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CAMťllKLL Neb ji pro radovat Ano raduje se ale jeo

lioco — Ct red I Ul 10 bílil ten komu nic neschází — Slyicl
jsem též £0 chtějí v Mundcn vyřtvrtstolctf co uVok ZápModbí

rám a i nadále mu znstaau věroým dávat české noviny Nu dej jim
jako on mní Musím vám sdtlit
že se držím Tokroku" a jeho
rady Mám velikou ňrodu a je&tě

Č14M0 nov vyAlou Ifiillni

"Vůdce ku zdraví"jsem nic neprodal Sklidil jten
II 26a bulla obilí v CemŽ jest
zahrnuta 1 kukuřice jest to krá

ceny Stará sláma aneb seno má

tutat cenu jako hnoj Kdyi irm
racal rolničit tu jsem byl přiro
teně pro zaorávání hnoje Když
pak v rolnických Časopisech
začalo doporučovat povrchní hno-en- í

tu mi to přicházelo jaksi
hloupé zrovna as tak jako kdyby
hladovému přiložil kus chleba na

břicho Ale činil jsem pokuty a

dospěl jsem k přesvědčení že j
ko matka kojí své mládě tak i pů
da liví tvá snláafátka totiž roitli-n- y

tleno struhu Máli býtí plo
dina bujná a silná musí býti v

zemi dosti Živin a není li jich
tam plodiaa krní zrovna tak jako
to viáfme na dítkách neduživých
a špatni a nemoudře Živených —

Venku je dráno a silná jinovatka
tak la vše kloní se dolů pod tIŽÍ

ledu Přeje ?lem Čtenářům i vám

šťastný nový rok trvám v úctě

vál Frank Marek

sná 4roda na ty sluSné ceny jak#
my rolníci teď dostáváme Vím

ct red Že sem do Campbell po
síláte Pok Záp jen na mouadre

r t tr # A
su iaay zaam cesi nejsou jen
nějací pomíSenci a ti se k české
národností nechtí hlásit Přeju
vám hodně předplatitelů Mám
za to že vám letos může každý
tu malou Částku v čas zaslat Až

prodám svou úrodu sdělím vám Www Émwvýsledek S pozdravem
John Petřík

TYNDALL S D 23 prosin
ce — Ct red 1 Já velmi rádačtu

dopisy a proto myslím že jest též
mou (a vůbec každého čtenáře)

pánbůh dlouhé nohy aby mohly
hodně dlouho chodit Prozatím

dost neboť mne zebou prsty
Starý známý

MONOWI Neb 24 prosin-
ce —Ct red I Plši vám toto v

den Štědrovečerní kdy se má kaž-

dý radovat Jelikož jest již bií
zek nový rok přeji vám i všem

čtenářům aby přišlí rok přinesl
vám štěstí Vám ct red všech-

na Čest za váš Článek ohledal

sjezdu a zárovtS
vám i Čest za dostavení se ku

sjezdu Získal tím "Pokrok" za-

jisté velmi mnoho u všech uvědo-

mělých Čechů — Říkává se sice:
"Co tě nepálí nehasl" Ale nedá
mí to nicméně však doufám že

to co napíši přijato v dobré
vůli Četl jsem dopis z Prague
podepsaný zpravodajem Pan pi-

satel mi zajisté promine když
mu odpovím Že skutečně ani ko-

stelní výbor ani kněz nemohli ji-

nak jednat Tak jako ZČUJ má

své stanovy dle nichž musí jed-

nat tak i všichni katoličtí kněŽi

jiou pod vyšší správou Mimo

katolické Jednoty žádný jiný spo
lek nesmí do kostela s odznaky
Bez odznaku může jít ovšem do

kostela kdokoliv Tu uzná zají
sté pan zpravodaj že ani jemu
ani ostatním bratrům křivda se

nestala Doufám že slova má

budou vzata tak jak jsou míněna

neboť plynou z dobré jen vůle a

směřují k uklidnění myslí všech

Jsem sám členem ZČBJ ale vím

předem kdybych zemřel že mil)

bratři moji nemohli by jít 1 od-

znaky do kostela a dokládám že

se proto na nikoho nehorším S

přáním "Pokoj lidem dobré vůle"
a se srdečným pozdravem vlern

povinností několika řádky při
spět! do tak poučného časopisu
jako jest Pok Záp AČ jsme jeo
krátkou dobu odběrateli tohoto

