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Tlio Boss Feud Mill

Nemele od 10do3 hiiílfl za hodlnos

Vllehnl dnbytkářl vidi la krrtilto roemlsU
vire ydá nelil zrno aemťll JmíiI mámo a

katdý řrroer jenl škrtni m btilll Jrna roíul
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Jich t4 Uat rozdíl O ala lánorall jimi edbora
lomu vtlksroa plil am vynalšiatost po 14 lat
a titrdk'm lito asii aámaliy mdlete a pfe-atidr-ltl

Jest nsl "UOSH" pro

JKDX0DDCBOST

TBVAHUVOST

L£Hf0HT
BTcntVOST

ns)te41 to ramanný mlýn ku mleti krmiva
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omlo a katdý
+&1 ra nilíkuř a dobylkár by Je-
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Jíové fzorky
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pMHe zmínili po polti railrte botoví $4 0 a

objednlvkou ZDA KM A po prílllc-- CO dud poala-ce-ný
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Klrtland Oros & Co
TMO-li- B Sl Fultos Bt New York
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m A odři a bílým rouchem col na

před o umyla a pli tom bylo tak

ticho a 1h'í vítru ž ji kalit zfixtal

víude Bti-jnř- t ltíet To poWáilo nu
velmi nehoř pole byla již vyprahlá a

tahyutijícf na nřm přenice to jií
Dílo nám to taxa drobet

nadřje Mráy byly luhí Minulého

týdne rtuť kleala el 10 pod nulou

ale ie pole bylo pokryto aiavlaJeno

neuškodily osení Nejhftř bude pře
zimovat domácí zvířata poněvadž je
krmiva málo a obzvláStS zrnatébo

S př&teUkým pozdravem zname-

nám e F J Švebla

Lodge Pl Neb 20 prou 1894

— Ct red Pok Zip: — Bydlím v

léto nehoHtinné krajině 8 rokd Mňj

zacútfk byl prabídný vSak pln nadč-j- e

začínal jsem od nlepice ale osud

mQj byl tak nepříznivý že mno vie

od úitt padalo a hynulo Živil nem

rodinu i mého řemesla tluče klín

klínem al podlehl jsem nemoci Ne-

maje pniKiředkft nemobl jnem ipo-vol- at

pomoci lékařdké a částečné ani

nedbal jnem o takový Život Přes

vie mne přeo lékař navítívil sám

řka ie přlútího dne nedočkám jeho

výrok ne však neuplui! a já k dálňí- -
mu íivotu munel povstat Sotva ie
ne tak dtalo ulehla celá rodina Z

povinnoHti musil jem pomoo povo-

lat nastal ochodeka n ním úpadek
Roku 00 vypůjčil jnera ženě pe--

nízo na ceutu aby mohla jeti napřed

vysloužit nám všem na centu za ní v

nadčji ie anad budu já moci prácí
v mčitč rodinu vyživit Naopak já
opčt onemocněl a lékař určitčji než

první mne k amrti odsoudil Opét

jriem doxtal od ní pardon ale na to

opČt vSechny déti ulehly Téch

jnem nitiwcl nechat oudu nemaje pe- -

uřz PoKléztf manželka podléhala

stejnému osudu Opustili jsme
místo a vrátili so opřt na domovinu

Na to následovala d?6 úrodná leta

tak že ti kteří mřli prolomenou pfl-- du

valné se zmohli Někteří i zbo-

hatli čemuž nasvédíují jejich stav-

by rozmnožení stád htrojfl plotu

kočáry hudební (?) stroje mnozí I

přikoupili pozemky To vfia mné

opčt dodalo odvahy tak Že jsem se

pustil neohroženo do díla vypůjčiv

ni tuAj pozemek ptnfze Koupil
in potah nejnutnéjíí náčiní k rol-

ničení a přikoupil dobytek Na to

nťiledot ala dvé neúrodná letatnk ie

jsem nesklidil ani pro jednu slepici
a při tom smrt tak řádila v mých

zvířatech že jsem za ten čas odtáhl

3 konč a 6 kusft hovéíího dobytka
ale dluh zQstal Za jednu klisnu

jsem platil $125 užíraje ji 1} roku

na proc rořsíčne což obráíí llfiO

pádem tlotnila vaz a niné poškodila
hmotné tak Ie za mého 10 roku
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(Uf ti# miia o4 T Lolickl Clkm 4

iki ílmlmjUl k lfrJ0tma
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rki ( !! olliiiJlrí-- h 1004 ttraa

