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tíin Spojené ll pocity vděčnost rán do Onřahy na operaci jakým

jmu iio piuecnt 11 noy se um

pnttiuhht iTtilíum eby si nmldi

siiiiii puzeiink koupit Dle mé

hn soudu tn by bylo platné kdyby

dříve se uvedla ta stupňovaná

dun na ty kteří mají pucnikú
iiinuhii llnsiiil miioyí kteří míli

pozemku již přílii jest hleděli

skoupil en laelnéjsíhn 11 tak by

ten kdo musí z penčy platit úrok

s nimi v koupi sontčžit nemohl i

kdyby mu stát peníze půjčil Ale

nechť jel se o té véej jedná jeď

mul se pozounová utáka musí

rozřeiit tak aby větší osazováni

na venkov" bylo niožnn Je pří

liš mnoho pozemku v nájmu a je

to zhouba státu zhouba farem dá

jseni na venkov" vyrostl a ven-

kov se mi líbí Vidím na venko

vé rozřešeni i sociální otázky Ha

dřji budu mít svobodu venkova 11

jíst při ní kukuřičnou kuší s mlé-

kem než bych otročil při té prA

ei íiiká je v železárnách slévár

jsou iiáni odjilntou V okolí Pni

výsledkem Velmi by mé tn těši-

lo en? nic plitími kdy? tu ykrííť
k nejde Třeliti po éac tn bude

liiojnviu lile dusud ne Kdyby to

bylodn Anglie ltiilic itebo iiékiitii

de tuk liveh mohl jet je navití-v- i

Klitle tudy prsí tuk slojí všu-

de" vudii ule málo velmi nuibi

mrzne Muhíui ukončit neb ne-

mám uni moc o čem psát Tn víle

že dosud se nikam nemohu do-

stat ačkoliv jsem již dosti zdráv

pokračuji dnbřc v nyiiéjiíin po-

stavení Puďte tedy o mne lny

starosti S vřelou láskou na vás

na všechny jsem iinfímný vás
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ci 1'rflhu duliic prnhlúilnmit O

['rii' jhrin slySi'1 iniinlin nic ?c je

tnk krásnil tn jsem iirvcdcl Pnu

m chci !l pmlínil mi venrk n lk
nmíř pdSIctc jinčiui vhhícIi pfúlcl

v tiilínkiivy a ituiiiiincíny ntrnny 11

jnk hiNtiiiu příležitost tuk kc

tmu znj''ilu pmlívnt 'Mamiuko vy

tnk rftilu ccn ujeté 11 a i nevíte

jitk jíl hycll hyl nul kdyhynte yih'

mohli hýtí e rniimi to hyelioin

Í5IÍIIUI liouhy do třeli écHkýeh l"ň
Věeril jslite AI í V prfivoilil při i

iIjiiii do kíilniretii tuk jsme se

viiléli liřei přknélio leiluii (hlín

lijlii Ameriiinkn jedna Antcli-elliik-

jeiliirt UíikiiSankii' jedni
Moravka m jednu ÍVSka Morav-

ka neehleln mluvit česky ale

kdy! jsem jí fi-k- l já Íhcih ro

en v Americe a £ mluvím ěesk

'lrd Air Service

Amer Px Korce- -

kli"! de vám odesílám přei

platné mi časopis "Pokrok"

"tli Co

Med V

1'Yaiiee Zilrovcťi vám vřele děkuji za po

čkanou liCtoSuí yiuiu jest zde ve

liee mírná V Ohio v lednu by

nách 11 dolech Při takové ťyke

práci by člověk nenířl být vív

než Sesi hodin denné n liiél by mít

domek s nějakou zahradou v

'předměstí aby část dne mohl se

věnovat práci na venku Práci

1 ji

I Naše Beseda
tak jako r jara - teplo tak že

dnu po proKiniiiu pndáv id ákiit-k-

Opálíte si lístky 1111 vvhraže-m-

seiliiilln v lékárně

diimcH Churdii a líeo li lun

kulil již sc duli V minulém mce

odvésli iiiivrátilí se njní domu

U'yli sice ve Prnneii iiedoslnlu se

jim však příležitosti bojů sc sú

čiistnili válka pro ně ukončila

příliš brzo

V úterý ráno --V března ze-

mřel William ssn p 11 jú
1 M

Woitových jenž po několik týdnu

cli ura vel

- V minulých dnech návštěvou

V Oinaze meškali Slč Mary pro

hnrroviii Paul Fiedlrr II I''

