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pí iróltou i jednoho FAIRHOPF ALA dne j2 á 15 do 35 lny od 10 Jo 18 Jcjť by no} 7il{ e Mřly aníJí přiklad v kím smřm dalo by
kilorramu Tu však nic nodělA nora 19Í0 ~ C tu& redakce Četl Pozemky rde prodávají od %M mzdy m publikum plať a bud se pracovati pKou-m-

u nákupu uNaše Beseda jen alespoň když se to neztratilo jicm uopn oa p r r i iriíia z xno jo f iw i Btr — poaie vjstavno- - ipoťojeuo i pramene — mi iimn uvuimi
byla by toho hrozná škoda Vzdor Haekensacl N J ynl tiU vrhti Jsou hU taky jeSi ležaté ''nad mnediý r vK který Hři pfjlozitl výňatek i dopiti od na

tomu io jí-št-é Leduu tieiriAine pře bifl abyhóm všichni kdož jsme pozemky od 2ft dw $10 ke koupe-m'- : jaký hiilieký list tď ji) jaký Aieh drahých t Prna na Moravě
CO PÍŠI Z£ STARÉ VLASTI co již předem srdečně vám déku ť České Třebové dali o sobě vě- - ní Mv imo de iisMloní tnřn i koliv viděli kle in ohromnou Nu ytlnr!~- - John ÍJitreS

jemo a kéž by se naskytla příleži lét v "Pokroku" Však nž do let a dosti m nám zde líbí ježlo spoustu ozrulmek od Swift & Co
tost vío vám oplatit Též se vániSedláci mají tolik peněz Že ani

nevědí kam a nimi!
d nesni doby se posud nikdo nepři- - dají xo zde snaději peníze udělat I v nichž vysvětlovnli a dokazova

UiMsím Umínit jaké jsou fcde zl hlásil proee„i já nyui van vyy- - nežli v íankton So Duk ni b iv no oni "S & Co" maji ten
t au r rnitn luviec nyiuici v c číisr Od konec měsíce ííina kaž vám a uažuě žádáru byste se v "lee Wasřon" na kterém jsem vel k yisk nvbrí farmoři hlavně

í)2f Dominion ulice Omaha old
Jýdcii prii inbo mc chumelí Ny našem "Pokroku" přihlásili no- - JVlal po 8 ht Jako H hetý Loch Jen jedou millipn a o m set tisíc

Píšete že by nám unnd by-

lo nn venkově lépe Ale to se mý

líto neboť na tikově se ma jí

chudí lidé hftře ut'l ve místě jo

liUž pro Vaethnfl tliípí jflí do

iul-A- Vllá i a nují da

sli přece člověku nu: neprodají
že prý mnu ikhob l ale za lórás- -

i i i ' i i

?e staré vlasti od svých ptáte ru jsou v Cechách všecky řeky loť jsem tím jist ie nás je rde lisem přijel do Amoriky t Och a dulLru vycdoíili ti lidamiloVe
rorvodnřiié — až 7 metru na v Americe pii nejmenSím kolem to do TyndJl Dak k oidih- - na to Odlnid vzali peoíze na to

íťjjiřrií v naději že jeho ob
1

1 i naše čtenáře zijímiti:
Uh a vismoit na západě jako rol-- i tom k tetě iVsly číst jsem ne- - oznamování kdy i vydělali nejvýnormály — Nuio drahý iivflkie a

švilrová příjiněto jeílř jednou Iím i iiudleiii Va ( eskou Ticho- - uměl neboť jsem chodil od C do še D-Í'- ? A oož dividendvf Kd
Brniěky pp Opalov Morava

voii se stydět nomuHÍmc! Vždyť U let o německé Školy U Iřei- - se vzalo téoli 17000 zbohatlík- ú-

Prazano říkávali že to jest česká tbngrfi jsem čítával tak pomalou- - millionářň za doby války? Před
Duo 5 února 1!'20

