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Pokrok Západuúřad kongresníka ve čtvrtém di ani stříbro se lesknoucí z něhož(PíSu J D Eduard NavhXtii
striktu nebrasském Pan Hinshaw

jest samouk Byv vychován na ncjlaclnéjší týdenník na žiípadé'pouze $100 ročné
se dnea radujeme Korouhev naše
jest z jednoduché látky jež nemá
velké ceny ale význam který se

CLARKSON Neb ao října
— Ct redakce a čtenáři "Pok

Na lodi

Pukratovául farmi musel vykonávat! všechny

Zip"! Slíbila jsem že budu ča prače a jako každý jiný chlapec v ní ukrývá ten jest veliký KoA nyní poohlédneme se trochu

vypomáhat otci při obdělávání rouhev tato má nám býti vftdkynípo spolecnontí n palubí Dle řícbraska
Business

sto dopisovat! do "Pok Zip"
alé neměla jsem o čem psátizvuku řeči lze poznati že naležíš

ného Indiána a kázal mu: "Dej
náčelníka "Bílé tele" do dfryi"
"All right" odvětil Russel "když
poručíš zastřelím "Btlá tele"
ihned jako se stalo "Sedícímu

býku'''' A bylo po vší komedii

Jen ráznost spravila mizernou

locentovou vojnu
Vláda dá Indiánům vše: vozy

stroje na sekání bena a vůbec vše
čeho jim třeba a proto daří se jim
lépe než osadníku bíié pieli který
se musí sám na sebe spoléhat
Jest tde mnoho bělochů kteříž si

béřou Indiánky (squaws) za ženy
kdežto naopak bílošky to jest
učitelky béřou li opít za muže

Indiány Usazují se na nížinách

roli V prázdných chvílích se v radosti 1 v zármutku má nás
učil a když vyspěl v mladíka ví- - doprovázeti tam odkud více doRáda bych psala o škole avšakae na francouzském parníku
noval se právnictví Dnes jest světa živých se nevrátíme mánevím bude-l- i to zajímatiKonversace jest výhradně fran
jedním z nejícpších právníků v na byti svědkyní sizí lítosti a soustracouzská a koho oslovíš aneb kdo uaeDiram tri učitelské listy a i"

pár- -
Sem státu a výborným řečníkem stí kteréž naši pozůstalí pro násráda čtu dopisy které pojednávajítí osloví činí tak v jazyku fran

couzském Sklepníci zřízenci i

Shorthand
Colleířo

nad rakví naší budou ronitiZastávaje razné úřady ve svém A
Áokresu získal si velmi mnoho teď slétni rouško a veselýmdůstojnicí velmi špatně mluví Že

poupřímných přátel svou správností lestem třepotej se korouhevanglicky nebo dokonce nic Proto

prvé v síoi českým vzduchempro každého kdo není mocen ja svým charakterem a svou lidumil
ností Muž taký jakým jest p

Boyd Building rob 17té a

Harney ni Omaha Nebplniné za jásavého volání českého

o škole a o tom jak se má vyučo-

vat V našem okresu (Colíax)
jest asi dvacet českých učitelů
ale nikdy nenaleznu dopis od ně-

kterého z nich Pravda ono jest
jich mnoho Čechy jenom podle
jména
Já vyučuji v Clarkson Mám

nyní padesát šest malých žáka
Všichni jsou díti českých rodičů

Pohled na odbor obchodní a bankovníHinshaw mil by zajisté dostatiněkteré reky ciiovail dobytek a pozdravu: Ať žnou Dřevařkyl Na
zyka toho bude aj cesta ta velice

nudnou Spolucestující jsou skoro

převážnou většinou a zdar naší korouhvi!''dosti bohatnou ale málo se potí hlas od každého kdo zakusil po
neboť jsou velice líní Vláda to čátků tak trpkých jako on nežli Důstojná poručnice odevzdala Obchodní ivutím od po

"Cátku
podporuje aby ono divoké plém se vyšinul tam kde jest dnes A

francouzští Švýcaři zejména v ka-

jutách a pouze ve třetí třídí jede
mimo jiné as 300 Špinavých Itala

pak korouhev sestře průvodkyni
pí Anně Vlachové s těmito slovy:trpkých počátků těch zakusilimísilo ae s bílým a tak aby z ního

