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f řljris ř t)mllin povinnost

abyth sjfťdí-mí- l Vás I tástedkem

arállifébo vyjádřeni Vaíebo tůíi
Sokolům vůln a br V Psleovt

ll41f dála r4Udkfm neplacsnl

povlnnýtb přltpiiků byl jste dis

usneioní slru is p'
k u Sokolské

bo vyloučen
Za Tělocvičnou Jednotu Sokol

V Pulec taj

ihtporhV —

Ctěný sbore Sokolský v Mílii-gi- n

Neb
Z-l-s jest má odpověď na výle

jmenované uvědomění Co se tyče
vyloučení stran neplaceni to my-

slím !e není v práva neb jsem se

se spolkm vypořádal Pan John
Steinocher Vám při oné schůzi za

platil sa sebe i sa mne a řekl Vám

aby jste naše jména vymazali a

jebo jméno jste vynechali ale moje
ne a to nebylo mojí vinnou to my-

slím lesi ještě někteří pamatujete
Tak myslím že jtn ae spolkem

vypořádán nb to byla celá dluhu-

jící částka kterou jsem byt povín-nov- án

a stran urážky celého sboru

to mrsltm Že se pan Puleo zmýlil
nebo jsem ae spolkem nemluvil

mluvil jsem pane Puleo jenom a

Vámi a to co jsem řekl pane Puleo

Vám to myslím že jste 11! dávno

sasloužil a myslím že jsem neřekl

nio nežli holou pravdu neb bych
Vám to mohl vše dokázati Ostat-

ně myslím že jste u spolku znám

jak se pěkně snášíte že Žádného

neurazíte Nemyslete si pane Pu-

lec Že jste vševědoucí tak jak Vy

jste si na nás houkal to se nesrovná

vá a Vaší učeností jak jí stavíte na

avětlo to nemůže žádný americký

avobodomysloý Sokol snést
Doufám že to postačí nebo ne-

chci s tobo román psát leda by jste
mne k torna donutil
Všem řádným Sokolům Milligan

ským přeje zdraví a sdar Váš

W J Kottas

Následkem nachlazení zakoušel

Ísem
mnoho chrapotem jednou div
Dra Aug Koeniga hamburského

thé znovu jsem se uzdravib—Juliús
Wulff 129 W Madison St Chicago
III

Severovy prášky proti bolestem

hlavy pomohou vždy Mějte je po
ruce

Do TcxiiH I

Na své poslední cestě ustanovit
náš cestující jednatel následující
kralsnv místní 1ndnatfla v nMu

jmenovaných místech pro ilospo-- l
dáře' "Pokrok Západu" a "Kniho- -'

vnu Americkou' všichni jsouj
onrávněni Dřiilmali nřcdnlatná al

všecky obchodní záležitosti za uás'

vyřizovali:
I
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klř4K tslml ďbř inánt rn íl
kt tslml boj nhf ího
4iJtií lín t o m # adl r tom
ňípotolníbo j#t II SJ Hul li van

vslinl nadaný n rivn(k a bm#
ťa 14? na rpHbltkánk4 líttke 1

státrfho srřiAtMřa t distrikte kl#fý

obsbj ťutřer Iíup a V'ally
okfMy Tfolo mál Ulrího nv skla
m Tenlý! Mallífan jst řyií řtl
mfnomlistat ktrý il řto
konvenci sratí leteinif nlrnf ná-

stroji a vytýká im tapro-laj- al drá-bi-m

a bouráni republikánské strany

Jt mftj skoro soused Proti pana
Sullivsnotl jest inevu navrlo popu
lišta 1 Ord jménrrn Um (Jray a jaV

atyiím jrst prý prohibířníbo smýí
lení Jestli jest tomu tak to by

Cechy asi mnoho netáhlo třebas

byli populistb V técb okresích Jest
asi 500 českých bl a Češi by 10 mo-

hli rozhodnout kam se vrbnoutL
V jednotě jest aila Navzdor 00 re-

publikánské listy píši o Kemovi on

jest citu dál tím oblíbeněji! a my
slím že M A Doughertybo jistě

vyrati Dougberty se vybne vést

debatu a Kemem bude li možno

Dougberty má sa sebou dráhy Kem

ale lid

Zítra 12 zde budou řečnit všich
ni státní republikánští kandidáti a

připravoje ae k tomu několik volu

na barbereue Chtějí překřičet Bee

a tobo železného Tomáška Navzdor
všemu ale tentokrát svolení přece
nepojde Žádná hlavni volba ae ne-

může odbýt aby ti všichni velikáni

nepřišli se napřed podívat do Mekky
Broken Bow V J Štědrý

Manltowoc Wia 12 října —

Den voleb se blíži a na volebním
lístku máme též Čecha Ze strany
republikánské nominován jejt chval
cě známý náš rodák p Frank Stern
sa okresního písaře (County Clerk)
F Stern jest všeobecně znám co muž

ryzího karaktero Po dva roky
byl městským pokladníkem a úřad
ten astával ku všeobecné spokoje-
nosti Posledních několik roků byl
zaměstnán v zdejší poště co místo

poštmitftr až do nastoupení demo
kratského poštmistn On té! pro
dělal celou občanskou válku od

