Pokrok Západu
ČEŠI V AMERICE

trtdtjlcl ipatnoit krrl nebo Jinými tiy
k Jakým leask pohlaví J náchylno na
lezaoit štěstí cdravl bndoll MŽIvatl

i

1 Mezi tím co v Chicaga vzniklo hnutí za účelem spojení se vSech
možných českých spolků v jednu

'

jedinou mocnou jednotu zakládá
se v Clevelandě nová Jednota ženská
Jak se podobá je tato Jednota určena hlavně pro starší
členkyně neboť stáří mezi 45 a
50 lety není závadným
je to
všechno hezké a začátek může
býti dobrým však jestli není v
Jednotě postaráno o to aby mladé členkyně nebyly proti starým
v nevýhodě a nebuďe-l- i
hlavně
zřetel brán k tomu aby přijímány
byly Členkyně mladé nebude míti
Jednota tato velkou budoucnost

DRA PETRA HOBOKO
Fonxe mÍHtnl Jednatelově Je
prodávají nebo přímot
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112-1-
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V Chicagu spáchal samovraž- -

kteří vzdor tomu ze prý peníze
rádi nemají uniovou mzdu jich
pomocníku platit nechtí spíše ji
ještě snížiti Vzdor tomu Že sami
dostali 20 procentní přídavek
chtěli by těch několik jich porna- hačů pracovalo za starou sazbu
neb ještě levněji a když prý se mi
to nelíbí že mohu kvitovat a že to
za mně vezme jiný
Tak mluví
a
ne
unionista a
kapitalista
jen
což pak teprve socialista neb anar
chista Zásady socialismu a anar
chie jsou krásné ale kdyby se je
denkráte stalo že by takovíto
chlapíci dostali se na světě ku vlá
dě viděl bych se raději na Sibiři
neb pod zemí neboť již nyní
ukazují hrůzovládu kde mohou
Štěstí ještě že jest jich jen málo''

xandra který za obrovské mani
festace katolíků clevelandských
byl uveden do I Ústřední Kat
Jednoty
Druhým byl spolek
dámský který pod jménem Hvěz
da Budoucnosti byl uveden co č
109 do Jednoty Českých Dám
" V Cedar Rapids sá otrávil
český strojník Louis Rada poživ
strychninu Přijel tam po nákladním vlaku ještě s jedním českým
dělníkem který udal že již na ce
stě jevil Rada známky pomatenosti
Zemřelý náležel k jednotě
strojnické v Minneapolis a v Če
chách má otce
OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ

LITERATURA
Nový román pod názvem
jicnice" vyšel nákladem p
beringera v Chicagu Je to překlad p M Maška z anglického
od neznámého spisovatele a zaujímá knihu o 374 stránkách velkého
formátu která se prodává za 75 c
Milovníkům zábavné románové literatury poskytne Kajicnice zajisté hojnost příležitosti k pobavení
se Knihu tu lze poštou objednatí
za 80c pod adresou: A Geringer
150 W 12 St Chicago 111

HOVORNA
Pauze dotaiy plným jménem tazatele opatfoni
uujuou Dovaioinuu aoapoveui uopigy
nepodepsané a anonymní nalesnou
pobodlaébo místa v koil

