
8trui4 POPROS DYE ITilVOTU
l i - J'f --"T

ki 4ÍrtlÍ'oiLkbovU -- Hod iUU rejukul U vicihliy Jteiíe tu- -lo y'FfÍi ch t?jí volná crit íi'Nt JyuLé jli"ú?i-u-í á Jrvíu mu jitu 2e kjjbyihoiu na tu věc píi

Noáe Beseda to nesmíme aiívut twu drahojmej dovíJS: Tati jcďU' jeltel nilena ale on íe tato bojí 'ba ani
! f a : i t- -: -li l_ i i íi ne 11 n1'

tou je to opravdu potíž — co má
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řekl nhvch je citelněji pobídl já před film prchl do pekel a Kareledna inJí ~ Ctěná minkem Pv stoupa Ondjno jšem ve) lele tí

:toupdi íe by z na"kb d"tí snad-

no se mekli stát tělesní rorráci

jestli ne něco horšího Jakým
fpůíobem by se to mohla stát toho
ve kaMý snadno dovtípí
Kdyby šlo jen o nějaký ten dol-

lar na daních více nebylo by
tak zle Zde nie se bude jed-

nat ne o dollar ale o sta dollarů

tuk učinil Ale pánovi mtlláei [spokojil ť Švýcarskem Každý vý dni staré tak vzali dva centy d

hotO listu-- V úctě—-

Chai Novák

:R0WN POINT IND 25 led-n- a

1!W — Ct ted VpAkrolu"!
Jelikož moje předplatné dochází

zasílám vátu tedy' obít "nu dal-í- í

předj datné přes 1o že jsem iuč

v úmyslu že víee čisti irehudu ná-

sledkem sesláblého zraku TéyKo

se to však odvyká Ldyž už tak
dlouho rnůj oblíbený "Pokrok"

kroku! t "mífiil jsem si napjati
pár řádků do tohoto listu Před jsou mu hic t nenoř to vzali tak u- - let nVo tnjí — po výletí ticha

přímnř h strhli korbu ze naní do- - hlava bolí a kdo není spokojen v

lů dříve jsme dostali 1 e 1b a n

ní jen 12 ceutft ale cena masa

stoupá a ještě se dává viíia far
ně vám sděluji že vám rasíhitu

$250 jako předplatné na "Po lu a my ledi v korb snřhu a Americe iiebub Kpokojen uni v

raulíci ti tam Pa dosti dlouhé ÍVskoslovenk A republice — Se máři A s jinými produkty je tokrok" Ařkoliv nevím jak bych a proto i já bych si přál by každý
Jot jsme njuliky ua5li žafcacllé t srJeJným pozdravem na vSechnv než dá svůj hlas s dobře rozmysamé — za mléko dostaneme 8 aí

9 ceutft 'a zač je v trhu? Oniřfivřji n"hu vrdlf drátu Mtrsrli ítenáře tohoto liitu Na rdar! Af úú a pou!il svého práva & moci ftu toti2 po 41 roty um

jsme jrt véMi rpltky a kdyi jtne Žije (Vkosbivcftká republika! Lť-tn-
ě pííou co dostane farmář čítám 3G jar a tak nevím jal: ojež nám p h přiznává a rozhodl

naioiu Kormi jeu jsm oper uaiei Júsepn v ?sairúuc nlo co velkoobi hodiiíci a překup
fiíci shrábnou se nezmiňují a vyk domovu Vítr tak prudce hnal (Ctěný píiteli! Díky xa před

níh že by clovřk uni za dne nie platné a další zaslaný il kvitova

se mři do toho pustit přece po- -

kmím se něco vám sdělit o poča-

tu a úrodě v našeru zde okolí —

rcťaí abych nalhal je vel tni mě-Tiiv-

— jeden den je metelice

druhý den je "šturm" a třetí den

zas' slunce stí Čtvrtý dpn je
obleva a tak to zde chodí napo
řád Ahy byly v'Iké zimy — ne

jsou tak zlé l'okud se týče úro- -

1 11 In i

mlouvají se že na to a zase na ono
neviděl na to v noci Jenom ná I li jsme ve sbírce (iro Brořnskou i bez farmáře dovolení — to že prý
černý pes byl našim richranecm hulnu sirotkfi Zavděčíte se čtená musí být Tak ten farmář dnsta

