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g Z přátelských kruhů g
nXnt i ň&ti oyíejných chorob denních přichází 1

JJvVlI MV?HI nečisté krvo Jež acHlabujo životni ústro-

jí Spolehlivý krvo ěistltcl jest léčitelem chorob

DRA PETRA3

HOBOK©
tttá miof JcotUíe vfibtt oobi rovných

Jako krvcěbtltcl a BCHllovutcl ostrojí Jet používáno po víco

Jak Kto lot — doMtf dlouho aby Jeho cena byla opět a opět do

káina Ncobahujo nio Jiného než co nám udělá dobře No

ptejte ao u valcho lékárníka Zvláltní Jednatel může vás Jím

zdKObltl Plito
Dr Petor Fahrney jimi 4 již iioyno av Chicago iu

50 centů do i dollaru podle ja-

kosti Jsem stále mnoho zaměst-

nán a proto odpusťte že tento

krátě už končím

Frank A Hubka

DUNCAN la — Ctěná re-

dakcel Jsem dávným odběrate-

lem "Pokroku Západu" i musím

AlJllí Neb 8 pros — Ctlná

redakcel Musím po dcllí pře-

stávce opři n£co napliti Stále

jo mi vytýkáno proč nepílu

proč neprojevím své náhledy o

vécec1} i událostech současných

Aby ai níkdo nemyslil že jsem
na MPoVrok Západu" zapomfcl

chápu ae dnes péra S potčlením
vám dnea oznamuii že založen

Vánoční nabídka

zala ii ivého koně k telegrafnímu

sloupu Jaké bylo její překvape-
ní když koníček zmizel

Mariál duie nedobrá koně jí od-

vedl Babička ipuitíla rámui na

celé kolo a zvláitě ji mrzelo že

musí jít domů pělky V Gcddea

e zastřelil před týdnem mariál
Kdo 1 Čím zachází od toho achá

zí Letolnf úroda byla velmi

pěkná jak na drobné obilí tak na

kornu Někteří farmáři dosud

jelte korou loupají zvláitě ti co

měli mnoho nasázeno

Musím už dopis avůj ukončit

ačkoliv mám dosti látky k pokra-
čování Nechám ai něco na přífitě

Prozatím přeji ctěné redakci i

Čtenářstvu tťastné a veselé svátky
Josef Lekia

FIGEHSTON Wii - Ctěná

redakcel PředevSím zasílám Vám

přcdplatoé a obnos za prémii

Každý musí doznat že Vál časo

pil jest laciný uznání hodný a

dobrý rádco ve viem proto by
neměl v Žádné domácnosti české

chybéti Pfioáií i politické Člán-

ky vlA současné vůbec vřecko

o co mi ao Člověk zajímat Také

dějepisné články ze starověku i

oovověku bych ráda četla Též
mne mnoho zajímají články p

ÍJavlaiovy Umí psát od srdce
což te mi velice líbí Kapitoly

jeho jsou cituplné tklivé dobře

promyšlené a pravdy plné Tako-

vý spisovatel který takto přilne
klidu zasluhuje úcty poděková
ní i uznání Krámá to zajisté
snaha zdejlf krajany na lepil
cestu přivésti Proto by měl ksždý

