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lilo Silné deltl v nižllm aiiidoiti tuhý tik Ie jeit obava aby a fibu ie rychle vyioulídlouho posílili do Ikoly? Jak by

to ai vypadalo až by ptilel Cis aourikém údolí a v Cáiti pšeničVl bylo kiámé jak i účastní- -
nebylo polkozeno jimi ovoce Ohhhima a Ind- - mtrmf Teplé

ného páima pěstujícího járku pře- -Práce jeit teď ucházející néjík seci vyjádřili viem la lo také líbilo
počasí 1 dottavivlí ae vláhou tlrp

to obrátilo Ti uhelní baroni mu 11 ulily rolnické práce V středA pao Folda n jim také jak nale ilo planíce a oviy ve východních

kdy má Urmer zaplnit ivé poviti-noit- i

kdyby tk otec řekl: "Zde

mám dva ioy dobře se učí inid
mi prominete můj plit Budou

nich a jižních atlantických a iá- -II odmíoil jak mi idilil můj tyo itředolch distriktech jinde jeitmít za lubem nijaké Ipekulace

protože ie pricuje ve dne v noci
k

který tpí v koitelo Udil a lim ivnlch státech panuje dotud su- - lik táiev Ipatoý Se sázením
člověk ti může nyní něco vydělit 9 Tlnilfvism al a W aU( nama JEaIa 1 akXXIhoněkdy dobrými Členy národa je oroy a bavlny se rychle pokračutéi iplval Nci nemohu smutnou
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jelti podoboé bolestná itrity oa př 11 mohu vydělat au 12 no

ii It 00 denně kdežto ti stirll
nich údolích krijinách pojizer-ni- ch

v Novoinglicku a v itfedo- -

hýt učitelem atd" Zdali by ho

zákon osvobodil od platu když

je a obé dobře vzchází 1'ozdnl li
koma špitni klič! a dosud málo jí I

vyrazilo Brambory Vojtíšky IL
ovocné Hromy a hoipodářské zví t- -

totiž imrti mé drahé dcery lelfm

uhlokopové ti vydělají 4 iž 5 dol tlantických itátech poškodiloinad nikdo jiný podá vám O po

hřbu zprávu lepil více méni nastávající úroduA ač ie pracuje plnou parou plec ectvo jiou v dobrém ttivu

llžULLyiAavj% a
1Rohrbougti Brosie jeltě iháoějí po lidech Práce Na pacifickém pobřeží bylo

přece 00 plnil jen tvou povinnost

posílaje syny tvé do ikoly dle zá

kona následkem čehož nemohl

svou farmu náležitě vzdělali a vy-

těžit tolik aby mohl vyhovět

Mittouri Začátek týdne byl
chladněji nežli v minulém týdnue dost a když jeit práce jsou téi

hladný a v leverovýchodolch 0- -1

Když bylo po pohřbu II jsem

domQ kde byl známý mně krajao

kterýl Cekal na oběd To le ví

le jsem mu tekla kde jsem byla
peníze Při tom všem je ta chy ale ve farmerských pracích zdárně

kreiích ie dostavila aněhnvá bouře mfllitelÓ 17 a DOUfflaS UlÍCO
tam pokračovánosvým povinnostem? A žena jeho A n m 1 n Pnvtlií Kutn #nljii I

uub ~r -
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Ačkoli a přípravami k sázenímnohdy řekne: "Mdí zákon ne
tefkt telmirtful kruoulMolif tmm}Ktalcki rtolcký i Wlwfifnfpřilly silné dešti Ve farmerskýchjak vše bylo hezké co zde bylo

bratři a teiter t Linwood jak mě

ba že jsou tu v těch dolech také

nějací dlouhopriťáci I já lám

jsem měl a jedním z pobertů těch

co dělat minulý měsíc Jednoho
korný ie rychle pokračuje veporučí abych dělala na poli a dře VVHonv-Kole- Jnl kMila kultjnt orkMtr llwrlrnl auolek rcho llMik !

