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řjrivJ niitečné tvoří to dobr-

lírtjNul pir UivdritCrk Moje
maoielka měla y tiutů vajec jej
byla po 10' tiuvt tak y vezu o

patrně a šťastně jsem je dověji—

mám to H mil N'o mále ÍMt- - —

povMá obchodník Tnk ledy si

itneapoiu teuy mnře rolniL doJ
svoje obili a obdríí 71 n trhovobčany A až tó tak bude nuk dřileitost svobodné výroby ? této

( Dokončení s str 3 )

J žádný strach z rekonstrukční kri- -

obdivovat Tv vavřínv se sklu ceny a za malý poplatek uloží rvo

je ohilfa sám si nu něm špekulu

je Mfti Přítel nimilátil 100 bu

vezmu Mír moiracek tv iie co
dají re skutkn-minul- é války jnk

s-
- VáS věrn-ý-

Frant Matoušek mám jiŽ se nehodí Dobře do

stal jsem modračky 'pěkné těžké

za tch M centů Ale v minulém

následuje:
Když Němec slavil triumfy nud

'oPDosičDÍmi armJúdunu a Rusko

ilů lenu a dodal jej na tu svou

spekulaci a za krátké 3 měsíce jej

4

topeka kans dne 12 led

červnu zae mné z nich začalana 1920 — Ctěná redakce "Po
bylo jil na kolenou iiaš nvui prodat za íh-O- tedy

41CO0O více nelli bv bvl obdr

remij ukázal na její vcikoep
a na to fe nemusí se dá

vat vina ra všecky stávky jen za-

městnavatelům V dělnictvu Kkr

re itváče koná ne podvratná agi-

tace proti vUdř a vSemu zákonu

vůbec Ukázal příklaJem na n

oprivněcou stávku pobřeíníob
nakladačů v kritické dobe kJr
zásobováno vojko za moíem tak

též na stálé a bezdůvodné stávky
kdvsi v loděnicích aby vláda by

kolena čouhat a manželka povíarmáda na Sibiři v zirotňčném kroku"! Tak rase pár řádků "

M když by jej dovezl do mktu dá: Poslouchej tati jú nebuduté uaií zákonoJárnS rep o náchvatu si se Šavlí v ruce razil ce
a celá ieho útrata bylá 4l!00
Nemvslíte nan M K že si niohl

vrhu nu :íi:clS íbďatrielcdi-soud-

by dtdilíel na výrobu nej

daležitřjších potřeb životních v dovolit zaplatit drobet vyšíi daií
A cela N P liřa stoji za "Amečase potřeby a na převoz y fá- -

tlouci řádná vejce musí si zae

loupit pár modraček a vejce jou
b toq tak drabá Dylo to v měsí

ci červnu a vejce byla 25c tucet

což se za 50 bt co pamatuji d

sud nestalo o tak ono zase ')

tuctů a ojičt je opatrné nesu N'

vejce drahá — 0 tuctů po 25e tu

la zdržována ve zhotovování lodi rican rqnity" Tyto peníze ob

drží jen ten kdo si je zasloužil n

údech zaměstnávajících nejméně
2 dělníku aneb jehož výroba v dobř kdy německé ponorky tak

