
ptece není ještě nic určitého uj d

niao a byl ponte jmenován Ha

vřbnl výbor Uikutcčnl li tora-- z

přátelských kruhu g neopomenu vám zprávu o tom

podali
a a m lakltMtnim te iti poriuuimi ze mi

lř3 příštím jnm natasc paviiuul

ttMiovánl vrlml rtnvhod iá Za-řlda- li

tudll o prodlouženi lhůty
lé a jak svrchu uvrdmo bylo jim

vyhověno Vlm ide o několika
ktefl by své právo na domovinu

postoupili a protol který 1 kra

inti by ti přál o tom nřco bližší
ho věděli nechť mi dopíše i já
mu dle mořnosti vyhovím an byl

bych rád kdyby c ná Čechů co

nejvíce tam usadilo Od nás 1

Tyndall jest na onu reservaci asi
80 mil VV J Oilmer

Llí BLANC Knox Co Neb

5 ledna - Ct redl Doufám

stěhovali se na onu vyhlášenou
reservaci Rosebud kdeí jem fi

WAHOO Neb dne it ledna poiemck zabral a sice při druhém
1905 — Ct redl Nejprve Vám zabírání Jak Čtenářstvu anámo

ida mul v ncjlcpllch letech Stě

ái Srstka po delší nemoci vt
'táfí 38 roků Zesnulý provoro
al svým bratrem řemcato ko-ářs- ké

asi přede dvěma roky
vstoupil j tko společník do obcho
du hostinského se svým fivakrm
V4rlvm PithouSeuit tské již

'cmřrlým Tfšil se pro svou mi

lou povahu veliké oblibě jak mezi

Čechy tak i mezi jinonárodovci
čehož nejlepBím důkazem bylo to
veliké množství lidi ktetíi ho

přišli k poslednímu odpočinku

doprovodit Zesnulý náležel k

místnímu řádu Záboj Č x 18 ČS-P- S

dále k Moderním Dřeva-řů- m

Americkým" k "Red Men"
k podporujícímu spolku Yeoman
a k místnímu sboru hasičskému

Byl vždy ryzí svobodář Zane-

chal zde manželku a tři dítky v

přeji mnoho štěstí a hodné no byla reservace ona rozlosována
avšak vlce ncS polovice oněchvych odběratelů v tomto novém

Ě -
roce jettt 10 prvy můj dopis 1

proto nim mějtu strpení Včera
Šťastných kteříž pozemky vyhráli
nezabrali je a vláda po 60 dnech

padal sníh jBi6 dnes te pořád otevřela pozemky ty pro každého

kdo měl právo k jich zabrání zaype Pomoz pánbů přijde-- do
Že mi prominete moji loudavost
ohledně zaclání předplatného ne-

boť mám mnoho na mysli a ještě
více práce Teď loupám kukuřici

toho vítr (o bude pěkná chutné cenu JI 4 za akr a sice jeden dol ar
leníce Inu vždyť každý říkal musí být zaplacen hned při zabí
že nebude Žádná zima tak aťnynl rání 75 c za dva roky a následu vozím seno krmím voly a mnoho

bil vyšťourat co to přrco bude v

tom Táboře Někdo fikal že bu
do tam proveden pěkný program
jiný zase Že to bude divadelní

představení a proto jsem si před
sevzal žc musím vyzvědět co to
vlastně bude Ale byl vám mrát
tak nehorázný dle některých 18

tupna pod nulou avšak soudě z

toho co jsem zkusil muselo jich
býti ještě více Přišel j?em k

síni ale neviděl jsem nic zvlášt
ního I chodím kolem až jsem
byl již celý ztuhlý ale ono pořád
nic I povídám si: "Nic uaplat
půjdeš dálel" Vezmu za kliku
otevřu a safral byl jsem překva
pen Dávali tam představeni a

sice samí nováčkové Ač to "bylo

prvé jejich vystoupení tož přece
zasluhují vSechnu chválu Jen
tak dále s chutí pokračujte vždyť

jící každý rok 75 c až pozemek jiného tak Že jsem večer dosti u- -pekne mici úrodu jsme měli
dobrou tak že ní každý může bude zaplacen bez úroků a daní trmácen a pořádně promrzlý

dobrých poměrech finančníchbytí spokojen Koma se prodá Číslo mé domoviny ja 1238 ač Počasí máme až na ty občasné
vá za 32 c buši pšenice za 94 c vánice ucházející Co se týčekoiiv jsem zabírauasi 14 dni po

onom druhém otevření Všech naší krajiny jest tato hodně kop
bulli dobytek hovězí vykrmený za