ještě dlouho potrvá Přeji vím

hojně zduru a mnoho nových před-

platitelů a v úctě se znamenám
Váš čtená- ř- j

Tomáš Mráček

(Ctěný příteli! Díky za zasláni

předplatného a my vám také mno-

ho zdaru přejeme n abyste se je
šté po další léta- - ve zdraví těš'1 ze

tu vře v zájmu Všeobecného irpo-kojen- í

Ze bychom neměli lidí ze svých
řad kleíi by nás zastupovali v

zákonodárnách toho popírám Me-

zi námi jsuit ta bvli Už dávno) do

statečně schopni lidé ale chyba
při nás je ta že když je některý
navržen do nějakého úřadu Mát-ríh- o

my ho nevolíme ale raději

ne dř třel in v té eenv A teď lUndiof jakmile jsme se dostali ni fúm když čaMřji zašlete z české

nase pole a hleděli směrem odkud tamní osadv zprávv k otištění pujle to je hned všechno o 10

!"— 2" centů draAí na sto libráebse ozýval tu spatřili jsme černý ("Pokroku")iy ?a nyia roziiiina nenor jsme
dostali "rez" tak že obilí bvlo bíd v té prachotř a tak jsme měli v Tak vidíte ty radosti farmářské!

Tak když o tom člověk přemýšlí života)dle čeho se řídit Pak máj heh FA1RFVX SO DAK 2' lednn

slezl ze saní a já oba následoval Mfi20 — Ctěná redakce "Pokro- -
moc poškozené Pšenice sypala o

do 2") bušlů po akru oves a ječ tak musí usoudit h to takhle dáme svůj hlas jinonárodovei
až hoch volal že jsme i lisy a to ku"! Přiloeně zasílám předjdatHicu od 10 do 40 bušlů — podlí" S tím ovládáním zde užívané ře
mdylo nie jiného nežli náš ylatý né na níiš oblíbený časopis který

dlouho nevydrží a že to imisí vzít

nějaký kotrmelce Tak jsem ne

loepsal o třeli farmářských ra
či též nemyslím že by to bylo ta1toho jak kdo mři půdu vzdělá-no-

Někteří farmáři zde neora zlé a těch "živých mrtvol" jest už
domov ed to z našeho husího tr- - tinř každého týdne správně při
lni Pozdrav na ct redakci t 1 ehází Velice mne zajímají dopi
a celý personál moje přátele v sv zdejší a zvláště dopisy ze sta

jí až j'" hezky dlouho pak to po jen malé procento na' českem ven

jezdí na "coul" hluboko a to zorá kově

dostech ač jsem chtěl napsa

jiného ale o toni až podruhé
i budu na ponejprv moc rhtěžo-va- t

— Srdečný pozdrav na ee

OKAND VAlUIY S D :Vt

ledna 193) — Ctěná redakce!
Nejdříve přijměte srdečný po-

zdrav a mnoho zdaru ve vašem

povolání v tomto novém roce Jeli-

kož se moje doba k obnovení před
platného blíží (a nechci býti upo-míná- n)

tak přikládám poštovní
poukázku na $2"0 na "Pokrok"
Obdržel jsem "Pokrok" na výmě-
nu za "Květy Americké" a jet
jsem s ním úplně spokojen mohu

Xcbrascc a všechny čtenáře ré lasí jak totiž pokračují tynějaký kus a to druhé nechá tak
Pan Sklenička končí že důvod vzůstávám vaš odběratel nnš zásilky Já jsera taky zaz jara vyjede s drillem a seje

proti sjednocení škol jsou lak uiaFrank Ondráček Llal bednu oděvu mému bratran- - ý personál a přeji závodu mnohotak do toho Když přijde červen
licherné ba prý snušné že neuJ v ci do Prahy a ačkoliv je to ji del odltěratclů a sám bych rád nějatak potom kouká na to pole a po

vídal moř soused: Co to že Ivo znává veřejně se nimi obírat i Jikého získal až bude lepší počasíAFST1X MIN' 2" lednn '2 ší čas přece dosud nevím zda li

