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centů Že těch 40 centa dani na lu jestli pojisti pneníci neuo jec
ký kouteček eo bych si mohla je- - slané jisté věei které mne nedo- -

(Ctěná přítelkyně! Přijměte
program ligy pro každého farmá-hie- n jako to dělají společnosti a

f bvlo Dro něho dobře uloženo nežádá větiiho poplatku
noiK pár slovíček zde pohovořit Uly ac od doby zaslaní upij nu- -

vřelý dík za příspěvek pro ubohá

sirotky jaiio i za praní i e ja tak mě tu zase máte pak se ro- - la doua viee tri injsieu a uopowu

zepSSi o něěera jiném Se srde3- - jsem ničeho nedostal Za ochotu
vám přeji abyste e brzy zhosti- -

iiýin pozdravem a přáním všeho předem dekuje vas — uuiicrair'a svého neduhu a těšila se z úpl

to dokáže kíždý fnmiAP koho na- - Státní mlýn máme prozatím jen
v štívily kroupy Já sám jsem m?l malý a sice v Drnke No Dak

pojištěno u státu asi jedeu tisíc který byl od státu koupen za

když kroupy přišly měl čelem zjištění jak se statní mlýn
isem část obilí posekáno tak žc bude vyplácet a dle uveřejněné

Jobrého v úctě končím Odpovéď oawratcu U pozem- -ného zdraví Y tomto nově zapo-

čatém roce Bude nás těšiti když (VAinÚ S #radostí cích oněch byly jiz neKoimruv'

řijímáme dopisy všech našieh zprávy v tomto listě a
zase zavítáte do kroužku dopiso-

vatelek Pořadatelka) čtenářů a čtenářek pakli píši sice dopodrobna a protož posiaci jsem dostal pojištění jen na část balance dělá mlýn onen ivýdělek

Měl jsem také pojištěno u pojiSCo- - dobrý a5 platí farmářům v onoi 1

vacích společností a uvedu jak okolí za pšenici cenu tržní v Min-bvc- h

bvl pochodil kdyby nebývá- - neapolis Minu Velký státní mlýn

fc ji
Božena Cyprová Stamford N

Uary Ki&iová Malta Mont
— Ctěni redakce I Přiícuázím za-n- e

mezi v6a jclikoi mni ptni po-

řadatelka dodala karáte na psa-

ní Ale velká je u mne chyba řc

já ráda dopisy čtu vsak dost ne-

rudá píšu Právě co toto píšu

jest dohti tubá zima Dnes je zde

25 st pod nulou a posavad nwliw

ta zima povolit Nadarmo so ne-

říká — zmrzlá Montana ta jo

'zmrzlá zima trvá již f
měsíců a je dosti citelná Okolní

farmáři tu stěžují na ztrátu ko-

ní panuje mezi dobytkem také

"flu" a dosti padují Není v5ak

dosti nu tom nebof také "flu"
přišla mezi lidi mezi nimiž řádi-

la takže na tak malé město ze-

mřelo dosti lidi — až 5 lidí denně

což lze zde pozorofhti Říkají

věcně a bez jakýchkoliv osobních pouze poznamcnati že buue nut-uráže- k

Však alo dovolíme si no splatit! ňa tyto zayodňovací

vžily dopisy revidovati Srdečně pozemky část vodní výsady při

vás zdraví— Pořadatelka) záběru a sice $585 na akr a za
Y 22 února 1920 — Ctěné vy- - v n n 11 - Jtt I

1 I 1 1 i !

in ímiistciii siainino uuiiuucj jv eicvaior e uuuc v viiih--- i

avatelstvo Pokroku! Prosím
l jm ji tri roky budou se Koním uais (adjuster) pro pojišfujíeí spolcě- - Forks N I a dle plánu má bý-nrt- sti

přijel o den později nežli ti hotov až přijde letošní úrodamďte tak laskaví a popřejte mne

Marie Třesková Abie Neb 2 splátky Část jieh byla otevřenave vašem ctěném listu trochu mí
tátní odhadci a když jsme pre- - do trhu

března 1920 — Ctěná paní pořa- - ku záběru a prodeji 2t února a
stečka nebof jsem též jedna hor--

lodili celou farmu (vzalo to asi Úrodu jsme měli zde v lom spát
ivá Čtenářka "pokroku" My latelko! Zasílám píseň o kterou cast jich bude otevřena y biez