Schválena řldltely vyšších

ikol preJníml obchodníky

a soudním' zpravodaji

něco bylo jsme témiř všichni my přistčho „Methoda"Ctěná sestro průvodkynil Jméa i jedna čtyřčlenná čínská rodina StrojopiscctTí- -mimo tři kteréž jsou národnosti
německé ale umí trochu českv Mezi hlavními horami leží jezero válci zvláště pak ti staří kteří nem Háje našeho odevzdávám vámDle seznamu cestujících z kajuty

AB£iičiia~raíSafSt Mary s jež jest 25 mil dlouhé jen vlastní pílí svou stali se zá tuto skvostnou korouhev Buďtežseznal jsem dle jmén a později i Že i ony mají čeBkou řeč rády
jest vidit z toho jak rády zpívají

z kteréhož vytéká řeka stejného jí družkou věrnou oeopouŠtějte jiosobní se přesvědčil že nachází Zřízena fřed devíti lety Škola jii není rovni
Zamlstnávi nejschopnijíl ulitele

možnými rolníky tak jako se pan
Hinshaw pouze vlastní pílí svou
stal hledaným právníkem Volte

jména protéká však Manitobu nikdy střežte ji jako klenot nejčesky Naučila jsem je níkolika
vlévá se do arktického moře Nyní dražší přilněte k ní láskou pravou
zde má vláda inžinýry Chce to proto krajané p Hinshawaa mů

česným písním a nyní když se

zazvoní již nikteré volají: "I
want the song 'Já mám koni'f '

a milujte ji jako vojía miluje pra-

por svého pluku a noste ji ke ctitiž aby udčlén byl kanál tak aby žete býti ujištěni že volíte muže
řádného a správného Že p JanSt Mary's řeka svedena byla d své a Háje našeho ať niky žádnáMyslím že by to byla dobrá

1Milk řeky za účelem zavodňování skvrna pohany ji nepokáli Na
zdar!"

Doležal bude zvolen to ani jinak
býti nemůže a že zvolen bude též

víc kdyby všichni učitelové kte-

říž vyučují české dítky učili je pozemků Výlohy mají obnášet

p J J Vlasák rozumí se samo Průvodkyněpí Anna Vlachová

6e na palubí také několik Němců
a Že já jsem pouze jediný čechá-

ček Již při vyplutí z přístavu

pozoroval jsem že na lodi nachá-

zí se celý tucet francouzských jep-

tišek a při pohledu na ní skoro

zmocnil se mne onen podivný po-

cit o nímž jsem se již domníval
Že vůbec neexistuje v duši mé

jako když před lety jako malý
studentík spěchaje a latinskými a

řeckými cvičebnicemi v městě X

po ulici potkal jsem Školské y

ty Potkal-l- i jsem jednu

padla jedna a potkal-l- i jsem dví

8dooooo Hlavní pohoří Rocky
Mountainsjsou tuze vysoké tak že

též českému zpěvu Povzbuzovali

by tím zajisté mládež kteráž by přijímajíc korouhev děla:sebou Neboť kam bychom to

Kcjlepží a nejdokonalejší ústav na západž

$3000 uloženo min roku v nových psacích strojích
$2500 uloženo v novém zařízení odboru obchodního
Další poschodí pronajato k pohodlí žákB

Místa opatřena 90 proč všech loňských žákS

Opatřujeme práci pro žáky mimo školních bodlo ty na
stravu vydílati si mohli

Podzimní fcéh počne 2 září
17 Pište bí pro krásný katalog zdarma aaHk

na nich leží ledovce (glaciers) Ni spěli?! Lámání korný se v den "Ctěná poručnice! Z vašichčeskou řeč pak více milovala ?::
kdo zde nechce dlouho být ježto volební pod ztrátou českoslovanDítky si pak musí myslet že jest

ského jména přísní zapovídá!!! S af'jest tu vzduch tuze řídký Miděné

doly (copper mineš) jsou dosud

rukou jsem krásnou tu korouhev
nerozlučného spojení tea znak
který nás i na venek slučuje mile-rád- a

přijala Veliká čest se mi

to vskutku krásná řeč když uči-

telka jejich také česky mluví a pozdravem Váš Macek
velmi pozadu neboť krajina jestzpívá COOLEYTON Neb 23 října ADRESA:velmnepřístupná Travnaté prérieKdyž jsem chodila do venkov A C ONG A M LL B pres

stává že mně laskavě tento poklad
našeho ctěného Háje ku upatrová- -

Red "Pok Záp"l Vídomost
padly dví "dvojky" (nedostatečné jest zde mnoho a táhne se k vý

chodu a na půlnoc k Hudson Bav
Vám dávám Že jsem s "Pokrokem

ské Školy tu se nám vždycky díti
smály že jsme "Bohemians"aneb Ol&AJZZA NEBní svěřujete Nemám s!ov bychznámky z učení) ten den třeba že

