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koovsnrí Amafican lUilway
ltiil I nlolano Jednotlivým záatop-eftr- n

aby va smyslu tom v okolí
svém pracovali

VetikA }H)rota vznesla dna 21

t tn na o stávk4řa horníka v

Ilraiil Ind žaloby pro vraldo Je!

dopustili se při přepadení náklad-

ního vlaku na Vandalia linii a zabí-

lím strojve-louclh- o JUrra

Prendergaat Jenž zabit býva-
lého mayora chicagského Harrisona
a s kterým již tolik so cavikft na-

dělalo byl konečně dne 21 t m

předveden soudci Payneovi v Chi-

cagu aby stav jeho duáevní se

zjistil

Pant M TomasenskA žaluje v

Cedar Kapidsícb la lékárníka J
V lloyesa na n4hra1u $3000 že

muži jejímu prodával lihoviny

Pí J Jarešová v lledford la
poraněna byla krávou jež srazila ji
k zemi potrkala a děsně zdupala
Stav poraněné jest smutný

John Wight přisel dno 18 t
ra v Ean Claire Wis hrozným
sp&sobem o život Byl forema-ne- m

v Empire Lumber Company
a když prohlížel jeden ze strojů
byl náhle řemenem zachycen a
dříve než stroj mohl být zastaven

byla mu hlava úplně od trapu
odtržena a rámě rozerváno

7 devadesáti Šesti kandidátu
do kadetní Školy ve West Point
N Y pouze 41 jich obstálo
zkoušku tam odbývanou Mezi

přihlásivšími a doporučenými byl
i jeden Cech

Blízko smrti
"Mola Janm volké

bolesti u ardco kte-
ré nmiHtálo prudoo
bilo Nemilá Jaora
obuli k Jídlu a Do
mohla apát Muaoln
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ai oll abych mohla
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Travé čerstvé a čisté léky se pouze

nrodávají Ttecepty připravovány Jsou

s důkladnou pečlivostí zkušeným lé-

kárníkem

VSeehna letki Uiiva jou na ikladi

Ceny co ne míraěiAl

Vihlaan? a u najlopllbo V aalá Sullna Oo

fi ({rif ínmfi4 ti i

k'M(k Mfy # ffm'i Ai ÍW 4'p
ilimfi4 h'i {np Jirik mfiťi jttf ly hiím Mítlřft I'lan In

j'řr4 iiitfti 4tfmy vyki- - l itil Jt
ři4 řiř-itn- t l i fi la 'I-I(J-

k '! ítvinl p' l4at a i4líf
by li'ířaly Pfi př4í-- l t fttitři'1

ťJiil dfatárt4 k'itJ tf hltvhl trati
V4 JMMňý piraf stroj a# 4'Iif
prkan k ) pn-- minia

k lt ho l!4fna kopali Mimu JiJ dtrtt
a li at(-p4'- (lloiilion a s stopy
hlubokmi Ni stopu f ni V ''! kl-r- i

atitnri J Iftomt i4l vyUf U do

iliotrrté atruolty kti řrplla par-

nímu kt#rl ji taprv I4I v nlJ U

líci moí4l pumpou ol4-l- í

Pokud pracujeme v htín4 črrné
Jd to jcltl doatl áoih jame jil sU
n onom povřatnm a ta iifjlrpil
hnojivo oirunim guanu lipatou
nabírat! neli fodolloté barvy
tvírem kov4rakému 4kv4ru podob-