— Ctěná redakce! Nejprvé při- - to dostal Jak se dočítám v "Po se mu nedivím ani se nedivím že
je obilí je tmavo-zehn- é a moje

nemůže pochopili ty lidi kteří bv- -

John Kočárník

(Ctřný příteli! Díky za před
datné a snahu v zájmu rozšíření

jej ndporučiti celé české veřejnojměte můj upřímný pozdrav a přá- - kroku" takých je mnoho že po
ní byste měli mnoho odběratelů slali svým přátelům pomoc ab

žluté! dá mu na to odpověděl: 0-re-
j

tak jako já a budeš to mít ja dlejí v Americe už 10 až '0 roků sti Co se týče počasí to máme
krásné tak že se dobytek pase dei

Kilvbv n S měl tu zkušenost nČtenářské naší obce Čtenáře Jnjko já On praví: Maybe thaťs it
rodělal to co oni prodělali jsemle těšit když budou míti příleži

v tomto nové roce ježto list váš oni posud ničeho nedostali — V

jest opravdu poučný i zábavný zdejším okolí byla loňského roku

Též i vám paní Radová přeji slabá úroda Xa jaře bylo moc

Kukuřice je velmi dobrá pěkně ode dne (až na nějaký ten bliž- -

jíst že by byl 1éž jiného náhleduuzrála tak že šla od 20 do Ó0 bu tost od vás dopisy častěji čisti' zard) což se všem velice zamlou
co se tvče té věcio 4šl fi po akru Zahrádky jsme tu mnoho zdaru nebof se mní voli- - mokro pak Re dostavila velkli

ee zamlouvají tv vaše správné a horka černý rez přišel na drobn
vá neboť je krmiva málo Posled-n- í

rok se k nám zachoval maceš-

sky neboť jsme měli moc sucho
PKAÍjTE NFPK 31 ledna fcJn O tom Pusku a té "Kamčatee'

tež i poučné odpovědi Piiloen? obilí PratH Cahojové vyjeli prv- - — Ctěná redakce! Zasílám před- - pomlčím avšak nemyslím že náí

Tněli taky moc krásně co se na-

sázelo tak to všechno vzrostlo

Prambory šly od 100 do 22" bu-

šlů po akru My jsme jich dosta

naleznete v dopise poštovní po- - ní do práce se svojí velkou parní ale doufáme že tento rok nám tolatné na váš časopis "Pokrok" český venkov si zasluhuje takov
vynahradí Pokoušel jsem se váita při té příležitosti dovoluji si in ho přirovnání jen proto že věciukázku na obnos $2-"- jako před- - mlátičkou ale taky byli první již

platné na "Pokrok" — Též vám ji zatáhli domů neboť obilí málo

musím napsat něco o našem mě- - sypalo a pomocníkům platili $000

získat nějakého nového odběratetsat také pár řádků o tom sje l jinak rozumí nežli pan Skleničkali 400 bušlií tak to bude dost na

semeno Ku příkladu jest zde noecuí škol na venkově Četl jsem le ale jde to pomalu — Cechů jeA teď chci ještě poukázat n:
ve vašem ctěné listu ze dne l'ljedna česka rodina a sice pane některé ncvvliodv a obtíže s tmi zde málo a ti většinou čtou aiijrli-ck- y

tak že se na to ponejvíce vy

stě a o tom počasí Zima jest je- - denně V zdejším okolí se někteří

šté ucházející sněhu dosti po dva velmi zajímají o tu Xonpartisan
— tři dni přituhne a zase na nřja- - ligu jiní ale jsou zase silně proti

ilna dopis pana J Skleničky z spojené které by se jisté shledá
mluví Až konečně kc mi to přeícscue Xebr který jak jiozoru- - ly jtíi tom sjednocení škol na vci -

Přenosilova z Uruno Xeb která
vlastní farmu a ze 11

akru pole sklidili sedm železnic-nic- h

kar brnmhor jichž se (IO0

ký den to jiovolí Co se týče děl-- 1 tomu tak že je těžko si z toho si ce poštěstilo a moje námaha ne- -kově — Hlavní překážka jest ta
nickýcli poměrů mohu říci že se I něco vybrat a zvláště co je v tom yla zdarma Za tím účelem při