Západu" docela spokojen a kažVláda kanadská dává lacino půdu projevila dík za důvěru již ve mne
dou sobotu rád ho uhlídám neboťtomu kdo ji chce Já ale nechci

"Bohanks"' My jsme si pak
mysleli kdo ví jak to není špatné
býti — Čechem Učitelky bývaly

připraven jsem byl sebe lépe
Však on si některý z pána profe
sorů nijakou tu "šikovnou otáz

kladete Doufám však že se hod-

nou stanu té pocty a slibuji před
rád čtu zvláští dopisy a zprávyžádnou neboť tam zima jest k ne HAMBURSECO-AMERIGK- A LINIEA což ty novinky z Linwood

vydržení Snad pozdíji lidské celým shromážděním tento klenotvžriy Američanky a nezabránilyku" již pro mne vymyslil
- zvláště Neb od p Sotrabyl Ty čtu

pokolení podnebí tomu si zvykne Háje našeho důstojní ošetřovatitomu aby se nám děti smály zejména rád Býval jsem totiž v Společnost tato udržuje celý rok pravidelné spojení s Evropou
loděmi Krjrychlejší jízda z New Yorku do HamburkuDlouho to asi již nebude trvat žeNyní jest to ovšem již mnohem mém mládí také v Linwood a pose východní zemí naplní obyva

ano suduji v kazdem případu no-

sili korouhev tuto ke cti a slávi
našeho Háje Nechť k radostné

lepší Mnoho učitelek jest České-

ho rodu a tak dítky anglické se telstvem a pak se budou osazovat
sud tam mam mnohé přátele a

známé Tak jen p Šotrabe do
zábavě neb oslavě kde korouhevony krajiny západní které jsou každého čísla hodni novinek po

neodváží by se posmívaly
Naše řeč dobývá si úcty všude dnes pouze kns divočiny

X0U6 oujusacji ve čtvrtek r sobotu

Hambursko americká Linie lest neistarM Nímecká Trans-Atiantic- Parol
vební Spoleěnost a vlastni 02 lodi majících úhrnnou anosnost 541083 tun 85 s
tčehto jsou veliké námofní parníky zahrnující 24 dvoušroubových parolodíkteré ku pohodlí cestujících zvUM zařízeny jsou Takový počet parolodí ae
vlastní žádná jiná společnost Ohlední přeplavu a cen obratte se na

HAMBURG-AMERICÁ- N LINE

dávejte! Myslím že vás tuto zimu
Tento rok bylo v Montaně velkéJen kdyby učitelové a učitelky ne

Linwood poznám neb se tam

Strojím na návštěvu S útou Váš
sucho Zů3távám váš krajan

Josepb Seraenec

tato vláti má v důstojné své kráse
pod ní spolusestry s veselým vý-

razem vykračují aneb když doba
smutná se nám dostaví a korouhev
naše ve smutek zabalena býti musí
budu vždy hotova veškeré své síly

zapírali že jsou Ceši těšila by se

libozvučná čeština i zde daleko

mžl-l- i svrchu na mne jenž patřil
mezi ta "kvítka z čertovy zahrád-

ky'' jak nám říkávali A víru

"opatrovali nás jako oko v hl-
aví" Ovšem mnohým z nich po
vinni j3me vděčností za jich

upřímnou snahu vychovati z nás

řádné lidi ale mnozí z nich často

svým pedantstvím jen podporovali
nechuť k předmětům jež vyučo-
vali A ještídnes po letech tak

jako s vděčností vzpomínám tich
kdož vlídným slovem a přátelskou
radou snažili se v nás probudili
lásku a cbuť k učení tak s trpko-
stí a odporem vzpomínám nejen

já ale i jiní tich již svým pe

F B Codr

SAUNDERS CO Neb 19
větší vážnosti Než bohužel
mnoho jest takových kteříž če-

ského rodu svého zapřeli tak
Slavnost odhalení korouhveříjna — Red "Pok Záp"l Ma

ličko jen a den volební jest zde Háje Palmové Dřevo č 7 Kruhujako by česká naše řeč nebyla "ze

věnovat abych korouhev tuto do

výše vztýčila na pokynutí Vaše
ctěná poručnice Díky vámi
Sláva Háji našemu!"

