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HřrSi)lfř Nb 9 prolftA H
( líná rdake Puhrok 4pl
Jiko v kifJ4m řfbořu prk t 4 lo
ml joi JUt4 pravidla dl# fbhl

sf4e# ihhin ©bor! hntut a#

tritn nab iifdarm pftk4v4
lak I v llvotl praktickém tpoMm
Vim ahUd44m podobnými
lákony o r4l itroakofimt chr

irn II jim vidorovatt

Postaveni i ákol Jalnotiívr
tntlnl doby ]tt ntn]v)l obtllaý
ehevrna li ddatojnl ia vytknotýrb
citem nt dř4i llvotl prkfaoovati
KaMým (4ml? dním vytbytujlaf
nové tb nb m4ni idullné otái

ky ktff4 roi hoduji nad Malfm onu-dr- n

dl ť'ho jak M k nim licho
viiámo Jet livol b4I nekonto

ným i4paom oproti roimim na- -

llinivího oudu olavieoým řxi-j- i

m v néml vltlilm podUh4m
l! toho Ur aoudit jak dulifíto

JmSímaU aobl dobrých př(klvlA
a dl nich lhot nvftj uřídili Kdo
vlak n4m má loto ponaoČtnl d4ti?
Kdo jiný nei Ikola dobrá knihy
a dobrá copíy Jak vlivopln a

daleko4blé jt Jejich poal4n( la

soudit i toto kde octnula by ae

veškerá vidílanont a pkrooilot
vta kdyby práce jejich ni jedno
jen pokolerf obrocicna byla Pr4v6

lakový jt onud jednotlivce Je-

muž neiratným ihlukem okolno-

stí nebylo dopřáno ovoce tícLto

tdrojft okuaitt Málo jet tich
Jichž ikolní letajnon přelita kteří

by bylí uspokojeni výsledkem avé

ikolnt práce v každém téměř pří-

padu jsou jisté příčiny udávány a

na nfi žalováno Proč viak nyní
majíce dítky neváži sobě té příle-

žitosti která tak itédře ae jim ?

Či Jou nyní tak dalece

lhostejnými a budou jednat zrovna
tak lehkovážně? Na vás rodičo-

vé jest rozhodnout! nad osudem
vašich milých dítek Vám jest
určití zdali se z nich maji stáli

užiteční členové ve veliké rodině

lidstva aneb zĎHtati materiálem ne-

povšimnutým Vám sotva lze vě-dě- ti

jak užitečným oni ve svém

Životě mohou býti a do jaké výie

je jejich ducb ponese V každé
oeadě stoji k vaši pomoci veřejná
škola která i těm oejobudším dává

příležitost jejich nadáni ukázati

Mezi věhlasnými muži a ženami

doby minulé i přítomné mnoho

Jest těch kteří dopracovali se i
chudoby Proto neschází na pro-

středcích jen třeba jest dobré vů-

le hleděli k tomu by mládež naše
obeoné školy pilně navštěvovala

Nesdílím náhled těch kteří od

dávají so té klamné myšlence že

dobře pochodí když dítky avé od

útlého mládl přidrží k namáhavé

práci tělesné v naději že až doro-

stou budou jim moci část ovoce té

práce odkázat! Jak nedailedné

jent podobné jednáni ukáže se

dobou času kdy a trpkými pocity
shledáme že hrubá sila sama o so-b- ě

nepostačí Jako ned&stojno

jest mládež v jejím duševním roz-

květu jakkoli zkracovali tak opět
šlechetně jedná se kde o její vzdě-
lání všemožně se dbá a kde jejího
pokrku je všímáno