munk jakož i Anton Knlioiiu

jenž se tuml nvctÍI v ošelřoviíní o

lékaře Kalhoiiii při práci v

garáží byl kouskem ocele zasiižeu

do oku a trpěl strašnými bolest-

mi

— Návštěvou rodičů meškal zde

po několik dní Julius Jtártek % (

miihy
— Manželé Frank Pavlíkovi vy-

jeli si minulé neděle dn Priiue 11 t

návštěvu tamních svých přátel

V Budapešti prý
vládne úplný klid

Paříž 'J7 března uni vy jež

došly z lludiipcšti praví že stan

ně právo bilo prohlášeno nad mě-ste-

a trest smrtí hIiiiiovcii za

branný odpor proti bolševikům 11

a krádež 11 loupež Pokuta "000

korun stanovena hvla pro prodej

liliových nápojů n pokutu 10000

korun za pílí Jich Dva nnjrlické

monitory jak sc sděluje přibyly

přeji aby se opět v brzku úplně

zotavili

— Pnu llělohhivý ud M íllimii

koupil v našem okolí farmu n Kil

akrech Svoji farmu (i Millljrnu

prodal a 'tak bude zde kde sc mu

to dosti líbí znovu znčíiiiit eo

jest dosti obtížné

— Pnu Jun Pařez prodal l!IO

akrů p Vojt Dobrému jenž sem

přijel okresu SaunderN rentovat

Totit jest jíž druhá farma kterou

koupil tak že nyní vlastní o 11

krň
— Pan Václav C Pisku prodn!

po Kvm otel zděděnou farmu pu

nu Janu Kntrbnvi od (ireKory So

Dak za if 7X0 a koupil sl býva-

lou mojí farmu o J0 akrech zi

tJPOOO A tak to chodí 11 mís v

okresu Kltox kde se před léty
hů-vol-

í

proháněli lein zde již H

roků nsídlmiý a poznal jsem že

náň okres má též dobré vlastnosti

a vždy své vykoná když jest k lo-

mu pohoda V úec ~

! Kolář
A 4

ZPRÁVY Z WESTON NEBR

si všichni lidé libují žc sc ušetř

paliva neb jest víc velmi dliihé-ja-

životní potřeby tuk uhlí šati ♦- h M Slezem kiiinením uhlím

lioty jsou (Irazai líciily jsou
větší a dané též o hodně větší

TOPKKA KANS Ctěná re ducha moří Ale když jsem radí

dakce Pokroku"! Heduktor val dělníkům ve mést A aby

z Wílsoii Katisas vybídl lehali taliáni se % kapítalisly a šli

mne abych něco podal z kunsav nu veidlov dostával jsem ndpo

Vzalo to veliký převrat v Auiei

ce oproti dřívějším časům -- - řd
učme před 'JO léty Dělníci kleřké naší leifislattirv Mohu takit- - véd": To že by byl hlazen ahy Řei

lam kde bV nemel své pnivhlel pracují dílnách ti ještě iiih')

Hé pivo Nyní všnk pivo přestalo dobrý plat ale mnoho jich jest na

a tedy bude na venkove lip m I

činit jen kuse IcilliA se 11 novou

ústavu státu ale snad příčinou
rozechvěné doby crisaturn ne-

ničili do ztnény ehulé Propadl
návrh naiirnli něničinč ve ško

zniialee po 1 1 niesicc ioiik
tisíc jích čeká jestli to bude Vtam bvvá aspoú voda ze sliulnc

liní zase snějí že se uskuteční ten lélč lepší Ta změna přijde vžiltak hvla moc ráda a mluvili! se

Hocialislický slál Co se ale mnimnou česky ťvíka nic nechleli za každých několik let že se prá
ce zarazí Na tu má každý putýče já budu raději na venkov

