
odMi na iipsd a pttd odilm
ivj Mtl st m mninf (18
lotlouM 1 litrrm itfm lUtnty

"V
Miltjken altty tlattnf kit)(ev I

kou dílnu ( 17 llommood ul
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I

HOTEL PRAGUE
ni rohu 13 Wllllam ul Omiha

a twsioiliki u'iir4 rHkit tifuM-tiMil- il sititM ti! i V fcirt Mltt tWnPTolIlf V IIŽAK
B)!HI drky vli l kM)"n')M dilnir

K iiuiv rtn(mly Mvliřt i)iu)t v kolilt 1'rakta
uUilll t)N) fmnH l shstli lnř M IRti( a

tri lltlt PfHf liHtIMU 's IMTV i IHIrlňOthkt

Tak jest to I

: I PŘÁTELSKÝCH HRUHO

KAUMAZOO Nib ) kvit
na-- Cl id I Okolí ntl posli

len tylo velkou povodot V

útetí ti k J hod odpolvdas bylo

vldlti bi ihoiapadl milý n mil
řek aikdo tni t daltks ti aepo-mjtlí- l

l ty mohlo pilet V

tnali chlii alt proměnil i malf
tniátsk rauk vtlký v tuku

cjro !í ixhli ilt tcJ irovst v

prouJfch lili tt oblík i co nj
hoitlho potaljr 141 padstl kroupy
velikosti olecbo klftíl Uimtt nm
mnoho diabete potloukly Voda

ke ttch urin valila t mohul

Bych proudech do potoka Uoioo

ktef)'l i rozvodnil a dravý proud

imctl vl co mu v cmU stalo

Iiylo 10 opravdu nlco hroiuého a

ni ntjitatll osadnici v o'ro
kolt nepamatují se aa nlco po

dobného Dovažai posly t Madi- -

1 11 oiiiifii i iimuosi se U8

I7ltt Mina Mmtřko# v dilnl
p Mailfky lainlslniné a polldat
t aby í smll v#fr nitlilíii
Děvče proti lemu ntčeho tirnsml
Ulo a ismilovsoý mladík plilrl
vtttt k obydli Nímttkovýth a

Jobu St S dívkou r'"'
itotim Natildlí kootčoi Mtrii
oa výmlou kiriliii ji jt mél

v dlíce u kabátu 11 tůli
jit míla dívka vt vlasrch a kdl
ttto mu ochotně tůli na kthát
připahovtla Kalit ji políbil
Dívka vykřikla a ulekla do domu
kJrl st utřtla Kdyl se neoťje-voval- a

sebral Kollt lůli tt itmě
a pl lil do parku Wade kdel vt
středu o 4 hodiné isnni nalesena
byla mrtvola jeho parkovním po
liciftCI

dt sikoiifit nilský poumek
ntťoř sk mi l IMil dosti tt nt

lu libí i tt ehe tndinl l'stn

iltka rl buiunctm pl iUoie

! Mia tlou nodiit jim rmltUil
soustdnl n řtltíko l itll Mé

stttko 14 dosti dll pokuN
I ři lom jstm tl isjtt na latmu p

Jana Itoikfho asi mlti a půl (

oJ Far lt a koupil jsem od af ho

kaačlka bcbuť k kaldý dobit
vl psa Uoiký nrpčiiujt bi iv

Urm lidný buk Tin McrVý m!

tiiitl S l ntio keupili Itl po

kanČIku psa Václav llurl a pan

Jan Vinclk it M Paul Na to mi

pan Horký uklul krásného tileb

ce kletého vychoval HlflrclfO
jtst 1 roky stár a váli 1300 ll

Dlouho jsem se ale u p Ilotkýho
nesdílel poněvadž mi neibýulo
mnoho času a na tpáttčnl cntí
ustavil jatm st ve Fsiwell kde

oa nna čekala mo)e maatelka u

mého syos Odpoledne navltlvili

isme p Karla Dobrýho ktrrýt
vlastní hotel Koiumi se samo

sebou te ten kdo zavítá k panu

Dobrýmu nemusí se obávst le

zůstane sedit při suchu niboť p

Dobrý kterýž je též znamenitý
h imoriftta říká le prý se to při

pivě lépe hovoří v čem a paom
Dobrým úplně souhlasím Tu pak

Jitu v nrpelldku jsou
příčinou mnohých letních
chorob

Neduhy jater

Česká nemocnice v Crete Neb

řfUítul Htwnrii vnn]n Hntl tUh
Hfnio I rakotlny a hmoH tlih

f '"'" " ik Hiin ndi !) t !k
! SaT"'"' " i'mjh - vMiM iipirl itft

ll'L J?JÍ7? " " ' A m n„„„ ni J im irmt uMouMl nnH h tlf M'nil
i MlrBwtl MU flu ku %kUn II Hktl l:K I reU J

