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lak že nám vset ko diibře rute atna
se mohou sekat tráva j :] až 4 lo-p-

Tak jak tdti tráva routě a fo

ostatní to nutit všude k videm Zde

budo dobrá budoucnost Pro lidé

kareni se staví v Pine City máslárna
a máme také naději 2 se briy po
staví druhá ede v lierouné Právě
so tile stav! nová želetnicni stanice
neboť naše dráha St Paul tt Duluth
se rtará aby naie osada kráčela ku

předu Taky tde takoupil farmu p

Joh Clulupnký a Nové Prahy Minn

a huilo hned meřit na loty slíbil tcž

staveniáté pro katolický kostel —

Také se tde událo politováni hodné

uefitéHll krajanu Joh Dvořáčkovi i
Colfax Co Nub Nebyl tde dlouho
ani 2 mČHÍce Mel tde 40 akru za

bráno a pomáhal p Liškovi jcAte s

jedním sousedem Jeden sekal u

dva řetali a ten co pusekával křikl

aby se uhnuli Že strom poletí Při
tom počínal ni p J Dvořuček tak

neopatrně že to isplatil životem

Strom padl na milý pahýl odletřil

stranou a odhodil D na stranu tak

že padl na stranu na druhý pařet
Poranil se tak těžce Že tustal leželi
v bexvřdornl tak že rioudruti museli

jej odnósti do "campu" líyl ještě
živ ale více již nepromluvil Do-

ktor pro kterého došli řekl aby ho

doveali do Pine City sám že lam

není nio pláten On ale v noci na

to temřel a tak vetli jej druhý den

jiŽ jen co mrtvolu ]jyl pochován
dne 31 května a tanechal to sobé

besdótnou vdovu která nalézá se

dosud v NebraHce Každv ii tde

ituje a cítí a ní vřelou soustrast
Pozdrav na celý personál Pokroku

Západu Znamenám se v úctě

John Schueller

ArlfllKton Minn — Ctěná redJ
— Každý člověk má svoji "domělou
ravJu" též i já si dovoluji svoji
"domělou pravdu" hájit pokud mně

iná pravda mou "domělou prvdu'
nevyvrátí a mou nepřesvědčí Cell

sem v Pokroku Západu odpovíď na

mňj dopis od pana Franka Junáka a

Content Tex Těst mne Že muě ten
án věnoval takovou potornost Pí

že potorní pročetl mftj dopis a

pak ho odsoudil co nesmyslné blálro

enf Pane Jl Ten doni byl nsán
ro dospělé a ne pro nedospělé
tvláítě ne pro obmetený roxum
Co se toho Ferda týče to přeo když
četl musel rotumět že to byl jen
příklad Ze by se loho Forda nikdo
neujal a tím alatem takových lidí tm
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Iíup Citjf jt-a- t akoro HlUeim tak

lo ltj'lt rTtv t4t httnínti ] (rvil
octly aI 5 mil na nevrr t lont
City aniíftio vžo co na (roli t4lo
Obili IímvIo iKhatou leň jiko ni

kdy iřwl tím a nynt kam oko dohlé
tlne iKitlařňno a ttpuatoseno nesrntrnc

Slřatpřko Anhton l i míl víclioiln"
od Ioup City Jeat ulrorem celé od

plaveno 3 Velké cihelná hudovy ne

nuly ha do t4kldfi tři koulely tho- -

řeny a mnoho íkody nadcUno v této
óáttti Sherman County Kfka Irfni

hyla tak roivodnřna la hu nejtlardl
OHadníci na nic podobného nepánia
tulí Ntjjalibnřjkl úroda v pouludnluh
Ti letech apuittoSena na dobro Tél
mnoho dobytka pobito a odplaveno

A V Hlava

Iowa City la Ctěná redakce
rok Západu: Tíž i ade jako víude

jinde npftrtobila ipr&va o hroenďtn
neStř-Ht- l v St Louia Houcitnou utrp
noHl an tam mnoho lidu utrpilo ne