Účelem našich veřejnýob škol

jest pěstovali v mládeži pocit sa-

mostatnosti a neodvialosti IJudili
v ni touhu po nadšeni lásku k

práci a užitečnosti by jeden každý
stáli se mohl prospěšným jiným a
obě

Též jsem shledal že po našem a

venkově jest mnoho snažných mla-

díku a dívek jimž v mládl nebyla

poskytnuti dostatečná příležitost
školu navštěvovat! kteří viak ae

zápalem vnitra svém by rádi

jltl aslli vaťf rit prtkilmlho
livoti přililítosti (4 poulili V

Ukovlm pHpate dlslfii nválitl
! jif rrihvaUme ftl avfm vlt
ilm osud!) Jt proto nitwi a4
llu dobře íkolřiot f nihl
niUi4m Víik pakli nim tyto

jn poníkil dovoluji pik jll no

v4hjme W Imt dt I koly nb Ut
přivý smír pro diohi iilit4h4
sm4l4k4

Tam riové v4ji Mvřoa svá

ty Nové pravdy proniknou valím

deihsm Va4 myti bi l# taujata
nml nyní v4m nspINtapnýml v

nífíhl poináts plno privd kráy a

n%linf

Jtli přiilnlivl a vftrvall pak
i tajUté tlU chybili nmnlt#

Milný dueh nik ly rtuamifi o nlbo

kaldý DMdír odrill Jko vlny e

balvany skli
V4ik k vAli jednoma bm(m

ispomlnatl I ni to ostatní Jel
přsdxvllfi také nevyhnutelné tře
ba abychom véd4i co te kolem n4

díjt Cčeli lomu vyhovuji a stou-

lí časopisy i jejich] thtibu nau-

čení lél hojně čerpéms
Zimiaa nl dlouhé veěery po

kytujl n4m opit přilelilost niče
mu prospěšnému se nauříil atak
obzor rašich vidomostl roillřitl
llodičové usaienl lam kde neslávé
české školy zavděčí se svým

d(tk4m sobě jakož i svému náro-

du když je sein4ml a českým čti
ním a psaním a kde možno ře

ským dějepisem by nladká mluva
naše— řeč Husa Komenskýho a

jiných velík4nfl našich nevymiiela
tv4ře země tohoto kontinertu

Ukalme že jume důstojnými po

tomky našich slavných předkA
kteří avého času byli obdivem svě-

ta jimž — nebýt nepříznivých
okolností — byl by k cehoum sklesl

oolý svět

Srdečný pozdrav všem kteří

pracujete k povzneseni národa za-

sílá váš přítel
F U Matlaob

Šťastni rodlřoTé-Cen- tro Point 8D
Manželé PO Hanzlíkovi z tohoto infinta

jásají nad zázračným tércéř uzdravením

Jejich malého boííka který trpě krti-cem- i

byl tak slabý a zhubenélý že ne-

mohl hrubě ani údem hnoutl a tenký

jeho hlásek Isme sluchem svým skoro

ani nemohli rozeznat! Byl tak slabý

jak jen v&bnc možno aby se udržela

jiskra života Zafali Jsme mu dávat Dra

Petra Iioboko v malých ale postupně

zvetSovaných dávkách Uchem několika

dní zpozorovali Jsme náhlé zlepScní a

když vypotřebovai asi tři veliké i hvo

léku byl zdráv a to dokonale Zdá so

mi že nikdy nebudu s to abych úplné

vyjádřil diky svoje vyrábiteli tohoto

léku
Dr Fahrney z Chicaga nedává do no-

vin veliké oznámky radéjl prodává sv6J
lék na základě vlastních zásluh téhož a

přece není skoro ani jediného Čísla nnše-h-

časopisu by neobsahovalo néjaké lné

odporučení tohoto prostředku

Chceme

atdlé prodavače SOO i více stá-Mh- o

výdčlku denního zaručujeme kaž-

dému kdo převezme prodej našich vla-

steneckých náboženských atd obrazů

0 A H Sllberman dep P l

8t Paul Mino

Harmoniky
!