Slila V%hiniioi4 a pomftllm 1

ttl podíval at do lápadnl Kana

J V)Jtt4iu na JaUkeu futur

jako pn čwuthálski tr la oa

csitotal pouta v duthu t tisk
budu testovali tkuletnt tkt
po ivfch vlastních a samo stbou

toiuml tt tt limou té I duhoj
rwlikltfho 1 Oklehoniy )tsilm
tumohtt (tlil přesni urtil avlik

prodáno Jn jíl mtl 14 kttlua
Do Oklahomy (sem přijel dus ti
kvttaa 1400 Uvdlel jsem Um

1:1' i peu: ítti uW !

ta 10 kdybych Um musrl tftttal

jtltl dělil čtyři roky la bych se

Icdtvel antb dokonce stklrpal
bačkorami VtJyť po ciou lu

dobu b)lo oejplidoljlí myliéukou
mou kaiJiČký dco ba katdičkou

hodinu jak bych si jenom odtud

pcmohl Potýllm srdečný po

zdrav vlrm valím pp dopisová

Úlům zejména ale Mackovi 1

Touhy holubovi 1 Liowood a

našemu uhlokopu Tony JJrowao-v- i

ktefll si laskaví povšimli mých

dopisů ZároveS vzdávám vřelé

díky ct naií redakci ta správné
dodiváaí mi listu Jakmile při-

jedu na místo kde se odhodlám

nějaký čas zdržet potlu vám do-

pis V lem ct čtenářkám jakož i

čtenářům tohoto listu e poroučí
J L Šindelář

GLENCOE Minn 30 května
— Ct red! Počasí tu máme la-

kové Že tři dny je teplo a čtvrtý
den je opět zima Iou je to po-

časí jako v tom Rusku časopis
"Pokrok'' jest list dobrý a moě se

t hri t lkinlm sůvuÍJi-t-
l

imlii m tpatiitMi Hniti
iMilnilm l'ia hly t

ulitím

J Cr &&'ut Hetlť

I Hamburger
1IMCion do Kalamazoo jel přivě IMadison a v jednom míní kde

Katalog
KdnniiHbylo nahromadlno mnoho vody

minul it mostu Dravý proud
uchvátil jeho kooi i a kočárkem

J JL1UJJ1CU !
on bvl nucen DOinťSlcli na vlastní

rmftl ůfáttntm Ntltěslí ívlá-líníh- o

druhu stihlo dne 3 m m

maolele Jaru a Magdalenu Sínde

Úlovy v Okrouhlé č a8 11 Milev-

ska Na peci pohrával si lvířený
3letý holin a náhodou nahnuvše
dolů spadl s pece do hrnce s va

říci vodou Uboiák ve střílných
toleftfch zemřel druhého dne
Třetí den byla provedena soudní

(itva

lichraou Podařilo te mu na

fttlsti na orlhodném místi z ko fi-i H a 1
I iHvpliu te ittm fn IMiřlklI f
S

vWhny rlmrohy Fh'']ízdrvi S

I i 0íl iiiievnl pokojný i J
není divu le jsem od p Dobrýho

odjížděl v té nejlrplí náladě --Na
kooec se musím ieltě zmínit o

Cirku vyskočili a tak ae ipasiti
koni jetao pak utonuli jak do

nes iKK in s

slýchám byl xniien povodni
Madiaoo velký mott u mlýna

raiyueie iy a uougias unce i
K i'Ktr-lTrl(1- lnf ohohndot prlprarnf prarlilalnf tnuřnf ticp1'kf itrojap

mtéJ mrfHI kriuKtplMrlifarawMnlcIiy pránlcl a tilfii
VTHOIr-Kol)- nl kapta kolajnl arkaatr Iluráral aptlek tprcliOTl latii tíloclk

lunatltiárBa a rařnjna Ubavy
PODZIMNÍ OBIIOMl-Zapo- íoa I taH NotI tMily va lb odboracb
1'RAc'K ZA STIlAVD-Stra- va poabrtautaaa iHhodlaoriMi kaModi-na- ! prarl
KATAUKI-KIwran- tnl nor lliuatroTaof kataloK katdmu adarma