Anna Šebelová v Ženské na Vojínům z minulé války svě tři hodinv) tak mi povídá: "Vy nou následkem sucha tak ze ne
ím že bychom ani nemohli bez i&ú& PÍ

tady řidnou škodu od krup nemá- - které pšenice nebyly ani poseká- -

Hlídce Pude-l- i vám možno tě tové ať už byli v ziimon aneb
i f i 'rt 1í U

něho býti jak každý týden jej
iá tu nic takového nevidím ty hy ale máme naději ze rok Je- -

iionia je ih)vok-h- vtoužebně očekáváme Teď jsem ly ji otiskněte v "Ž 'II" Zdra- -

_0 v á hwv vn leží na zemi to uhryza- - tošm bude lcpstm ima nam zn- -

běrii a zbiule-l- í něco bude to te - — -' 1irávě sama doma můj staroušek vím vseenny známe v umaže —
v ktdivlkv" Měli jsme siCzde nočala %) října kdy nam tady za

též pí pořadatelkuodejel na celý týden do státukdo měl "nu" v roec 1918 že ji prve dáno širší veřejnosti k zábě-

ru a ku prodeji Záběry jsou roz kobylky' ale když bylo krup to- - chumelilo a trvá dosud ale že má
New Jersey pro moji matičkunedostane ale mě našla i tady a Píseň sirotka lik až byla jimi zem bílá a obilí nic dosti krmení pro dobytek tak
Tak aby mně nebyla dlouhá chví měřené na 40 a 80 akru — Posuti

všechny expressní společnosti zralé tedy každý uvěří že musely to ještě ujde — S pozdravem
Škodu udělat Proto jsem bc do- - William R Hartle proto jseui se dala do psaní a

Když k večeru se chýlí den

nedbala když jsem řekla že již

jsem ji měla Co pak je s tetou

Vítámvásovou již jsem dlouho

nečetla její dopis — snad nechu- -

jsou pod vládním řízením a tu
pak mně k tomu přinutil pana

)řál a pravím tomu člověku že LUKJERWOOD N D 25únosirotek kráčí samoten díž obraťte se na expressní úřa
íundusc dopis a sice pan Kundus

snad má slabý zrak že jsem tu ra 1!)20 — Předně Frank Kou- -nemá kam by se uložil
líše že kdyby farmář se spokojilravíj Chraň Bůh teto vy se roz měl odhadčího od státu den před ba by rád vidci toho nebo ty co

dovnu v Omazc a oni vaši záleži-

tost zajisté vyřídí třeba žc se ní

zásilky dělo prostřed
za jeho produkty s výměnou grostonat! Že její manžel ehuravěl tím a žc jsem obdržel 35 procent si vypůjčili z jeho sýpky asi pět
erie žc by nebylo na farmě zleto jsem četla přeji mu brzké a

nictvím Wclls-Furg- o Express C pojištění Tu sc ten člověk poza- - for pšenice 1 fůru žita a 59 bu-stav- il

a povídá: "O Mell ti stát- - šlů leuu a ani si nepřišli pro klí

ni sousta ještě nepožil

Illc matinko tvůj Jeníček

neměl dnes ještě chlebíček

iiéneeh mnu zde k sobě mě vem

Zemdlený zimou kles' na zem

enom mně řekněte p Kunduszdravení a dlouhého žití Já vím

že teta byla plná strachu o něho jak by mohl ten tarmar jenom ní odhadci jsou jen laciní lidé če — jednoduše se skoba vypačilaCtěná paní Pádová : Žádám vás
V 1 ' 1 1 _ 1

trochu žít když dnes vezmeme tu
Pak by rád jim zaplatil od vožení!tát jim platí pouze tři dollary— viďte!! Kde pak by zase ta

kového dobráka ihned našla Čc
ve jménu zeny a uuck wycii uuv- -

neslýchanou drahotu všech život
[1111! milý Franku šetři a střádejenně a tedy mnoho o' odhadovaste byla tak laskavá a unie poranich potřeb tak kam by přiseltla jsem také že churavěla paní dollar k dollaru a 011 někdo přiní nevědí" To mne dohralw jodila začež vám ve jménu ženy aStva že zavřel očka jen