Hcetnou ztr&tu při oné živelní po
hromo A jelikož jak nyní jettt
tnáruo byl oním hroiným cyklo
nem velký pooet českých rodin ože-brace- n

jak na majetku tak i třž
kými úraiy ta abychom projevili
Honcit n bralnmi a vpolurodáky v

neřteHtl poHtavenými svolen tu vý
bor od řádu P J Šafařík ku ubíráni

přírtpevka Až doHud níže uJano

přÍHpevky ho vybraly a na pokladn!
ka Fr Ilrabačku do St Louirt neod

kladno odetilaly Přiripili naHledující:
Po 25 00: Slovanská Lípa řád P
J Šafařík Po 1500: Bratři Ko
tové Joh Slexák P A Koráb li
Šimek Fr Novák Po 100: Jan
Oerdl P Prajiler Fr HenJa Fr
Kodl Joh Holubář Jan LaAek V&o

Lanek M Jl Dvorský Jo Dvořák

Fr Kolt Joa Holub J J Černý

Voj Huna T C Carnon & Son J
W Dvorttký Po i00: Joh Uar- -

borka Nejmenovaný Marie Karda

Po lft0: Jan Andrllk Po 50 ct:
Fr Kaňák Voj Tenař Fr Kichler

Váo Solnař V J Kubíček V

řibyl J J Fryauf Fr Javoraký
W Klema Jan Slatoui Jan Čadek

Joh Černý F Franci Jan Veselý
nt Jan Veselý ml Joa Hervert

Jan Šal la Fr Konvalinka J A

Salla J W Calta Karel Slavata
J A Černý Karel Ilenda Fr Sp6-váe- k

Ant Javornký J IUckittine
'o " ct: Fr Koudelka Jowef
Iaurter Jo Kubík ml Joa Hla
vatá Po 1150 J Andrlik Celkem
111150 Jak ji! ivrchu řeíenoáaika
tato do St Louis odenlána a ve bf
ránf příspěvku se dále pokračuje

Jos 8l#aák)
Jan Kota výbor J

J W Dvorský )

ěuoářitvo unavovat ntb někomu ae

lllí toto nťkomu ono
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Mí li byi n ťítlll rt'ltě oivf Jiotyini pw
1 1 Ioihk' nim spinku Ni t ItíliMI e mI(m"I"

uttty tti iiťjtlc xilntvi Zjciliiiíle i

t'lrnl stav a [drdcjili-l- inmot I

vetniotit-- lirs rttra ilnlniko Ono
fimilil tis híUii kořen ctorroby xvětatijíe

Životní lilu ti upravujíc životni orgány
ledviny jiítrn žalinlfk střevs a ťlvní

sotistsvti Není to žádny Iťkárnickjř
proHthdtík nýbrž jirodává o potie
níÍHtiiliul Ji'iliiaicly tttibo jc doHtntl It od

Dra 1'eter Fithrncy 113-- 111 So Iloyne
itve ('líit no III

Nťbťzpcfiiá dobil

Letni doba aókoii na pohled tak
krásná přináší a sebou mnohé De

but pecí a mnohou nemoc tvlástě
průjem a rotličné nemoci střevní
Paní Antonie Kostková t Ked Lake
Wis píAe: CVný pane Severo:
VaAe léky jsou dobré Muě umřely
dvě dítky na průjem před několika
lety Letos se mně roxtonala holčič-
ka tři měsíce stará — již byla koať
a kulička Koupila jnern váá lék

pr li choleře a projmu a ta dva dni

byio děr-k- dobře — SeverSv lék

proti cho'eře a průjmu odstraňuje
rychle a jistě letni nerroc průjem
bolesti střevňch koliku zánět
střev a pobrianicc Cena velké láhve
50 ctft metiňí 25ctfl
si opat řiti v čas láhviAku pro svoji
domácnost aby jste ji měli po ruce
v případů potřeby Když jedete a

domova vetměte vždy s sebou láhev
Severova léku proti choleře a

projmu (8x9)
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Mátne na skladě knihy pro opiso-
vání čtvrtletních správ pro řády i