LINWOOD Neb 17 prosin
ce — Ct redl Uplynula jíž
dloubá doba co jsem psal posled
ně do vašeho listu Někdo snad
řekne ží jsem jii psát zapomněl
aneb i nacbc! psát jiný opět si

pomyslí ie jsem ve Žních zmrzl

aneb odešel tam odkud není nl-vr- atu

Nestalo ae to ani ono

příčina jest ta že jsem neměl
mnoho času na dopisování a ně

kdy se mí ani psát nechtělo Mezí

tím časem přišel jsem na několik

dopisů v různých časopisech jež
se týkaly mne Tak i v P Z

zmínilo se onehdy o mně jakési
"Ucho" f Abit Nevím sice co

je to za ucho ale musí být hodné

listu jest nu doznali že jest to

nejen časopis velmi poučný a zá

Icterou rtapoal

Br E C COLLIIS
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graduovaný lékař z university v Ntw Yorku
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sdrarl jk' i I o jKnift(pb prM-it-

liV-en- f rozrnBltýí fi thitnA) Khííim jest
píri v lehlim lolf r rnmíU ínfim iloťij proto f jl kMf ná4 lrn)n necbf
muž žena nob (JítA pMUá jeíto nud to tun k velik'm - pronf:hii proc-l- život

V ktilze 1011 tmi krnnná vl)raz!ní tii5tá harwnA Uu-rň- nerixílo uWí
k Iflodlinu piitoMmťnf vte K Joi to f&ilnA hiiniÍMy J M bvly i)kltTými
biimbiikAřukMnl m í CVtiV rystUn alf jot to ukutí'! ž pounií utUhfmi
a pothfliriií kfilhd t nif mohou firlň nnulh innnhn iWit bo juk m vyhnout ho
robíírn lk i udržet ?drrí v případu ehoroby k K-é- n )k rwi-vMvH- i t

Kfifii 11M i40trn s tulnými vyobrzenfm- lldk''b' t'l i nýi h pohv-nínt- i

diřoJÍ muttt I žn Když Wov(k pMie ttiio ko bu tu HtU'é nlil dí h uzrid

bavný ale 1 velnu uílechtilý tak
že by se měli čtenáři sami o jeho
rozšíření přičiniti dle nejleplí své
možnosti velice by mne těiilo
kdyby byly podávány v Pok Záp
každý týden též novinky z našeho
okolí Nebýtí toho půl tuctu ma

lých mých capartů a jiné nutné a dobra Děkuji mu neboť se o

mně zmíaílo čestně Musím se

téf zmínit co jim dělal a vyko
nal v dobé mého nedopisování

práce tu na mou věru bych od
hodila zástěru a chopila se zpra
vodajství sama A tu byste ví

děli že by se to silnější pohlaví Pracoval jsem pro jistého starého
farmář a při tom pracoval stále o

svém patentu Jest tomu již osm

měsíců co jsem počal přemýšlet!

trvám váš v

o jiném systému a zlepšeni saze

clho stroje na komu a bavlnu

který by totiž do křížku sázel bez

drátu a marku Každé prázdné
chvíle jsem k účelu tomu použil

úctě

Josef fííha

Va 17 prosince

Přijměte srdečný

ADDÍSON
— Ct red I poslední 2 mís jsem as tom praco-

val stále a vle a úsplchem jsem

m J) to hícna ?nft a propf'na n proto uyio vy zvioucno fivv 11 uurny n v ru-

inu kmjnnkí vbUitd knMi ťrUA rodina dornn mln J'r f Ur (Jolllrm podjal
10 vefke priích a vynaloží mnoho itenH n 1 tuto knihu J bo bUvrifm cílem mni

poučovat! nAé lid a pomíhatí mu On a)l-t- é ztalubtijo uniui i vtUk m knihu tuto

AťJ U zdrán ní-b- ní fiioí-n- l plit
-- I pro tuto knlliuj Um li ei'or( ťž na

kafdý p ii dříve rmž ob Atite na jiného iňanru tn-- W:-h- iý úiinv plíítís pro na
knllm- -v ní na d' dobM popranou vou chorobu Jakož I iť 'lny ntitrýíé