Adreia KOlIKHOlliH HROM OMAIU MEB

počasí To máme nyní dosti dobré

Vláhy je dost a drobné obilí slibu
tel jez který musel tamní mlynář

je dosti dohrou úrodu S pěknýmiiž několikráte znovu budovat
pozdravem vlem čtenářům t 1

znamenám se Albert Ambrož
Rovně ae utopilo mnoho dobyt

velice zamlouvá Ve staré vlas tika hovězího a kont A nebylo
také divu Voda dále na východ také jde víe ku předu Nyní lim
se hrnoucí stále rostla a tím staví dráhu od TiSOova k Novém Cbuť k Jlllu chuť k dílu

Jak vesele vyhlíží to v rodiněpřibývalo také na ničivé síle Městu a od Nového Města

Žďáru lá pocházím od NovéhoDéSť pro nál okres byl by býva kde jsou viichni zdrávi a "s chuti"
velice vítaným ale o takový velký Města kraj jihlavský S pozdra

vem čtenářům t I znamenám seliják nikdo nestál Natropil far

Fr Hloušekmerům mnoho fikod zejména tím

zasednou k tabuli I Kdyby byl

oběd sebe jedoodu&ií jde jim k

duhu a jeden se na druhého jen

směje Chcete-l- i míti dobrou

chuť k jídlu užívejte Severovu

Žaludeční Hořkou Tím žaludek

že splavil lepíí pádu a vršků a
COOLEYTON Neb aS květ

tou i komu a zanesl lioni osetá
na — Ct redI Přijměte laskav

role níže položená Aoo farmě
těchto pár řádků do ctěného vale

ho časopisu Vybízíte nás čtenáutrpěl povodní touto Ikodu velí

yuj piv0 000 °vi 'irŽJ
fffyjk JÍ roiuie vzpružuje vali JbVS
VT (

thuf k Í'dlu — dobává ruminu gliiH
IjfftTi M tlzlravl valim tvářím Objednejte1 fňl I
li3uliVf i lv' bodnu pro svou domácnost 1 řtTTtí 1

kou Jen kdyby to alespoO byla ře abychom hodni dopisovali
už ta poslední!

Dobře praví jedno staré přišlo
já mimo to jsem byl před dellím

již časem vybídnut jedním valím

zpravodajem abych též někdy

NO MORE BLUE-MONDAY- S

SWIFfs PRIDE

SOAP

Good in hard

water and good
in soft water

Madeby 8WIFT & COMPANY

Bwlftovo Prlde mdlo Jest nejleplím madlem jaklhozlzeku pra 1) nr i t

Setřte svého prádla— nlkollr obalův

ví: "Není zle aby nebylo zas

dobře" TomeSe Pánka obdaro
do "Pokroku" dopsal Nuže

vala minulý týden jeho manželka

sesflíte a na práci připravíte Pů-

sobením jejím bude ústrojí vyvo-

zovali dost Iťávy pokrmy náleži-

tě strávíte nervy sesllí a po po-

vlečeném jazyku bolení hlavy

odporném dechu dávení a jiných
obtížích nebude ani pohádky
Budete silni na těle a nabudrte
zase své sebedůvěry Pan Konst

Kuras 1412 Jackson St Merrill

Wis praví: "Severova Žaludeč

ní Hořká pomáhá trávení dodá

chuti k jídlu a sílí tělo" Proto

tady jseml Počasí zde na jaře
hezkým klučinou a jelikož to jest

první syoátor má z něho přítel
bylo dosti suché a tak vleebno

jarní setí v této krajině dálo se za

sucha Zima byla též suchá bezTomeš náramnou radost a neda

prý by ho za nic aa světě Gra
sněhu následkem čehož vétlioa SEVERO-NEMECK- Ý LLOYD
ozimu jest pryč a na místě něhotulujil — Minulý týden skončilo

vyučování ve škole v Líndaay s Prsvlflelni poStovní a paroplavební dopravazasázena jest už koma Od po
lovice tohoto měsíce se to vlaknáležitou oslavou — Havel Vrzal

hostinský z Liodsay byl v neděl z Baltimore do Břemen
pHmo po eorfob droulroubnrck iKiStoraíck oaraldcb oň T MO dolduw tun aaoannttlt

obrátilo neboť zde nyní dost
v Kalamazoo návltěvou u Franka

ji tékah předpisuji nemocným
Severova Žaludeční Hořká léčí

oezáživnost žlučnatost malarií a

viechoy nepravidelnosti žaludku

Leplíbo léku v trhu není Stojí

Caal rlaMKhrln KořlRllantrřr rraiikřortBrand-nbarir('briilUJlNka- rčasto prii Vlechno nyní také