pracích učioln byl malý pokrok
vlech hlavních itítrh kornovéhoto těšilo Že jsem jich tolik viděla

vyjímaje v nejkrajnijiích jižních
rina do práce v 5 hodin pátma tu přece jen dosud málo

la se a tebou Nebylo by tě han-

ba? Vdala jiem ae prrto abych

se měla dobře a bašta" Má se pak
okresích Pšenice a trávy porn- -

PODZIMNÍ ORDOIll-Zapo- Ca t UM Nor! lHlf t Tiwb odborock
VHÁCK IK ITKAVO-Stm- Tt potkrtnuu ttlbiidlDorou kuMoli-nq- l prlel
KATALOO— ElttfftDtDl novj llluHroranf ktlo kííilímu idirml

Adrem KUIIRBOUUH DROU OMAHA NEB
ráno a tu ihledám Že se mi ztra korný bylo zasázeno a aice oá- -

u vzrůstají broskvoni a jahody

jakuu uitiiu railuvt ie tak pfi lobě
drží a Že ie tád jejich tak utěšeně

vzmáhá že se mne též ptali kde

jsou všechny naíe teatry a že jsem

tila looata CO si poCItř Um
byly poškozeny mrazíky na jiho

otec cítit blaženým pod tikovými
zákoov? Čím více zákonů tím

ledkem přílišného chladoa

Východně od řeky Mississippibudu oakládat to uhlí? Nezbývá
východě ala jinde jsou vyhlídky

jim musila povědít pravdu že nái oebyla dosud žádná koma zasázelo nic jiného než že jsem ae mu více otroctví Je li libalem jeden dosud ilibné
sel obrátit a Cekat až do 8 hodinfád zde nemůže mnohdy ani schůzi na a takt v lowe a iseorasce sedruhý ho bledí předělat a tomu ae

pak říká americká avoboda Ve Illinois Temperatura byla ne
zahájit a že zde Celí táhnou kaž sázením ještě se nezačalo vyjímá

obyčejní nízká až do aa dubnakdy jsem teprve mohl jít do ob

chodu abych si koupil lopatu no

vou Minulý týden udál ae mi alt
je v jihozápadní části našeho stástaré vlasti je Člověk v 31 rokudý jiaak Krajan se mně dal do

smíchu a pravil: "Když jest to kdy nastalo otepleni Dne 20
již pro život vycvičen a zde v těch

přikvapila na jižní Cáat iníhová
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SOAP

případ jeltě horlí Tu mi někdotakové tu kdož vl proč tomu tak letech jest jeltě školákem Dle

tu V jižních státech korná utr

pěla studeným počasím a jest mi
lá vzrůst její jest nepravidelný

bouře Vzklíčení a vzrůst úrodytest a jestli ie jim spolek ten tře 'štípl ' celý soudek prachu jehož toho musí být zdejií lid tupější a

jest pomilý pšenice se nezlepšilybai líbí" Otázala jsem ie ho proč Velice příznivé zprávy týkajícíse používá při odstřelovaní ubil a

a tím zmizel mi zároveO všechen
tupá sekera potřebuje více brouše-

ní Zde se nehledí ani tak na a vyhlídky nejsou příznivé Oves
se ozimky došly z Nebrasky

est skoro již zsset
papír jehož používáme též při od Kansaiu vyjímaje t nejkrajněji!

by ie jim nelíbil a on odvětil

"Inu když ie musí zřeknout Bo-

ba Krista a vžeho co jest svaté

ho a slibiti že nic nechce věřiti'

plněni zákona jako na zisk jak se

ukázalo a tím policistou v Chica

1

]

Wiuontin Nepříznivé chladnéstřelování Zprvu jsem nevěděl západní části poslední jmenova
počasí účinkovalo špatni na ozimco mám dělat soudek prachu stoji ného státu llepienl se oznagu když ho hostinský zavolal by

urovnal rvačku zatkl dva nevinné ky žita a jetele a vzrůst znační'A kdo ti to řekl?" táži ie ho muje z Oklahomy V Missouripřece Ha 00 Pátral jsem a dával

Good in nardzdržen"Řekl mi to ten kterýž po mnoho jsem pilný pozor kde bych asi diváky a když jej boitinský upo
IndUna Vyhlídky na úrodu

ozímka roste pomalu a ve státech

východní od řeky Mississippi jsou

vyhlídky méni příznivé nežli byly

zornil že to nejsou ti praví odvěroka byl při spolku tom v Omaze

pak ie ale přistěhoval sem a od
objevil svůj prach iž konečně jsem
ho našel A kde byl? Inu měl plenice velmi špatné velká částtil mu: "lo milý Františku ti