Ročflikll Jimiat Xtmbnk hlft romÍB
l ift rodllpk4 4 díl — Tyl rý' román
V LiiJirk laraky Ik m 4 1010 atr
It iřlllk 17— WpwWi od řr IIrlU
Zraiaaiii c4 AL llrúka — Jř tpuJIftiýcA mUl

cn'rrTank4 obrátky (A M A éitutól — r
brun4 ftlikt pnrklíf mmllf T aal"riaovanli

frkl 14 Arn4taHchwaba P Ut-kí- Lo — £aa
rod n( ipatrhuxtí drobo4 řrty od TTi'iy Nová--

4 mm šalamtna romio od V Lnilcki Celkem
knih o 1HI atraoáV'h

KiK Tlík 1 S — Knclnie portdka e--d AliHw

Jiráska ! arak — Virmlki od Kar Briti!
£T ňrtaftk — cukrovaru! puldk ud kf

filmáí ka lirutak — fíál irukf tbut bnmi r
iovfilia od Eilaky IrSnohork4 — Pnimi p
řidl) od Boirsy Konitlckl — YtttU ywvUJly t

KiiatRbvkltio— Clki m4 araxkl lucaatrau

IJořník 21 — iUtl román aapaal kt A

AlaUlak — Irmbf a aVty aapaal Tarraa

— Fmaukl fr%tK BOTda od Snfla Pod

Upaké — Mm aylaaurf blat porldk o4 loaefa

Braaaa — JTaáaa n—k aapaal I kf Bororka

Oalkeaiaadm avaaki allM atráaick

'
Tnjaoxti pařiiské od Xaiana loa aplao-va- f

U "VUnluo lida" "Balamaadra" "DIU r"

"Prorokováni oaada" Jiných sréloiná-me- h

dli laoa to 4 díly v drou avaaoioh v

dobr! vaibl a oall M vallkl dílo vaanl aa pro
div4 po 4100 I a láatlkou Vazba aama ato)
% dolaf aab vla Oo pramll aa doplatak TM

l lie A mor ran JtcpuMIr— Pamitni Ko

lauiblcky apla a Atlaa SJ Butl v Jedni knUa

Oliaahnja atruínl vel ker! daliltl odaltatl v

BfoJ Stúťeh od odkryti Amanky al po tinjno
vijll doba a maitaml kn kutdl plodi Pro
bUirnl ncodvluloatl anlmak pdvodtilbornkopUa
Tomllo J'ff-r- a podplay vlerh řli til Mr
konvantu Ůalam Spoj Htátd a vyavltlrtit na

llio zMzanl Podsbltny vlach prMídeuld l
Ihdty jejich dra4vánL Jmlna ich pulltlclrb
tranJ-- kdy ada byly pofat blud jel aa kdy pfl
volbiuh ndavadaly a Jmlna viarb kandldúld

a poíbm hltal jel obdrťll kin po

H{KJanyrb Huti I mapy vlecb Jednotlivých aUt4
V dlkladblm a vatic ďhlodnlm pmvrď-n- l a po

plaam ko kiitdk tol BkvoatnA vyubraaul
vlacb blnli h budov vatavy Knlumblckl a po
piay týc ti pohled aa VfaUvlltl—Tento akvoať

Bý památný apla který bodá trvalou npomlako
aa avltovoa vyatava ahloafakoa a zlroveA atla
100 velkých atraaloh v dbiadal a trvanliví vaz-b- l

putiným brbrtem prodává a za $171-K- ail

pfedplaUtell obdrtl jrj za doplatek IloTýi
pla a aeznamam várch p4t v Spoj Hiátech

poetem obyvatelé I v tich nrjmenllch mutfkáo
dla ccDta a r 1W0 kteryl aeuam laujimá 10

atrao a ludil celý apla K4 etranárb v dlklad
al plátlnl vaabl prodává aa za 4JW aíl
před plaUtell obdrtl jej za doplatnk 1100