čerstvě roste Se sázením kornýSloveoskýbo S přátelským po
II kajuta z Ihltlmorc do Jtrcmen od #50 nahoruzdravém znamenám te v úctě Vát

jsou tu viichni už botoví a někteří
Tyto paroikr mjt put Mna tMd a knjutol )rt oieoa )t Jabo If kajutaZpravodaj

MACROOM N Dak a 8 květ
ji již oborávají Ceny jsou zde

následovoí: Plenice 75c oves 30 rjkojakajotm oa palub ťlaklrlck tiliil r W:a prmtorteb

50c a 11 a je k dostaoi ve viecn
lékárnách Kdybyste ji tam ne-

mohli dostali pilte přímo na W

F Severa Co Cedar Rapíds la
JONH LINDER velkoobchodník lihovinamiaž 35c koma 40 až 45c bull a mi wvtbtj pnara ff#trirafui jranautit

A SCIÍUMACHEK & CO 419 Haoover St Baltimore Md
na — Ct redI Dovolte sbycb
pověděl ct vaSím čtenářům něco vepřový dobytek fj 90 až $ygs

má na sklad!Při objedoávkách na li a více za ti tbAustNius t--u 93 Uearborn bt Chicago III
i - i k AA I _z mé cesty po Kanadě Dne io sto liber Též jest tu dost kupců

na koně kteříž se posýlají do platí firma express samakvětna vsedl lisem na vlak Csna

ioýcli krajin a platí se za velkédian Pacific dráhy v městě Portál í jtetna slará ímportoraná 1 tlomácf íiia Wěí a Iry
zvláště ale proslulou zr 1881 0 FC4 JS Taylor

Za jakost vieho zboží ae ruií SJ

koal od toi do 1 120 za kus dleMísto toto leží os hranicích Spoj

toho je-- li kůřl s vadou aneb bez
CEŠI V AMERICEStáta a Kanady a jeda polovice

jeho jest v Severní Dakotě druhá
Telefon 1815 1209 Doualas ul OMAHA NEBTollow Tmi Flao"pak v Ksiadě Jest to doposud

město malé Do vlaku jsem

vady Tak i zde se utrží dost pe-

níz to vlak platí jen o tom kdo
má co prodat Měli by sem přijet
též někteří naliocí a vyhlédnout!
si tu nějaký ten vládní pozemek a

% V Chicagu spáchal minulou

středu sebevraždu jolelý český
kotlář Josef Roth tl 176 liunker

zabrat ai sekci abych tu nebyl TAKE THE WABA8H
Paroplav Spol

Sev-nemeck- ého

Lloydu
Po parolodích expresních nejrychlcjlí jízda přes

moře za 5 dní 15 hodin a 10 minut

1EW YOIIK A lirtrMKN
ťrarltfalna doprava uo rjrchlfth ipnHn(rb parolrxlíeb
"KalM WllhClfli ll'r"ble Wllhan d Urimm" Knntpln llii' w

ul Před několika týdny opustila
Rotha manželka aviatt na snaloéoeustále ae svoa rodinou sám

sám mezi samými jinooárodovci TOdomluvy jeho minulou středu opět
se k němu vrátila hny na to

S pozdravem vlem čtenářům toho

to listu znamenám se v úctě ' ' - rmamiTbarwla"doilo mezí manželi opět k hádce

a když se setmělo odeiel Roth zF B Codř

MEADOW GROVE Neb a8 UrSADNT L0HJI8
THE ONLY LINE

rr]OBliii(l(praai oaonmcb dToaironVTfrh parolo1 fb
ufrb V up llrofb --Utmm Kurfrf rMarbara" "lt?to Lli''mail'' rnadrtrh dar (" "Kwnla Allrt" ''Přltiw Iranii "
KfaWlfi polwrol Oupraira tkaM tivrtak) "Khaia" "Malu" "Macka "