3 až 4 dolary prasata za % 100

Nad rakví promluvil br Zitka od
řádu ČSPS řeč tak d ojeranou že

máh bylo těch kteří neslzeli
Pochován byl na útulný Česko

Národní hřbitov u Tyndall Bu

domovin bylo 2400 jest tudíž vi covitá takže člověk nevidí nic
liber Živé váhy slepice 6 c libra dět Že více než polovina pozem jiného než ty kopce a mnoho se

toho nedozví Někdy tak náho
Živé váhy Milá redakce a laská ků byla zanechána

diž mu země lehkout 'ví čtenáři ten svět je velmi ha
Zbylé oyní domoviny jsou ku

Co se nás týče Žijeme zde Život
dou narazí na tábor Indiánů již i v

tomto čase táboří ve stanech pod

Šírým nebem Co se týče mne

mižný Každý kdo jen trochu
maže sníží se druhého ošidit a

zabrání za $3 akr Reservaci tu

jsme projeli s mým přítem Srbemzcela jednotvárný obzvláště nyní
kdy máme zimu dosti citelnou asjest divadlo nejlepšl školou pro důkladuě od východu k západu

podaři li se mu to tu si myslí
kdo ví co nezískal Však přijde i mládež Všichni účinkující osvěd 12 stupán pod nulou a půiu asi oa jmu k severu rozmky jsoučilí se býti 6ilami schopnými jest pětipalcovým' bílým příkrovem tam dobré i špatné a myslím Že by
jeho hodina a bude mít po rado-

sti liž jsem Četl několikrát o

samotného doposud jsem sloužil

tak že jsem neměl mnoho času

jeti do města a přivézti si poštu
Tu mi vozil můj pán a to tak do-bře-

(l

že jsem za celý rok obdr-

žel jen asi 30 čísel "Pokroku"

jen třeba se cvičit a dělat zkoušky te jich ještě dost dalo vybrat kupokrytou takže je skoro milejší
dlíti více u kamen než kdekolivtom slunném Texasu jak to tam farmaření Též je zde dosti přípůjde to Když bylo po před

stavení nastal prodej těch schrálidé chválí jak prý je tam krásně jinde Tu a tam přece něco s ná ležitosti vykoupiti postup ano je
a zdrávo jak zdráva je tam voda nek naplněných všelijakým bož mnoho těch kteří pozemek vy My6lím ale že to tento rok půjde

mi hne jako na př nějaká zábava
aneb veselka Ty jsme zde mělizejména ta 1 cisteren atd Nuže

t Slí_ t m -
dárkem a věfte že šly všechny hráli a zabrali á pozemek nyní lépe neb chci začít sám pro sebe

ituyz je tam iaic zdravo proč se minulého týdne dvě Ženil setojako na dračku a že mnohdy dra a tu si vyzvednu poštu vždy sámprodávají Kupující musí mít
ovšem právo na domovinu a musíjezdí tamní lidé uzdravovat do žebnlk neslyšel když někdo př tíž náš "elevejtrák" p Fr Do Proto vás Žádám abyste mi posí

krajin vodou pramenitou? Kdo hodil Tu není divu že v krát stal člen místní české hudebn vyhovět zákonu domovinářskému lali milý"Pokrok" na adresu výše
uvedenou S pozdravem

to tam tak chválí ten tam má ne kém čase vše bylo vydražtuo Ale kapely To w ví že mu přišl chce-l- i pozemek udržeti Vykou
pí-l- i někdo na příklad takový popochbně nějaký pozemek na pro to nebyl ještě konec Zatím př kollegové jeho zahrát a tak vše

dej a rád by se bo zbavil Já neseny pyly housle a tu teprve bylo zdarma: jídlo pití i hudba
lim jsem tam bydlel pět roků a nedbal zi

zemek kupuje pouze postup tak
Že zaplatí li ku příkladu £500 neb
8oo za onen postup musí vládě