Drazí přátelé !

skoii cenu morou cnuuv mínili

zaplatit nemůže prodal by i du-

ši Takhle za zlato když bysto
mu donesli to vám prodá jen ce-

nu zlala u něho má cenu malou

bašta Celú Morava byla hnedle p ku "Pokrok" až jsem se trochu padesátí rok v vo Spoj Státech

vrrnnu náš dik

Vácbiv a Mario Voleneovt

WILSON KANS 2d ňnora-ťlě- ná

redakce čtenáři a Čtenáí

ky! — Předně projí vám imioh

Sdělujeme vím že jsme dopisi

í í poněmčena — Lanškrovn Svita- - naučil číst česky pak jsem ní nebylo ani jediného millionáře
va náležela do ('och n byla přídě předplatil na "Pokrok" fcúm jež- - NVbvIo příležitosti ještě no stát:

od vás obdrželi i s přiloženou po

dob nkoti Velice byli jsme poté ale kilo brambor počítá jako byIciurk Moravě So třech stran to se mně zamlouvaly zorávy ? kefascin Wiuáme iiž víee tí sku- -
i zprávou ' jste všichni zdrá to bylo pfil kila zlala Teď sedlá- -

uaru a Ziirovoii dovoluji si vato vesnicf byli a jsou do dnešní do- - iyndall luko se musím zmínit tečné svobody jakou jsme měli
i a zvlášlo milý pocit zpňsibi cl jsou volci pani maloKtera da- -nda!i diipis který jsem obdrže by obvvatelé iioněmčení Česká že jsem měl j bratró vo válee u ifitl lniu a in ifii niutAlLcm

linu phld na podobenku meh od mého bratra legionáře j'nž st Třebová však so nedala a tím se před vánocemi jsem dostal první výstředních „ poťouchlých náhle- - J " '"7 "™' ' J

stalo Žo na sovci-ozápad-
ě města psaní od Jakuba co je doma na ufi někde někdy vládních i stá- - J°° íc™ UH Aa poctiv-

-lirutřa lííkávnl jsem ž snad ni nachází ještě na vojně Doufám
kdy již svého bratra nespatřím že obsah dopisu budo mnohé čte zůstala česka vzdor tomu žo tam statku zena ty Hniti Martin o nich soloiiíi Návrh dán a prošel

tJUCHlUC M'IIIK uvncui lil Ml Slil- -

Idi i poslední košili z dítěte kteréI Ie najednou má vrowí tužba s
tyla nemema zvlnstc vo skolacl iiolmu mladší nezlí jsem ja padljv kongresu aby sněmovny každéná io zajímat Srdečně zdrav

vás— ' losof Doubek
ti
tri

mntka měla v náručí a prosila bysplnila nebof nyní se mohu )

spon pohledem na jeho podnticn
iivjíociin v itíizp se za česnou — i micii-- no niuvy a iremm no slalu (ucti lul) Odhlasovali a

Drtdiý bratře' řeč slydéli tu jedině malá čo dno zemřel Vojtěch a Josef jsou přijali dodalek k ústavě Sp Slá
ku poKiiniat Pii jeho spal umu

jí prodali pár brambor pro její
hladové děti Tak vám dám při-

klad Moje žena n několik jiných
Obdržel jsom dnes z domova ská městečka a venkov český nás kondktory u dráhy na Slovensku tfi má li býlí "sucho" na věčné

zmocnily ho umo tak hluboké po tvoji fotografii a dopis' který mě jazyk zachránily --— jak to v Tře- - IVancek jo n drahý v Přerově a časy aneb nikoliv K potřebu
rity že pod jejich dojmy nel velice překvapil a dojmnl Ano
jsem téměř ani slova mocen Tím- -