Jan Amos Kompntkt podobtai vábia

aálio aaaobo aakladatala nvidmilh Ikolstvi-Ce- na

40 otd

Ladlmir Klirrl vířná podobizna tohot

vlblaanlbo amartekibo avobodafo Cena M cti

Krhtoa pfH rilátrm a Krhtua na Kal

farlC aatmky obraal anamaalUbo díla vlhla

albo malí fa Haakamiyho oba v avltl Uku
velkosti SlzM oba dohromady za M oeuto

IteronkolU a tlobto přadchálcleh premU

obraaových obdrll katdý adarma

Za doplatek áOa nahliimat

Snímek anamealtlbo dla feekllio amllca via

irotlkaHiiHph-t- l kourllt m kontnlckíni'
eeaa $100

I drplatak aoo aabUlm

II oa ft Zllka krásni dva UHrrařev a

obraty pfedetavajte! IWkl velikány Baaa a
tiika kodlei e pra spolkoví a vwrejal mláta
eiá JakaA I pra reeUayA0aa414a

PRÉMIE ZA DOPLATEK
Edo nepřál by ti žádnou t rUe UTcdcnýcb prémii zdarma mát ýbír některou

z následujících prémii za doplatek:

atonisn mftj ďaá Itií stu l s odpor
k !! rání a skrouleno 14 l&m pomoz
nám kdo mil cit Nechci to jidlt
pr-- i mou oaobti nýbrl pro ty maliž
kA ktsrýdi Jet řada Ony sm I

budou nřkdv ť4tn'ií miio a budou
riuťi spiatit mnj dluh a podporovat

jiní rol já jun na arden kladu dve

l nh h sa jik! lakl proitonkují dílem
k doaení akolniho vzdélání kleré
j st ído pralildn dílem aly so na- -

j"lly vo mřlr5 já rak lehném kaž-

dému ilobrotlínei a hloubi srdce a

pakli so mno nťkdy jo lří rlepiit
mftj stav zavanuji so (xnlporovat díe

inoIno'tlívIáJti dm loln ZároveTt

JAdim kdo by vé lřl někdo pro rnoé

práci by mi to oznámil Jsem zku-

šený obuvník které řemeslo leží zde

na márách Moje manželka jest
liomocnice ku ťorodu s vvnvřdčenfm

lékařské fakulty v Prazo v Čechách

Ze začátku nim scházela anglická
řeč ale tomu jest teď odpomoimo
nezálež! na národcosti a jelikol jsem
zde propadl m nemaje co víc-- ztratit
ani doufat jsern nucen v mém po
kročilém veku se pustit znovu do

řemesla ale zde netí možuo déle

7ydržet přea polovic obyvatelů ae

již vystihovalo a zbytek jest na

odohodu — Vás pak ct redakce žá-d- Am

za laskavé otiskulí mého dopisu
a tél i o poshavční bylo by pro rané

smutné odepřít mno čtení vaAeho

listu jsem horlivým zastancem prav

dy a zásady rozumné kterou váš list

hlásá a učí Zuamenům se ve vši
úoié Anton Kříž

Norá Česká osiula

Čtenářové naši četli dojista návrh

p Ileinze na vyhledání místa pro
založení nové české osady Má-- li

se úmysl ten uskutečuiti jest zapo-

třebí aby se přikročilo k dílu k či

nu skutku Nechť tedy ti kuož by
se hodlali k osadě připojili přihlásí
se neodklpdné aby se vidělo zdali
se co má neb mft?e podniknnuti
Každý může přihlášku zaslati k IV
kroku Západu a jeho jméno bude

uveřejnčno Nechť se hlásí jen ti
kdož hodlají osady se súčastniti a

jsou pohotově když by k tomu do
šlo dolar neb dva na výlohy zvole

ných k tomu clu vyslanců k vyhle
dání místa při-pt- i Nehledá-l- i se

takových aspoň 50 neb 100 bylo by
ovsem zbyteftno co podnikati neb o

úmyslu tom psatt a jiné Intce místa

ujímali Až posud přihlásili ae:

J V Ileinz Denver Colo
F Tria Alle8hany Cit v Pa
K Stech! Brainard Neb
Job Novotný Mantador N Dak
Ant Vejvoda Alleghany Cy Pa
John Polanttký Davenport la
Frank Focher Pueblo Colo
Vino Focher „ „
John Cepleeba Oeranium Neb
Václav Kadleo Wilber Neb

Jan Čfch fílol)ville Colo
V4o"V2-2efie- Denver Colo

Zkuwte to nyní
VhmiI mmm ki ml ítí m i 1 mAAÁ mAnt I

dolihi máť li kufc-- l na'OM-n- i snt-- jaUouaolIv
wno arrni prsní n n pnetu ir nu g s n--