Velkořady

Každý úřadnfk ví jak žádoucným
Jtmt aby zachovány byly opisy čtvrt
letních tprav Nejen že poskytují
obrn stavu a pokroku řádu nýbrž
thut j Jich potřeba k tj'rrtění
okoltioHif učtu atl Nemáli řád

knihy takové nemá také S7é čtvrt-I- -

tni zprávy uloženy proto že opis
na obyčejných blanketách se snadno

pohodí a xirit í V knixe jsou vsak
na vMy ttcliovúny i rouavam
knihu tuto olisahujtuí místa pro 40

tpráv tedy na 10 ruku ta 75n

Pro velkořády pat kniha taková též

nethytnou Každý tajemník Velko
rálu by měl míti tachovaný opis
čtvrletních řpráv všech řádil by
mohl je s následujícími porovnávali
Kde tnk so nečiní chybuje Má-

me knihy takové pro Velkořády dvou
velkoHtf' v tuhé vaahe o 400 a (500

stranách po $350 a Í500 Kle by

přáli si tajemníci Vel korá lu knihy
takové jednotlivě pro každý řád

prodáme jim je ta cenu valně sntže
nou Objednávky knih těchto
všech praot tiskových nechť dějt se

lakavě-- pok adreaou
Pokrok Západu
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JINÉ STROJE!
JIlkI lřkteH wiWrnl lé dávnjl k vftll lái I ph iiiiwt 1 vnf jilm alrojfim Jaké Jiné eopiy pky-tuj- i

nIlm k-- I Iřm vjbiví tl ruhínltne výboru)

zcLolroncilcrL ctxoj Sinerono
HtMiý rovnřl mtinnimaitovarl J kliu mrnoť mm nvljiki'm ídokmiuluiiyml pritnJI Ul

Jko trr "j'krok Západu" a riali liijirl v líni Iťvni iny!
Ci h 3 Supliky ílfi- - Cis 1 h 5 šupl $17 Čím 5 h 6 Supi $18

V léto rené chrnuto J mirm těl Jli pMpUtiij na l'oknk Zá ula Knihovnu Jimrlrku
K UíiiiUj r In j 6 in fuké návody

Neprodáváme šicí stroje
k vfill vjdflko a m- - nlib ohrbml í nám pouo a Jdluo jd Jiwi to abychom pwkyU

plilfitt iihíIiii irflrfml lím iibf tl itukinillio III lim pJo za tenn tovární Kdo vl JU obydjnj
dobr alnJ Ujl I5 aá $ m6JU dytl nedíivi řiv l byi hini my mohli tun opalřltl práé tak dibrj
trJ ra néní I polovici té erny V lm v Juk iipJwb ladné tajmwil a dá m to vlte vyavMUt r
Jidnodufc- - HlnJ kt ylmt l prtMláá a V--I ra bobivé nrb'o--U na rplátky nrtiji p&
voilií tárné vlia 1 diarn Vlak řWil řtut vjdrluja Málnlho 'dnb! ktr chr
vr y { Itt Jll dlr& rub vir it kiiMm pnlaném tbo-- ll ala i#Jké prwlt mnul vydríbva
piHlunnl JjrdiiaH ktM Ju ráll kljl oitlylni J Ir la ty" len mnci na kaJnléra vydílal!
Illk Tento Jo)l vyifirk my nl rn nd frairkm na tHm a jn pnwtftlmky mcxl blnl bi
várnou pkylnjlctmjeriB Mámí b a vjAIílku mfiJbin řinltl tak aa cna rwtll ncl pilo
Vlřnl Zf libo aá kld Iv rrjMa to láilné fáry le n- a ti vnrd tn Ipatnfjtl PHtrTil
JKS la lnl nlirá mile e pb míclflt U Jm to atroj- - tk dknalé a dobré Jak la J tholovli
ala tovnf jíl nrl ra polovaní trnu imnuo jn probi 1-- i první niky aa rum tovární

Kdo by anad o :m tbval pht riíkn phybul bb apomrHajem na avvdené
nif' nl

l('Uklllto IIMa iHnliíááni ) mu trjfi "Poknk Ziímiln" va 4 domáfioll a a(
ířlva mři atnJa lio nrtíc a Hlnirrr ntnává l v atillo pxnái1 a ku nvtl atroj "Pokrok 7á
tit" a MjiIokoDltJII Adrranjta JJ-~-- t-

ltJKUOK ZÁPADU OMAHA NEB