šli za nákupem trochu mouky ti i

chleba a pár brambor Selko po-níž- e

nechtěla o víš svagře co
milý bratře plakal jsem nad tvým

novo vykládal Karel Jlavlicek Po lanek jo u posty v Liberci Tok většině některé sněmovny od

lovský nežli bo odvezli do vy- - jsem ještě rád že ti ženatí vši- - bývali sezení i y noci za huron
hnanství Dnešní doby jsme n- - ehni se vrátili ke svým milým Já ského pokřiku zástupoň svobodné

eeré diky vám! — Nyní však a

bych vám též uřeo sjčiil o zdej
dopisem a podobenkou při jejím
spatření až se mně překvr pěním

-- i
' v (

O jenom lieltovaci nlo i ostatní fe- - jsem rozen y líadasovicieh u No }0 tisku 17 '!" heil Nebraska
chtěla? "Takovó té balmárko ťi
co sama hrá" jiná zase—"kchistšíeli poměrech Mysleli jsme že

loch zatajil Nezměnil jsi se mno ši po Americe rozptylem Také tolic kraj budějovicky Otec byl :{fi! Ta hlaom rozhodla To jednato v té naší nové Ceskoslovenski' no co se na íio tločc prstama aio z tvého dopisu alo soudím že zdo se pokoušejí bráti nárďceskou z Dubnílio Častil říkali mu Ja- - výstřednost — a druhá: Školské
líepubliee půjde lépe zatím ale je vona hrá" Jedna dcerka povídáprodělďs a proděláváš trpkou řeč a zabraňují nejen ve školách hek a zemřel 4 květra 1017 Má- - distrikty mají biti znovu utvoře- -

ze "mamenka ne prodala ale voškolu života a že asi draze musePstomu naopak — fini dál tím hů-

ře Vvhlíží to žo za cli vilku se
české řeči učit ale snad i české tka rozená Tošlova ž Chvalovie ny (redistrieted) a spojené či zhu- -

na žo chce loslr že ho josče nema- -
asopisy tisknout Nechrne tudiz zemřela když mne bylo (i let a štěně (consolidated) aby prvzaplatit poznání žo jediným člo-

věkem na celém světě kterv s ná
nebudeme mít i ani do čeho obléci

jo selka povídá — "ale fe
ty intelligcnty na pokoji a sami tou jo mne 51 let Tak už jsem venkovské dítky mohlv nabvti ví

mi vždy upřímně a dobře smýšlel toho dbejme aby naše řeč zde ne- - toho napsal dosti pro tentokrát ce vzdělání a delší dobv pro vy
llópá lef mánie nízko soknico a
klčkle beebme so do hlav" gTakbyl náš ilobrv síarostlivv otce vymizela neltof nas vech je to je to můj první dopis a spatně pí- - Zákon ten bude hlavně

ítiií obouli — tak to u nás pokro
čilo Kdy by si it nás člověk no

cbil liííií jon trochu ucházející o

blok tu by bo síál V) zlatých
boty stojí ::íiO— im) korun n ještv

terého stálo rmoutí žo žijeme
dcerka — "žo teda chce takový-
to co se dává na roko a na roc

tou nejsvětější povinností mateř- - šu Pude to asi jako ten Němec výhodným jen pro městečka a
skon svoji řeč všemi zuby i 'nehty když psal lomu Cechoví Němce I

města ta budou hlavním středis- -
na světě tak rozházeni bez teplé

bránit Jak já se zde mám a co lil éje lihy mu jeho přítel Čech kem školy z okolních znišerivcbho domova a doruieího klid