řehky mluvit a tak jsem jí íekl en

in ni mvslíin o lidech kteří se za jíst brambory a kukuřičnou kaní matoval dokud má práci Pátkl
na šaty junu led' moc drahé i vfiimuteřskou řeé stydí Nás zde v při svohodé-ne- ž abych se stal o

I rokem státu sociálního jenž slí chrni trimitny Pálka která byla

— datnes Cliliielki vojín '

Camp Dodtfc mešká donut inívšlř

vou svýcli rodičů p 11 pí Václav

Chmelky z našeho mčsla Mladý

hotelu mají vrdmi rádi a delaíj
vžcekn nuitie pro nás jen ahy sé buje Inkové nebe na zemí kď' před lí roky ♦') dnes stojí +7 a t

nejlepSÍ yard stojí přes +10 kdežnám Yúc líbilo Do jídelny nám

Clitiielka bl přidělen k bataliouu

snad ti pečení ptáci budou skuteč-

né do huby lítal le takový slí
li' hoj 0 ten chlebíček kd"Žto po

t( dříve hýla za fríMI A pak sipověsili velkou americkou vlajku

mnohý člověk tomu diví že jsott veVr mimi obědval majite
no iiuuaiicsii po numiji t'na- -

ty obleky tak drahé Mnoho lidliotflu a nak častoval doutníky zemku na Nvété nevzdělaného jc

ještě dost! Amerikán--vojí- ze

strojnhdi jitišek n
" divize a ve

rraucií strávil asi rok 111 frontě

Podílel se v bitvách na vícch fron-

tách a první zranění utrpěl v bil-

myslelo jak bude válka skoněeatd We je liodn! lidu kteří b- -

severního Puska píše že latu pou na Že bude vše pieinější jest tovali v Americe a tak fikají že je
ze au deset procent pozemku je věj ti Chutcnu Tliierry kde nnš

lách Tím bezpochyby jsou z ne

bezpečí jiné jazyky i náš Mv

"'eši jsme svými školami jistí''

dali málo podnětu aby se proti
nim zákony dělaly VeitiMí jsme

jich — V Pusku líolševici ud-- '

lali zákon aby každý musil pra
eovat Zahálka aby byla přeči-ie-

Tam ten zákon udělali hlav-n- ě

dělníci Ale když kansasskí

leříslatura o podobném zákonu

jednala zdejší dělnická unie se

proti němu bránila Dělník ne-

může m zavázat že vždy bude

dčlut po socialismem (de (tiko-

vý zákon musí hýl "třeba do

dávat že leiislalurii naše odlila-sovali- t

potvrzení dodatku prohí
bíčnílio k národní ústavě a to

jednohlasné V eeé zemí hlaso-

valo ve vSeeh leífislaturáeh riíi2l

hlasů pro dodatek a asi lOM pro
ti Venkov kansasský budou za

jímat hlavně tři předlohy které

přijdou příštím rokem př d vidí-

ce k odhlasování: Nové roztřídě

ale naopak — ještě dražší Ti ka

pílnlifdi si stanoví ceny jaké m voje zastavily Huny v jejich po

1o velice teší ic ne námi sířlí a

yvmi nás nn obědy a dávají nám

líhtkv do divadel atd Na obédy

vzděláno a devadesát procent h

je v lesích a močálech I11 I1'"'

tamní vládou žil socialisticky
stupu na Paříž Sučmtnil se bittni chtějí a ten kdo to kupuj
v ht Mihiel sektoru a v arKoumusí platit tolik co se na něn

jím nejdeme nh my víme h

muje se že po cestě bylo 1111 ně

stříleno Jiné aiis(lícké a francouz-sk- é

Imli jsou v blízkostí Jedna

aiiítlíeká palrolní hef byla zauja-

ta uherský mi autoritami ale po-

zději h omluvou vrácenu Praví m

že iovčstí o lom ýe Pliersko pro-hlásil- o

válku Itumuuskii ("'cko-slovensk-

a Jugoslávií jsou

Srst sel uherských

zajatců denně se vrací do-mí-
l

přen Karpaty z Puska Jsou

prý většinou oddáni bolševickým
naukám

Pozemek náleží obci a každý roh skýeh lesích Mylo lo pravé zdpožaduje Velkoobchodníci lež

se oú líčlejí a tahají losy kdo en kde naše americké voje utkaly stdělají peníze kdežto mnohý dé