zdál se mu přelíbezný sen
aneb aby sebral vše co vypěstuFraňková a to dosti vazné lito

jdu k hotovému Víte přáteletě trochu více a ptám se ho zda- -dílek vzdávám srdečný dík —
je a v potu tváři vydře od eas

vala jsem ji velnu protože ji roj andílků jak by ho k nebi i 011 jest proto takovým odborní- - nynější dobou je třeba — peníze a
Zdu v Americe mam dceru vda

ného rána až do pozdního veče- -
vznes' nou a syna 18 roku starého a y kem že jemu platí společnost $15 zase peníze a moc peněz! Vile

lenně a vvdání k tomu a žc pro- - vy staří nyní sc již nehrají karty
a pak pěkně naložil na vůz a

znám dobře milou tu paní Pře

ji jí brzkého uzdravení a to k ra

dosti celí "rodiny Co puk dél
i i i r_ lr„ 1kde samá hudbu samy ples uosii uoure uci-i- i mi-- nu 'i""a vezl grocerákovi a on mu za to

10 snad nevidí žádnou škodu od pro ukrácení chvíle — 30 zrneksic Ve starém kraji je žena s "

y klopit co by sám si pral ne
teta Patáčová na 17 ulici a její krup Tu se trochu pozastavil a kukuřice za pěťák Teď u nas ne- -Všechno povědomé se mu zdá

ifťi i i i
dítkami synové ve stáří 20— ti!

jot jeho ceny si on sam stanovídcera Emma jste zdrávi všichni? tovídá že jeho společnosti nemo- - uí žádna zvláštnost ze mamř tre- -Z Z aiKieilKU nu Kazity ana a dcery 14— 11 let mm řeči čeo by ten farmář brzy splakal
ion konkurovati se státem ale že ba dvě stě dollarů na stole a k tónajednou spatří krásnou zář

1

skou německou a polskou Mysh- -Pozdrav od mé dcerky na vas!

Pokrok rané dochází správně nad výdělkem Pane Kundus
nině dá pět procent Ja mu na tu hnu je potřeba peníze a Jiodne pe- -a v ni urane maminy ivar te-l- i že bych mohl je zde usaditi

však jste sám před časem psal že
ovídal že nemám času se s mm uěz! A tak sobo vzpomínám ze

na farmu nebo je v městě zusta
jte tarmar lak když jste iar liánu kilyž hrobník kopat šel rdlovat a šel jsem po své práci se dříve všechny neřesti jež sc

vit abv se řeči anglické naučilymář a sám farmářskou práci ko

ani se nemohu dočkat jej cist

Nejraději bych jej četla dvakrát

denně ale musím se spokojit jen

jednou Jest to časopis velmi

dobrv a poučný neměl by sehí- -

)ruhého'dne časně z rána přijel páchaly a pášou vesměs přičítalyzasněžený pahrbek zřel
Mfij a mého syna "boss" záruku

ten člověk zase a s ním ještě něněj bílá ručka vyčnívá dají aby se nikde nezdržovali
náte tedy snad víte eo jest to zi
dřinu a když chcete' jenom tro-

chu aby vaše rodina byla živa

pití opojných nápojů A hleďme

na dnešní dobu? Až hauba o tom'

psát Tak vše připadá že ten zlo
sníh bílé tílko pokrývá jaký jenerálijí agent a velmi zdvo

jenom sedat a preseuai
—

zet v žádné české rodině Zkusi řile začali hovořit zda-l- i bych tenTouawanda Odběratellušně vit to dá námahy Taktoli iseia dostat odběratele ale zvyk —karban se tak rozmáhá me- -'claim" nechtěl nějak srovnat
Odpověď Tonawandskému Od

když soudíte že by to bylo výmarně zde jsou samí chudí donio a nevzalo to ani 15 minut a do-l- i hochy sotva škole odrostlými
Bylf to jest malý sirotek
Hfih ukončil mu zármutek

vyslyšel jeho vroucí hlas
běrateli: Byla by (ih varn tou ra

íodné tak jenom začněte s vašivináři Oni řeknou dejte naiu stal jseni svých 35 procent když [až po starce rukou třesoucíchdon abvste svoji rodinu za sebou
mi produkty a shledáte jak S3

viděli že neslevím1a spojil ho s matiukou svou zas jako ta epidemie flu Zde jestpovolal ježto je zde lepší příležijej přečíst tak žc jde z ruky do

puky až dostanu zpět jen kolí á m při dnešních poměrech pove vážná otázka pro zápovědníky' —tost ku výdělku Co se tyce kam
(íe a tintlie nemiizeic přirovná