Stárne už chudák tatínek hlavu
více tak že roní možno si ru-o- na

se to třepá a blýščí" Tak z to-h- o

vidíte že ti lupiči chtěli i to
co nevěděli jak se jmenuje Ta

dělám sdělím se čtenáři až budí koupil za dvě stě zlatých žito A ony to potřebujousobe koupit — alespoň u nás to
nutí viee piinodnelio oasu DnesNal mu následující radky "Mdv — příjmy ze salonů zaniklv danéuá úplně šedivou a zdraví už ta-

ké mu tolik neslouží třeba díknevynáší Sedláci z maji tolik
prsi ze ale se dela hezky musím pnteli posilám varn dve zde zla- - jsou co možno nejvyšší tak ven

ky bychom rádi na venkov Šli ale

teď je to nemožné musíme čekatlobu jest stále neúnavný a čilý zaso spěchat po sve prací Meh ty abyste mi koupil za no dobro- - kove pomoz! To je tajná Dráee
peněz ze aru nevedl Kam s nim:
metrický cent žita prodávají za ze snad budou domkv acměisttak žo nemusí býtj na žádnou po jsme zde pnlis iestivé počasí jez

no žida — Nym jcgte srdečně prolúbičních živlů či ztřeštidlft:
Kdybych byl věděl žo nepůjdu namoc odnikud odkázán Kazdv způsobilo více Kkody nežli užit- - zdravím všecky čtenáře a zflstá- - teče voda do bot — či mají také
vojnu byl bych koupil domek vkdo bo zná váží si ho jako člově- - Vam V llPte IwHhnimt blnntiZ An Ifnnoii a iku jsez eo plátno když farma "— j -

— "
Václav Kotsohodl t tont „ wrt„r„ ca sv: V'm™i nwm Jsein J"J K('iP't za SKHIsi poručit nemůže — S pozdra

a zkušeného a dobrého
Na telte jsme fj často vzpomíná Ctěný příteli! Díky za zasláni v distriktech ? Well budou asi za Í&T a JZ ™Mhytvetu na všecky jsem v úctě—

přeelplatného a zajisté zavděčíte polovic hodnoty rozprodány A i1 m" to mrz' í"" 5° dHaíi ja tušil ze s na vojně a proto
áíra! jsem po tobě už ed jara so čtenářům a starvm svým zná- - musí to býf " Jsou x' sam" (0nk' za W'

Jethn Wencl

lIAUniS MINN 14 února - - i vr _ + _

minulého roku V červenci v loni to ví rnvňiii uAíAiitk - 'rmvm J V Holeček ioruii io si nemůžeme dovonr
koupit na ten Výdělek dnešní Cocti jsem tvé jméno v časopise Ctěná redakce "Pokroku"! Sdé kroku" něco ze svých zálesáekých
pak je to když člověk vyiTělá 1 00'Legionář" mezi čs dobrovolní zkušenostioji zo jsem upozorněni od vns OMAHA NliBB 10 února '2

70 zlatých a ještě dráže oves za

f0 zlatých tak že jim drahota sta-

rosti nepůsobí neboť mkhou si

všecko koupit Chudší lid však

musí se spokojit jea s tím co má

a tak jest i s námi Klam a faleš

byla a zůstane lak se říká když
otce zemře děti se rozptýlí a jak
není hlavy tak se vše rozpadne
V repnbiiee chce každý poroučet

' nikdo íilo poslouchat Poměry jsou
dčsné napjaté tak že to bud

praskne nebo se bude znovu bo-

jovat Velikou radost jste na Syl-vesir- a

zpTihobilí liššímu Ludvíko-

vi jenž tfnd jest na vojn 7%'ž

vás musím uvědomit jaké potě-

šení jste mně připravili předpla-
cením "1'okrokii" Xemělí jsme

Korun týdně to sotva stačí na žiky v anglicko armádo- Stiio trm bdržel proto nyní vám zasílám v „ —Ctěná redakce! íliánu se nérn
íiik toliko jméno lUižších úd- - oplatek nu a vy mně nyní opěi uii i n hmvI MOUliAKA bych si také trochu do Resedv za

vobytí o druhých věcech ani ue-niln-

Ptáš se milý švagře pro?íi ani zpiáv nemohl jsem se do- - losilejfe '' Denní a Nedělní IV Nedávno jsem byl skoěil Zlatá doba nám nastává
jsem nebyl na vojně ? Já jsem bylrok ! Mamo de přítomné lesy Do u pnteio Franka Tichcho a tak neboť věřte tornu všechno bude