ji je velmi nadšen pro tu věc

ale mrzí ho že jen tak malé pro-

cento lidí jsou s ním stejného ná- -

že naše krajina s její příliš koj
zde pracuje plnou parou Hormel dobrého Zdravím ctěnou redakci kládám oluios na předplatné pročitou polohou jest pro takovou
Packinp Co přítomně zaměstnává a všechny čtenáře našeho "Pokro- - íledu Pan Sklenička pohlíží na nového odběratele tak aby mu ča-

sopis správně docházel — S po- -

věc rozhodně nezpůsobilá leč by
se především daly cesty do tako1"00 dělníků ale ti mají nouzi ojku" Frank Vnouček tu vee z te nejjasnejsi stránky n

zdravém znamenám se —rozhodně nechce připustit že ta vého stavu aby bylo možno za jabyty Jateční společnost chee pří- - %

štího jara stavět 300 domků pro MADIfcON NEPb 27 ledna vče má též svoje temné stránky kéhokoliv počasí po nich bezpeč Frank Kouřil

(Ctěný příteli ! Přijměte náš díkvoje dělníky Též začínají zde hf)20 — Ctěná redaee a čtenáři V jeho tři Jody na které nám ně jezdit tak aby rodiče se nemu
seli obávat že by dovážcě dětí zůstavět novou školu za "00000 na přeji vám všem- - by tento noví- - rok

celém čtverci Základy jsou jií byl pro vás šťastný a bychom žili

za zaslání svého předplatného a ra
nového předplatitele jejž se vzáe- -

bušlů nakládá do jedné káry A

kromě toho pan Přenosil si nechal

přes W bušlů na semeno Cel-

kem sklidil z těch :" akrů 4"00
buši Tu které prodal hned z pole po

tfl20 buši Ovšem my zde užívá-

me strojů k sázení a vyorávání
brambor O 'tom tedy přestanu
avšak rád bych taky něco o té

prohibiei napsal Jak asi je všem

ji známo máme být i všichni "su-

ší" ale pánové není tomu tak
Musí býti dvě strany — jedna je
bledé-such- á a druhá je červeno
suchá Pokusím se vás o toni pře- -

panSklenička poukazuje nepova-

žuji za dosti závažné abychom se

mělirozhodnóuti pro sjednocené

stal někde vězet po delší dobu ve

připraveny pracovali tady parní v lásce á Rvorno'sťi Co já sena- - ne vnši snaze podařilo pro náš zá-

vod získali Puďte ujištěn že pllopatou ze St Paul Minn po šsf vzpomínám naf ten český lid že

ty!nft a vse mule modeme zan jPSt stále ještě nespokojen vzdor né oceňujeme vaši laskavou pří-

zeň a přejeme vám byste se setkalzeno Též se zde staví okresní tomu že bvl osvobozen a snroŠIřn
vězení nákladem $ffOoO vesměs německo uherskýidi utiskova- - s úplným 'zdáme v každém svém

školy
Prvý b"d p S zní takto: Aby

dětem na faunách bylo možno na-

vštěvovali vyšší třídy a při tori
zachovat je pro jejich životní po-

slání to jest pro rolnictví — Na

to odpovídám že tn výhodu děii

sněhu a děti třebas při tom mohly
na polo zmrznout a uhnat si řádné
nastuzení což by se jistě lez účťi
lékařského potom neobešlo jestli
by to nemělo ještě horších násled-

ků Víme ze zkušeností že se ča-

sto slává v zimní době že napad-
ne tolik sněhu že není možno tře-

bas po několik duí se ani povozem

Tiiodeiní a zarovetrí se staví nra - felft Dne S listopadu bude tomu počínání Pude nás těšit kdvž
lovua pro telclonni a teleKrafní :00 roků kdy naši moravští ra častěji dopisem do stati "Naše te-

