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jest tiderm dobrým a spolehlivým (ZASLÁNO) VNovinky z Mllllgan Neb tlará rota tUvlíjíl drůtrr taie
oprrovati na jih od mřu a protoJrUtl neodděl druhý a jíl tu by PřiRue Ntb 91 prosince
poior lby byl pes ttále na ttrátitřftl 1 sice p F anký mlDac ao proilnco '04

Zajisté ocbuda mlMt kdyPan jamký ! přičinlivý rolníkZima nattivi nim do oprtvdy
dobře nabitá brokovnice po

ruce podám vysvětleni na ono "Zatli
který svou plit domohl s pěkné no" v "Pokroku" to dn? at t mt krimi pokračuje Pepa Jícha

Dál loviilot hottintký obitna To korci ví kde to na - svítího majetku Til I on pfineil dol Pan pisatel onoho 'Zatlina
nabere tolik NovikŮ Tři ul tulirek Proto! volánu 'Pane Moi pluh ni led chluhil ic co prý tnsd camytlnt tapomotl ie by Mimle jenhouťl" máme a nemine ani měsíc abynaděli ledd Pepe poior tť pořádek pohřbu předem vyjedná

motyka ncipjitll Napřed li pls Malý syničrk juna Fr Noh vy AVJa la kdyby byli Členové ZCBJ
drjdi toho který! tlmu řídl vy metdrželi slovo a jednali dle toho cojiž se utdravuje a tatlk si už pro

něj jel Plejeme si srdečně aby
MARU

jednej si a nl aby nechat dosti bylo ujednáno nemuselo nikdy
umrznout dojiti k výstupům jež ie při tomto hollk co nejdříve uzdravil u l

ně k radosti tvé i svých rodičůK vážnému úrazu přišel krajta 10 pontDu odehrály Nikdy se

StFrantišek Matějka Spadl toti Vyrabitcl doutníků "Nevěr die" do podobných věcí nemíchám
a vozu a dost! povážlivě i zranil pan Tom Pulec nalíkli si onehdy nerad vůbec polemizuji zvláště
Přejeme příteli Matějkovi brzkého íe prý pro velký nával price a ne s člověkem který se dovede

skrýt za zpravodaje Jsem již
uzdravcDl I Jakobs OilČetných objednávek nemá prý ani

Miiulý týden bylo u nii veselo chvilku pokdy aby si vyšel na dlouholetým odběratelem "Po
Každý den pořádáno bylo diva nějakého toho ušika ač jako sta kroku" ale že by měl zde v Praze

1delní představení a sice společno zpravodaje to jsem dosud nevě tnímý na ccWm avžtS

& i jako DcjTřtSi ldk protistí jťž vedle toho zabývá se též děl vždyť přece žádné zprávy
prodejem medicín jež prý porno

rému new yorskému ostrostřelci

po prolévání zajití krve velice se

prý stýská Tomášku tu jest
snadná pomoc Nedělej čuďáčky
své tak dobré a budeš mít! jistě

Pokroku nikdy nevidím Leč ani
na tom by snad nezáleželo jenhou od každé nemoci a jejíž lék% ti

ýfL Ilhcuinatlsmus
Neuralgii

ti Kolestiv kyčlích

Jínapořád vše uzdravuje Opravdu kdyby byl pisatel podal věc tak
se divím že se ještě nalezne dosti jak se ve skutečnosti sběhlavíce času pro své vyražení
těch kteří humbukáře ty ve zřej Náš milý Heřman Honzíček Umývat si po činu ruce a říkat

"Já nic já nevinen" dovede lecmém humbuKu podporují ííí
tzdejší železniční agent již se na

vrátil a sdělil s námi Že prý dle
g jsoicsu y zaučen

4

Vymknutiny
t Bolení hlavy

kdos a tím spíše zpravodaj ČlitiPřece jest jen vidět Že jsou
zjevnému (nepříteli jest mužnéčasy dobré Jiná léta vozili far doma na odpočinku Poslyš
býti však zákeřně napaden jostmáři do města kukuřici v klasech ti Ztrnulost

Bolestizbabělé Mně jest vždycky nej

Honzížku mně se zdá že nás
šálíš? Nemáš snad někde starou
lásku? Neříká se nadarmo že

letos však je farmář takový bílou
vránou Chceš-l- i anebo musíš li milejší když vím s kým mám jí--