ar t L LU puřuplÁvt lili dupraMI II

v IftJJřm ptecku a ve vcll ýih
místech byly obchody které bv

naležely dělnické orpaimáci j ž

by hned dostaly vše přítno z ru-

kou farmáře— myslím že každý
by byl spokojen — jen ti vydři-duchov- é

a keťasové nej Věřím

vždy na organisaei dělnictva —

každý 1 nái tná b'li u unie (ji
již jsem několik roků) Schůre

íasto navStřvovat a co je zapo-

třebí ty staré zákony co bjly
snad před 50 neb 100 roky zvrh-

nout! nebof žijeme ve 20 stol li
Ji" na členstvu by hledělo nby

stanovy vyhovovaly přítomné do-b- ř

Pane ] Rundus — slv5-- l

jste nebo četl jste že někdy l l

schválen zákon ve prospěch dělní-c- l

vat! Na příklad — schválila by
naše slavná zákonodárná zákon

by horníci kteří pod zemí nej- - 1

si hodinu jisti životem aby pra-

covali 6 hodin denně že ne?! AI'
víte na co jsou dobré? Když vo

ličstvo si zvolí socialistické poslan-

ce do státní sněmovny tak je jed-

noduše vylončejí To se stalo b'-t- a

Pán? 1!)20 ve státu New York

v městě Albany dne 8 ledna kde

strana republikánská a demo-

krati se dorozuměli a hlasovali

pro vyloučení — 1 10 hlasů pni
vyloučení a (í hlasů proti Proč

byli vyloučeni — že složili přísli-

bu že budou stanov své strany
šel řiti Zde než ukončím dopis

může býti když on prodal že o- -řádil v Dal návrh zákona jindosahuje nejméně ra $21000 pro
duktfi To nezabírá farmery a- - nen bu jesté koupil spekulant nale pochybuji že zákonodárná té

neb írialovvrabitele Dělníkům do jeho přílišné opatrnosti bude dbá cet $225 povílá obchodník Do-

bře dobře! Pár modraček kalhot

chci AU rijrlit tu jsou Zač?

držel dále Prozatím o tom dost

Mohl bych napsat ccboi knihu

Ale nic budu psát dále jak děl
přáni dva zástupci ji mluvili

před sněmovnou celkem as 7 h- -

_ _1 t 1

ti a ač mfie neco z jeho pokynu

upotřebit! bude hledět spí

zájmům obce co celku nežli k ník ve městě se má ! To já asi $235 A to pry jestě jsem šťastum ihk miuvu zasuii)cf oocc

nnuhvm zájmům výrobce Jinak ně koupil Jinak byly Za $275dosti dobře vím jako uhlokop To

si každý mříže představit a tnk
jenž návrh spstavil mluvil asi ho-

dinu a pul Pak zástupce zaměst Tedy jsem 10 centů doplatil a byale jednání jeho jakož i zástupců

již zmíněných bylo vzorné a bylo Midu psát jen o svém a co znanínavatelů mluvil též asi hodinu a

půl

lo to Nu a tak se to má se vším

— od nejmenšiho do největšího
frekne se "šúr" farnici bohatne

vidět že v této kritické době všem nejlépe Tak na pi vním místě si

pamatujte že rolník má žně je-

nom jednou za kadých 12 niěsí
Kdvž mluvili zástupci dělnictva jde o dobro a bezpečí země ně při

tom své klienty nepronedbalinebylo místa dost v galeriích ani ji-i- i koukejte co automobilů ab to

se neříká kolik na dluh neb ko- -ců tak že může proilat pouze jed- -

pro stání Dělníci byli dychtiví Zvláště druhý zástupce dělníků

ač neomlouval tvrdohlavost nhlo- - nou za rok jestli totiž bude mít i

co V každém skoro litě nalez- -
lik těch je co nemohou si koupit
ani pytlík mouky

slyšet své zástupce n zatleskat

jim když trumfli Ale chyba by kopů přece se jich horlivě zastá

i ol nonnompniil vLik iiui 1 éž dát ncte co neněz sloií úroda a cola že jakmile začal křížový c

xam zástupců a něco šlo proti nim
(""--"----

-
i "

ostrou důtku proto že se tak du j té úrody je Ano když jest Amc

li' :í :i-- l i ! t i i

(Dokončení příště)
i

TEMPLE TEXAS 12 ledna

1ÍI20 — ftěná redakce "Pokro- -

Iiovnc prius nroiH-doi- i nji iikíi vchkíi mih - iiu ilčlníci to neměli rádi a začali
Dělníkovi škodí příliš i toho tesaře nazaretského jehož zvláště když se odhaduje obyčej- -