Valki Uaoba dobreh kráByoh

pMmřiiloh turmoolk Správky

kamonife M iprinl rjUtnfl Lm

a4 IM eMrirU lkala k S—t hH a karmo-lk- ai

ptral fmkl ainaeki I anUok Ido bj
tokollv obora loato putfbTU Mh( da-

la 1S TU

John Pluháček
NOHFOLK NEB

iř bH lm a M bln p#trt
JflnKřlřfn PuVfokti Z4ilp

't h tinkf pn K Hrb tttrl
11 #jn p lUhkoq n4 otIi'h
v ( lř)l!h n4f ( tleli

lirifM H r tx rntl maji # IMa
pfco bdhití itMiný ohchfHl

tlHttnttu i nudí ví# c

f U ho]ftíf #lft j ivit V#

lt# pkí)4 lio4ky Jtehl d'l#ll
Vtl H'ti'hr VI pr4 vrhkoii f4-Ik- n

o lornil bidi killrnať
f i l'o !tfl aby ftlf apcA ha

Vfnr po ťikí i lu b iifil př4t
rMl míjí na klal I

řkv a ř' d i iAhuh (Kdtřobnl
tkíh'# pttřl P#ři Aflwrt tVib m4

v Podgt b' hf kr4ij iiHn}
oi U a iWol In lmřVý a

niik tuiht i ktldý krajin kď

kotlf f oboru tcdici Aiwi potrbij
riiřU obr4í ni pant tJwHm a bj I

ohitiiulf n ku tté Ppokojn'tl I)AI

tu riiá kný rnii- - ný nlich d pan
littv llrabák jnl prjUv4 vlk
taká i polní bopod4řiké utroU

JpIio ibiholfil ikuifnoit a poctivé

upřímné Jdn4r( a lij ml taručnj
mu všecku iMt A aouAfdtva a do

brj pid rok v cihchodé Pjn Václav

Ityíívý tabývá ide obchodem

p ViMiýui a (nikráfsky m Jeho

aboil et velice chváleni a proto
lnié hledáno IJeiiiála byt bych

zajmintiřl na pana V J Junka

který vyniká povahou vexelouajo- -

doáním viornýir piu Junek má na

klad£ firmářké atroje víeho drá
hu a pro obveneltní mylu vicch

žíanivých a hhidových tabývá ae

též živtjottí honliiotkou Pan Mat
bauiter jenž ne xem přeHÍdlil t
Clarksoi) prodává vAeho kořeni a

vQbeo vi co spadá do oboru lé

károiclví Má mnoho rtvého zboží

importovaného a Čech Dodge má

jtden s nejlepéích řenkých katoli

ckých koMtelfl na Americkém aápa
dn P Hro? jenž e tu farářem

JeHt milován a clřn od? vňech kteří

jej tnjf
Z Dodge jel do mcHleěki

IIowuIIh jež není veliké ale

za to velice lité Pánové Záoléra

a Kunhart maji zde obchod ve umí

řeném sboži Kdo by nebyl e po-

kojen ne zbožím těchto j áni tu ne

vím už kam by mél ]íti Proto

není ne co divili žc pánům tém

neuHtále jenom přibývá
Pan Kunhart t ao jtt pouhým
rolníkem má volikou tkiiHenont v

oboru ranhojičovi a lékřatvt vft

bi c tak že k nénm krajané i jino
tBrodovci piíchářfjí pro poradu
pomoc Pan A L Kovářík má v

UowelU pohodlné zařízený hostince
v rřmž m mňžo každý za peníze na

piti
A-- řtytoHtí Pan J VV Kučera

má podobný obchod Obsluha v

obou hOHtincícb jent vzorná poba-
vení přúteULé a jakont vfieho zboží
znimetitá

(Pokrotial)

v zimé čnNto knhloiiaro-(liř-

by jiai rWi opatřili

DETI lík pr-to?- dobře vMí
e kaSuř bfvá předehod-eemjřkye- n

nemocí Pan
Kr Ziík t Clilraifa píie

ini'i jiuvm: "lírovťU vnm iiiuhIih iznft
miti ?e 'Knverftv lMlení HhUíÍu) lest vv"

teřnjř bVitel dřtí Ilcz toho mít domác- -
noHt nikdy není'