D se very prnil sonrbolli iin kalii a n mateni- -
a in immt VMlIuH llL 'tltllFl II Fl i K mm 1

n ae vrail Trpicícbfpkoi
_ _

hl rilvail hr hyi
I - i

uoi prMTjm losem e jvnn uia' in iioshiiji
a op nrho poflrermi Zkn-i- e h-- V na

akuulku na nati vyiobn a přt síiiíi ae eaml
uk dobrou vřel test Ih v na tkonlka adarma
o ti uoman a is laaarnian vuinsze vt-ia- a

ahva aa Soe a 11 00 (4

Severftv Olej v Goltharda jest
nejlepní domácí mazání proti re
vmatisma

EilDíeciíI PoIt Mi
Máme na skladě volké mnoíntví apish

zábavnýrh apouřnch zo vfach mořnýcb
olxtrft Divadelní spiay máma viecbny

Jou k doMánl v rtiznyeli iiiirkAcaÍeí al o seznam a obdržíte Jej zdarma
Adresujte Jednoduta

Pokrok Západu Omaha Nth
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Album Krřtoré ftnrj tijty ity

kriaaýeb vyobraffol aa avltn4 viUry ohlcí
akt mimlra toxll palulch obha)lol ÍW

yobraianl obdrtl ktdy pNtdplatltal a dopla-

tek 10a aoab 1 aallty oo pramll (darmá

Hodinky % Mífkfm in to hodinky
ata Iro za aprottlho kovo ala pro potřtibn
laoa aarnSany 1 dubfa jdoa a drti pravny'
Saa Odblratallm p04kytajiima } oo pramlt u
doplatek l- -

ftlcf Ntrojn ra doplaUk tt al til aabo U

pfadplataym na Pokroii Západa dohramaiy
aa 14 al t il Jak oblako aa jlolia in lati

aradaao

kreilO dřjln J DOoda cVailbo v Čerbácl
a Ca Mnrarl Bpl ť nto atM do knihovny kal
dibo Cacbn actmf inttl dljlay rodu bo J'
poTtODoatl kntUlio ttjry díly Tlkl)io formúlu
1384 almu Ov pramll nat liftu )n naália tU ni
Um m valml aniinntm oenu Mil vWbny dl
aarájual u doplať 13 00 Táaalil tm ( IM

Hrřtoror - coiy roínik sitoMra(nD:i
II n nnb JJ) jAhol kráuixkl na ubiidál p
dnlart a kť-i- f fílá B1J atrao vlliýib Jk
atrana Pokroku a nonUlnyul akvriatiiml vjn
brasantml Tulkou radon lnrh a p uny- - t

prací od n'Jl ltli aplaomivld ekjrh d n
M pramll 7 doplatek pnuliýrh f lUm-J--

obmoaanj1 port rrnlk 4 a luto Ktno řl"
llkwt trváma puoii! lhnt mil inill n I

kráini literatury Jilikol obl rntutt
0v4uarra pokrok ZÁin a pHlobnu oUIrV--

a pouhou rna Biltoaur aamibo

O B RAZ Ti
ro tj t naílrh přodpUtitclň kteří I pFeifokraiu pro dQm máme boj o vWr

obrazu vcaiart anímky nejvytef níjlb prací mistrb a ico:

Kolnmbna na králflTtfni dmře ípn--

Jlokm anlmrk vnumenltlbo dtla aejvyie-nllllh- o

éaaklbo mallfa Varlata Brolika kterýi

obrat taknapaa byl náklad ro $ííi0 a ebová aa

Metropolitním Huaea amlnl v KwT'rku
lMt~i Kolumbovo vjkto ipfnt mi ainrri
fkOU pfTnlnil dle proelavrnáho dlU Vundsr

lyaova aaleanjlclbo a v kapitola va Wetilne

tona Cenaobíiu Uchto akvwtných tbra4 1 00

ao jadaa pramla oalorol predpIiOltelloi Klama

Napoleon rta boji Jíl n Frlpillandii ani

mek BBameBltl malby vlblaanllMt malíře klelaeo

alara elkftl UiM palcích v barf Uktt Ona
a

5dTratNapolrona iMVrj Překrásný
barvoUakový obru prVdetavuJIol a prostřed

▼ lei řady dJt JnlH poaaxli řady
vojáka a aa nim záři boM I lkta Menamn-altájllt- o

dílo tnamenltlbo mail re
ř"aUe4 llx palcích cena aOa

Boarkft itřtlia anlmak roikolosko obran

aaUaaalbo amlleo lasklbo Uafcovakýbo IUi
aL V krvotUna Oaaa loa
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