ATKINSON Holt Co Nebr
června— Red Pok Záp Měli
tu hodně dešťů tak že jsme
jsme
WESTON Neb — Ct red —
'
"
— prodivuj! ve velkém i—
sotva tak zaseli
Na polích zů- Již se blíží čas
kdy se budou
Tlačená vyrážené a lakované plechové
plech
a obilí bylo místy
velké
louže
staly
v
schůze
každém školním
a
kovoví
řboží— Ostnatý drát hřebíky nožířské
železný plech
Teď je zase pěkné distriktu a
íboží bicykly střelné zbraně" náboje a sportovuké zboží
vymočeno
prosil bych byste mně
3
počasí vláhy dosti tak že korná posloužili nějakým návodem k ve
OMAHA NEBRASKA
Harnoy ulice
Tak bylo též 29 dení školních schůzí a to v
pěkně roste
jazyku
což mne
máje pěkné teplíčko
anglickém
John Pokorný
pohnulo k návštěvě dcer v Boyd
Odp Brožůru obsahující škol
1 Helena Moravcová v Cedar Co
Když jsem odjížděl volám ní
H V Chicagu i v Baltimore se
zákony může každý Školní'
se nemohla s mužem po- na ženu aby mi našla voskovaný úřadník
Rapids
obdržeti když o ní požá
někteří sběratelé censu zdráhali
vaf
rovnat! a mezi tím co byl v práci kabát nepromokavý ale ona se dá okresního školdozorce svého
co
naše
Čechy
zapsati
krajany
výtečné pivo obyčejné jakož I zvláštní druh "Pale Export" chtíce je zanésti do seznamů co rozprodala nábytek a s dětmi mi smála že se bojím deště Je to okresu aneb školdozorce státního
kamsi ufoukla Když sousedé Mo- od nás 40 mil a tu sotva jsem
Telefon v South Umaže 8
(superintendent Public Instruction
Rakušany
Návody pro sběratele ravcovi po telefonu oznámili co přijel za Niobraru
již jsem se Lincoln Neb) V českém překla
censu výslovně nařizují že musí se v
bytu jeho děje přiběhl sice musel po svém nepromokavém
každý přistěhovalec zapsán domů ale zde nalezl již hnízdo kabátu sháněti neb začalo pršet du možno obdržeti Školní Zákony
Jediný pivovar v Nebra3ce který zaměstnává českého cestu býti
za příslušníka národu k němuž
knihkupectví Pokroku Západu
Ale tam již deště potřebovali
— m
jícího zástupce
za 50 centů
náleží a ne vlády pod níž žil prázdné
Na věnčení
proto jim neuškodil
Kdo se opře sběrateli censu a sto
i Český dělník Frank Hříbal hrobů jeli jsme s dcerou do Butte
jí na tom aby byl co Čech zapsán pracoval v hliníku cihelny v Iowa Tu byla pěkná slavnost neboť 4
musí se mu státi po vůli avšak City když se tu podkopaná vrst tamní
spolky v průvodu hudby
Hříbal uspořádaly
podobných asi bude málo tak že i va hlíny na něho sřítila
průvod na hřbitov Již
vyrábí vyhláSený a po celém Mfl-ríiiObjednávkám yčnuje se letošní census mnoho Čechů za byl přiražen hlínou ku káře a když
daleka jsem viděl vláti prapor
Ía#í1
západe" za nejlepší uznaný JflblXUY
byl vyproštěn shledáno že mu naší Západní
pozornost
Rakušany prohlásí
Jednoty pod nímž
Průvodu se zújsme se seřadili
častnilo 147 povozů a na 400 členů různých spolků pěšky kteří
pochodovali za hudebním sborem
na hřbitov od města 2 míle vzdálený Odpoledne jsme si prohlícelém západu rozesýlá výtečný ležák
želi město při čemž jsem neopo-mě- l
navštíviti p A Šajnostu neb
FRANK E BLISH
JOH BLI88
prodavač"
prod ovcí
mng
K O BLIB3
kdo by mohl jiti kol salonu aby
prodávat bověz dobytka J H BLIS8
prodavač dobvepl
Kterýkoliv t nich pracuje v zájmu svých zákazníka
se tam nezastavil ' Prohlédl jsem
Pohleď do svého zrcadla
si také lékárnu p Mašindy který
Vidíš jiskrná o2i zdravou jasnou ku2i sladký
se sem přistěhoval z Prahy v Neb
výraz a milý tvar Tato vabnoet jest následek