účele Co se týče českého národ (' dokončili bitvu na PiléNofe Mttij nriMM jtt í

ního života tedy jsme zde též ne- -

prot0 někteří z tich nespokojenců na farmách mají už dávno a p S OKION OK LA 50 1020

spali Odbočka t V ř práčova-
- a bouralů musí v sobě miti křes není tak nevčdomv aby o tom n — Ctěná redakce "Pokroku"! Po

la pro osvobození naší drahé via- - poloněmeckou aneb mysl pro do věděl Že by nám byly zachovány sílám vám $250 jako předplatné
sti a odvedli jsme za patnáct me- - hro tím jidáňskvm stříbrem otrá- - pro rolnictví to pochybují spíšt

kam vydat natož jinými prostřed-
ky dopravními a jak by to dopa-

dalo v takovém případu s návště-

vou školy našich dítek 1o si do-

vedeni Všichni dobře představit

na nuly nam "Pokrok" bez kte- -

k včdéi Přijel jsem nedávno do

našeho města Farjro Byla mně

dlouhá chvíle tak jsem zašel do

ífrocerního obchodu něco si kou-

pit Obchod vedoucí jak jsem
soudil přišel a tázal se mne co si

přeji obsluhuje mě ptal se mne

kde zůstávám atd a pak se mne o

tázal eo si myslím o tom "su-

chu" Já mu odpověděl že moc

ne Xa to míiř pravil že to bude

sicň pres !?1000 nyní pracujeme h enou — Té řasné zimy jsme asi na opak by se rolnictví odcizily cho bylo by nám vskutku velmi
na založeni nového národního spo-- l na více místech dosti zakusili za 2—Nevidím žádného rozdílu eo

se tvce té životní úrovně mezi dět
smutno Velmi radi si přečteme
zprávy nejen z této země ale hlavjem Une lJ ledna pořádal zdej-h- o ab? leden nám to všechno vv- -

Jiný důvod jest že by se snad
mi z venkova a dětmi z města a no mohlo časem sfát že by našeší řád Z C B J maškarní záha- - nahradil Počasí bylo' mírné bc

vu ve prospěch nouzi trpících v ze Rnřbu a lepší cest v Přítomní jestliže v mnohém ohledu děti dítky mohly přijít za takové do
Československé republice Xávště- - značně a ze všech stran kolují ste- - venkova nepředčí děti z města te pravy do školy k všelikému úra
va byla hojna hudba nzena kra- - sky ohleílnř zásilek beden Já jsem dy se jim jistě vyrovnají a my 1o zu a co mne se týče nevím jestli

by se našel %č!ověk kterému bychjanem K Plzakem hyla vytecna a též zasílal balík nového: šatstve ho máme četné důkazy když po
o zákusky bylo též postaráno k ú-- l mýdla atd vážilo to 45 liber a rovnáme to veliké procento jino svenl svoje male ditkv k lako

iTiti ň oívčk z VéiiKÓVá iilli- - vé dopravě a jsem jistý že nejsemplné spokojenosti v5ech hostí a eo za dopravu platil jsem po 13e za

hlavního Čistý výtěžek obnášel libru tedy úhrnem $óR5 to však maji v pntomne doně ve světe sám jenž by tak cítil

ně z milené naší republiky
fVsko-slovensk-

é

jakož i velice mne zají-

mají dopisy od mých krajanů zde

usídlených — zvláště těch od Čá-

slavě a Ledče z mého to rodiště
Pád bych pro tento časopis získal

nějakého nového předplatitele zde
cle je málo krajanů usídlených a
ti co zde jsou mají již na jiné řa- -

sopisy předplaceno Já ale mám

nejraději "Pokrok" poněvadž z

něho zvím veškeré zprávy z Oma-

ky kde jsem po 10 roků bydlel'--

přítomné době máme zde hezké

počasí tak že je alespoň pro mne

přes flOO Jak se vám čtenáři pry nebylo dost tak jsem zaslal skvělá a na mnoze zodpovědná po Distrikty jak jsou vyhrazeny

lepší bez té vlhkosti a že on nepi'
ničeho opojného od 10 roku svéhc

stáří Po pozvání abych přišel
zflse jsKi'? se rozloučili Když

příště přijel do města tak

jsem se opět zastavil ye zmíněném

štoře Mluvil jsem chvíli s kler-ke-

když v tom se "boss" při
hnal rychlostí asi 100 mil na hodi-

nu a byl tak červený že dív neho-

řel a rovné do skladiště pádil I

ptám se klerka co že'"bossovi"
schází? Což to nepoznáš praví

stavenízamlouval dopis ze staré vlasti od datfíeh 4iOV To bylo 22 srpna okresním školdozorcem jsou pří
p Fr Macha take vlastence — ale příbuzní balík ještě nedost A- - i — Co se týče té stejné příleži liš veliké a v naší neschňdné kra