1

ho ieden oan Irčan ieuž pracoval před týdnem ačkoli poněkud tep záievu jest zioráoa a co jest popraví jsou již pryč ty já zoim 1

není jich škodí neboť nemají penedaleko mne asi na druhém ml necháno to slibuje menší nežlilejším počasím naitalo ztepleni v water and good
toupil od toho (polku Také mi

řekl že maji dvoje stanovy jedny

tajné druhé pro veřejnost a ie ty

pro veřejnost jsou dobré a!e ty

Ohiu Veliká část osení v Indiastě V ten den co se mi prach poloviční úrodu Zita jsou ucháníť Tito vlak zaplatí útraty a

ztratil vzal si milý Irčan objed ícítí budou rádi budou-i- i uiaial zející staré jetele jsou mrazy velni jest zaorána Na pacifickém
tainé že nesmf nikdo vidět dle návael lístek oa prach ale prach nevinné' Tak to chodí v A pobřeží ozimka se všeobecní rlep mi poškozeny broskvoni dajíza
těch že musel každý složit přlsa si nevyzvedl a nevyzvedl si ho an lila a rychle roste v Oregonu {patnou úrodu ale jiné ovoce jestmerice Zde platí peníze a ty in soft waterbu že se víeho odříká a v Boha ilibnédruhý den ai poukázku na prach Washingtonuumlčí soudce i zákon Zdejší práv

níci dobře ie v tom vyznají Krou'dokonce že nechce věřit" Co V celé severní části pásma píměl Tolik jsem vypátral v úfa
Michigan Témiř po celý týden

jsem na to měla lící? Řekla jsem dovni kdež mi bylo sdíleno kdo tulícího tarku nebylo doiud aetí očima div jim t důlků nevyté panovalo chladne počasí urDi Mado by SWIFT & COMPANY
má poukázku na pracb a kdy ai zou běbaií po eoudoi aíni jako pokračuje velmi pomalu Se tetmu že jest lhář a že dobře ví že

lže Že se nikdo ani o bohu ani
tetbou započato a v Severní Da

kotí ade v loni v tomto čase pokdo pracb ze skladišti bral Dá
bou ovia se započalo ale dosud Bwlftovo Prldi mýdlo jeit nejleplím mýdlem Jikéhož lzi ku p rioí j rCcli a

o Kristu ani o víře nezmíal an vat jsem si tedy na Irčana pozor lovic půdy bylo oseto jsou témiř
splašení tlukou na stůl jako v ho

apodi a lidé si o nich myslí: ' Si
fra to jiou Kubíci ti umí mluvit!'

ne vleobecni Ozimky a žita se

zhoršily a průmírný jich stav jest
Sctřte svého prádla— nikoliv obalů vkdyž ae člen přijímá aoi když se a když potom odešel do jiného všechny nížiny zaplaveny a za pří

místa délatiel jsem se na nij pozahajuje aneb uzavírá schůze A tak oklamou lid 1 zákon A co
Ipatný Mrazíky poškodily jetel

vůbec že se o tom ani nemluví Ať dívat A tu vidím vlastni svou řekl pruský apasitel Biirnark
znivého počasí půda tam nemůže

býti zpracována dříve nežli aii ve

dvou týdnech Ale v jižní čáiti aei věll kdo v jednoho boba anebo když mu vytýkali že neietří zá Vlicbni kteří válkami a neholopatu která ie mí asi před misí
cem ztratila Neříkal jiem nic JONII LIIIOER velkoobchodník lihovinami

má na skladi

v deset ať chodí do kostela tetbou se rychle pokračuje akooů? Pravil: "Co je mně po dami byli zmrzačeni jiou hrstkou
platí tam aneb ne že spolku do ižni Dakoti a Iowi jeat již značniale když jednou odelel domů lei