Drevarek v South OmazeAno den v který každý občan
této avobodné zemí bude míti část Paroplav Spol

Sev-nemeché- ho

Lloydíi
všech nejkrásnější"
Zde vyučuje česky každý pátek v minulem cisie přinesu jsme Po pěkném proslovu družičky

otíží vládních v rukou svých
Proto každý s rozvahou a s nej

slečna Aksamitová Dítky se rády
učí česky Mně jedno děvčátko přesstručnou zprávu o slavnosti odha

Betty Kavanové zakončila slav
lepším vidomím mil by práva

Po parolodíih expresních nej"rychlejší jízda
moře za 5 dní 15 hodin a 10 minut

— -- ííS"Přeplavní ocnyiggs?--— ~--

ení korouhve čilého Háje Palmo nostní obřady tajemnice Háje pfpovídalo: "Učte nás také české svého co nejlépe použiti Kraja vé Dřevo č 7 W C v South Kateřina Vocásková řečí násle
né v tento den předstupuji před Omaze odbývané v neděli dne 19 dující:vás muži či lépe řečeno kandidá října v dnešním čísle přinášíme Ctíné shromáždění! Bratří a
té tří ano i více rozličných pře podrobné řeči uřadme zdárně

zkvétajícího dámského sboru tohosvědčení jiných smýšlení jiných
stran Polovice našich krajanů

Po parolodích expressnfcn z New Yorku do Břemen „ „$3800
Pd parolodích pravidelných i New Yorku do Břemen 8000
Po parolodích expresních z Břemen do New Yorku „$8850
Po parolodích pravidelných z Břemen do New Yorku MflM

JELRICHS & CO 5 Broadway New York
--JÍIIlavnl tednatelé pro eapadii- k-

písní Maminka povídala že umí-

te některé"
V sobotu jsme měli mfti učitel-

ský sjezd ale celý den pršelo a tak

jsme museli býti doma Nyní ale
máme zase počasí tak krásné že

si ani nemůžeme lepšího přáti
Na začátku tohoto mísíce foto-

grafovali náš kostel (presbyterián

Obřady slavnostní zahájeny byly

sestry Mocni dmou se prsa bla-

hem nad skvělým tímto shromáž-
děními Mysl jásá radostí nad
tímto dnem! Srdeční vítáme vás
v této síoi Jak dlouho jest tomu

dantstvím a často i stranaictvlm

ubíjeli v nás to co bylo ještě do-

brého v nás a ztrpčovali nám ve-

selý a šťastnýnikďy více se nevra-

cející Život studentský Tu často

zejména když nebyli jsme náležití

připraveni raději zašli jsme si

notný kus cesty bychom vyhnuli
se potkásí se s jeptiškami Ovšem

někdy ani to nepomohlo a tehdy
vraceli jsme se doma s těžkou
hlavou láteříce a přemítajíce
jakou námahu to bude státi než

ve státu Nebraska jest smýšlení následující uvítací řečí pokladnice
demopopulistického a v den vo pí Marie Vomáčkové:
lební skuteční neví kterého kan "Jménem Háje Palmové Dřevo
didáta má sobi vybrati Soused 7 Kruhu Dřevařek v South H CLAUSEMIUS & CO 0003 DEARBORN Street

CHICAGO ILLINOISský) Vypadá nyní velice pěkně

co Háj náš o tomto čestném dni
snili Hned tehdy při sorganiso-ván- í

Háje našeho kteréž se stalo
12 prosince 1895 hned tehdy

Omaze s radostí vítám Vás ctěnéjest republikán a volí dobře aneb

naopak jest demokrat a volí také
dobře Však málo který krajan

polky bratří a sestry našich
Jest přistavěna k němu nová věž

se zvonem Katolický kostel bude
Dřevařů SvítaTábor Žižkův Dub

když náš spolek začal s 15 člen- -také brzy dostavěn Pak bude
věru mílo poslechnouti až se zvo 115a Tábor Cedar Wood č

9 též south-omažsko- u Těl Jed
ny ty rozezvučí

kyněmi hned tehdy po památném
dnu tomto toužil Háj náš Nyní
dostoupily jsme počtu padesáti
pěti A v odměnu za naši při--

