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buj President poud nevydil pro
volání kdy a jakm spnuobcin bud

dovoleno Čeroký strip zujímati
vík mužem již předem ujiliti že

nebude to nějakým losováním prjto
že moxí se díti db zákona horné--

steadního a ksždý si musí dříve po-

zemek vybrat na něm c usadit a

příbytek vystavit než si jej bude

moci dát připsat
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"Křerurtxlvi a vzlHtnot" jest
název velice úhledné knížky vyda
né Aug ííeringerem v Chicagu
7 rozličných pramenu sebral 1'rant

It Zdrftbek Hned v úvodu pozná
čtenář d&kladnost práce té i pře-
svědčí se Že psána na základech

vědeckých s náležitými doklady
Cena vázané knížky jest 40 clu

postou 45c Adresa: August (Je-ring- er

150 W 12th St Chicago
111

Ottun tSlomik Naučný — lilu-sírova-

encyklopaedie obecných
vědomostí Vyřel sežit 113 (dílu
VIL sešit 15) n články od slova

Dióné — Distanční jízda — V kaž-

dém sešitě je velká řada článku a

tak i v tomto čtenáři naleznou hojně

zajímavého poučení Upozorňujeme
na př na články: Dionysios Diony-so- s

Diplomacie Direktoři čeští

Diskont Disposice atd

Ottová laciná kniijima národní
Série XVI Vychází týdně v seši-

tech 4archovýeh pěkné typografické

úpravy Vyšel sešil 24 s pokračo-
váním Ilerbenovy knihy 'Na dědi-

ně" Sešit tento obsahuje následující
obrázky: Stařenka — Píseň beze
slov — Pan fořt—- - Vesnický spiso-
vatel Hezedních Slovácký sloh

Spravedlivé a jisté

V době nynějftí stále se počasi
mění a tělo lidské nemohouc se tak

vpraviti změny tyto podléhá mno-

hým nemocím zvlášlě kašli a nastu-

zením z kterých povstávají neduhy
velmi nebezpečné Nutno aby každý

i měl doma Hcvcruv Haháin-pr- pllc- -
nincituhy který již obstál dlouhole-
tou zkoušku proti všem jiným lékftm
Chcete-l- i míli lék spravedlivý jistě
účinkující kupte si tento lék Má

příjemnou chuť že i dítky rady no

užívají tena láhve 20 a 25 elá VMr
chtějte Sever&v Halsám žádný jiný

W F Severa
Cedar Itapids Iowa
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čím větší návštěva studentstva !f
větší příjmy mi škola a tudíž ta}
menší poplatky jsou požadovány iS

přítomných fy
Zkoušky graduaění v tomto roj
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iiti KiovaKaii ()iřinj bulou

lto kol 10 tktť u ríilí
ilfD tlo#mI Ettáin iH-n- í — Co tjce
Kii kapoo rťnerace lell tato jilnřji
nel polínky í'TkJiS a tc

ol Oklaboma City Víeib

jíozcujkft tu pouze 200000 aWQ

nicbí ruloi pro neb rabřou jťřtř
ani 2"000 akrft tak že tbyde ro

Mialtifky aii 175000 akrft Tyto

poumky až oalrlk6ra otevřeoy
budou řujfmaU e budou dle tiko-nf- t

boiui-tiřadrilť- totiž eaujimatel
iiiuxf ct-- na nich uxadit a po pft rokft

na nich bydlet a je vzdělávat a rnuff

mimo to za ní platit po $150 za akr

a niie polovici do dvou rokft po za-

ujmutí a d rubou polovici do piti
roka načež teprvé obdrží patent

Každý bude ovStm míti právo za

ujmouti leOakrll NejbližSl stanice

bude ani Cboctaw City Kdy po-

zemky tyto oadnlk6ra otevřeny
budou k zaujímáni není známo Ale

jiato jent že nebude to nouilobnž 8

Čerokyzřtkými an posud h rudoíi

vé údřly tu nevyvolili

So Omaha — Co jest to za ne

mne katar? Jak počlna jak pfloM
člm e dá lícil aneb dá-l- i se vylé-

čit Aneb kde byl by lékař že by

znal a mohl tuto netnoc vyléčit Byl

jem u čtyř lékařň za nejmoudřeji!

uznaných a žádný mi nepomohl
Jonef Kolář

Úilpmiď — Slova katarru užívá

m ročrou přehojnou a namnoze

Illavné označuje fce nlo

vem tím zánět sliznice a6 Í v tom

panuje nenhoda jedni totiž nazývají

Hlovem tlm každý zánět sliznice v6-b- ec

kdežto jiní za katarrby považují
takové záněty při nichž odměSováiií

uliznice je rozhojněno Dle toho

kdecánět m vyskytne rozeznává ne

zánět brtanový nosní plicní prftdu-Ře- k

tipojirky ítřevní ucha střední-h- o

ÚHlní Žaludeční dělohy atd

Jentli nepomftže lékař pochybujem
že byl by v stavu pomoci redaktor

který v lékařství může býti nanej-vý5- e

jen fuSerem VSak nemoc ta

bývá % pravidla vleklá totiž zdlou

havá a proto nelze ji pře noo vylé-

čili nfbri vyžaduje Často měsíce

ba léta k léčení Jestli ztratil jste
dftvěru v lékaře taopstřte si Dr

Peěírky Domácího lékaře (obdržíte

jej u Pokroku Západu za 1150)

v kterémž naleznete zpfisob léčení

po vělsiní domácího a prostředky

I rti té i každé jiné nemoci

času a přijeti sem k zúčastnění se tji
' '