ný "Vidlemi na loM houknu fóre

man a hátsti je nt prkna" 7 pr
korido vozu Pracujeme jil tři ne-(Ul- o

a máme teprve dva vozy plné
neb $1 odpracované od 112 dluhu za

miiernou stravo kterou sami musí-

me si vařili Ováom nyní bude

lépp za dva dny možno vybrali
dvřma mužům joden voz plný a vy-dda-

tl

tak kiidý 1 Peníze neob

držíme vsak žádné pokud neodpra-cujer- a

$10 cestovného a dluh za stra

vu A odpracovali dluh jest ne-

možné Počínajíc se ukazovat! mezi

námi známky zimnice an státi bosý-

ma nohama ve vodč není žádnou

maličkostí a pak ty výpary močál a

zdejších špatná strava a nevyspání I

Tčlo mé počalo chřadnouti nohy
otékati IHatOMlapfl tohle jo tvé

poslední nepřehne li a prchnouti

nebylo snadno Kolkolem samý mo-

čál Dne 20 prosince pracuje za-

slechl jecm hvizd parostroje želez-

ničního a nechaje práce pustil jsem
so i se soudruhem polským Židem po
šumu téhož brodivfie se místem po
kolena vodou v bažině Po půlden-

ní cestě nalezli jsme dráhu a chutí

pokud zemdlené naňe údy a naše tě-l- o

dovolovalo kráčeli ku 30 mil

vzdálenému Charlestonu Dráha

tdejňf vede ustavičně téměř lesem

mčl-l- i nás minouli vlak schovali

jsmo se do lesa ze strachu před pro-

následováním Potravou byli jsme

opatřeni dostatečně vzavše sobě pro
účel ten libru kávy a ss 5 lib slani-

ny mimo níco sucharu Zde podél

dráhy nalézali jsme čistírny guana
které zde teprv so čistí totiž tekoucí
vodou od bláta a země omývá a na-

kládá do železničních vozil ku další

dopravě nejvíce do Clevelandu O

kde nalézá so více továren umělá

hnojiva vyrábějící pravidelně česky
"Bturadík" pro libě páchnoucí vftni

svoji pojmenovaných V těchto
koná se teprve potřebné mletí guana
a mtSení jej ku ostatním mrvícím
látkám jako suchému masu koslím
krvi a pod pro zvětšení váhy při
dává se rozemlet? železitv kámen
Tuna stojí od $7 do $12 dle jakosti

(Pokrniovnl)

Hletlátfl zaměstnáni!
NflnlivoeJnň dobrá iFfln4itoat nrn

Čechy a ČeAky kteří si chtí založiti
výnosný poctivý obchod Mftžeto se
tomu věnovati též v prázdnvch chví- -

lích $75 až $100 měsícně zaručeno
O podrobnosti dopiňte na Dr Shoop
No B 11 Kacine Wis - - Piéte
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Zipado a Knlbornua Americkou tahmiito:

pobybof áulm Ita41 Víibac ? k2d4m ohiedu

r''J Pokrok Z4palo ía 8 lopllky po kall4 airanS a l dlouhým nproatM tuifí
Y'l tJ C 4 iitpllky po kalU trnS a J dloiihm uprtnitred Juk TldíU na Tla

nmiiuuam Tyourarem tifloo
cutlatrnj í S a jedním liipltk- - m na kiiZil ltní a apruatM tUit)

Vlarbny tylo alroja Joa I41n aountavjř a tébol dokonaMho antiireiil Koulil ct-n-i tlnl

majllii4 jen point lapllku
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Kíd# a těcbto atrojft mi abny ptřbii4 pMatrwj Jko obrulxitáky iilivky alrákf
tp a lc najdokotialejllbo drubu m-I- trvanlivé

o pelííko ku Fonjánf do r&Di

V leiifch řdeJSích nejvíce i divoké

třcinS a borovice Hcntávajfcích na- -

lcs& se na stromech valoS mochovitó

trávy velmi mřkkó a tó nanesli jsme
plnou naSi residenci a po zemi roze
sílali V mechu tom naler4 se ne
sčetnfi malých pro pouhé oko témčr

neviditelnech mravenců lesních a

tich nanesli jsme v hojnosti Ulehá
me jeden vedle druhého an místa
so nedostává a stlačeni jsme jako
slanečci obrátí-l- i se jeden jest nu

cena obrátit! se celá řada Spáti
venku nechceme t báenfi před hady
a simnicí Chvíli ležíme Tu po
Sne klíti a láteřiti břichatý Nťmeo