Htradoaamnl daprava
Katdna aotxita— "Laha" "Tráva" "HubaBaullaro"— O uoutet nkiutnt iiíi ua

května-- Ct redI Počasí tu máme
domova praviv prý ku své man-

želce: "Kudel toho litoval!" Za

hodinu na to nalezl policista mrtvodobré Prii každý drubý den

někdy i každý den Minulý týden lu Kothovu v uličce poblíže obydlí TO

man palub) ea aul ultrarta Mm ' '
JELMCIIS & CO 5I]roadwayNow York

—raCiriawnl ladnatalé orat atn4 V
sme dostali deitík až polovici Kothových Roth požil patrol
mostu voda odplavila Nás to zde silnou dávka kyseliny karbolové THE WORLD'S PAIRle chybilo a máme z toho také kteráž záhy živote jeho konec CHIOAfid ILLINOIM

vstoupil ve 11:30 hod v noci a

do města Moose Jaw Assiniboia

Can přijel jsem v 9 bodío ráao

Pozemky rozkládající se mezi

městy Portál a Moose Jaw jsou

dosti dobré kdežto pozemky mezi

Moose Jaw a Calgary jsou dosti

ipatoé Místy jsou kopce a ká-

men a místy jsou zase hodně

alkalické Jest tam mnoho jezer

velkých i malých Železnice se

kroutí na viechny strany běží 1

kopce i do kopce a místem vede í

přes jezero Město Calgary jest

dosti veliké Střední část města
zbudována jest veskrze z kamene

budovy dvou- - a třípatrové jsou

postaveny ze samých tesaných
kamenů Kamenné lomy nalézají
se blízko za městem kámen ot-

eliv! se hned na místě a po dráze

dováží se do města Do města

Calgary jsem přijel dne 12 května

v 9 hodin ráno Prohledl jsem si

trochu město ale již ve 12:30 hod

odpoledne unášel mne vlak dále

k městu Penhold Krajina z Cal-

gary do Peoíold jest dosti dobrá

místy trtebu vlnitá a místy rovná

Půda jest veskrze dobrá a všude

jest tam dosti sena čím dál na

MAIN INTNANCK
velkou radost Vlak 10 byl také

liják ie vlechno plavalo tam kde

t dostavil S oím se dostavily též 1 V St Louisů přisel předminu
HAMBURSKO-AMERICK- A LINIE

roupy a místy řádil i malý cyklon lý pátek k smrtelnému úrazu 36té

tý krajan Frank červenka bydlící Ziivuzadlii (ckoviiiui sOii už k výKtavištlNebyl jsem sice daleko ale viděl

jsem že na jednom místě vzal čísle 1308 Gayer ave Červenka HpMnml UUt aérzuje rk prarldflné HbI s Eiropea dra
iroulaiTml ludřml KcjryrhlflU JUda s New Torki d Jlamhnrka

Lodi bdjizdtjf re étrrUk v vriMn
zaméstoáa byl v koudelo v člcětrák a maštaj Z toho jr vidět 1226 již 11 ul a předminulýže nejsou cyklony jen v Oklahomě

Hambursko merii ká Mni lest nelatarM Mímerk Trans-Allantlnl- Pardi 's

Z sttvky dovoleny Viichni jednatelé mohou vás vypravili
po Wabash O krátrtou brožuru "Světová výstava'' a víe-chn- y

iiiíoffoice dojiílre pod adresou

HARRY E MOORES Cen Agl Pass Dept OMAHA NEB

ýbrž také v Nebrasce Jinak pátek musel pracovali přes čas

Nevysvětlitelným ipúsobeni dostal
máme na úrodu počasí pěkné jest

▼nuni npoiernoai a viaaini v loni roajiRicn ournnou saosuoit MIIM8 tunSI
tíchlo Jtou vrllké námořní parníky zahrnující ÍU dvoulroubovch parolodí
kré Lti nohodlf eestujfrfcb zv láít itthtej Jsou Takor polet parolodí ae
vlastní fíilui Jloispolelooit Ohledné přeplavu a cen obrattesa na

se do stroje a nezii prsir je no

kteříž do boku ieho pracoval
jenom trochu moc mokro ježto ale

je při tom dost teplovlecko dobře
stroj zastavil byl nelťastný čer

HAMBURG-AMERICA- N LINEroste Znamenám se v úcti
venka tak brozoe zraněn ze ne

Joseí Drožek

ST PAUL Neb 1 června—
dlouho na to v nemocnici sv Lu-kái- e

dotrpěl ft§ VvixsxttOXTW fcM ViVVtUV°S j"alCt redI Odhodlal jsem se nspsati
ečkoiik řádek do "Pokroku" ne í V kamenných lomech nalé ¬