stu skrze boUevioké řady ku pří-

stavu vladivostockému a nelekala
se ani těch roztrhaných mundúrů

které na nich visely ani bolševi-

ckého odpom ani té dlouhé a ob-

tížné cesty kolem světa — vůbec

naíi vojáci se nelekali ničeho! Oni

měli na srdci pouze tu pomstu pro
Němce ti svobodu české zeiné a

proto chtěli zemřít Ať poukáže

některý národ na lepší odhodla-

nost a věrnost A lil co ještě

lepšího nastalo dálo Když

byl Němec pokořen a Tech dostal

i pět svou ztracenou nadvládu tu

zmizela z českých srdcí všechna

pomsta pro Němce a žádná něme-

cká krev netekla poj rukou če-

skou Kdyby Kristus dnes byl na

světě zajisté by vložil ruku na

rameno pres Masaryka a prohlá-

sil slova tato: "Skutkové vaší

vás spasí!"
Nyní drahý čtenáři dovol ně-

co o té pilné práci kterak já to-

mu věřím Liší se ode všech pro-

gramu dosud uveřejněných —

"Charity hejnus at home" praví
americké přísloví a výchova řád-

ných občanu začíná též doma Po-

něvadž dobré občanství se zaklá-

dá na pilné práci proto žádný le-

noch není dobrým občanem a aby-

chom vychovali 'dobré občany
musíme naše děti učit od mládí

pracovat Ony nás poslouchají

když jsou malé a nc když doro-

stou A pak když si nezvyknou

práci dokud jsou malé velkým

sc potom práce jen hnusí

Celé nynější hnutí se žene za

slovem "vzdělání" a co má vlast-

ně vše to slovo "vzdělání" zahr-

novat? Ku příkladu dívka z mě-

sta šla k babičce na venkov na

tácky a když za několik dní přišla

zpět domu pravila: "Ma they

páve us there regular cows míli

in ilrinlr nnď it WflS BS BOod as

velká citovost která ho unáší buď v prospěch svůj se dovolávají
I ně se pak několik nul přiSkrábne chci se zmínit! též o té komedii s

cukrem Den co den přináší den
ku"! Pokládám za svoji povin-

nost požádali vás za laskavé prov přílišné nadšení aneb v roztrn
ní časopisy zprávu — cukru dočenost že chladné neuvažuje

Jan líundus tiy se to snadncji yysiovilo ru-d- u

mluvit o celku a ne o jednot

AWCAR NFPJ C ledna '20 livcích Statistika nám tedy poví- -

minuti ze jsem se se zasláním

svého předplatného tak opozdil sti — cukr bude lacinější — rukaPrvní zástupce dělníků jeden ?

Též pevně doufám že důvod můj— Ctěná redakce " Pokroku" !£ dá že průměr išrnice byl 10

sleduji ty rozličné dopi- - íUi z akru Vládní cena byla
nejpřednějších prý právníku v

Frank Walsh zaujal celý

spravedlnosti již započala keťasy

pozavírali atd Já před lt dny

koupil jsem 2 libry cukru po 11
proč se tak stalo uzrtate za oprav- -

první den Odsoudil šmahem kaz věny stehoval jsem se na umnou

lý řádek předlohy jako zly (vi- - centech libru pak 14 dní prý

žádný cukr a teď právě přišel ni"

sy a články o tom kdo jest vinen £220 v Chicairu to ale ncm n nas

drahoty a každý volá: Já ne to -
Ju's vím že dva moji sousedé

on! Á na konce když se již do- - zavezlř pšenici na trh — jeden do

ci narnlmvnlí tnk to konečn? jest ÍMiencer a druh v dn Atkinson a

farmu což bylo za tak špatného

počasí jež nám zde panovalo

spojeno se značnou obtíží Ne
cions) zastával jednám nhlokn- -

jest už za 20 centů libra Kde jetui kteří sice prv jsou neumělí
ta ruka spravedlnosti?! Přejiustále nám zde v Texasu prsi takrolník Ano to jest on nebo po dlouhém krkání a přesévání aale dobývají si práv jediným jim
všem dělnickým vmožným způsobem — stávkou kdvž ne on tedy kdoT: un jest vazem shledáme ze jcjicn ps

