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zmínili o pohnutkách jež ho k založení tohoto listu přiměly Abychom veškeré pochybností o pravdivosti sdělení našeho vyvrátili
uvádíme doslovná eo přinesl o založení "Pok tfáp" " Klovan Ame
ríkánský" ze dne '} Hrpna 1871
"Pokrok Západu nazývá ho nový
časopis český kterýž 1 srpnem po-čvy cházet i v Omaze Neb Vychází dvakráte v měsíci a vydavatelem jest pan Edward RoBewator
Hlavním úkolem jeho jest sloužili
našim popisovápřistěhovalcům
ním krajin pro přistěhovalce nevyhnutelným šíření vědy rolnické
atd Obsah 1 čísla jest: Úvod
Přehled nových dájů po Hvčté
musí býtí slovanským
Drobnosti Hospodářství Humor
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