ísem a looatu isem rozmlátil na porovnání k tomu nebohémuzákonu? Já mám aflu ta mi po
máhá k vítězství a ne zákon Výtobo nic není ani že se o to neza půdy oieto Ve Washingtonu množitví nemocných kteří úpí

fýtBťná stará iiporiaii i domácí té kořalky a Irykousky ZároveB jsem též vypájímá Zdali mi krajan veril ne hra je mál Dalo by ae o tom
pod okovy reumatismu a pakost- -Oregonu ae setbou se rychle po-

kračuje a ranná koma tam vzcházítral onen aoudek avůi ovieni již mnoho psát ale není možoo nevím ale velice pochybují aplie si

mvslíl že to také popírám Ale boť to některý čtenář ví a neradbez prachu a lice v tom míitikd
timto Saji- - nPemerežádnýPuk "láSté ale proslulou z i" 1881 0 F C 4 J 8 Taylora pěkni vzrůstá

dříve pracoval Mil jsem totijeat to baoebné od J Cb takovou 9 tom slylí a jiný ai zas myslí patrný výsledek jako avítozoámý Za jakost vieno zuozi ae ruci 59Ve větlí části Illmoiau a lowy
eit již aetba ovia ikoro skončenalež mluvit losef Ch dobře ví svůj soudek poznamenaný N

Aoksr Psin Expeiier Láhev Telefon 1815 1209 Douglas ul OMAHA NEB
0 že lže a že nebyl takovým xpůso to jsem Sel k "íoremanovi' a řekl

"Nač pak my máme poslouchat
farmera a dovolit mu aby ie nám

pletl do oaií politiky On ae učil

a tato práce pokračuje přízniví
pouze 25c a 50c

Ohiu a Indiáni V Michiganuvým přijímán jak nyní roztrušuje jsem mu kdo mni věci odcizil

Ten mi vlak řekl že by to snadlá pravím en tolik kdyby se Paroplav Spol
Sev-nemeck- ého

Lloydu
_L ' LI 'I IJ_ _K

— Předplaťte ae na "Pokrok"Wíscoosinu a Minnesoti bylo do

md málo ovia zaieto leda v již

sotva oa slabikáři a ani ten neroz

trhal a co nás stáiy jenom knihyvážni a rozumně dělaly výklady Irčan ten neudělal on že není ta

kový a koneční misllbilžf to vy pouze it roční
natož ikoly'' Já ale myslím že nich částích těchto státůřeí když se tlen přijímá tu by ro paroiouun expreinicn nejryentejm jizua prea

moře za 5 dní 15 hodin a to minut

NKWYUIIK A IlllRHIW
V jižních částích středních úbych mu na to mohl odpovědětpátrá že ním o tom bude mlu

vit a udílal-l- i to skutečni že m dolf vzešlý oves pomalu pokračuje"Nái milionový spolek rolníků
jistě každý Clen zaplakal Zava

zujeť ae tu každý Clen k lásce
svornosti a opravdovému bratr prTldltiS dopr po ffnhlí'-- Mirmntrb iMinilodirh

"Kalwr Wlllilia lt'r"aUr WllbioilUrou" Kíouprla v některých okresích je ipatoýzde v Americe dovede uživit ne n Wllbilm" Knlwrln Mrlto musí nahradit Nu ale dosuJ
nic nevvDátral ačkoli dle všeho TberMluSázení bavlny je téměř již ikonjen sebe ale i 8omiliooový národství jen upřímnost má mezi ná lOmntonh MWtlnp

Jakub Svačinu
tlutnl

ELEGANTNÍ A HOJNĚ

ZÁSOBENÝ

muael Irčanem o tom mluvit dinuCeno v levemí čáiti bavlnovéhoa nebýt nás co byste vy učencimi panovati Ovfiem že tak mno

ti t Cleno a ClenkyB slib svůj věr oáima a v střední a jižní částiponívadž ai mne pak tento pober městech jedli kdyby vás jen na
Uf-lmn-l dopravablíží ae k svému ukončení Kinta pořid ničím dobíral a jioi půl roku zavřeli do místa Brzyně oeplní a tu 1 onde závist a ne

KW'ia (wiítrita— "trfihn" "Trtrt" "llolidowlliiro"— O louídI obl4rj Jltdy v ktjatlmne nenazval než "Fool Bohem byite poznali co by vám ta fúrie ni zaiázená bivlna v iexaiu a vepřízefi mezi námi panuje Ano

vale pomohla" Na tu Ameriku Floridi ie počíná již obdělávatve ahromáždénf mnohý slibuje ří řfOCBfOI 0 UCIlOd JELRICHS & CO 5BroadwaytNow York
itředních a východních okresíchditi se dle vznesených zásad spol _JIlvnl dntI pro BAp4ibavlnového pásma jsou aazemceIrových ale než jeltě vyjde ze sí
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