Sokol ct učitelky slečny Fitleovu
Také jsme byli v úterý na vesel

Novákovu 1 s našimi družičkami

jakož i vážené obecenstvo!

se zase nápravu A ač ty časy
dávno dávno minuly kdy hrozily
mi "dvojky" v katalogu pásí pro
íesorově přec podivný ten pocit
objevil se opět VSak brzo zapla-
šil jsem chmary studentského ži-

vota a pil jsem plným douškem z

veselé přítomnosti

Pravá veselost a rozmar dosta-

vily se po prvé"snídani"(déjeuner

Lee-Glass-Aiidre- eson Hardware Code
— protít vaii ve velkém :

Tlaíené vyrážené t lakované plechové náčiní — C!nC7aný plech
železný plech a aovovó zboíí - Ostnatá drát hřebíky nožířské
zboží Dicykly stfelLé zcranň náboje a sportovsee zoozi

9th & Harney ulice Omaha Sebr

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦ ♦

1 4p£V£í0Vf

Shromáždili Jste se zde aby
činlivost a vytrvalost obdržely
jsme od Velkořádu tuto krásnou
korouhev A tak přiblížil se tenste s námi oslavili odhalení naší

věnuje politice i jen malou chvíli

aby si situaci alespoň poníkud
promysli! Ku ptíkladu jsou mí-

sta nebo úřady kteréž by rozhod-

ní míly býti obsazeny republiká-

ny v jiných pak případech mělo

by se opít co nejvíce pracovati o

to aby se dostala na vrch oposice
Jak praví německé přísloví: "Ku
každé dobré věci jest třeba
dvou?' Než o tom nemíním se

rozepisovati nýbrž chci opětní
několik málo slov pronésti k naše-

mu Češstvu V našem okresu

ce blízko Howells Slečna Anna

Krupková a p Jan Čejda byli

spolu oddáni Přejeme jim mnoho
štěstí
Přála bych si aby hodní mlá-

deže dopisovalo do "Pok Zip"
Mne velice zajímají dopisy od

korouhve Dnešní deu můžeme

právem považovali za důkaz vývo- -

Háje našeho Před krátkým

den krásný a jasný a zlaté paprsky
teplého slunka splývají v jedno se

záhyby naší korouhve Krásná
jest korouhev naše ač není na ní
zlata ani drahých kamenů Však

význam její činí ji sestrám Dře- -

dle francouzského způsobu neboť asem čítaly jsme pouze malý po
Francouzové mají čas jídla rozdě čet čienkyB avšak počet náš

vzrůstá stále víc a více a našelený j'nak než my Káno pouze
tak zvaná malá snídani v poledne
snídaní ' (déjeuncr) a v 7 hodin

číslo jest prvé české Kruhu Dře-

vařek Mnohokráte všelijaké pře

pana Navrátila Vždycky se na
ní těším Též dopisy od pana
Krejčíka jsou velice zajímavé
Bylo mní ho velice líto když
sem četla jak se mil zle v Omaze
Kde jsou ale ti ostatní z naší če-

ské třídy ve Fremont? Doufám

% Severůvucházejí se letos opět o úřady kra
SEVERtlV t

ŽIVOTNI BALSÁM
♦
♦večer oběd (dinner) o čemž pro ♦ Regulátor

vařkám dražší nad poklady svita
Doufám že pod touto korouhví
věrni budeme plnili úkol svůj
kterýž jest pěstovali lásku svor-

nost a sesterství Ode dneška

jané a to krajané důvěryhodní
úřadů úplni schopni Tito před vždy vyléčímluvím později) V pravdí

kážky kladly se nám v cestu a ku

zkáze naší ale my věrné Dřevař-k- y

stály jsme pevní tak jako
ženských ▼♦

♦stupují před nás jako Čechovévrchní stewart jakoby nás byl vy- - nemociNuchuť k jídlu_ _ m ř iě ♦ z &♦ VvlĎtl rvchle zev
ze uaji tez o sobě sivset u b poz-

dravem Anna Ilolánova
uími pro ní si ú i Súvd nejvcuu

lejší to cháska II třídy kabiny
uputnui ict& je mc&yuu cuam j i

mnoho jiných zde bydlících kraja
uu aujtG uu Q uaol puupui u

bolesti mavy
Závrať

Nadýmaní
Blabosf

jako znamení sesterství za jedním
cílem jdoucího bude nad námi vláti
tato naše korouhev jež vésti nás má

m m m w m u— mmw i

éítď" K? V FIS II ui"Tuuidiiuvt slamění tucne vucvy pro-

středního stáří Francouzky kte o náš hlas Okres Saunders má Větryk vítězství Ovšem nezíská nám