átrat nebof anglický konsnlát j--

cvěilcl Naděje jsem se ale ne-

zdá val a dnes rozechvěn b i

ale nz po válce jako voják re- -Iné sněhu přes to ale zima jest jsme vzpomínali na naše uplynu- - lacinější Kapitalisté šli do sebe
pnhliky Co pak se nechám prodkem mírná ačkoliv mimo los lé mládí jeho svízele strádání zpytovali svědomí a za nokání si
nějakého Frantu zubit ? To mě anijsem vpíiiicnim tvo podoicnkv tak jest někdy dosti citelná Nám b nicotu porovnávali tu nabubře- - učinili "ceny dolů!" Že alo to

áhlo a neočekávaně že nevěděl nenapadne! To jsem raději šelto v lesích nevadí nebof dříví l'st ten přepych tu domýšlivost nejde nrovést rvchle tedv kí va i : iI I' 'w „ _
jsem 'je-l- í to skutečnost neb pou na nás staré Ž li na mnSkn nms fikli v£ "w í"MI "Ju Iravu amamě ciost a můžeme zime snadno M-f-i posklcbck
hý sen! nedovedli jinak žiti a iinak ík-ot- n řrmíř av cnJ sa i„ nhnl se vyrcklamovat Za tovzdorovat A' Minnesotě kdv? jsme

tušení kdo nás tak pěkným časo xi j í i v" f I „ _ ii 1 _ ' J I
jsem-al- musel dříti jako mezeklesím se miiv i'cpo na nase

pisem oblažil až z dbpisu vašeho
h-- si zima ik josr sKuxccna zunu e zarwim ňnanno jest se smati jim prodávali laciněji chraň Je-- a

naopak když zase nadejde le při plápolajícím ohni v lese Jomu hova jim'platí méně za jejich pro-
to tak je teplo Nejsou zde tak v prérii jenž drkotá zimou svý- - duktv No a zase abv so vše n

od runa do večera a jak někdo
nedělal podle jejich chuti maršjsme zvěděli že vy jste nám na

shledání Já též pojedu na slet
do Prahy jako "Sokol" Od ny-

nějška budu ten den tím toužeb-rěj- i

a netrpělivěji očekávat —

něj předplatili Četba mne v 'Po a už byl na Spilberku Teď ovšemnáhlé převraty a změny v počasí mi zuby Však vzalo to času a ní- - drželo v rovnováze telv rJt frkroku' tak velice zajímá že když ' -- i - v
„i i i i i - 1 1 I

je to snesrtolnejsi vše trpělivějukii jriKiaane v eorasee Jest to ie nez len les strom to dříví na- - mářfim a druhým spotřebovatepřijde-ta- se nám nechce jiti ani Ani 'jsem ti nesdělil dosud co je naději že až se pomě- -tudiz zdravější krajina nežli tam rostlo aby se mohl udržovati po- - Iňm nrodávaií vše dráze nnň '"""ran
spaí Vřelo vám za tuto laskavost nám přece v repub- -kde jest jeden den teplo že by se hodlný teplý a příjemný oheň ce to nejde rrodávat maso mon fy ""i-b"-
děkujeme a ani nevíme jak by

ne mnou Já prodělával válku od

května r Ifllfi Byl jsem třikráte
raněn a po převratu který za- -

nejhoršího ještěČlověk upekl a hned na to dnibé- - Jiné poměry jiné okolnosti jiné ku a iiné věci laeiněií Wrl ! 'e' Co Je
(hom se Varn odxlonžib — Bulí