zdrávi Pak li ona schází jest skoro
Má pěknou lékárnu
ale lidé tam dobrého
v dístlnktnlch žensvždy nSco v
mnoho nestůBou tak že nebýti kých ústrojíchnepoMdku
Zdravá menstruálnt ustrojí
New
South
Omaha
Nebraska
l
230
Exchange Building
znamená zdraví a krása na všech místech
různých dobytčích a kuřích nemoVlemožni péře věnuje se vlem zásylkám
Frant Welmann všeobecně v Colfaz Co'
ci
něž
Mašinda
má
vhodné
p
pro
McELREE'S
ochotou
saiýlatelam PKzeB Vaíe Jest uotlv žádána známý co řádný a Svědomitý mul
Tržní ceny na požádání __MiMsait' obslouží krajany v feel Seské
léky by se mu lékárna asi valně
~
nevyplácela Ale cholera vepřová
wiiiG-ui-uaiuudrůbežní a jiné nemoci domácích
zvířat vyžadují také léčení a pro činí ženy krásné1 s zdrava Ono treíi íulcu
y Omaha
vše to má p Mašinda léky ve své viech Jich nesnázi Nestává měsíčního neponeb bolení které" by ono
lékárně Ve čtvrtek po zdobení řádku bolestí
Ono jest pro vykvírajfcl dívko rTr
hrobů tam zase notně pršelo a zarnšatknanou ženu a pro pani dospívuJUi u
V L VODIČKA 21S
změně Života V kalilj poidigu! křísl v ženproto
jsem tam zůstal až do úterském žlvotS ono přinese zdrAví sílu astfetí —
Prodlí ví nemovitý majetek v sever a již Omaze jakož i pozemky na venku
ka Zde jsme dostali zase pěknou Stoji JI 00 od prodávacil
Mkii neb od vyríibiPojišťuje proti ohni u ncj!cpžícb pojišťujících společností
Ubstar&va pravá vlastnická laostrakty)
vláhu při tom je teplo a proto telft: "The Chattancoga 2íediciue Couíduuj
čáProdává přeplavní lístky za nejniJňl možné ceny a zasílá peníze dó všech
Chattanooga Tenn"
obilí roste krásně
a
Vepřový dostí zemí
Česká čítači látka se zuíle na požtdánl
bude-li
Vyhotovuje ziípiBy hypotéky šminky nájemné smlouvy poslední vfile atd
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Pani BOŽENA LEWIS 1 Ocnavine Texas
ZKrcrŠETOST'
Africe se ježte více upevnil v lásce u svých krajana která byla již značná dříve bude ho čím vykrmiti a tak lze
praví :— "Byla jsem s mťsičnínii ptestávkami
než byl ku přemženl Boeríi vyhlídnut Až se gen Roberta vrátí do své vlasti
nám
očekávatiže
bude
zase
dobře
ak
hlavy a zad
trápena strašnými
bude se tam opakovati totéž Jako v New Yorku při uvítání Deweye
S pozdravem
Váš Atkinsoňák
byla jsem tplné vyhojena Viuem of Carjiii"
Ti
CLARKSON Neb — Oslava
Krejčovský kontraktor Václav byla' pravá noha na dvou místech
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Chicagu
Stroje na ploty
Károvi aby syna jeho do práce si
v
Morse Bluffs dopadla
Tři rizné druhy 20 vel- jiVÍP
ZČBJ
1 Ve prospěch zařízení denního
tostí Oena tftOO $1000
dobře
velmi
Slavnost
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tratě
Nadýmaní
byl při přejíždění
dotyčných veřejně vyzývá aby
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m pro pfiíl irh Hrnt v vsk pro krátkost času
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nýbrž i dělníků
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Čteme v dopisu J Holuba z Drill minulé neděle dvě české slavnosti
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což jej dohnalo až k zoufalství
tak Že se na klice dveří oběsil
Byl 43 roky stár a do Ameriky
přijel před 18 lety z Podolí u Pí- u Byl horlivým katolíkem neb
náležel k Ústřední Katolické Jednotě a ku řádu Katolických
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