Nesmíte ae proto divit že 1 moje
maličkost s více jinými vytrvala

měl jsem farmu u Frelsburgu
byla mela Nikdo už

my a Každý byl vesel

jich tam také nabito
Ale byl

ve veselém kroužku až do ránaInu byl znovu jeden dollar za akr složitíColorado okresu Možná že jsou
tam někteří krajané kteří mne

znají jestli je totiž ta psina už
to v Táboře holtl Jednu chví Za družku svého života vyvolil si jakož i druhým splátkám výše
tam kdosi provolával: "Ctěoé sl Krejčovu dceru místního če zmíněným dodržet! Vláda ne

neusmrtíla Mám tam bratra shromáždění! Oznamuji láskám ského hoteliéra Novomanželům odčítá onu splátku kterou před
lina Votýpku který myslím též vaším že řád Nový Tábor pořá chůdce jeho učinil Avšak celgratulujeme Druhá veselka od

bývala se asi 3 míle od Tyndall
A a a m mm t

dati bude taneční zábavu v sobo kem vzato jest to přece jen po
odbíri "Pokrok "Západu" (Ano
Pózo red ) Kdo má peníze jen

Václav Benefi

SILVER LAKE Minn 13

ledna 1905 — Ct redl Musím
zase napsat několik řádek do mi-

lého "Pokroku" Byl bych psal
již dříve ale neměl jsem času a

pak jsem chtěl trochu seznat ty
zdejší poměry neb jsem se sem

přistěhoval z Wisconinu Zdejší
krajina se mi líbí Pozemky jsou
zde dobré a jest tu zdrávo Po-

časí bylo velice krásné aŽ do vá-

noc takže mohl člověk pracovat
venku bez rukavic a sněhu napa-

dlo jen asi na dva palce Ale

dnes jest již jinak Mrzne až vše

pr£tí a vítr od západu shání sníh
a zem do lesů a dolin 'že jest až
hanba na to se dívat Úroda zde

byla uspokojivá a ceny za vše

tu dne 18 února 1905" Jsem semenem Dyi p j Kiasna a ne zemek velmi levný a nikdo ne
ať jede do Texat a jistě je tam u opravdu žádostiv vidět 1 tu — vestou si raviova dcera pana musí se obávati ztráty Podivil

jsem se jak se krajina ta rychleSlyšel jsem Že se předminule tamirau za aoroovy cnieu meiasu a Pavla výtečného svobodáře Ho
Spek ostatní pak dá doktorům vyskytl nějaký škůdce který by slina pořádána byla na farmě ro

U m V # i W a S
zvelebuje Jsou tam již 4 městeč

byl rád vidět kdyby se tam stala uico nevestinnyen a ze pn ni anikteří jsou tam hodně drazí Tam
musí stonat každý ať to je černoch

ka v nichž rostou domy jako

houby po deští První městečkonějiká různice Přijel prý až na tom červeném nescházelo jest
nebo běloch Nemám ve zvyki síoi a prodával tam ono zapově jest Herried pojmenované po bojisto a to mohl každý posoudit)

dle těch prázdných sudů jež námzené v Kansasiř ovoce jehož ně dakotském guvernéru ve kterémpomlouvat ale nepravdu nemohu

vystát Vždyť to znám Přátelé kteří okusili tolik že se jim až druhého dne do Tyndall přivezli
a krajané jen sc nedejte ošidit počaly viklat boty Ale členové Rovněž novomanželům gratuluje

jest dnes již na 200 domů větších
i menších Druhé jest liurke
vzdálené as 8 mil od prvnějšího