' - v 11
že to není již téměř ani k vydr-

žení Následkem bídných cestMísto stíhání jich vláda by měla
llClIil II HIM miiiun nice jest 2 libry na "test" lehká

a řekli jim tam že dají „flBO A

tomto roce mnoho zdaru a vám

ct redakce uinohi odběratelů —

Na zdar!
dohlédnout! k peněžníkúm kteří to tedy máme! Proč nás to hned

nenapadlo mohli jsme ušetřit pa-ní- r

a čerň Ale rolník zase si my

však ani svoji poštu správně ne-

dostáváme Přikládám poštovní

poukázku na „$250 a znamenám
hrabají děsně báječné sumy a žád

ný jich nestíhá Franta Cypra farmář

NAŠIM PŘÍZNIVCŮM

tof se ví žc jde 00 liber na buši a

lil uncí na libru Pamatujte si

sf 180 za f0 liber prosím tě děl-

níku jdi do obchodu a žádej

"Puff Wheat" jeden paklík I

slí že ten dělník hromadí veške sc s přátelským pozdravemDruh v zástupce dělníku Shep- -

ré peníze nebof on když jde kuard sice bvl hotov připustit celý 4 Josef Pšenčík st

STAJTOÍIDVILLE N J dne
povat tak vola pro-

- jest to taknávrh jak je každý řádek až na

unce jenž stojí lV ž 20c Tak sdělujeme že ačkoli pravidlemilrnUé líckiie se no když 'dělnitrošt — pokutu ta by se mela

vvnechat: dělník je neumělý po naším jest časopis neposílali naci mnoho dostávají tak holt to

šlo nahoru Tak co tedy si mám
10 ledna — Ctěná redakce "Po-

kroku"! Též i já přicházím bych
si obnovením předplatného zaji

dluh přece časopis náš i kdyžmáhá si jak nejlépe mfiže k svým
med předplatné se neobnoví namyslet Ale prosím vás nemyprávům a když v pnlisne horlivo

IxlWlO centů libra čili #WiOO

buši Páni dělníci kteří tu pše-nie- i

"puff ujeté" to se vám hr-

nou ne?! Ten co tu pšenici "puf-fuje- "

ten má žně nejednou za

rok ale po 320 dní kdežto rolník

jednou za 12 měsíců- - k tomu po

slete si že snad tomu vemne stil správné zasílaní milého mim krátký čas posíláme tak abychomti boje chybí neměl by se tre

Jestli jest nás mnoho že?nedo- -
our city milk" To asi byla ta- - stat Naopak pokud se tklo tre- - "Pokroku" Přiloženou shledáte

poštovní poukázku na $250 "Ho

spodáři" mňžemJ jenom blaho
vedeme řádně psát nebo-Jtyuc- i

hubou dovedeme za to zase "po-

zorovat a i počítat Ale jfime bez

„! iwmúiup nrcríiTiisacc
přáli že nám "Pokrok" doporutřebuje:
čil Tbvnisv ison v něnt velmi za

choiíi se mohli opřít i! a kU$ se

ké vzdělaná městská dřvka — stu na druhou stranu ten poilpo-ano- !

roval Jatkáři ten pčti-líste- k co

Mám na zřeteli způsob výchr minulého léta okradl tisíce far-v- y

fAovha jako jněl na zřeteli za- - niérň měl by každý z nich jiti
kí:uÍifl'M'-Tí'ý-- s Scont Moyemení: do káznice Náprava poměrů me-o- n

dnes přehlasován a zi - dělníkem a zaměstnavatelem

Poy's'Stíout Movement dnes se za- - nestane se nějakým státním záko-klád- á

na obleku parádě a zhyteč- - wm aie když se všichni (a vši-n- é

ceremonii Jejich pravý základ chni jsme chybili) napravíme a

tvi _ nnsta vít dítko na místo roz- - nftídeme za příkladem tesaře na- -

konečně našel človck jako jest )