"tu čest" Než k věcil

sem issa nějaký nrjiFiW Nj
vřtíl radost t toho mi ovíom nil
Matíj Novák neb jeden bratr ta
druhým přijíždějí aby se podívali
jaký pokrok může Člověk v Mls-souř- e

udělat když ví jak do toho
a chce něco dokázat Ve Čtvrtek

přijel k němu návštěvou p Martin
Novák z InJustry la Byl by

přijel hned výletem ve středu
ale 40 mil od Kansas City pře-
vrhl se s nimi vlak při Čemž byl

lopič parostroje zabit Cestujícím
nestalo se nic kromě otřesení a

leknutí Pan Novák zde byl před
4 lety a podivil se tentokráte jak
našinci zvelebili od té doby místa
kde se usadili
Kdo povídá že zde nejsou Jack

rabiti? Tento týden ukrátil John
Novák ml jednomu vezdejšího
života a dnes ho bude mít za boží-hod- ní

oběd se smetanovou omáč-

kou naloženého a k němu zdra-

votní pilulky podle receptu Karla

Svobody' Ach ach Už se mi

sbíhají teď sliny v ústech neb kde

je co dobrého sníst na to mne

užije
S posledním výletním vlakem

přijel sem na podívanou pan Jos
Weis od Veseleyville N D Tak
nám naskakovala husí kůže když
vyprávěl jaká tam někdy panuje
zima Zde se procházel první
den bez zimníku Dnes však to
za ním přiběhlo a skoro mrzne
Též se zde nalézá na prohlídce

pozemků pan Frank Sýkora mla-

dý krajan od Canute Okla Za
líbí li se aau zde usadí se a za
ním přijedou možná í ostatof čle-

nové rodiny
U Koutných dlel návštěvou syn

John z lowy
Dovoluji si uctivě žádaii čtená-

ře kteřf jsou dobři počtáři aby
mi vypočítali zač přijde jedna
jaternice když je korná za 50c
buši prasata za 4 a čtvrt česněku

jji mít musíš se po ní shánět div tichá voda břehy ryje 1

si nohy neuběháš Jeden ji teď V předvečer pohřbu zemřelého
1

a všechny bolesti jež vnSj-Síb- o

léku vyžaduji

Cena 25c a 50c

nechce prodat druhý nemá (as Fr Fujana telefonoval vlp No tt
ti

jeti do města třetímu se zdá 31 votny DiiKupsKemu radovi o in

MISSOU11Icent za buši málo atd atd strukce jak si má v tomto přípa
potom prý je zlel Ovšem Že je du počínat poněvadž on sám jest
neboť mnohý ani neví kam s tě v té věci noviciát a ten mu zaká

Co se stalo v Polk County Momi zlaťáky zal pouštěli spolek ZCBj do z trpké zkušenosti že všeliké ty
kostela s praporem a se spolkovýminulý týdenV nedělí zemřela na chřipku
mi odznaky načež sí velebný pándceruška p Fr Iiamouze Pro ~1

polemiky jsou na Škodu nejen li-

stu ale i na újmu jeho čtená řstva

kteréž nechutnými mnohdy pole-

mikami okrádání isou o Četbu

uouvar 25 pros '04 dal zavolat pp Jos Vlasákajevujeme zarmoucené rodině nej
hlubší soustrast! a No tak Když je to na Christ Jos Praie a předložil jim násle-

dující otázku: "Co a jak mámas tak začnu znova- - Ať už toDne 24 prosince 1904 se mnou dopadne jak chce jen spolek Váš ujednáno?" Načež
cennou Časopis náš jest listem

politickým a národohospodářským
a nikoliv listem náboženským

"Happy' New Yearf" volám
když se pingl hází mu p Prai odpověděl: "Nášvšem čtenářům "Pok Záp"
Od mého posledního reportuzároveň je žádám za prominutí Proto také nepřijali jsme z praví'spolek se usnesl že půjde tak da

leko pokud mu bude dovoleno'událo se zde hromada a půl věcí dla do sloupců "Pok Záp" žádže jsem jim minule neposlal žádné
Vlp Novotný sdělil jim na to na1 nichž mnohé pominu mlčením ný dopis v němž dotýkáno szprávy 1 našeho města Ondy se

mne jeden čtenář i 1 tázal: "Což řízení biskupského radyže spolek nešetrně náboženského přesvědče
neb by to nebyly více noviny
nýbrž stařiny Proto jen to hlav do kostela pustit nemůže a nesmí

pak už u nái není pranic nového ní jiných třébas že jsme tím utr-

pěli zhusta Škodu hmotnou TenJako občané neb osadníci že monější a novějšíže jsi minule nepsal?" "I je milý
nou jit vsicnm a prosu je aby sebrachu" odvětil jsem mu "ale Západně od města zakoupili si

farmy prostřednictvím p Marka a dle toho zachovali k čemuž tito
pro tsn nával práce nezbylo mi k

tokráte učinili jsme zúmyslná
výminku Uveřejnili jsme"Zaslá --

00" z Prague psané váženýri
také hned se usadili krajané Johntomu času Dávalť jsem vše do ochotně svolili Tak bylo ujed

náno v předvečer pohřbu Vý
a v š9

Benda a Karel Hejna oba z Píne tamním občanem ač jsme předvípořádku ne ale snad proto že

bych chtěl umřít nýbrž abych
Co Minn miuva ze pry si to manželka po dali že na ne bude odpověděnoza pěťák dvě hlavy a marjána po zemřelém přála zde neplatí pomohl všem svým příznivcům řád Jie tonojak je suna od 5 do 10c