bude obdělávat Jelikož každý nik iienťúže dělat ani živobytí pří v nejtužáícli hitvřndi proti nejvy
dělá na kuse jen rok nehledí ho léto drahotč 'M fČch Xt foků e brunéjšímu iířnieckému vojsku -

iiovčstné pruské jfardé j(ž ne nizvelebit a pAzemek je příliš vyšle
lián a málo plodí de to jako

jícní zde v Americe jcm vfteeliin

neznal Hc srdečným pozdra nemohla v žá'lném způsobu měřit

h iiíiSímí "íloufílittVH" Pi druhvem na celý personál znamenám

yd# o jídlo nouze n tak: proč
by-eho-

je ojídali' Včera jsem yije

potkal hrntrauce p a Chas

(írntfj v í')mae a lak byl velmi

rád l" jsem mu povčdél nčeo o

íniae Včera zde jel tudy vlak

tul 'Vrven'ho kříe vezl dn Var-- k

vy potraviny a léky Pni ná

příveJÍ takč potraviny a když

jsme to přivezli na automobilu V

naší úíadoviu' tak jmi" museli

mít vojáky na stráži aby nám to

lidé iiceocbrali něh je yď- - o jí

ténií renty v Kansiisu V Pusku

také nikdo nedbá o rozšířeni

vzdělaného pozemku do lesfi Kdo
mladý Ílimclka byl zraněnse v úctě: — -

Win Krntotdivíl prudké seci 11 Argouw arapnelciu
bv dobíviil nařezv když vi ? t lo (dou nohou tuk že byl nucen

Překvapující výiledck Níže n- -

Vedený dopU bude heze vší

velice zajímat i mnohé

naše čtenáře Pan John Teplý

í'(ěný příteli díky za Zfislaiu'

předplatně a buďte ujišlěu že s
i „ I f

nebude jeho ale obecní? A la'( dalšího tažení sc vzdálíní zdanitelného majetku Návrh

rok od roku pokolení po po — V úďrý 2~ března manžčtenářům zavděčíte když častějiaby stát pomtíhal slavě! Míníce
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ríe Macháčkova a Jouíh ( ViiIoh zdlo velká nouz" přisté Innlu piřit coval peníze lem Uln clili kou Nebr píše "Před muolia roky
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dému mužíku dají dost půdy a1 Wnhoo Svatební obřady vykopit si pozemek Co w nového roz

Iřídéní zdanitelného majetku ty
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vada ídičfisné mé (éto opuchlo

nal dp Němce Novomanželé je
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ním ttlábnul jsem n cítil jsem semov v David Cíly
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to mné milého přijmětenejde V Kansasii se zase napřít

vějí pozemky až se bode míó r"ft
prosince je zrušena Hrážkv ne

bude jen pokuty po liO pro — V nedávné schůzí konané 111
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srdečný pozdrav! Několika léml

to fádky přejí si vám adélítí h

posud žiji ( těch sněhových vá

fiíefeh jichž jsine de dosti za ku

prabídně Hledal jsem pomoc n

různých lékařů však žádný ne-

mohl mné pomoci všichni řekli
že příčina choroby leží v krvi

Konečné jcm zkusil dra Petra

tm reďikce! Přiložené zadlám nování kandidátů do mét-tskýc-

úřadů byla zářovců projednává

tom aby ti kdo farmy rentují jí
nýrn a samí je iicvzdčlávfjí fdati
li vélží dané než ti kdo sviij po

vám k otÍMléuí dnpís kter jm
v téchť) Jneeh olclržcl ícJ svéh' na otázka ohledné elektrického
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sílí iwbudu se tmi rozepÍHOvatf
' (o ale musím m zmínit o mvoJÍzemek samí vzdělávají: též e
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favoval HÍ tnut draví iiavráec- -
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J!lP ~~ Ctěná redakce! Jako je
den z výboru jenž bil iirčcíi

nevjslovjtelné radostí nad Cetk')řiduvilo tom aby na pozemky u#lm za ochotu znameiiáni se %

slovenskou Aairiioidafnosfí Zvta cf íl# smýíleitf přífomnýidi občavalil w postupná dači aby čím
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