro toho to není neb

by musel mít hojně peněz aby to
mohl vydržet neb se musí vše do
vážet aŽ k moři protože tam žád
ná železnice nejde Až se to jed
nou osadí a budou tam cesty a

půjde tamtudy železnice bude
tam dost dobře Železnici tam
už měří na sedm roků a ještě ji
nestavějí Nás okres je jen 12

mil od Seattle a z Colby stojí to
do Seattle jen 25c a od tuny platí
se dolar tak to není zlé Však
ze západu stojí cesta do Seattle
$800 a vše se musí posýlat do
Seattle do trhu Také jsem četl
v Pokroku Západu Že cesták v

Nebrasce má $30 na rok To je
u nás jinačí kabrfiák tady má

Í125 a nic nedělá když spadne
strom do cesty tedy kdo nejdřív
jede musí si ho uklidit a za to
nic nedostane Když chtí mít
íarmeři cestu tak ji dá okres vy-

měřit a pak si ji musí íarmeři udě
lat sami zadarmo neb by se jí ne
dočkali od okresu ani za sto let
neboť pořád nemají žádné peníze
Toť se rozumí distrikty jsou ma
lé a tolik cestáků ti jich vezmou
lostl Kdvbv sem chtěli někteří
Ceši jet tedy ať spěchají neb do
bré pozemky nebudou dlouho
trvat a prodají se všechny Ty
špatné žádnému neradím neb dřít
zadarmo to každý nerad Co se

týče toho co kupujeme myslím
Že neplatíme dráž než na východě
Cukru je dvacet liber za dolar

káva dva paklíky 25c mouka 50
iber Ir 10 a jiné zboží je asi tak

aciné jako u vás na východě
Proto radím každému kdo by sem

jel aby všechno prodal a hic sem

gtavební

dříví
Chceté 11 tupovali dřiví zašlete nám

Hernám a my vím udělíme cenu

Zašleme dříví na vaší stanici a

zaplatíme doprava

tfíTí za ceny íelíioticlioáiií

vnílii k láilnmd truntu neb konil -

oacl iJnplíte anglicky na: 1 !
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