1861 do 1865

Od demokratů jest nominován pro
úřad ten (Job Weinfurther) Némec

jak obyčejně Proto doufám že ne
bude ani jednoho Čecha v okrtsa
by hlasu svého pro F Sterna ne-

odevzdal neebí si jest republikán
demokrat aneb populista Co ae

okresních úřadníků týče neměli by
ebom se ohližeti na strana ku které
ten neb onen náleží ale více na to
zdali jest ten pro kterého vol i ti má-

me mužem poctivým a úřadu toho

aebopnýro
Máme-l- i příležitost volili takového

krajana jakým jest p F Stern měli

bychom držeti se hesla: Svoji ka
avému! Že výhody i nám přitom
plynou máme-- li upřímného Čecha
v úřadě oznásajUt) každý obsvláa-t- ě

tenjen! angljck řeči mocen do-

statečně neoí '
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Afivánl ďj ov4bi fAinjmi spi
tby pils fkolrí fovsky ply

a prostředků NHy4ejfil4 jsl
f o--l hlavní stoky atofot s brái ly

mírným svahem a 35 sťtvlců
-- m křilftii Jet) ispotftbí avc--l

notánl napříst f tyto brái ly to
d o při černi mia( s bo IljvA dbát)
tobo aby kaídá brát la asi stejné
mnoJstvt vody oťlrleta Tok vrxly

při tomto jednoduchém půobq
řídl se přihrnováním

emě neb prkénky neb jakýmkoliv

předmětem kterým s brázda při
vtoku tle neb méní uiavřn neb

otevři Hlavni dbáll dlulno tobo

aby uvodftování b)lo stejnoměrným
a aby nezaplavena byla tem více

nežli třeba V tom chybují obyčej
ně začátečníci nejspíše domnívajíce
s žs kde málo vody jest prospěš-

ným musí hojno téže býli tím pro

spěšnějším

K zavodňování vojlěšky používá
se ten spůsob že pole rozdělí ae na

záhony o pěti neb více akrecb co

možno rovné a kolem těchto nahází

se bráze na střevíc neb více vysoké
Po seči napustí se pole vodou tolik

co si bo přeje a sice započne ae na-

pouštěli nejdříve pole nejvýše ležící

a kdy! to dosti vláhy obdrželo pro

kopne se hráa na nejnižiím místě
tak aby vedlejší pole se zavodnilo

Podobného spfisobu užívá ae ně-

kdy též ku zavodňování zelenin Kol

záhonů totiž udělají se brázky tak

aby se mohly záhony dobře navlaži-- li

Též podobné mezi stromy bráze

se dělají se všech čtyřech stran tak

že každý strom má kol sebe prohlu-
beň kteráž dle potřeby vodou se

napoušll Jiný a jak se zdá praktic-nČjš- l

spůsob zavodňování stromů

ovocních proto že připouští orání a
vzděláváni půdy mezi stromy jest
ten že se mezi stromy jedním smě

rem poaze naoře několik brázd jimiž
voda teče

Kde je vody hojně nezáleží na tom

zdali více neb méně jí přijde na

zmar vede se ve škarpách neb sto-

kách otevřeních Jinak jest však

kde musí se s vodou šetřili tu zři

zují se dřevěná koryta buď v po-

době V aneb čtverhranná jimi! se

voda přivádí Koryta tato mají tu

výhodu že jimi voda rychleji teče á

tudf! tak mnoho se nevypařuje Mi-

mo to dá se dobře kontrolovali

množství vody upotřebené neboť lze

tu ve dřevě udělat! si otvor jaky
potřebujeme Jiný spůsob vodovo-

dů jest dláždAných neb vycemento-van- t

h stok a po případě i potrubí
se zřizuje Toto poslednější buď ve

de e na povrchu aneb pod zemí

Stráně zívodflu jí se pomocí želez-

ných trub ovšem jen v tom případA

když voda nahoře dostati te Trou-

by opatřeny jsou v příležitých mí-

stech hydranty jimiž se voda vy-

pouští
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Sljí'l jiM-r-n orJkvno it jil 1

ťuster fe 100 rculin f jslbovalo
V ušit in diitriktu bjlo 15 rolio
třJ Jme ťié jen dvi
Seno koma pro koni m idusi

draho kopovat reb ae musí nechal

koni (oalat aby ntpinli Dopo-u-d

konfi i otatní dobytek dobř se

i i v í Jak to ale bude al přijde
krutá zima a k torna jeitě bude-l- i

t-i- n

přikrytá snřbem a při tom pak
n pořítat ca zlý blinard Kdy!