A proto farmáři nedejte se

od těch agentů-ncbo- oni jen
I-- 4-- 4-- 4-- ! + --I- --I- --i- 4-- 4-- 4- - + + 4--nek aneb nic IVji varn mluv Druhá novinka stojí též za povšikoho dát to ponechte až budcle

vat všechny farmáře k sobě ježtoho zdaru a čtenářům všem zdra mnutí lest v oběhu petice a takinífi rodinu zde Ve městě vsak dedí naplnit bdiko svou kapsuiždý farmář neměl spad tako
ví— řka snad každým občanem který

+ KOUTEK
Paní Radové y byla pro dílky lepší příležitost o vás dají čerta Když mate sko- -

vý začátek jako vy To nepíšete 1 t 1 '
(Ctěná přítelkyně! Těší nás h clu tak hledí farmáře ustrašit žc voicum právo pouepsa na

nelíoť by mohly ve dne práčovaiestlí vy jste sc svýma rukama
„ t„ rA„n„ íii„ s ♦„ rredne by se zvrátil zákonli a večer navštěvovati školy tak

dodělal lepšího živobytí anebo to
i™ Lnbvlkv nebo něiakv červ nemá bytí ruda vlajka zakomta

jste opěť zavítala do naši Ženské

Hlídky a jest přáním nás všech

1iv se tak i častěii stalo neboť
abv se dříve naučily reci angliVážená paní Radová! Pozorně J ' - - - - ~ " J T

— ~ J Iiyli vaw ct rodičové? My zde
jak jest dosud že prý náš stát necké terý láme klasy a podobně Státčítám váš koutek v našem ' Popřistěhovalci jsme neměli žádný smí býti znamenán mezi Spojenýkaždý z nás rád čte dopisy od ní odhadci měli u nás velmi má- -kroku" a vím žo dobře radítena růžích ustláno ani jsme po mi fttáty jako černá ovce ve stá

krajanů ze všech částí i této naší o obtíží jen na malé výjimkyžádném ničeho nedědili Já don vseiii rroto 1 ja K varn jmu co
dě mezi bílými! Za druhé má so

neboť stává lidí že je žádny od
vy bvste o tom myslela Mám scám žc jste 114-- čest též čisti ovlasti Srdečně vas zdraví —

Pořadatelka) Naše Besedastru a bratra sestra je na farmě uidčí nemůže uspokojit a dle těch
v v T T -- 1

Ičch pionýrských začátcích nepoť

ty nejsou závidění bodné co uhn sr nemůžeme ntut jsem cicucjni stařičké matce neposlala jedno- -

zvrátit zákon že může občan ode-

vzdat svůj hlas doma kdy' ostá-
vá půl míle dál od místa volební-

ho Jednoduše by se někdo rozjel

j Jí

Anděla Mallo Cambridge 0— Nonpartisan Ligy od její založe
10 řádku za tři roky-- a jak jc vi- -

iv lid musel v teto zemi zakusit:
BŘEMEN NO DAK 21 února uí a vím že měli farmáři pncilét o matku moc nedbá ač 111aTo byla také jejich hamižjlnost!Milá pořadatelko a družky! Tak _ _ x 1 a ty hlasy by sbíral Také vynu proč Jíga byla založena ne1920 — Ctěná redakce! Četl jsemtka jí dala dobré vychování a oak jim to vzalo ulouliy cas nezlímáme zase jeden rok pryč a ju moženost! —že ne?! A kdo by to

bof jsem byl jako delegát odv 'Pokroku' dopis od pana T'Jm se starala A urair len nayzsi trochu pomohli všeho všudypřicházím! vám přát v tomto no
platil? Zajisté jest to špatný ob- -