šich vědeckých olympial přijeif l
zvěz co pevná vňle a vytrvalost -

většině mladého lidu na poli vřil

dokáže Jaká radost musí rozhost

se v srdcích těch kdož po celou do

svých studií zápasili s nesnázemi i
nedostatky a konečně nalézajíce }f"

svého kýženého cíle přijímají df

z rukou presidentových ? Nem i

Jak 20 proc studentů zde vydržují'!

svými vlastními prostředky čili b4
vlastní pomocí stoupají ku vy vole

mu cíli Žádná obtiž neb nesnáz n

jim dosti velká aby nemohla pev
'

vůlí mlalické síly býti olstraně '

Zajisté a potěšením Jest patřili t

na ten mladý snaživý lid jak nff
t

téměř bez rádeň řídí své kroky dř'y
doucnostl se srdcem plným lásk

oddanosti ku pravé věci Na'
spojena touhou že vse mnoho

sobně bude Jednou v budoucn

splaceno jest tím pravým pramei

síly tohoto lidu

Pročež mladý náš lide rnáS-l- i

něco vySších nadějí a tužeb v srdi

svých stáli se jednou muži a hni
širšího vzlělání a plnějšího vývi

spěj do chrámu věd a umění

škol jMikud jest čas a pracuj k sv

dolu spoustu krup ledu a množství

vody že v malé chvíli byly všechny
ulice v městě mořem strašné vody a

krup které voda valila jako závěje

sněhu v zimě sebou Trvalo to asi

čtvrt dobré hodiny tak silně že ne

bylo radno ven hlavu vystrčit a pak
se to utišilo a bylo zase ve čtvrt
hodině tak pěkné jako by jak živo

se nebylo nio stalo Však ale již

každý s nás viděl zlé následky ? mě-

stě mnoho skla a oken vytlučeno
asi dva domky to odneslo z místa a

vée rozbité na hadry My íarmeři

co jsme zde v ten den byli většinou

byli jsme zde pro nějaké provázky
na vázání obilí a nakoupit potřeby
na ty milé toužebně očekávané žně

na něž se ktždý těšil v naději že

předo každý něco dostaneme s toho

co nám obstálo po horkých větrech

předu by snad každý byl něco dostat

té úrody Tu ale jsme byli všichni

překvapeni nepřálelema kteří nám

před samou hubou snad již vše od-

ňali vše zničili pšenici žito oves

i komu rozbili tak že hned u města

Ord ještě ráno ten den se nalézající

pšenice krásná odpoledne o čtvrté

hodině nebylo vice ani znát zda-li-
ž

tam kdy co bylo neb ne A tak to

šlo dál a dále od North Loup až tak

25 neb 30 mil délky asi 8 neb 10 mil

šířky vše jest zmařeno a zničeno od

krup tak že zda-li-ž místem někomu

něco ostalo nebude stát za sekání a

za práci Dálo od Ordu asi 15 mil

alespoň ostala někomu koma kdo

měl již silnou že ji to otlouklo dost

ale však nebyla ještě odkvětlá tedy
možná že bude-l- i mít pohodu ještě
se zotaví a že přec něco korný někte

ří dostanou však těch bude málo

Jsme tedy ve Valley Co zle poulil e

ni zhoubným krupobitím kdo má

nělakou starou zásobu tomu bude

dobře ale však je více nás kteří
nemáme ničeho v zásobě a těmi
bude to zle dopadat Kdo byl poj i

šlěný tomu jest též asi nyní volněji
ale i tóch le málo tedy to smutně
bude ve Valley Co koukat

S úctou Karel Severin

24 mil na západ a jsem tu 13 let

Když by si někdo přál vědět poiurV

ry zdejší krajiny ar s obrátí na

mne a já mu vše vypíšu co si bude

přát Nejsem žádným agentem jsem
farmář já vím jak je to milo když
se někam přijede podívat a není to

tak jak bylo o tom psáno
V úctě Frank Kouba

('had run Neb 17 července '93

Ctěná redakce 1 Jak jsto již sami

psali ve vašem listě pasáci kteří

jeli o závod i Chadron do Chicago

jsou již nazpět Však ale není na

nich vidět uspokojené tváře neb

vyčítají jeden druhému že se před-jfžďk- a

neděla správně některý měl

zjednaný kočár v kterém ne nechal

vézt a při tom se pohodlně vyspal
koně pravda byly uvázány buď za

kočárem aneb byli vedeni jiným
mužem Někteří měli zas naložené

koně i sami sebe po dráze a tak ne-

bude divu až někdy se sejdou po-

hromadě při pivě aneb kořalce že

se asi z toho svede patřičná řezba

Předjížďka má být joAté jedna která
m bude odbývat nežli se výjtava
ukončí Čas není doposud určen a

musí jednoduše si každý svou sázku

opatřit která má být 12500 Kolik

jich bude též se ješló neví

Dne 8 července jsme zde měli

nesmírnou bouři déšť n krupobitím
blesk a hromobití bouře započala
okolo tří hodin odpoledne dunění

bromu bylo hrozné a tlesk stihal

jeden druhý tak že každý očekával

v brftre jak to a náma dopadne

Já svolal celou rodinu by všichni

klekli a stí modlili jeden i mých

klukft asi 13 let starý ti vyhlédl
místo za kamny druhý kluk násle-

doval prvního táhl za tebou lenivě

židli by si mohl kleknout a položit
bradu na pěstě v tichosti napovídá
tomu druhému: "Ten náS tatínek
blázní Ještě se modlit ve dno" —

Já v tom rozčilení jsem slyšel a ne--
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