ir i w w so každd drcko i kadjf

111 J' trpí ki'!efn clirapo- -

iciii zaMcmovaniui na
Mtuzeníin téřkytn de
liem zi(n£tein boleat- -

uni v krku kdyl zvolí
i lék který tinlcfím přioeHl úlevu a
uzdravení totiž

Scvcrův balsám pro plíce
Ona 5()c a 25c

Sluhloii iid6 revmatliimui vvlíří vidr
rieverbv olej v Uolbarda Cena 50c

V ftUtediHfm (xclif lmu iikkn
j a'kollk '!pl S mnohrtt )1 tU

iAf a v utrhl nH pp ftdlrstiM hrt
vUtikJM vyll lnutl !'li)l 4m Jk M

Ufoje J Jm Jim lsřtll

nylnf Wah 0 liH (X rd
hhttwmi lim d4v4m h Jm llrí stroj

lli i v v Um poUdku olxlrl! a t'I I

ďn vv (kntttfl neb Jm aa ním lil tí

U)k Miky a IM ÍIJ Jk na tsn

krm hclv4lí Ikt'l I na vlrfnm mul-iki- n

ilmntkn lak f$ phAti maoh4 Jin4

sirojs to Jsou dt prodávaná rul WHi dn

H ď lM neb Jou sde stroje dr)í jak na

výt hwl (M ríuvoxu Jm m zaplatil 1 1 ti
a lak odporu iiJo 1UÍ ilrrJ "Pokrok 1L

padu" kM''ifoi kdo by slroj {tolíebo-v- al

H poxdrsVřm Jobu Kpaek

Ion a City lowa %% bíez im Ct

ri d— Aii I siroj pro který Jem sl k vám

pottal Jiern v pořádku obdrlel a moje
manlelki Js s nbu úplni spokojsns a

Vám df kuje V dctfi Vác Picba

Indlsnola Neb 9 pros 'J-- ťténé
rcd— ňlcí stroj L 4 Jsem obdríel v

pořádku a po d&kUdném prohléd-

nutí Jsem shledal že Jest to stroj doko-

nalý Též Jem obdríel zámku ílli "Ccr-tlflcat- a

of Wsrranty" a český návod kte-

rý jest tak sepsán že kdo nikdy na Jicím

atrojl nepracoval mftío v5e lehce pocho-

pit Protož kdo by ze čtenářů P Z

íicl stroj objednat nechť obrátí
so na Pokrok Západu S pozdravem

Jos Kroupa

Juckuon Minn 24 pros 1805 Clenu

red Tímto vám oznamuji že Jsem váJ

Sici stroj "Pokrok Západu" č 4 v do-

brém pořádku obdržel Zde za takový

stroj se platí (43 Odporučuju Je vSem

kdo stroj potřebujou neb lepíího si no-mfi-

žádný ani přát Jsem vám díky
zavázán 8 úctou Albert Jahoda

ťonvay North Dak 30 dub 1806 Ct
rcd-S- icí BtroJ "Pokrok Západu1' čís 8 —

jsme v pořádku obdrželi Doprava stála 1
nás dva dolary tak nás stojí celkem i i ! '

předplatným na rok 23 dolarů a jsme i i
nim úplné spokojeni Mohu ho každému r
odporučit co řádný stroj B úctou f

Jos Ryba £

Mheatland Minn 20 ledna 18t6 -- "

Ct rcd Šicí stroj který Jsem od vf7řl '

objednal v dobrém pořádku Jsem obů
žel a koná práci výbornou Jsem a nim
dobře spokojen neb koná práci jako
40dolarový neb Jcftlfi lep&í Jest hoden
0''poručení vSem krajan&m kteří Jefité
Rici stroj nemají aby objednali "Pokrok
Západu Jest to stroj laciný a dobrý ve
vítech přfnadnostcch Já ho odporučuji
vfiem krajanům S úctou

Václav Rudolf

Fort Dd:e Iowa Ct pane redak-

tore: Dávám Vám známost že jsem šicí

stroj v pořádku obdržel i český návod a
žádnou chybu jsem neshledal

V Ilotek
MuKCoda Wis 14 února 1896 Vážená

redakce: Prémii k listu vaftomu (Sin ge-

rti Sici stroj č 3 jsem v pořádku obdr-
žel již před novým rokem ale ncrhtči
jsem vám dříve psát až jej náležitě zku-
sím a zkoufika dopadla výborné Je to
stroi tak dobrý lako kterýkoliv za 50

a kdybych nebyl četl vafle vysvčtlení v
Pokroku Západu tak bych tomu nemohl
ani rozumřt lak to mftíe být že ho mů-

žete za tak mírnou cenu poskytnout
Přijmete srdečné díky a vřelý pozdrav

od Vaícho Jiřího Ludvíka
Muscoda Wis

Cleveland Ohio 21 prosince 185 —

Ct redakce Oznamuji Vám Že Jsem
&irí stroj "Pokrok Zápsdu" za doplatek
12100 co prémii obdržel v pofádku Není
to mojí zásadou nfco chválit co chvály
nezaslouží Slečinka Kupců co nčí iitf
nám v&e vysvčtlila i ukázala a shledala
že Jest to stroj dobrý a Ri Je lehce Kra