ho dne následuje chladno Zdclpowfieky jsou a stávaií než bv-K-- miu eenv za snrnvinv uirui a ze u havrani štvou pořál protivám žehnej — Srdečně všecky ! — - - i " — ťsiini mne v rantuincicii v nemoc hiiyz není dosti sneliu tak se na pwi padesáti roky ň nPhoť on! mnií zásobv ?si wí5i
a irifii tiy i i I "nici vrátil jsem se domu a těžee

republice oni by rádi měli zas?
nějakého toho blbého Frantu alo
k tomu nedojde' Ještě jsou tady
nSíje páže a našo život v Vánoce

zdraví vái —

$ "Rodina Pavelcova

4

io um ziom juiky zde chodi do riikiaciné vázací stroj Parna- - ceny zalíonpeny Musíme tedy
každého dne i když třeba tuji se dobře na zprávy které šíř 2 nebo 3 roky čekat a pak snadjsem onemocněl španělskou chřip- -

plic a fitř-éviHi-a

íy- -:oii zapa
Bedny zaslané z Ameriky do Če cm Nyní ale dík Bohu jsem ú- - jsme měli pěkné ale bylo námzi- -

plně opět zdráv a vojancím dále ma Těšili jsme se však že v těch

lýže (ski) z nichž některé jsou až kwalení Před 46-1- 7 r jsem čet! i stupové prosperita stojí před
12 stop dlouhé a pomocí kterých o Cechu (myslím že z Jowa City) vámi! Že by tomu všemu se da-jez-

velmi rychle po povrchu že vynašel způsob vázání snopků (o lehce předejít Io nám vysvřt- -

skoslovenské republiky
jsou ztraceny teplých věcech eo jste nám DoJsem na Slovensku a zaplať Buh

nedaří se mí právě zle Co ale slali se ve žních ohřejeme atd— w IUTI'lť'1 lufllr 1- - II 1 A #suchu — nebořejí se Brambon- -
w man vnuue nerosíc iova nan rarar z i ntin mkn

Pan Anton Proskočil z Com chudák tatínek zkusil se tonou se zde prodávají za 11r sto li dusti ostřice vedle jiných rad Topeka Kansas Bundus Píše
ber! vejce 5 centů jedno smetastock Nebr obdržel ze staré vla-

sti od přátel dopis a jelikož se do na 70 cenřů kukuřice $130 o

starostí a co vše pro mě vykonal!
To nemohu ani vypsat Dokud

byl "jsem v poli posílal mně co

mohl jen abych netrpěl hlad kte

- f ' - _

které s ní pocházely přišli jiní
i

totiž v jednom z minulých dopi- - Chřipka a influenia — p„nna způsob vázati drátem — ten sft:"Tak také i dnes farmář pra- - Charles mí i

však rozhodně musel býtí zavr- - ví dělníku: Prase rvj' anebo -- tln ' ížen byl příliš nákladný a ucná- - scíoni " rKUU u vžjn5 1x1: P"' epidemicky opřt

mnívá že bude jeho obsah zají ves 70 ccntfl ječmen $110 měk
ké dříví $16 cord tvrdé dříví $9
cord Dlužno nodoíkriouti že ie- - val mlátící Htroj cylindr a řešata hici z měst šli n fmm- - ♦„ril ProPk!a před vánoci byla trorý nas — ty to jisté dobré vis —

doháněl k zoufalým činům ' ten cas byly zle brambory až
Vím že chudák doma sám si od $41 sto liber: nvní ísou tedv o

dollar levnější Všecky vás srdečpíral utrhoval jen aby mně mohl
něco poslat Po čas nemoci oše ně zdraví— Jos Burda st