HELENA Montana 15 října
— Red "Pok Záp"l Několik
let již ušlo co jsem psal do vý-

chodních novin posledně když

Lččto se v čas

$100 4fc
ré jiného jazyka neznají má živá 75ctf ♦vavřínů válečných ale přece pod

bezmála jednu polovinu českých
hlasů potřebných ku zvolenípikantní sousedka mladá slečna ní vítězné palmy dobyti můžeme

rovněž Francouzka jedna mladá Mimo to každý český kandidátjsem byl v Mexiku Teď ala píšu
od severu Přijel jsem zpátky do

juicuu uaac pamia Je jest SCiuiii

vítězství

Pracovaly jsme vytrvale ruku v

ruce a nedaly jsme se od vytknu-
tého cíle ničím odvrátit až jsme
koneční zvítizily spěly jsme stále
ku předu až jsme se vyšinuly na
tento stupem A dnes radostně
oslavujeme odhalení korouhve
kterouž dostaly jsme v odměnu za
naši práci a za získání četných
nových členkyfi od našeho Velko-řád- u

Dar tento jest nám nanej-

výš milý a slavnostní dnešní den

SEVEROVA
MAST'

veselá bezstarostná Američanka
Chceme i nadále věrni státi při

sobi v klidném působení Jedna
má své přátele mezi jinonárodovci

tři mladí Francouzové jeden

Severův
Nervoton
Leči vysíleni

Třesení

Nespavosř
Nervóanosf

za všechny a všechny za jednuHeleny od hranic Manitoby kte
ráž jest jednou z provincií Kana ♦

♦Majíce korouhev svou před očimamladý hovořivý Švýcar můj spo
luobyvatel kajuty italský lékař 1 ♦

Pro

PLÍGE
dy a a kterou hraničí severní Mon

budeme jí stále připomínány že

PROTI SVRABU A

VYRAŽEN1NÁM

Jest výtečná proti
vSeni vyrážkám na'
těle

50 ct poštou 58ct

tana Jest to od Heleny 400 milmoje maličkost Všichni veselí ♦jsme sestrami že náležíme do
na půlnoc Musí se přejet Blackmilující žert a smích Každý z

Kruhu Dřevařek Nechť korouhev
iont reservace v níž drží Iadiáné tato zavlaje nad hlavami našimi
pozemky prostírající se v délce

9100 4
Odporučuje se dámám
po porodu

Za 1 den
Každé nastuzení

oude nam mnou upomínkou pro jako symbol všech dobrých a šle

nás snažil se by "nermoutil

druhých Tato veselá společnost
udržela se pohromadí po celou

cestu k veliké naší radosti když

100 mil a v šířce 50 mil Krajina ♦ Severůvvzdy uekujice vam všem za
četnou návštěvu kterouž jste násjest bohatá na trávu čemuž na

Krvečistitel

Vyléčí

! Kašel

Chřipku

cesta blížila se k svému konci svidčuje dobrá půda Tekou poctili provolávám vám třikráte
skrze ni řeky Cut Baně Milk hřímavé Na zdar!"ptán isme si jen prodloužili 11 o

T # V UVH

Severovy
Tabletky

bez nichž by byl nominaci neob-

držel a kteří při něm budou státi
do poslední chvíle snažíce se jej
do úřadu dostali Proč my Češi
nemohli Dychom dáti hlasy své
Čechovi? Proč mohou dáti je
jinonárodovci? Pamatujte si:
"Dokud naše věrné ardce pro náš
národ bije'' potud bude vždy s

námi dobře
V našem okresu uchází se letos

o úřady málo českých kandidátů

pouze snad dva a sice pan Jan
Doležal z Colon za okresního ko-

misaře na lístku republikánském
a p J J Vlasák z Prague za po-

slance do atátní zákonodárný na
lístku demokratickém Jak snad-

nou práci máme před sebou
půjdeme-l- i svorní ku předu a

za jeden provaz Malá
to pro nás zajisté obět udělati u

níkolik dní River St Mary's a jiné potoky Na to předstoupila před četné

Sílí tílo
Cístí krev

Hojí vředy
Zahání zádumcivosf

$100
Na reservaci té má vláda agenta shromáždění důstojná PoručniceA jaký život jakou zábavu máte proti nastuzenlnáttt