povaťln a nadw toho tož rotorn lhéJI a dřívo vý it VHíknj pochv"
dlužím 1'IÍOK I že napsal tuto kríxnou knihu a to tím více ' on

naHdlI aby mt

25 tíaíc knih zdarma rozdělilo mzí náš nArod p dé 'Americe

Proto pifite pro knihu pokud zánoba stačí Ka ý kdo by chtél

knihu tu doatat nechť zašle na dole udanou adřfiu několik poltov-ni- ch

známek na poštovní dopravu a dotane jí zdrma

Jřídlný 1110? COLMNH byl s to by napa I takou krmnou a ii?ílnou
knihu a to proto on jt Jurfíný UMnt ku rf po--

a kM n ídiorotu v podrob

Ufiwh h proto žu ou Jt jdiný lkař který Mnilxwv že mfjže úplné
vylili-t4'do-

i chorobu

l'rof )r COíXlVH jak už vfi"bcní zním) pordau nwic pozná stav

nřmocnl-- piho velká- kunoat a blulok4 vda umožňují inu iíapi!h v léčení

lidí ktřH jaou na sta ha I na tHc yill vlálnf
On JÍŽ tiíf a tlf uzdraví) Mi ktftříŽ k nímu píaomnS obrátili o radu

to Je! udrvuja lidí ktH inu pííí

J)opííet(9-l- l si pro kBÍhvpoíJřroí Vám jl Ihned— Doplny adreaiiltes

Dr E C Collins
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dík za prémii kalendář Amerikán

zhotovil Model velikostí čtvrkterýž jsem si za pobytu svého
na západě objednával ježto se mi

nejlépe zamlouval Ale po pří
tíny úplného 'Tje třířádkový
jest již zhotoven a pracuje 1011

nedalo zahanbit Takto ale?!

Můj muž na příklad byl vámi po-

žádán o nějaký příspěvek do listu
vašeho ale toho se myslím ne
dočkáte ani za uherský měsíc A

prosím vás co se stalo s vaším

zpravodajem z Míssourí jehož
zprávy velmi ráda čtu?
Počasí jsme měli celý podzim

teplé a suché takže mohli farmáři

pohodlně sklidit kukuřici která

je tu letos lepší jakosti oproti ji
ným letům neboť nebyla letos

poškozena mrazem Cena její je
nyní asi 30 c pšenice 90 c ovsa

25 c prasata platí $380 vejce 17c
tucet máslo 12 c libra Právě
nám napadlo na 4 palce sněhu a

scverák se činí aby ho honem
smetl z čest na hromady Pfí

tom dosti mrzne tak žc jest nej
lépe sedět u kamen a číst něco zá
bavného a poučného Přeju všem

čtenářům i čtenářkám P Z šťast
ný nový rok S úctou

Gustie Kučerová

MUNDÉN Kaos 26 prosin

chodu sem jsem o českou lite mírně v každém výkonu Vyža
dovalo to mnoho námahy a chouraturu mimo spisy roioicke aoi
lostivé oráče drobet od každéhomnoho nedbal neboť jsem si a

mínil že se naučím aspofl anciic

ky Číst abych si mohl přečíst
vládní a státní bulletiny neboť
to uznávám při rolnictví za nutné
Též í místní Časopis rolnický jsem

řemesla kterou jsem si aám bez

cizí pomoci vykonal Vyžadova
lo to otrockou trpělivost a mnoho

starosti i penéf kterých bude k

tomU třeba a líchjí se skorém již
nedostává Žádat pak podporu
od nikoho třebas i za bohatou

odmlou bylo by myslím tolik

jako báiati krách oa stínu Málo

se a pravidla aajde tlcb kteří

odbíral Slo mí to velmi zdlou-

havě neboť mně bylo už 48 let

když jiem se začal anglicky učit a New York City140 Wost 34th Stto bez zvláštního učitele Ale

vytrvalou a dobrá vůle zmůže

mnoho Teď přečtu vše jenom

psát jeřtč nedovedu ale umíním-l- ice ~--ct rai laitteay ''křis- -

o peníze nebojí jsou ODeravi a

podporují podnik pro dobro avé í

jiných Dauíám ala přece In s

oěado najde al bo bude třeba
Před nedávosso jsem požádal vlá

du o patent Zaslal jsem appli

Kdykoliv potřebujete Ugíát k po

hřbu anísb k vyJÍŽďne objodnejte sl

Jej v nfijvřtíí pfiJíiFvní koní a povozí

Paláce Stables
C IMKEKílílOX mJM

roli 17 a Du ven port u)