tosti pro všecky děti bohatých i
jině jest naprosto nemyslitelno na

chudých rodičů na'hvti vvššíh ) tak vzdálenou dopravu dítek do
vzdělání to myslím že v tomto školy

eoT! LKudek si neeham pro sebe j věru přknéto pečování o chu
neboť nerad kritisuji 7j daru a a trpící naíe rodáky tam v t

který česká Amerika věnovala Ktaré vlasti kde podle zpráv po
musí každý uznat že není možno mgrjr mezi chudou třídou a osiře

by Um každý jednotlivec několik lými' dětmi json nanejvýše smut

set korun obdržel Mám zkušeno- - né—Mnoho zdaru všem nřeie

A teď uvažme ty nesmírné vv- -případě s věcí nemá co dělat ne-

boť pokud se to týče jen vyšší ško daje s tou věcí spojené Jako
mi klerk podle jeho nosu a že je ly tu též jest příležitost pro vše stavba nových a jistě že náklad
rozchřáv' div obydlí nevypálí ných škol mimo vedlejší budovy

sti že ten kdo nikdy nic nebo Jos Finkral
snad jeden dollar věnoval nejví- -

cay srejna hec kilo touzi po
vzdělání vyšším nežli jemu může

— Tak to máte pánové dvě stra
zvýžený plat učitelům a zajisté též

ce bouři ze tam ti jeho přátele ni MANSFIKLD CENT KU CONN vyšší škola poskytnout to jest o značný plat dovážeřům dítek do

ač je to v lednu skoro až příliš te-

plé Některého dne ani topit ne
musíme 1'roda loňského roku by
la celkem uspokojivá tak že by-

chom naříkat nemuseli kdyby to-ti- ž

farmáři za jeho výrobky lépe
platili V této době jest všechno'
velmi drahé a zvláště vše co far- -

mář potřebuje za to ale co má na

ny — r blcdo-sucho- u a červeno

suchou Tu poslední poznáte po všem jina věc a toho bezplatně školy A je otázka kolik by jichdle nosu — Tak ještě vám napíši

čeho nedostali Nemusím snad čte- - 20 ledna 1020 — Ctěné vydava-nářfi-

vysvětlovat neboť každý telstvo "Pokroku"! Zde vám
dárce ví kam peníze šly sílám předplatné $2"0 na váš lisf

žádný nikde nedostane asi muselo být v 'jednom distril:
kousek jak jsem vezl husy nu Dále p S píše: Každý z nás mu tu aby byli v stavu nějakých ko
trh Jednoho odpoledne moje za

sí své maličké "já" podrobit! zá lem 200 dítek do školy dopravit
aniž vyčítal co daroval ježto vy nPDoť se mně opravdu líbí ježto je

čítaný dar bolí Inu lehčeji se v něm hojně zpráv z té naší repnb- -milovaná polovice si vzpomněla a
jmu celku — Ano to připouštím Teď uvažte ten velký náklad na prodej rnusí vzít i co dostane —

povídá abych zajel pro naše dce ale jen tehdy když z toho kyne ► právu dobrých cest na prostřed 'řeji všem šťastný tento rok a zna
všeobecný prospěch a ne jen pro ky dopravní a kdož ví eo všecko menám se v úctě—

ry do Georgetown Minn kda

jsou obě provdány aby taky nám
spěch některých jednotlivců a prá jiného ještě Josef Dvořák i

IlEMFXOKOItn NER — Ctěnávě proto že se svět žene nž příliš Nechci určitě tvrdit že bychom
rychle ku předu a těch novot a to snad ani nevydrželi co se tý- - redakce "Pokroku"! Předem pře
všelikých nesmyslných zákonů za e poplatku na takové školy kdy ji všem šťastný nový rok a zá vo
číná býti trochu moeměl by kaž lu hojně nových odběratelů I já

boura nez staví ! Tez jsem četl Jiky Bád sleduji tu dopisy a vi-d-

dopisy od krajanu z Vídně dím jak se rftznějí od sebe Ně-Prv-
ní

píše jak nafii krajané tam který píše s nadějí v lepší bndoue
hladoví a prosí Českou Amerikn o nostf ai některý n vidí celý pád
pomoc a druhý také—krajan Rtátu Myslím kdyby se méně h