pyi

210

lil

M

400

2fn

1 koně i

Vazák

Drill

Brán}
Krmivo pro kime za

rok

i Žitobytí pro sebe

C Townley tak kde-kd- na něho

nezavdali piieiny ku hněvu jeli-

kož mnozí snadno na 1o v čas ne

vzpomenou a jiní když se jim ča-

sopis zastaví cítí se uražení a do

mýšlejí se žě máme za to že ne-

jsou za ten pakatel dobří — Jsou

ovsem někteří že na úkor těch

správných odběratelů se prohře-

šují tím že si časopis nechají po

několik měsíců zasílat a pak když

jsou naší administrací upozorně-1- 1

i jednoduše písemně sdělují —

proč prýjsmie časopis nezastavili

když předplatné došlo a zaříkají
se že za ten prošlý čas ničeho ne- -

aby he to v zárodku udusilo a "na

dávat
'- -

ncloyalni

jímavé obzvláště p TJunduse do-

pisy se nám zamlouvají Myslíme

že ho dobře známe z doby kdy je-

ště v New Yorku studoval což

jest již přes 30 roků — Ostatně

všecka četba v "Pokroku" jest

pěkná! Pokud se týče zdejší osa-

dy tu nemohu mnoho psát neboť

jsme zde jediní Češi usídleni Po-

časí máme velmi studené a tak se-

díme u kamen a čteme Bydlíme

Ano on chce pomoci těm co si

nomoci zasloužejí to jest aby
dělník laciné měl živobytí: ten

paku a nechat je samotné vymy- - zaretského když zaměstnavatele

slit si a vypracovat Způsob ku kteří bydlejí v náherných villách

samostatné existenci — totiž budou se bratrštěji chovat ku

ímin vnnrself" Kw příkladu avvm zaměstnancům: popřejí jim

co to pěstuje aby áa to vtíce Hitr

Žil a aby všelijací 'í juggleři" ne

měli v tom prsty Totiž aby se
zavěsti ie do lesa bez všech pří- - lepší životní poměry a rozdělí r

Celkem $lrlO
Tolik totiž musí míti aby mohl

začít jeden muž a může zadělat

100 akrů Průměrné z jednoho

akru sklidí 10 bušlu Ona jaká

se platí sM80 za buši Výlohy

má:
Semeno 1 buši $180

prav na celý deni Pakli by si ra- - nimi trochu tecn svyen veiKi'ii zrovna vedle pošty a tak nemáme

nro dopisy a noviny daleko Oba
špekulanti stah zbytečnými a rol

nik tedv dostal tolik co mu pa

rádi čteme a odebíráme f tvorykus chleba muselo ly pas ceiy příklad uvem nrmu jejiuicuu tří a spotřebovatel aby levně kou-

pil Že sc toho dá docíliti to jest časoiusv tak ze mamo Hosti coJohnson & Vorkers která za 30den býti v lese bez ohně bez vo

číst Končím s pozdravem na
dv a jídla Možná po druhé že rokft neměla strajku kde po vy- - jisté a také než tikončim pokn

sím se to dokázat Prozatím te- nlacení všeho Endicotť & John všecky ctěna re a redakci přejibv si vzDomnělo lépe se zaopatři
nrSm Tilflnc( kterv plakal dy chci panu M Koubovi v Northson dostanou polovičku přebytec

_ _ — _ l m

fi00

!

300
10

100

100
100

hojně odběratelů "Na zdar!"
A Krajíček
v

líent z 1 akru

Daně akr
Mlácení 30c buši

Provázky akr

Dovoz na trh 10c bu

rpotřebení strojů 10

Živobytí akr

Dnkotě nokvnout abv jen vycKniného vftěžku a deinmnkdyž jsem ho vzat z města na

času a zbytečně se nerozčilovalsteinou mírou druhou polovičkuhomestead: chtěl zpět do měta
STAMFORD X V 13 lednaTv SU stávkv v uhelných dolech iestli iest rolník tak tu dan snadale já nemohl mu vyhovět nebof

p#0 — Ctěná redakce "Pokrono unese a jestli jest ve městěkansáských v třech 'létech bylyjsem ho potřeboval Za dva a tri
ku"! Co mě přimělo psáti tentotak až budou mít v bchn tu 'lown-levh- o

mašinu tak bude kupovat
zaviněny tím že uhlokopove pra

rnií nři nebezpečí života — ji
roky tomu přivykl a byl pn pi'
né práci vesel A byl to krušný

maso zač maso má býti koupeno
dopis — sice první — jest příči-

na že jsem zasílal předplatné

$250 a dosud jsem nedostal lí
ným způsobem nemohli si dobytizačátek Časem jsme museli i vo