Ve středu přistěhoval se k nám
zase nový našinec a sice pan něvadž í ten nejzarytěji svobodářbalíčekně posloužit Přál jsem si abych

musí vědět že ani v kostele ani vZděněk Bureš z okresu Howardbyl zaopatřenjjako kollega Sotrab

A stalo se Odpověděl na ně jiný
vážený občan tamní Vysvětlíme
tutu stručně proč jsme prvé i

druhé "Zasláno'' doslovně uveřej-

nili V pěkném českém městečku

Prague stojí proti sobě dvě mocn í

Králíků se odtud vyváží 10 až

12 111 dů denně ale mají na 'burse'
v Iowě švakr pana J Lály Koune sice všelikýn tím truSkem ale
pil farmu Kojetínovu u Karlina pramizernou cenu k nemalé Žalochutnými jaterničkami uzenkami

síní ZČBJ žádný jednotlivec ne

poroučí Nuže kdo porušil po
řádek a kdo jednal nemužně?Vlp
Novotný zajisté ne když jim vy

Rodina Kojetínova odstěhovala sevuřty ati Podařilo se mi to zna stí pánů hochů kteří na nč líčí

Jen tři centy za kus a ten ještě
do města Bolivar kde všichni stranysvobodomyslná a katolická
hoši ebodí do vyšších škol

menitě a proto nechť jen každý

přijdo a já ho zaopatřím tělesni i

duševně (tím posledním míním
jež často utkají se nepřátelskyaby měl všechny cnosti jaké jen

šel vstříc a sdělil jim že porušili
smlouvu a že chtějf-i- i být v koKolem Nového roku čekáme Místní spory ty se stále přiostřujzajíc pod sluncem může mít Já

jich ondy na večer stáhl najednou
stele musí odstranit odznaky A a jsou příčinou že národní í spo -'Pokrok Západu")

'

Starý p J F Rysling přišlého
bouře byla hotova Bručelo vám

ečenský život nestojí tam za ni7 a od té doby celý týden jsem se
to až hrůza aoo nadávalo sezrovskoro na ně nemshl ani podívat ač krajanů probudilých a iotellival se ao naseno mana a neopo

sem pana Franka Soukupa od

Válparaiso ze Saunders Co Neb

jenž zakoupil farmu Priceovu u

Slagle 6 mil jiho východně od
Bolivar Mnozf z těch kteří zde

bylí na prohlídce se zajisté na ní

na pod kruchtou docela hlasitě
gentnícb jest tam hojně JelikoVšude masa jako u rasa a potommenul mne navštívit! Přines

sebou dollárek na "Pok Záp
A což venku taní byl teprve ráža je zle pak spory ty vláčeny jsou pře i

nejširší veřejnost čímž dobi
musí A pan zpravodaj přece praI ptal jsem se hv "Nuže příteli Očekávám sem více krajanů ví že příliv 1 odliv děl se v úplnémdobře pamatují neb poutá na se méno městečka i obyvatelstvajak se vám líbí časopis?" "Do příští měsíc Kdo by sem chtěl
pořádku S těmi komplimentypozornost svým krásným zařízebře" odvětil vážený přítel "neboť jet nechť mně dopíše a já mu značně trpí vzdalujf se mno í

umírněni a o dobrou pověsť sv
sobě činěnými o té lásce klamuním a výstavností Těšíme se natoto jest již po pětadvacekráte sdělím kdy a jak dostat! levný

pana Soukupa jím bude naše domoviny dbalí občané veškeréhco naS předplácím a pokud budu lístek a veškeré podrobností cesty
podvodu se p pisatel také chlubit
nemusel Což pak my katolícičeská společnost rozmnoženaživ a časopis bude řízem touž ce vypíši Ve středu dne' 3 ledna veřejného působení a hledí m

pouze vlastních svých záležitost1budu v 8 hodin ráno v Kansasstou hodlám jej odbfratí" Věru uvědomělého a velmi pokročilého lásky nemáme? Ci mezí námi

panuje klam a podvod? A že prýCity na nádraží Grand Centralčlena a bratrům od MWA přibupovšimnutí to hudný úsudek
de zase český Člen Pak zde