pak nikde nebude lidný atob netfm
co ta zvířátka budou dilat Korná

je 00 ct oví-- i tni k dostinf Slepí
ce mřou hlady teď Vítsifla praaat
co prodávala po 25 ct a Žádný o ně

nedbal Pak přišli kapci t východu
a platili od $200 až t3 50 za ato 1b

Moc to nepřineslo neb to byly
1 vet&iny kostry
Nevířím že teď utíkat z farem

co prospěje vyjma ty kteří jinak
nemohou Já vřřím ve vytrvání
Starý Egypt mři též nčknlik po sobe

jdoucích ípatnýcb a pak eai dobrých
let Myslím že jdeme skrz to nej
boršf Staří osadníci o nčcem po
dobném nevédéli Ní kterm z třeh
kteří odjeli se nedivím Navzdor
vší opatrnosti padli do dlubu a ne

vědřli jak zde mohou přezimovat
Mcozf hI i přezimovat k přátelům a

jarem se vrátí Mnozí kterým ne

zbylo uež lilo a duše ti asi víc ae

nevrátí

Navzdor véemu doposud myslím
že tato krajina má svou budoucnost

a proto míním zde jeétó zůstat a

zkusit to dále S tou rep politikou
jest to letos zapletené T J Major
nástroj dráb jest navržen za guver
néra ua vzdor Bee a lidu CJolo-n- el

Russell prohnaný politikář kte-

rý jest navržen za komisaře obec-

ných pozemků a budov o kterém p
Ant Kmeut od Prsgue Neb šmin-

ku ciní není nic lepší ne! Majora

Byl zde dftvřrnikem pro padloo fir-m-u

Broken Bow Planing Mil) Co a

jeho účtováni po nřkolik mésícft aa
15 denně se zde přetřásá Zde mezi
železničními republikány ae stále
naráží a hanobí se SaíOpW Bee Jest
pořád slyíet: "lbe little Bohemian
aml bis Bee down with tbe schemer
dictnor 1" Stfljme pH Bee a ne při
dráhách Vzal jsem si nato neod- -'

vislý časopis a odpověděl jim proí
nenávidí a proč by rádi zničili Bee
Ko-wwat- a Bee jdou a lidem a ti
dru! a dráhami Pohrozil jsem jim
že pojdu a populisty a oni Bee ne-

chali a ii-- bj ii rádi tiskali al

ainj nniitmi iw
lAk 1'jrfcitvorort komlrké ductA

3 ten tory prfi lo íj

ikol n citeru nHno?)í( dtW
IruřnA ífdki theorrtícká I prnkA )

t!a I #4kr irMAtním tlrtcleiu v
mouky z Cv%Vfc$ pln( motivu w t
Karel Cibulka cení nevAzan Ii
Skroitné Tázaná f
Hytnfouie fill Kouzelná blfna

"Ziíliuba rodu ěnofounova" relká I

zelná romanticko komická opera v Cd

(iřlcních a moc rámulcch Čiint LikIa
I text nouze iťí
Král lieludAimánie Ali Kábul Ka }

bar LXXII komická opereta ťi' i

partitury i textu 11
Vřocc drobných ptaní jedno I d f

hlannýb průvodem piana uprar '
Soukup obaabuje 40 písní (cakých

PfHnř a tance ilovanakých národfÉ

dvoje housle upravil J VaSátlfo f
"

Mladý řeaký bousliHtai sbírka 1e(V

písní národních pro 1 liouslu ylelfrl
slohu pořádá Vác Čapek Obsa!
72 vybraných písní národních v kitif
Šitech CenavSech seSitfj V )
Duetta na housle řeskó národní r

v snadném slohu pro dvoje houslí 1
užitku a zábavfi mladistvých houni '

soustavné upravil J VaíAtko cenat4
Osm duett v lehkém slohu pro d '

housle složil K Černý cena f
Mladý varhaník sbírka skladeb jíl

varhany vo víech tóninách aloj 'Paťba cena
D'áblĎv podíl komická opereta(hi'ť C

složil J J 1'ihert Cena 185 ' '

Kinder Klavler Schule Vorúbui
W Bchwartz cena8()c
Cizinci o hlííMm vefem vánořm"

pro dítky rena lW) _
FraAka a IJasa písní a sbory sprf

'"

demniana Text v Div Ochot it13
— Míe hudební žert pro 2 tenory a 5
vý bas Cena 30c a

Katolické knihy : ?

— )
Htruřný přírodopis -
Druhá řílanka
Třetí f ítanka M'

Strufný dřlcpls církevní i
Katolický katechismus
Třetí řád regulní knížka pro Fran- - ll i

tlny lí
v

Knihkupectví Pokroku Západu jfJ
Omaha JfeůJ_ %

Pánům úředníkům spolkíl

— iUlétni (obchodní) knihy
Ledgers Journals denni knihyíx
Hne od ffc nahoru u Pokro%Ť
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