du vozit Vše jsme ale prodělali

$1501

On aíe může prodat jen 0 bu-

ši ů ježto musí míti semeno na

příští úrodu 1 buš) tedy prodá

9 bušlů po $180 $1620

a dal 15-0-

a díky Bohu vydělali jsme jeste

a mouku též A jestli bude stal

prodávat s velkým výdělkem te-

dy zase ty daně nebudou tak vy-

soké ' Zatím nežli to vše bude v

slyšení a bezpečnosti nezlí stav

kami perně palec za palcem do

bývati si svých práv ód houžev

nařveh operátorů

stek přijmuli-l- i jste peníze ode

mne zaslané Jsem již dlouholetý

odběratel dřívějších "Rozhledů"
dosti že letos z jara dochodi nem

leton a jednu z nejlepších lékař

Podal ísem poněkud obšírněji běhu máte čas vyšetřit jestli va pak "Květů Amerických" a téžkveh škol v zemí A když zde

jsem býval po mnoho roků jejichtuto obhajobu dělníků poněvadžv létě byl na prázdninách jeli

znpiatcji uotvrzuji ze st časo-

pis nepřáli ačkoli jinak sobě pře-

ci pilně každé jeho číslo "m
dlnh" přečetli

Jeou též mnozí že si stěžují že po
zaslání předplatného neob-drže-

li

Žádné kvitance
Těm administrace našeho závo-

du sděluje oby laskavě přihlédli
na proužek žlutavého papíru jenž

jest na každém čísle přilepený n

na kterém nalézá se každého jmé-

no a při něm "kvitance" tak že

při každé příležitosti mohou se

přesvědčiťi do kdy mají zaplace-

no "Kvitance" tato pozůstává
ze značky měsíce a vedle jsou čí-

slice jež znamenají rok Nalézá --

li se tudíž na žlutém proužku papí-

ru vedle vašeho jména— 'Dec10

anebo "Jan20" znamená to že

vám v prvém případě předplatné

vyšlo v prosinci 1010 a v druhém

případě vyprší předplatné v tom-

to měsíci — lednu Když zašlete

předplatné tu kriihvcdouéí se sta

rá o to aby ona číslice při vašem

jméně byla souhlasně změněna v

uvedeném příkladě na "Dcc20"
nebo na "Jcn21" Práce s tínHo

kvitováním jest spojena s vílo-harn- i

a proto administrace jiných

kvitancí no obdržení předplatné
ho nezasílá poněvadž — nehledě

ani na ví-loh- y — vyžadovalo bt
to značně drahého času Proto

přihlédněte k vašemu jménu na

přiřítím čúde "Pokroku" a sbiv

dáte-l- i že vám předplatné došlo

ihned je obnovte a zase při dru

ši Okresní komisaři jsou příznivci
N P líjry Pakli ano tedy by

nutně bvlo třeba těch peněz pak
jsme překvapit bratra a "pomoci důvod pro novy zákon byl cer

pán hlavně ze stávky jejích
Za obce mluvil právník Hug

mn zbudovat začátek na jeho pu
li ne tedy oni komisaři vědí ku- -

Zbytek $ 115

Zbývá mu tedy $115 a z toho

ale taky platí daří z těch strojů

koní a tu práci ani nepočítám

vy řeknete vždyť se klidí

už 40 bušlů a snad i více Já však

píši co celek nebof kde byli tak

zur n míli víf 7fle ti druzí

dv na to Oni znají to choulostiví

jednatelem Jsem maly farmař

který vlastní u farmu

ve státu New Yorku "nedaleko

Catskill Hor myslím že každý

čtenář o těchto vrchách něco sly-še- l

neb se dočetl Tato krajina

je velice romantická a přivábí sem

Iřins který předlohu sepsal Dů
stém pozemku Jednoho rána syn

se vyfratil na suchý potok a když

jsem ho před polednem vyhledal

měl již vyházenou studnu a dosti
místo totiž zvýšit daň a svéti tovod pro ni nalézal v tom že stat