Na severu je zdrávo a co zde vy řádu dbají na přísný pořádek a ne mel
pěstujete za vše dostanete hotové jsouce pohodlní vynašli prý kdo Náš Ochotnický divadelní spo

dobré Pšenice platí li 08 za
buši Žito 70 c oves 25 kukuřicejez má již asi 40 čísel třetí jest

peníze V Texasu je to jinak škůdce ten byl I šli se optat na fk spí spánek spravedlivých Gregory vzdálené 8 mil od
fam se musí živobytí brát z ob okresní úřad zdali mu to mus tení naděje že by se z něho brzy

40 seno 75 tuna prasata 25 Ho-

vězí dobytek je laciný dobrá krá
Burke kde jest již přes zoo a

chodů na dluh a když sklidí bavl dovolit a tam dostali od šerifa probudil Zel že tak velká Čt-- hledných budov což jest možno
011 ua 11 ODctioanikQrn Uao se nařízení až budou zase pořádat ká osada tak málo pčstuje ti jenom v Americe a čtvrte jest

va stojí od % 15 do H20 Pozem-

ky jsou drahé J75 až 1 100 akr
Farmáři jsou zde jsou skoro samí

řekne snadno já budu brát na nějakou zábavu jen aby mu dali Karlog as 8 mil jižně od Gregorylejušlechtilejší zábavu pro vzdě
láhí mládeže — divadlo Taktidluh ale třeba také vědět že je vědět že tam pošle několik taj ležící rovněž městečko zkvétajícl Češi a všichni se nalézají v dosti

pak vlebno moc drahé Tážete nyen kttn se přesvědčí jaké to {ábava v níž rejdí a křepčí se od asi dvě míle od mého pozemku dobrých poměrech Nového tuse proč? Inu proto že jich pět ceČera do rána vyskytne se zd vzdálené Telefonní společnost
o oce tam dotyčný pán prodává
Těším se už v duchu co to bude ičjaká každý týden Na takoví se činí aby se mohli liié pohodl

dluh svůj zapravf a pět ne Co

potom má obchodník dělat? Milý

mnoho není co by stálo za na-

psání Podruhé budu psáti více

Přeje všem čtenářům "Pok Záp"
f t ŠOitatně 1 vy budete vědět všecko i zde opravdu stýskat nemusí ne domluvní a staví jiz ieieion z

čtenáři zael jsem až do T'xt9 co já vím V6k já vím ještě ně me Boncsteel do všech těch městě
abych ti poradil Ovšem že ni co ale to nepovím Ví to ještě léž se musím pochlubit že si ček Na každý pád má krajina

a t

Šťastný nový rok a v něm vše do-

bré a redakci hojně nových před-

platitelů znamenám se v úctě
koho nedržím Kdo chce kam pouze má stará Stalo se to na nás vzpomněl pan Florian Ho

lek kterýž zde v létě dlel návŠtč
tato velikou Dudoucnost pred se-

bou a jakmile dráni prodlouží svépomozme mu tam — Zemřela když jsem byl na té obhlídce
Jan Procházkazde pí Anna Klimentová By Přišel jsem domů y noci děti už vou a sice sudem výtečného moku koleje na onu reservaci vystoup

dlela o samotě a tak ? stalo že spaly a sousedé taky a tak o tom pěnivého uvařeného v novém če Velká tíže Jedním z největŠíchnou pozemky zajisto do vyee na
mrtvolu její nalezli až za týdfín ském pivovaru Výborný ten jaké jsou již všude v sousedníchmimo mne a mou starou nikdo nic

neví Sdělím to s vámi až někdy

břemen chudých a tčch s o bmeze-ným- i

prostředky jsou Časté lékařmalvaz vypili jsme na jeho zdraví krajinách Jisto jest kdyby ony
Na postě bylo pro n oŽ mnoho
novin a tu poštovní úřad upozor jindy ježto již podřimují po té přáním mnoha zdaru no ému ské účty Je to jako zahazování

peněz když žádného prospěchu
zbylé pozemky zde vlastnila něja-

ká bohatá společnost že by znoční obchůzce Bai-ba- il Vášnil na to maršála kterýž nalezl českému závodu Chutnal nám