jak obětoval 20000 K na sužovalo a více pracovaly že by
svatební hostinu pro 25 osob — fa hyló pro celý tát i pro lid
také ukázka čili vypínavost No mnohem lepší Počasí tn máme

svět jiný nebude' a my jej nepře- - dosti hezké snřbú dost a ještě
děláme Jeden dopis' dýchá lá- - íko"ro každého dne ho 'trochu pří-sko- u

k vlasti totiž pisaíel vlasť fjnde tak máme naději na hojnou
chrání druhý pobuřuje á třetí vláhu A teď se ním tu zase ě"

nadává atd Co ne týče vá ta paní influenza tak je z ní

výletu v nynějíí době do pravdu strach neboť doktora ne-

staré vlasti myslím e noviny io ní možno dostat Žádný nechce

dý dobrý občan býti na stráži
by přítomná cena za naše výrobky
potrvala My však nesmíme za-

pomínat že jsou to ceny výmineě-n- é

cenv válečné a ze zkušenosti

přicházím s předplatným a nevím

jestli nepřicházím již pozdě Kinulř tím' naším Školstvím nemy

mně prominete Jsme již s manslím' že je to tak zastaralé bychom

píi něm neměli již zůstat a my želkou na odpočinku a proto čte-

ním nám milého "Pokroku" vy

víme z minulých válek že vždycky
po jistém čase po válce přišly zasešlím že by bylo spíše hříchem

kdybychom právě za dnešních po

pomohly škubat Tak příští ráno

jsme se do toho pustili a o 6 ho-

dině bylo masa všude kam jsem
se podíval Druhý den jsem jel
tedy s drůbeží ha trh a jel též

niújtsyn Cesta byla -

pěkná jen
že muláeí klouzali Iíocll zůstal v

ArguavilhyNó Dak aby tam ne-

chal muíáky okovat a já jel po
dráže do Fargo kde jnem za tu
celou "branží" totiž kachny a

husy stržil 179 dollarů a 75 centů

Spokojen jsa vrátil jsem se do

Argusville o 5 hodínž Hned j8me

ne tedy vydali na eestu k domovu

nebof tfníh e jen- - valil a

velmi daleko dotmy MuJáci v#-jel- h

jako
' automobil" avšak Síra

vfwr jsme e k domont blížil v tím
vífíí tmar hyh vín anřTtn itlfl

plňuji nyní svůj čas S přátel- -

měrů tu věc podporovali jelikož ským pozdravem

do normálního stavu Ci dalo by
se snad očekávat žc mzdy uěite-lůn- í

a jiné okresní naše poplatky
půjdou též dolů? Já o tom silně

pochybuji

přítomná doba není rozhodně pří-
hodná a kdyby í jiných řa někte

Václav Turek

(Ctěný příteli! DJky za zaslané
stí často dávají na včdomí U ce-- jeti že je moc řhu á když až je-s- ta

jest spojena s velkými obtíže- - de požádá si tak sluíný plat ře rých naprosto nepřekonatelných)
překážek nebylo jest zde ta sku

předplatné zároveti dovolujeme
si vás jménem četných našich £- -Mohl bych n věstí ještě jiné zámei a zároveň mnono popiaui a preneone mraz frw je ma-Prot- o

se-- nemusí volai 'ů&~ trii Ilíčktí říci ale tížko jsou někdy važné dfivody ale pozoruji letečnost že všechen materiál a

práce jsou' nesmírně zdraženy
nářů požádal byste nam častěji
zaslal k otištění zpťávy z české

že tam kradou
"
NeWcký Vilém si k shhÍDÍ A co e n ně farmář

jsem napsal více nežli jsem pů
vodní zamýšlel a jelikož bych neVinci uueiot virv au inaaeia iwt je a acioroniaiiy' nacis

to moc stálo tak toho radíjí ne-[to- - pan doktor jV ahřibné ve vteřl- -
tamní osady a "okolí Ježto jste na

zaslouženém výminku tedy ztráta

Pan Skleničká' má trach aby-

chom nedělali zo svých' dětí du-ijT-

miyákfrflli_já zase bo- -

rad zabíral mrroho místa v tomto
ehala-tticU-da Haltaf-r- t VTmLlk wrlZtO bo listu končím pozdxAtei ndiiuk yámuumduaaJjjiau )