2S ct poštou 27ctkterý 8 indiánskou policií udržuje pf Barbora Racková a přednesla

♦
♦
♦

♦
♦

chetných snah
Jménem Háje Palmové Dřevo

č 7 vyslovuji srdečný dík Táboru
Cedar Wood č 19 a Táboru Žiž-

kův Dub č 116 Dřevařů Svět
south-omažsk- é Těl Jed Sokol
ct slečně Annie Fillové dru-

žičkám a vůbec všem přítomným
zde shromážděným přátelům na-

šim za hojné účastenství při vý-

znamné naší slavnosti A nyní
provolejte se mnou: Na zdar
Šťastné a svorné budoucnosti!''

Nastuzenípořádek ale před krátkým časem tuto řeč zahajovací:
"Ctěné shromáždění! Uloženobyl by se málem ocitl v pořádné

♦
♦

♦
♦
♦
♦

Severova
Mast

na té lodi? tážeš se milý čtenáři
Mnozí z vás snad již prodělali po-

dobnou "caru" a tím kteří ješt!
nemají té zkušenosti povím po-

kud mi ji lze vylíčiti

(Pokratorint)

íChrapotmní za povinnost velmi čestnoubryndí Přijela sem tlupa Greess

Indiána od Assiniboine aby od azahájiti dnešní slavnost kterážjak ▼ Mn rány a
bývala a Blackfeet (černé nohy) doufám bude nejradostnčjší a nej

Severovy
Pilulky

pro játra
upraví Zažívání
Stolici
Chuť k jídlu

2Sct postou 27ct

♦ hojí otevřené ir : Zánět prů-- 1
atd ♦ ♦Indiány tance které jim trvají tři ▲ vředy spáleninyvitší událostí Háje našeho Dávno

již Háj náš toužil aby mil korou-
hev která by i na venek svědectví

25 ct postou 28cttýdny K tomu nechtčl agent
připustit tvrdí že jeho lidé mu j dušekA ♦

vydávala o našem společném sna
Na prodej ve25 a50Ctt

jste li slabí nervósní nebo je-- 1:

zdraví vaSe podkopáno Severfiv
Nervoton rychle všechny nesnáze
odčiní a znovu vás postaví na

nohy Hojí čivní vysílení ner- -

kazdeno jména toho ai utad o

který se uchází p Doležal nemá
vlastni ani mnoho co dělati se

sejí pomáhat sklizet seno Náčel-

níci "Bílé tele" a "Malý pes" se

postavili rozhodnutí agentovi na

odpor a dovozovali že oni jsou

♦ všech lékárnachJ !
♦ a obchodech s ♦ íJÍp t nemoci a

$3-- T

na zvláštní T
léky J

1 Tři Čeští mladíci George
Kupský iSletý John Kupský
I5letý a Jakub Turek ailetý
bytem v č 15 Fouotain ul v

Holyoke Mass byli dne 12 tm
v~noci nalezeni mrtvi nedaleko

Jooes Point na kolejích dráhy
Boston &4Maioe Jak a kdy ae

neštěstí událo zastává hádankou
Tolik ale je zřejmo ie mladíci

vósnost zmalátnělost a osvěžujebossi ' Tu agent zavolal po

žádnou politickou stranou a bylo
by to pro nás Čechy 'iru chlou-

bou zvolili jej do důležitého úta
5♦ léky I

podněcuje všechna tělesná ú- -

žení Teprve dnes však dlouho

kýžený okamžik ten nadešel Sla-

víme korouhev svou v radostném

pohnutí a přijímáme ji z krásných
rukou Bude ode dneška ve zlých
i dobrých Časech vláti před námi
a nepřejeme si nic jiného nežli

aby Háj náš pod ní kráčel vstříc
krásné budoucnosti aby byla při

licajta aby nechal "Bílé tele''
zavřít ale policajt poděkoval se strojí Znamenitý prostředek pro

něžné ženy Cena fi 00- -ze ave hodnosti Na to ai dal

agent zavolat náčelníka policie

du toho Nuže volte jej jedno-

myslní a vítizství bude naše! Mám

ještě jednoho kandidáta ovšem že

republikána kteréhož odporučuji
Pfedplaťte se na Pokrok Zápa

přejeti byli vlakem jménem Russella také plnokrev- -