neměl náležitého zákona v ruce na tu N P lípru A k vaši a moji

potěše vám sděluji že v našem o
aby vstoupil do rozepře mezi u

MftVnnv a operátory a stávka o
vody Ovšem Rám byl cely

a puchýře na rukou Byl tisíce návštěvníků každé léto Far

„i- - nviA vo nrů tiž má vodu A

AI UTI II M" M f

křesu též letos platíme zrovna jROU 1lSi tom tím hůře a měli méně

jednou tak velkou daň? jako pře-- neb0 Mějte prosím též na

dešle a dosud v našem stálé N P
paměti n čím jest "rolníku zápolit

zákony nemáme Ale doufám' žc ft m( fim nemá Žádnou moc

niv cfi f-r- f — —

k mnít v poledne vyprávěl
brožující blahobyt státu že vy-

žadovala aby stát něco učinil že

a5 dělníkům se nebéře právo ku
Pa ta zkušenost na homesteadn

i Tioilenší zkušeností pro můj ži budoucnost nám je přinese jen iak0 kroupy vichřice lijaKy restávkování je žadoněno aby se

šetřilo též práva obce jakož i za
jak pracující lid sezná kde a kdo imchfl or{é větry hmyz atd

vot Ti hoši eo se mnou chodí

kladnějšího práva dělníka než
do Školy a nemají takových zku pro něj koni dobro Koukejte na toho roiniica se ren- -

t~ u rřítla1 TVIAí dobrL- - lu™ k ntfkladu veice
leností nejsíou nic bedliví a po je stávka totiž aby srnci uciai

kňvi fthee a potřebuje a nebyl o- -
přítel vMontan? v r 1918 mél za- - no my koukáme ale slepice —

if 1n a n(! oomvíb ?nícll bvla „X 1 XnnrAn a n vá V OmaZC

my kolem městečka St am ford

jsou moc drahé — nejvíce se zde

mlékaři a pěstují brambory Též

kolem do kola farmáři zde dělají

maple (javorový) syrob a cukr

na čemž vydělají též dosti peněz

Dopisy pánů dopisovatelů i dopi-

sovatelek rádi přečítámc Pan

Jan Rundus myslím že se bojí

kdyby farmáři sc ortcanísovali že

třída dělnická by snad nemohla

Žít že by bylo snad vše přílií dra-

hé Já ale myslím jinak — kdy-

by všechno dělnictvo bylo sorga-nísován-o

a pevné" za jeden provaz

táhlo že by bylo vňiide lépe Což

kdyby vláda převzala vSechny

dráhy (železnice) váeebny doly

tržní cena $400 buši Jakmile ale
jako rtt kupovat tak drahé vejce

™tíU no na Vinnpm klí- - fair nnv flf ÍkOU dra- -

brožován na zdraví a živote unn

Za příklad ukázal kde dělníci

"také" nenásledovali tesaře-nazaretskéh- o

nedovolili totiž kopá-

ní uhlí nro nemocnicí a vyhnali

strádají co vlastně znamená bla-

hobyt!
Četl jsem nedávno oznámktJ ▼

níž je namalovaný řezáč" nakloně-

ný nad koflíkem á pilkou y ru-c- e

a Ve gpod je napsáno: "BudeS-- H

každé ráno hodinu řezat dříví

nepotřebuješ medicíny pakli ale

nebndeS řezat tak níívej naSe pi

JIVCOIU UHOill) vvi— ncuuucíc — t™ ""f — "

sala dolu a vidělo se že úroda 14 jak chtřjí že ne a neponesou a

jest malá Ale' nic nevadí echa nenesou Tak vy tam platí-mu- sí

dolů na $340 To se ípeku- - te za vejce co byla dávno koupe-lantůi- u

v Jlinneapolis zdáK-dos- t P4 uá za 25 a 30 centu Když
: mZť v Montaně riřeď ro- - tAA lunm rří těch veieích tak

ze stavení dělníka který o krisi hém nebo následujícím čísle

na proužek žlutého papíJel pomoci atátu Musí e cjinn
v1a dělník chce zachovat loyalí- - ru n vafiírn ct jménem a dobře se

přesvědčíte byla-l- í číslice znnmekem slabou úrodu a tudíž Že bu- - vam povím jak my 7 těch vajectu ko atita r krisi anebo ala bu--
lulky" Tedy každý cniapec

nající rok náležité změněna
dott potreDoyat i9Jt ibottatneme! rr?a9wjrJaiié dívče necM dosna pilně Je j?jcjt yi &&tory Pak