zajících se II mil od Maysville Jos VopálkaMo při dráze P & G K R u- -

ŘEZNÍK A UZENÁf
dálo se předminulou sobotu ne

itěstí jež ai vyžádalo v oběť tři

lidské životy V lomech tich

pucovalo 7J dělníků Z nichž 48

přibylo sem nedávno z Čech a

na S a "Wllllam ul ď pf
j

mi aáaobl wltf aallapli br íortlvébo

sever tím se vyskytuje více rostl
a lesfl Okolo Peobold jest lesa
dosti a rostou v aich vítlíoou

topoly a též něco smrká a vrb

Krajina kolem Penhold zamlouvá
se mi nejlépe Vtude tam jest
dosti sena dosti dříví k palivu a

dosti uhlí jež se prodává za I100
tuna Jest tam též dost malých
i velkých jezer a na nich hojnsst
divokých kachen Koroptví ba-

žanta a zajíců jest tam též hojně
Dle mého náhledu jest to nejlepli
kraj ze víecb kteréž jsem cestou
viděl Prozatím dost podruhé
více V úctě Vác Pučelík
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Kíždý den do 30 zlří a koorlnou

platnosti do 31 líjoa 1904 od

od Missourí leky (Couocil Ululís

ji do Kansas City vlétni)
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když zahájeoa byla práce a dělníci

rozdělovali dávku prachu udál se
ZboM ta dovili a SDDf ate sl ] objad

satl talefoaam Tel A 1921
ýbuch a tři dlloíci byli na místi

usmrceoi a sice iecn jan aiy
Slovák Mike Peskooek a Uher Dr C Rosewatcr

boť dnes není možno venku pra-cova- t

poněvadž celou noc krásně

prielo a i teď co toto píli zvolna

prii Nejdřív musím sdělit ct red
že jsem obdržel sbírku českých

písní a notami v dobrém pořádku

Odporučoval bych ct krajanům
kteříž by ai přáli takovou sbírku

českých písní a nolsmi aby se 1

důvěrou obrátili na "Pok Záp"
a budou dobře obslouženi Je to

kniha akvostně opravena Také se
musím zmínit že den zdobení

hrobů byl zde náležitě oslaven
Na hřbitov sjelo se mnobo obe-

censtva vlerh národností Též
7ám sděluji že p Zemíoek dlou-

holetý čtenář "Pok Záp" jest
již po dellí doba upoután na
lůžko Jak jsem ilylel daří se mu

ale již lépe jenom že jest prý moc

sesláblý Přejeme vlieboi panu
Zemfnkoví aby dlouho jeltl vesel
a zdráv v kruhu naietn pobyl
Přibyl sem krajan can Brátka z

Petr Bosorč Mimo to nikolik
ČESKÝ LÉKAŘoýcb osob bylo porsnlno Po

Uložení peněz
v ližnlch pozemcích
Taková nloteal peoii není spokula

Uvol Jih aanl norou teml Obcbodol
dopravo! prostředky Jsou pHmf řeaa a

nejlepif Podnebí leat mírni a pHtoivé
Vsdor těmto a Jiným před ooatooi JíííbI
poMmkv a prodírají sa ceny daleko
Dod llrh Mnu akutAnnn a rifl vnllICh
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úřadovna: 3 Bee BoOdlar"

hled na mrtvoly byl hrozný Malý

byl roztrhán takřka oa kousky
Penskonkovi byla utržena hlava a

Bosorč pohřben byl pod skalními 04 II do IS topoL
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balvany Nebožáci ti přijeli do

oeiťaslnébo místa toho deset dní

před neltístím z Kansss City
Ma

Tet v iratovai l04-T- eL v krta lt!7

Ct red I Ještě jedm a to posled-
ní už dopis zaiýláro vám z té

Oklabomy kde jsem zažil tolik

dobroty že nemohu jinak než jen
radostí dáli ji vale Dlouho

budu vzpomínali na to nepříznivé
počasí a též aa aeutěSené poměry
sousedské jež mi zde pobyt velice

ztrpčovaly Vydávám se na cestu
do zaslíbeného státu Oregonu
odkudž budu putovat dále do
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kicb oa aoeo duu nuamaucDtral Orsav
pro bledajfrf domorr a pro tv Jif eblíjí
vbodnA uloiitl penlM dopíite si bIz

1 V Clevelandu zastřelil se

úterý 24 kvltna v noci aoletý pasnému
Předplaťte se na Pokrok
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