lo jej nřco Štíplo Ilad bad a v

okamíení vňo jest na nohou Uňiknu

lý NCmeo tluče po hadovi tenkou

vřtví a pravidelné místo hada trefí

přes noby svého vedle stojícího
souseda Had ido nalezený je úplné

neškodný pouee v bažinách se zdr-

žující Uštknutí jeho np&sobilo pou
ze málo otoku a mírné páleni Více

jsme neusnuli aniž veíli zpít do na-- ii

residence Malé sloty mravenčí

nalezly do naáeho odivu a kousaly
tak upřímné že celé télo bylo jako
v ohni Miliardy vmí stinek blech

a pod oucavého zboží vzal bych ra-dř-

nežli tisío téchto témčř nevidí-telnýc- h

kousavých mrayoncň Tábor

n43 mosel by rozesmáli človéka umí-

rajícího Tento svléká katí onen

kosili a divoké ty pohyby předčily

by třeštící armádu spásy Nejlépe

pochopili véo tu Foláci Namastili

se při obni špekem jejž měli v záso-

bo a vidouce že mravenci nejsou

veAky vskocili do nedaleké bažiny a

trochu se vyíplouchali a pak zapéli

pÍHefl ku matce boží Zda-l- i jim po-

mohla nevím Slovákům rQženeo

nepomohl a rnnfi ani pytel sakra

Na výohodfi se objevují červánky
křek ptactva a Jeho poletováni vóstí

brzký den a východ tlunc Jsme
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zdokonalený stroj Singerův'
VviViKa HmnivAajl 1IIM I a If

ako atro] Pokrok Zápdu" aa nauleiltiilcl vlml

p3 8 3 šuplíky $10 Cín 4 s 5
V tito ent aabmuto jo ovlcm Ul jll předplatili na Pokrok Zapndu a Knihovnu AmTlckoo

těmto a trojom lrki návody nemáme

NEPRODÁVÁME

a anwmenltí pracující

J_ I i I - i a t

Ivvnd convi

Šupl $17 Čís 5 8 C šupl $18
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k v6ll vjdílku anvodemt v nltb obchod (jí nám pouxa a Jrdlní Jda Jt to abychom pokytll
pMlatlUiat nallm odMrabilfim nabtl dokonnláho Iklho atroja aa rena tovární Kdo vl l obyCoJn
obr ilroj rtujl 1 45 ai IM moJío bf tl nedfivf flv to bycbnm my mohli mu npatHtl právl tak dobrý
troj aa máoí Dl polovici t4 erny V tom víak nelnou Cádná Ulnontl idluli fa aiiii t

iwlnodnlK Blroj ktorf jednat?) prodává aa Hi--60 aa hotova uab TiO- -55 na aplálky nentojl
v tovární vlea ncl )-- dolarfi Vlak apoMuoat vydríuja atátnlho J dnal !e ktrj chca

vydalitl 10 dolarft nb vlea na kaldém proilanám atrojl} ehc-l- l ala ní]k4 prodat muil vydrlovat
podomní JdnatK koH Jmb rádi kdyl odbydou Jdn atroj aa tjdan amunl nakUdám vydfilaii
CilB Tanto dvojí rídřlek my nUlm odUratalnm ol tMma Jaouca ky mail nimi a to--
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V 'ni % tobo aetaá ksid la nejaoo to lidná ťáry la nJam to anad atroja Ipttic JM a PUíJTO

t fA taelnljll obrl muia aa pNavfdtlt á Jnou to atroja Uk dokonalá a dobrá jak laa jo abotovit
h Wvnljll cel aa po lov líni Cenu pouaa Jan proto la a první ruky aa cenu tovární
F K ttn bv atiajt a tam ťhiwat tfnrai nillMkntt ru#-- i ____ j— -- # — — — r '

Badaktor tobolo lltu poollvá lára Jeden aa
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