Starý zoámý znamenitě jakož i ty uzenky jež to nepřinese lak se často dějenich udělala pravý ráj jako z těchKlirnentovou mrtvou a ležící přes
postel —- Co pak dělá pan Jan náš žoviální dr Sedláček k onéTYNDALL S D 14 ledna Pan Josef Grochovský z Ortonvykácených lesů Maně si vzpo

slavnosti objednal až z Prahy Conn měl v tomto oboru trochu1905 — Lt red I Již mnoho vo mínám na p Jos Hudce z CheJaníček z Madiion okresu Neb?
Dlouho už čekám že zašle také Skoda že si pan Holek alespoň zkušenosti Píše "Jsem velmidy uplynulo od posledního mého tek Wis který ve svém dopisu

ednou každý týden takto nevzpoJopiu než tu jsem opětně bych vděčný za Hoboko jež mne zpraví že se dostaví mnoho svíze- -nějaký dopis do Pok Záp avšak
marně Nebo už tam snad za

mrznul? A co robí pan Vaněk
vážné a dlouhé nemoci vyléčiloů o kterých člověk ani zdánívám podal nějaké zprávy z Tyn meue Uátáváme prozatím dluž-

níky za vzácný onen dardali Zel že to musí být zprávy Užíval jsem mnoho léků a zkusilnemá když leze do takové pasti
Našeho žoviálnlho salooníka p mnoho lékařů ale bylo to jakona lidské mozoly Musí to býtvelice smutné Dne 2 t m jsme

a pan Jan Svoboda? Už jsem
vás krajané neviděl 25 roků a ani ntonína Musílka potkala nehodadoprovodili k poslednímu odpo

Vyhořel mu v sousedoím městeč
zajisté velmi krušné než sc udělá
několik akrů polí z oněch vykáce-

ných lesů Reservace Rosebud

činku Joseía Jílka farmáře bydlí-číh- o

4 míle od Tyndall Zesnulý ku dům na který byl pojištěn v

zahazování peněz Síla mne opu-

stila tak že jsem namohl praco-
vali ale nyní diky Hoboku jsem
zase zdráv Chci sdělíti svým

krajanům by když nemocni ne

obnosu I500 škoda však pojištěni est samá prérie místem rovnánáležel k řádu Pravdač 80 ZCBJ
a byl teprve 35 roků stár Zemřel místem vlnitá a protkána jest

zahazovali svých peněz ale užívali

daleko převyšuje Velice se zlo
bí Toník na onoho zpravodaje
který udává Že pouze I300 škody
utrpěl a dává mu vědět by mu

po krátké nemocí na zápal střev
V pohřebním průvodu nalézalo se

četnými potoky a říčkami Jest
to též kornové a pšeničné pismo Hoboka které jistě léčí a ulevuje

o vás neslyšel Dopije ct- - pá-

nové též do do Pok Záp a sděl
te jakou tam máte úrodu a jak
tam pokračujete Pan Janíček

jest dobrý kovář a takového by-

chom zde velice potřebovaliNuže
dopisujte mílí čtenáři do Pok

Záp abychom se krajan o kraja
nu dověděli a vzájemně e potěšili
Na zdar! - Martin Votýpka

MUNDBN Kaní' 15 ledna

1905 — Ct redl To jnem si

jednou zase dal že jsem vám slí- -

přes 50 povozů Zesnulý zane Takovým je dosvědčení oněchižní Dakoty Právě nyní jsem
přišel za obnds ten dún opravitchal zde manželku a pět ntdospě se také dozvěděl Že vláda pro kteří tohoto proslulého bylinného

lých dítek z nichž nejstáršf čítá Velice nám jest též zde divné léku zkusili Nelze ho koupiti vdloužila osadníkům lhůtu do 1

května Každý totiž osadník12 let v dobrých poměrech V lékárnách DopíŠte majitelovi oak se mohly ve veřejaosti od nás

Tyndall vyskytnout! zprávy že enž vyhrál na číslo domovinu všechny podrobnosti Dr Petertýž den když vykonavše poslední
službu zesnulému bratru vrátili bude Řád ZČJJJ stavěti alfi ná měl na pozemku svém bydlet od Fahrney 112 — 114 So Hoyne
jsme se z pohřbu zemřel nám kladem 25 tisíc dollarů Vždvť ave Chicago 111února což jest věru doba ku