Jim nelíbí se spory rbzvaděnýc
dvou stran a neradi proto vid

když v časopisech se přetřásají

na druhé ulici a Wyandotte
jsme na kostel vybírali od každé
hol Nedělali totéž bratři evange
if ' t ň _t #_ #

Doufám že se tam setkám s něbude 12 členů tohoto spolku neb
časopisu tomto od muže jakým

jest pan Rysling Pan Rysling

jest jedním z těch vojína kteříž kterými čtenáři Pokroku VlakJohn Roček přistoupil tento týden Na pokyn těchto střízlivých
iicír a nevyoirau jste vy na
hřbitovní hradbu na dra Išku a

na několik nemocných spolubra
rozŠalných občanů odmítali jsn :doprovázeli nešťastného císaře do Bolivar vyjíždí v roiao ránoa karlínský kovář p jeniček rov

něž patří a snadno by se dala za Šťastný Nový rok všem svým přijímati do sloupců "Pok Záp ''Maxmiliána do Mexika Jet oprav
du zajímavo poslechnouti staré trů? Cl jste nás katolíky minuli?říditi česká lože Mluví se každou přátelům 1 nepřátelům hlavně

Proč ty výčitky kdvž celkemchvíli o tom ale žádný se k tomu

vše co k rozdmychovánf spot i
těch by směřovalo Bylo toho do'
a dost co jsme byli nuceni zamít

pak personálu a odběratelstvu
tohoto listu přeje

vzato nejsme vám nic dlužni?!nemá aby se uchopil věci oprav

ho 1 skušeného muže toho když
líčf své bohaté zkušenosti Pan

Rysling má širší rozhled a dovede Na konec pak dovolím sí řícidově L W Dongre
Karlín dostat kováře v osobě pvše lépe oceniti a proto ástidek toto: Celý ten rumrejch spíakán

byl zúmyslně několika lidičkami

noutí Abychom pak pro příště ti

uspořeli všelikého vysvětlován'
proč tp a ono jsme neuvefejnili
sdělujeme tuto naposled že c l

Zapište sí do knihy abyste to
jeho nás velice těší A tak jako L Jeníčka jenž tam loty zakou

pil a staví rozsáhlou kovářskou jimž to bylo zrovna vodou na jich
mlýn a proto se již o to postaralidílnu Přejeme mnoho ziaru a

každý den mohli vidětí — St Ja-eob- s

Oel jest bezpečným léčivem

proti bolestem v kříži nebo dně
kyčelní Účinkuje co nejlépe a

aby se to mlelo čemuž se oni poŠtěstí
nynějška fíditi se budeme důsledek
našf zásadou Jest pak vřelým
přáním naším aby obě "Zaslána"straně vysmáli Vždyť v předveMinulý pátek za jediný den

éčl bezpečně
přihnáno bylo do Bolivar 1000
krocarú jež skoupila v okolí firma

Reedova Podobné obchody zde

čer pohřbu bylo již veřejným ta-

jemstvím "že zítra" totiž o po-

hřbu "bude patálie!" Nynf ovšem

každý umývá si ruce a říká: "My
nic my nevinni!" -- Totoť jest též

psaná občany rozšafnými a uvědo-

mělými byla posledním ohlasem
nesrovnalosti z krásného měsí-
čka Prague a aby oba vážení přá-

telé naši podali si ruce k smírné- -

kdysi přicházeli poslové k Jobovi

aby mu zvěstovali nesťěstí tak

přicházeli ke mně přátelé "Pok

Zip" jenže sq zprávami radost-

ným: Sotva odešel p Rysling

přišel p J Křísl a přinesl doplai
né i předplatné na "Pok Záp"
Pan Křísl byl minulý rok posti
žen vážnou nemocí a jak s námi

sdělil není dosud úplně zdráv

Pan Krisl jest jeJním z těch mu-

žů kteříž v této zemi nabyli do-

brého vzdělání Ovládá jazyk an-

glický dokonale a podílf se Činně

v politice Ve všech potřebách

máme 4 a žádný by nevěřil jak
obrovské tisíce drůbeže se do reka
odtud vyvezou Drůbežoictvf se moje ultimatum mu a důstojnému vyřizování svých

sporů v budoucnosti cestou sou- -

' Fr Kubík

Půin rtd Prohlásili jsme již kromnou
zdá znamenitě vyplácí totiž když
to nedopadne s krocany jako
Vackovům kterým se jich minulý vícekráte že nedopřejeme v "Pok

Předplaťte se na Pokrok
týden ztratilo celé hejno v ceně Záp" místa polemikám ať již

tyto jsou rázu jakéhokoliv Vímeť pouze $1 ročnékolem $40 Jak se zdá začala