Equity Society z Bismarck NoKlímy z Medford Okla a jeliníatka nriiue nekdv k nemu naio třiceti létech si trochu pomo- -vém roce hodně zdraví a 1 okro
asi šesti Kť1 ™™ u VU1UU hDak když se před létykož se jeho dopis více méně týnávštěvu chvilku se potěšit '(neili a to zaso svými zmozolcnýmaku" mnoho nových odběratelů

fprmfnální elevator A rozumí jaK Dy se voinoi a ireitká Nestranné Ligy a pan Klímaoť je vdova a žije ještě s jed- -rukama Dnes okazujete na far- -

Já bych vám také ráda nějakého

přivedla ale tady žádní Češi ne- - když naše farmerská delegace siníni svobodným synem ) ani matce Jsi přeje aby mkdo z Dakoty parin'áře že chce také lépe žít? Co

vyprosila slyšení tak nam jedenneřekne aby si sedla Ale když řádků o Nonpartisan Lize napsal

zákon se má odvolat to jest my
v našem státě No Dak musíme

býti přec jen zlí lidi neboť nám

nebylo na tom dosti 'mí ti v okresu

mk si to ten farmář nezaslouží?!
jsu jenom já s mužem My teď

jsme na farmě máme rentováno člen domu zástupců pravil že myoni přijdou k nťamíncc ona jim a jelikož většina českých casopiO těch ntiillioiiářích ničeho neví
farmáři máme raději zůstat domate? Co lčch za války přibylo a nachysfá všeho jak se patři Al híi v teto zenit je lize nepřející a

1 1 v J Yt: 1 A I 4XL I i" Anx-nAa- ť
m akru a tlo začátku munic dve

'krmit imsaf-- i a nemíchat se do 'caiiolio scnia S jelio prifucinniHX li ncnui pnjuuu un í ivaivw si: ribjuhuimkráw a několik slepic dvě pra kolik nullionářft se dělalo z far-

mářů' Jenom se o (om p Kun- -
v 1 1 i 1 : í i::i„ 4„ s il-ai-i

1 rl' iuy maníc jesic siaiuiuo serua a111 n 1 iii 111 fv iiTiu idiii 1 111 v
uy přátele toz py jim snes mourci pravuy ieuy napíši cu jasuiu vím

sata : tak mám se s čím ohánět a k
teď ti nespokojenci chtějí odebralo Nestranné Lize — Mnoho bylo my farmáři žc bychom byli spokos nebe a neví kam by pro ně sko1 tis' více rozepište neboť jesttomu nemám valného zdraví Sic
)ěkný žlábek jednomu dobrému

psáno o Nestranné Lize a většin:: lencisi Kuyz si nucicmc nieuei viil! Ano je hezké když se majínám to všem vítaným Teď k vě- -
nice mně teď začínají nést vejci

ce práce a politiku nechámezpráv v časopisech uvádí žc ligapřátelé rádi ale matku má jinak příteli a pracovníku ligy není to
k Vzteku? A dokonce považte li

i Také jste podotkl pane Kun
jsou zde 45 centů tucet alcja je

neprodávám Zimu zde máme to jc farmář ovšem — jen aby sejest toho příčinou žc máme u násctítif On má dva chlapce aledus že jest samostatnost založe
rebelové žádají o zákon by žád

celý rok dřel a když přivezo svůjjen aby oni pak nectili jeho tak vysoké daně dále že liga chce zana na základě vyšší víry v Bohaměnivou jeden den prší a na to
vést do škol učení socialistické že produkt na trh tak se ti pani co

jak 011 clí svoji-matk- MatkaTo ponechám k rozluštěni tem u- -
zase rudá sníh Mile čtenářky

ny — ísta ncmoiu hyn opravneir
držet jakýkoliv úřad A jen po- -

važte ti zlí jazykové praví žc my
prasata nemusí krmit uz postaráněkteří předáci ligy mají v úmymu ima na pomocná ve vsem 1

V 1? ' V! 1 ' řčenějším lidem nežli jsem já Pak

dále píšete že sociální pojem dé- -

jak pak sc která těšíte na jaro!