Začalo se tedy jtoužívat "sisal a ryli komu pak by se ta spolupra- -
ehu Ptlaěena Dra Petra Hobo- -

manilla" (mexických konopí) a sata prodávala! Kdo by vyráběl
ko Pkytlo obdivuhodnou úlevu

která jsou v upotřebování až do stroje šatstvo obuv a jiné věci !w ha epidemie Větší počet ú- -
dnes Jsou také ale dvoj- - až troj- - i na farmách potřebné? Zajisté

mrtí mlál se každého dne však ti
násob dražší avšak přece ne to- - Že lépe jest sednout do automo- - ' užívali Iloboko žádný nestal
Iik v tom poměru jako jiné po- - hilu a zajet sí do města dnen než e ohřtí t!'tn nemoci" Tento Ma- -

třeby lidu fpř cukr aneb káva- - když nřed Ví a 40 roky farmář rí' asem vyzkoušený prostředek

třoval mě dnem i nocí a jemn je Douška —Laskavě mně zašlete
nom mám co děkovat že jsem do "Pokrok" ihned nebof nechci ee
sud živ Bylo to milý Peno te- - tv ivuea coKar na noviny uvitém

vám je to tam jedno když vitody vážné se mnou Sám lékař

prohlásil že není žádné naděje

mat? Čtenáře zvláště kteří bedny
„přátel fini zaslali doručil nám jej
k otištění

Podniokyí pi) Golčúv

kraj Oásláv dne' 2:?

ledna lí)2)
Drazí přátelé!
Nejdříve přijměte srdečný náš

pozdrav a zároveň zprávu jak ío

onou bednou kterou jste nám

poslali dopadá Byl jsem sám v

Praze abych pravý Stav věci zi-fit- il

Lidé neustále říkali že se

loď s bednami potopila anebo

vůbec že jí lidé na dráze odcizili

Pověstí ty vsak nezakládají se ni
pravdě" neboť naše bedna jest je-

ště v I)ěóJn§ a nákladní list jest
v Praze kde ihned mojí adre#i

vyhledali Kromě adresy mají i

váhu udanou a w'ee 222 libry
a řekli mně že bednu do

ny ii jsme tetidy take snaaenh- - zapřálil pár volků a jeden den doř)v hl pozoruhodného rekordu
vější a splenští —- ne však ráno doi nedávnéna brzy vyjel oby druhý den P° epidemie infln-dlouh-

p

Pamatuji se že nte — večer se 'vrátil Výhodnější jest W a chřipky zprávy jako vý
oby neurazil city našeho katolie- - zavobiti telefonem lékaře v Žne še uvedená docházeií ze v5h

na uzdraveni a že nevvdrzim
co je ve světe nového Se mnou
však je tomu jinak v lesích člo-

věk ničeho m nedozví a na rybv'ředstav sí tehdejší naši situaci

když já na smrt nemoceft a tatí nemohu jelikož jest mnóhó sněhu kcho souseda F P„ po několik not řebv nežli nro nří 10 ní 19 mi částí Spojených Států a Kannl
nek neměl na světě člověka kte-

rý by ho potěšil ve starostech a
mu nuvz nvi svareif Který ka- - jet Prosperita ve farmaření na- - 1ohoko Jt přirozený prostře

Někdy se nice na ně vydám a nčje-ko- u

tu štiku přece ulovím Jsem v ní ynj uvjt uvanif(5jici siaia ve sméni neien íimomnn ní uokí ucinKUie na všeekv i vítí
trápení mu ulevil To trvalo no zdržoval se od práce toho dne Ne- - lí a přičiněním farmářfi „U ta ústroje ňudněcuie ie k ieíich ttrjíž 74 roky starý a už se mně to

špatné píše oyi naooenskym fanatikem rad ko i vzrůstem měst a větší no 'rtální činností podporuio zaží- -
celé ďva měsíce Vytrval ale obě

toval e jak jen mohl až se kaž-

dý divil kde nabral tolik sil Dík
ěetl ZVlUKťi' dímiv ílntiw hticrW I 4Í I I' í _ _t _ ki--— i"v " "'jj Hunu- - i um v kimi iFii iirimiiKTCcn tii íi rií v di mni a vviiieMiiie zkiizciic iíhiíi--