Íanům
radím kdo by nčjaký stroj
by se přiflei ke mni naft podívat

než vyhodí různým agentům
IG-0- oni

jináčo prodávat nemohou Nahlédnete
comust v mčstfi platit nájmu co vydr-

žují agentů ti muHÍ mít nástroji třetinu
jináče by obrhodovat nemohli Biroj
"Pokrok Západu' Je zaslán přímo a

a toho netáhne nikdo žádný vý
dělek an jest to prémie za mírný dopla-

tek Přeji Vám iťastný a veselý nový
rok 8 úctou Fr Hrneček

WicbiU MMototo řfU4 li ¥ po
obou strrt4cb My Atltim M4

velice kr4né ovooré hrIy br

ničené livým plotem ulice široké

vesmča dláldené 0#yltlé domy

pih j'ti tak dnlMné kf !

Wluhita jfiit krs jí nt bohatá a rovni

Frtii4fí v okolí tijf i v i rn xKiixté

f řlice intř NVJvf" futojí lril- -
Ouié obul K'Mlou um !ar m

íbrokv a vfnj ! tuínl ' úru! na

oboj byU fvhojná Z Wuliim cp

I itovali jmc cí4I f n Níwton M

Prico i4le k Kmi orií 1'oHlt-l- ní

JmDOaoé in£tu Jmi rovníí veliu

ůblednÓ a živými ploty jřkní Ji
itřiiťnjmi tu honoufuf Cliodulky
m& Éiroké a t obou ntnn květinami

l kráSlené a t venkovní Ktrany ol
V ulice baď ílftiiým
iLtibradlfm tataícní Zle v riliAl

vlije pf 1'lumboví vdova po pol-Jkov- óm

ften&toťii Jenž odpoéívi na

tamnějřím hřbitovř OJtad ubírali

jsme e uai krannou krijuion
bohatou a už vfce vlnit m nž muo

M doetali pokliío Topbka kde Hpa

iHii jfiue neobySťjnou úrodu ovoce

lejmína jablek vřech druhíi a lél
i černého vína zvaného Citawbit

Nenf ar i jedné farmy Jež by ne

měla až do 60 ekrů ovocné ohrady
N
Krajinou na ovoce tak bohatoi1 jeli
lamě aí no M-brtk-

Udy Neb
I i — n: i j-- i x
UUUU pu-ll-

ll JPII1B no UUI tlIIllTCIIl

tftlnoúnim pod dl fekv MinHonri

i Ale hr&ao hrftzoucf Sto chutí jnem
měl vrátili h do krajiny kterou

{ jume byli nechali ta sebou Viík
_ "žena mladá myHl zdravá'' —

Nibírali jsme se dále ku předu Zle

ijsme a! neviděli žádných lak krá-kl- f

njch tahrad ani živých plolfi ani

J tak pčknýcb a lařírených farem

jakó jame ("patřili přel tím Ivo

nečno jume ne dottiali do Omahy

í V Oma jnem si pronajal domek

pro lAntávánf nyní jnem vžak nevé- -
díl oo budu délat nebo co bych mť

jaclti Obrátil jf in ne na pnun Uo

aického redaktora Pokroku Z padu
a IIopodáře pán ten vypomohl n i

radou jako učinil už mnohým jiným

krajanům dal runo odporučení
nťhoJ byla mní-- práce lí~

ha Než práci dostanu poradil

~uinů ptin Koniiký abych vydal rh po
KebraHce a pracoval ve prowpčch

obou íraíncných canopixD Nabídku

tuto Jtern ovíem a radoHtí přijal a

vydal ae na centu

Prvnt má tantávka bvli v Hodcf— — -- ě— O '
"lam jiiem přijel f sobotu dne 20

x lialopadu MOtecko toto není tak

J velikým jako dříve ježto roku Ion-- S

akého vyhořelo vitří části je viak

nž taie vyitaveno Pan Josef Uou
umiriji