Já se na ně těším jako malé dí jí jakou cenu mu za to dají)Ctiízc mu dala a to slušnou sumi- - sin zasáni rocm stanu skouu iuiu
ti nás musíme si pořídit dvě ma- -

Pojištění státní pa krupobitíku že měl celou výbavu Takí společnost na třídy a ucí třídnítě neboť ráda dělám v zahrad tak aby to bylo k jejích osobní

mu zisku a mnoho jiných Tiž smČS siny — jectnu na vyranem záko
jest jedním zc zákonu vymozcprosím vas ct pi budte tak lamu boji a štve k násilné revoluciee Tak nevím jestli sc toho

nvch věcí — jako tak zvaný "frec pých Nestrannou Ligou a ty nejskavá a odpovězte mi co s't mám o
jednu třídu proti druhé Jádočkám ncboC jsem pořád nemoc

nu a druhou zase by fy zákony!

přcfukovala i— pleva aby odpadla
a zrno ostalo Tak si to vemte ty

větší odpůrci ligy doznávají žco ve bili" dle kterého ženy by bynich myslel ač jsem vlastni se
jsem nedávno četla v jedněch liná Múi mužíček musí prat a va

ly sestátněiiy tak jako v bolševi jest to veé velmi dobra pro iarstra a matka je vlastní nás všechstech že ponejvíce americky lidi dělat ostatní práci sám Já
rebely žádný se jim nezachová

ckém Rusku což jest holá lež máře který ušetří až dvě třetinyZa odpověď vám srdečně děkujeříkám že je takových málo! Mil — Tak zatím Na zdař! a až budututo štvanici zavinuje ale„nikdy
ne přistěhovalci Americký lid poplatku za pojištěni Pro začá- So Ďakotská farmářka Ten návrh podal člen domu za

čtenářky a pořadatelko já četla zase něco vědět nového tak vánitek pojistí stát pouze na $700stupeň" jménem líarris jedeniiik se každá těšíte že navštívit Odpověď So Dakotské farmář- -

e: O takových nešetrných bez- - to pošeptám — v ucte—byl vždy naučen dobru zit a má-

lo dělat a to jsou ty třenice Pak akr což sc zdá některým máloodpůrců ligy ale byl to jen tak
starou vlast já vám přeji Stasí

nou cestu Mám též rodiče a se já ale sotidím že jest to pro začáiinvch lidech si člověk ani ne zvaný "joker bili" a něco tako Čtenář
4 $jest vše svrženo na přistěhovale

Jenom nám řekněte p Iíundua tek dosti a kdo chce více můževclio jako svobodna laská jest
Kfrv ve starém kraji a nemáme míiže mnoho mysleli spíše je jen

iiólífovati neboť čin takový se Českoslovenští lékařipojistit ještě u pojišťujících spo-vyloučeno Kdo tomu ncyeii akolik 'amerických pionýru zakládaleko do Prahy Já pocházím
eěuostí Za rok 1919 stojí státsám odsuzuje A jak oni samí si dopise kc státnímu sekretáři a

Plzně Prátr mně píše že j ye Spojených Státech
Z Rockefellcrovy nadace Re

dalo řekněme po celých Spoj Sta

tech malá městečka tak jako za ní pojištění 25 cejtuň akr kroměří bude jim též měřeno neboť onen "bili" si nechá poslat Jest
již šest měsíců doma z vojny a

mě poplatku 3 centů které musínajdou odplatu takovou jakou si síec pravda že máme větší dan?kládal přistěhovalec?'" Kolik a znamujc žc Čtyři lékaři z Česko-slovenska

s mnoha jinými z Činyzaslouží ježto kdo svými vlastní- - ale není to vinou ligy že jsou da platit káždý z pozemku který jest
že ú toho má dost a ze xxz je lam

lépe nežli bylo Já psala žc jim mertkáiiskýťh' farmám založilo
zdělán neb sc hodí k farmařenimí rodiči pohrdá ten vskutku za- - ně tak vysoké neboť dane státnínějakou organ Isaei aneb unií aněco pošlu ale on mně odepsa Brasilic a San Salvaďoni studují

nyní společně methody v amerislouží opovržení všech soudných ha které liga jest zodpovědná ob
jako zvelebuj na jejich farmách Kdo nechce státní pojištění mů-

že podat žádost do 1 Června žcfcbych si to jen nechala pro sebe

když musím pořád platit dokto ídí Každá matička s niž se náší v našem okresu průměre?vidíte: Myslím že musi jitt dale ckých školách lékařských týkají-- í

se spravování' veřejného zdravol- -ono pojišlění nechce a platí pouzetakto jedná musí vše snášeli tře- - $1000 ze 1(50 akrů což jest asi oko za pfislěhovalccm pak mohlo
ríím Píše jak tam kradou mym