„

WAUBfík MINN 16 února skc aie nebyl take rozhodným mé Útoky z té ne1 oné utran v soustavy Tím znňsobem se krevBohu Nejvyššímu že všecko tak 1920 — Ctěná redakce "Pokro- - svobodařem — "Josefe" nravil málo nomnt
šťastně jsme překonali! PiS brzo a ku"! Zde vám zasílám $2f0 ja ke mne já myslím když jsou práce rřivede ná všochnv Ir lin Ič-isť-u ie fllřinlífl fl infln

staneme asx ve H dnech Zdůraz bodně! 8 voji podobenku posílám ko předplatné na "Pckrok"! Již hodiny že také musí býti í hodi- - Šímu cíli vzá íemnémn dornviimíní Icházeií své oběti nmrn mfl 7

"" la rAllAClnÁlSimil nnnlnSUf V!: I tm I ilikif IrKn nA{ -- 1 I 'nuiuwu 'M' I ' " J" " r' I" III TC VUUUOOinVI' 1 Cí C! f A I

flm ojwj maui navrau ra- - sto znřme ví ohn nnMaAU 9 stavu a mfiíe ion 2 1

!„ i:U i
- - i --v:— - - --- -- „- -tu n ty_t s -

j ji-
- troo wo wyvaio 11- - iiyž se dva o krám tahají třetí ti Sesílení a zlepšení krve zna-va- h

a starosti kterak nřevzíti W_ ufjn iiiijriiic-i- i mi- - "" a jiiiiiiiiiuui tni cnripKV n Ifl- -

uifijr uo niKOU Viauy i'ntH-- tl Všic in v nSÍ timŮMti flnetirv Tím Prfl TfKrtl„ í

jest čas abych opět předplatil
"Pokroku" cestu by k nám mohl

jako vždy vítaný host a v dlouhé
chvíli nejlepší přítel zase praví-děln- ě

docházet nebof jest to v
každém ohledu dobrý a poučný
časopis — Pří těto příležitosti mí-

ním e zároveň zmínit o té na5í

poslední úrodě Pšenice sypala
od 5 do 20 baSId po akru: ovív

r rt 71 " m„ — vil nvvnu in-li- l

nili abychom neměli obav že na
'
% bedny nesmí ani vlan ztratit
Malé balíky jíž odeslali a stálo

je zasílají ježto jet jich straSná

fpowita V Praze json čtyři ban-

ky z nichž každá má 45000 až

20000 zásilek Větší bedny jmn v

Děčíně otevírány za příčinou aby
v nic nepropaíovalo přes hrani-e- e

Nai5e republika jí toho poža-

duje' cío ve jýii 72 haléřů e ie- -

ti přiloznu hrdecné tě milovaný
bratře zdravím a líbám — Tvfij

vzpomínající bratr— Frant
Ještě budu tě o' něco prošiti

MGžeg-l-i přišlí svoji podobenku
mně tuto posílám tatínkovi zpět
nebof ft fobo přeje a já rád bych
měl Tvojí podobenku stále u se-

be Na shledanou! Na zdar{4
Frant Doubek

čsl vojenská policie

cnv vama a wcrinniim nfera dobrou vřd n£2 "PaWum Aunt uiun1 tI inu':!' M'ji%uut irsl (0MA il _i 1
™ "- -o ja™ Jtayz kou- - se státi tředÍKkem v němž názo- - dáváno lidem přímo zvláštními

zelnk mávne proutkem Soya ry budou tříbeny a kýženého cí- - jednateli Pro dalíí ínformaoe pi
tužby socujhsmu se núy A le totiž lánky k bližnímu bude Ste na Dr Peter Fabrney & SoV

jyinf Prý m nevyplácejí! A ha- - lze lehce dosáhnoufi Bude-l- í do- - Co 2501 Washington iJIvd (
8# vypláceti anol drah Bo ní tpn„od 25 do 50 buSIft ječmeny tak

" ' "" - „„ _- -