Kof-lr- Jkoii vhříviíny a prot
rnožno v rilfh podnJknoutl I dídlí vj
let Povozy možno l objednat! ié

tolfcíonlcky TEL 217 31

kačnf lístiay do patentní úřadovny
ve Wasaíaftoau a zárovefl jtern
požádat o lisiíay vyplflovaclktré
jsem jit obdržel Doufám pevně

mus" už je tady ale každého ne-

potěší Právě asi míli od Mun-rle- n

přihodila se vážná nehoda
E Krejíímu mladému chasoíku při
řezání dříví pilou koflským po-

honem Pojednou rozlétlo se

kolo a nešťastný mladík zasažaa

byl kusem tak prudce že byl
sražen k zemi Nebožák mmel

být odnešen a ihned povoláni byli
dva lékaři k prohlédnutí jtho rá-

ny Zůstane prý na živu dosud
se však neví nebude li mrzákem
— Dále zde zemřela mladá paní
IMechová Byla asi 10 měsíců

vdaná a zanechává zde truchlícího
manžela a asi 12 dní staré dítko
Též i rodiče pohrouženi jsou v

těžký zármutek nad ztrátou milo-

vané dcery Hluboce zarmouce-

ným přátelům platí oaŠe upřímná
soustrasti — Všem těm přinesl
"krísmus" utrpení a zármutek
kdežto celviyět_bY_Bt_pnel'ece

si někdy tedy í to dokážu Jen
dobrou vůlí a půjde to Přijměte
též srdečné uznání za vaši snahu

již věnujete "Pokroku Západu''
za který ale vzdor tomu čítáte ce-

nu tak nízkou Velice cenná čet

ba pro každého rolníka jest uve-

řejňována nyní v listě tomto z pé-

ra pana J Janáka V jednom z

nedávno minulých čísel podal
velmi poučnou stať pod názvem

"vzorné farmaření" Já z mé vlast

ní zkušenosti mohu poradit kaž

dému rolníku kterýž musf pole
svá hnojit aby žádný hnůj nezao

rával zvláště pak ne hluboko

Nejlépe se hnůj vyuŽitkuje když
se roztřese na jetel neb obilf na

podzim Sníh a mráz účinkují
výhodně na hnůj který pak zú

rodol půdu lépe a má za následek
dobrou úrodu Jedna fůra hnoje
roztřeseného na podzim na poli

přineseojnjíkujětší užitek než tří

Že patent obdržím Co však mi

vynese tliko fíci MŮževynésti
třebas tisíce a mnoho tisíc a učí

niti mě šťastným ovšem jest též
ala možné leml učiní ještě chuď
lim nel jsem byl To poslední
zdá se vlak býti téměř nemož-

ným leda fe bych byl o výsledek
své práce oloupen Sázecí stroj

írcKV HfKTINrC 1

HOTEL PRAGUE d mésta Praby

ten m&le b I vyráběn buď dvou-

řádkový aneb třířádkový a vle

na rohu 13 a Willíam ulv Omaha

tm apobodlnS zaHcné pokoje pro Malující JJj
1

JřJ4 W
strava a vzoraá obsluha V bonlncl obdržíte

nejlaptí druhy vína Jik& a nJJemnJ doutníky
névltívou ubytujta a v hotelu Praba a

Irajaaé zvítáUi II do Omaky

ulatffM aooi paala al ??Mlkt™í?Í DOnitOVSKf
Tl 1114 O pHtaft kralanft

buda s ocele lelci a a plechu
Bude moc! sázet řidčeji aneb hu

stěji vždy do křížku bez drátu a

marku Jest sříseo tak £ se

jímUbudajnoei LPcovati na něko- -J