3 ccnly z akru neb UM ze 160ba že jí pří tom srdce krvácí ale pět dollarů více nezlí za rok 1018
by sc na ně ukázat mnoho-lfv- y

rodičům ukradli jablka mrkev
akrů ('o peněz vydělají pojišťulásku ku svým dítkám z něho' uí- - Vsak za to dostanou z oné státnínašli páleni ii mimo přistěhovaljedné vdově husu tak to tam ně-

jak špatně vypadá Píšou že by kdy neztrácí jen bolest onu trpě- - daně vojíni' kteří byli ve služce? Pak jste se vyslovil že so jící společnosti to si může každý
lehko vypočítat U nás "Oldlívě tiiiáší do posledního vzdechu bach vlády ve světové vulec %Z
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To znamená že tito lékaři vrátí
se do jejich vlastí pomocí zařídili

vyučovací program veřejného
zdravotnictví a lékařství Zel ž

země zápasící právě o vymanění
se-z- e starých forem politické au

la liste američtí aehiavaji jenommě rádi viděli ale ja uo Kraje ne
Líne" společnosti počítaly poplaa každý mesic služby což budz přistěhovalců málo znajících auiioHn miií muž neumí česky
tek 10 až 12 procent ze sta dolla

glíckého jazyka To vám mufiím
íak ro bychom tam dělali Ji Hcná pí Radová! Přicházím k asi 13 centy z každého dollaru

vám též o radu totiŽ rád bych státní daně Dále jsou z té daně rů lak žo pojištění stálo nás zahned zase odpovědět: Takový lid
♦miMrn nřestat abych nezabrala

jeden tisíc dollarů pojištění jed- -věděl kdy budou rozprodávány placeny školy a ústavy vzdělává tokracie má bytí předmětem- pro- -mnoho místa Při této prilezito který málo zná anglický jazyk
toho by ani ku slovu nepřipustili vládní zíivodiwýací pozemky v cí což obnáší as 23 centy z kaž

fcti zasílám 50 centů pro sirotky
slátu Nebraska Zadrune jmno- -

o dollaru statni datie Na vynebof zď? mají těch řpčnflf li dostv Brnětuké Útulně sleč Ktejska

lová a ilfřxt tciJf& do pokladuí hodí akrů bude možno jcdnotliv- - dání státní toliž úředníků a ji- Tak jsem tak rozetrtíala že

ei zakouiulua jak se budou pro- - nyeb vydám přijde 30 eenfůani pych nevěděla kdy mám pre

no sto dollarů za oves a ječmen nikavých reforem úplné kontroly
2t] na tisjet Tojitěóí stótní nás kterou moderní óstťovtip byl v sfa- -

Málo za'lb'0 akrů které byly po- - vu Vymyslití' Chudé 'Hranice 11a

jištěny" na $700akr neb na $lr Moravě Německý Brod a Plzeú v

12000 na jcdntl vvx 11S0 e- - Cechách jrávě jako Praha' odkud

dy rozdíl asi $5600 kterýžto ob- - tito čtyři lékaři přišli enad fci ani
nos farniáf htátnm pojištěním u- - nejsou úplné vědomy nqvé proj-a-

-

Iřtríl" i potou fJH 'z'ř'vzi mzii' Á&iý Úrá í" jíp"a pVjpraaí

iky m stejný účel Mým přáním
i A!fUt t li dávati Dále laskavě udejte mně dollaru a na program ligy zůstastat a ctěnou paní pořadatelkou

je any w leču u™v i'"jo
takovým dlouhým dopisem unaMo Srdečně zdravím pani po adrisu spoječnoti " Velb-Farg- o nou

'

eenty o snad není tak hg

Eipress Co" neb mU jsem pro- - roueí fedj-j- í inajítel 100 akrů povovat Jefctlt paní pořadatelka
drv-l- í a nf'Lá íáuc

řadatlkt a všechny čtená Iky
'

řteaii tototi liUu Jukli úa u ioleCfloLti ft-Uf-á- platí ra oat priTasi 40