jemu porozumět ne itavět ae k

němu nepřátelsky ale pomoci mu

klestit! cestu k leplímu příltí
Práce tato jeit velmi těžká a ni-

kterak závidění hodná Co se

mne týče přeji mu z plného irdce
zdaru k dalií prácí kterou musí

uznali každý kdo jen trochu pře

mýllí Ad Bankertova

Každý kdo od nás koupí obdrží

krásný vánoění dárek zdarma

JteTDáváme zelené obchodní známky"!
4 plné ICtlá
kvurty uedna

Uillcr'aOld StandarJ Whiska
labvovaná pod vládním do-

zorem f 40 fl2 00

ilílltr'1 Old Priváte Stock Kye4 00 1000

Ilillcr'a Purc Kye Whiska 330 9 00

Každá bedna obsahuje 12 plných kvarto

Dovozné zaplatíme my

doznat že jsem ním úplně spo-

kojen Je mi jen líto že v okolí

ho nikdo neodbírá ačkoli jest nás

tu Čechů hezká řada Čtu již
Vál list přel 22 roka Jeit to liit

dobrý dovede nám ve víem

upřímní radit Pamatuji se že

jelteza redigování p Jana Ko

aíckýho radil Čechám aby le stě-

hovali na západ že zajistí li tam
budoucooit Kdo rady jeho upo-

slechl nechybil protože cena

pozemko v Nebrasce i lowě

stoupla takže z

chudých Itali se zámožní osadď
ci Zakulili při ivém počátku
dost ale nyní k itářl maže sc

každý tllít z ovoce ivé práce
Úroda byla zde dobrá jak drobné
ho obilí tak i kukuřice která má

nyní dobrou cenu Nyní lze snad-

něji farmařit My stulí pamatu-

jeme že jsme prodávali bull ovsa

za 12 centů a bull kukuřico za

15 centů Nyní je o mnoho lépe
A přece ti mladí to neuznávají a

nejsou spokojeni Ti ty zajisté
neměli tu vytrvalost jako staří

Kdyby byli viděli v jakých pří-

bytcích byli nuceni bydleti jích
otcové a jak v potu tváři museli

ai ten denní chléb vydélávatl
Dnes větiina odbydlí jsou jako
nádherné vílly a uvnitř jsou boha

tě zařízeny Vát dopisovatel p

Kaitli i p Otoupalíkova mají v

mnohém pravdu Zkuicaost je
dobrou ikolou Života Sděluji též

1 vámi že te přeitěbuji do itaré
vlasti A až tam le uiadím idě
lim Vám ivou adreiu abyste mí

mohli líit dále zasílati
O zdejším okolí už nevím nic

co by Čtenáře zajímalo Co ae

týče hmotných poměrů zdejífch
Cechů jsou dobré Zvláitě kdo

ae DřiČiní a ruku k oráči přiloží

Kyclilii dodávka Telefon 1241

i1309 FAR NA M ST

OMAHA NEBMILLER LIQUOR CO

Nejstarll a nejleplí místo pro schůzku jest

A

ED MAURERA !ISS!Náhlé leknutí
Stane-l- i se náhodou že ae dítě C

v im iao Fflrnom ulopaří vařící vodou neb le někdo

popálí anebo poraní hned zmocní Pravd Importovaní piva na ěopu rixuňmUé z MWanskcbo pivo
" '

I varu v řízni v ('ccbftch IJohrsu jwunicruíavana pivo
Uuseb a svfitozndmó Faimt získalo ronallou reputaci

! Kuvifrnn nr ililrrV Ulá(-I- Á 80 na llfullO DOUlae 4UtI_ V j
—

mwinniiwiiiininiisisnnfinimiflíním

se strach vlech okolostojících
Trochu duchapřítomnosti by jim
vnuklo že nejvhodnějlím pro-

středkem v podobných nehodách

jeit Severův Olej av Gotharda

který bojí opařrniny ipáleniny
vymknutiny a pohmožděniny vle
ho druhu On tilí a hojí Trpí-
cím na reumatism poskytuje úlevu
Pan Tomái Koenig z Carns Neb

zde byl nový apolck "Svobodná

Obec" Schůze odbývá v nád-

herné aíní Ztli} kteréž jaou
každému příatupny i nečlenům

Nové založený apolek vzal li za
ií kol pořádat! zábavy a plkoým
vybranným programem a pisto
vati též íciký zpfiv Konečné

přece krok ku přeJul Což máme

véčne ipát a o podobných vécech

jenom povídat? Přeji novému

polku mnoho zdaru a Itéstí

Přál bych ti aby pokračoval atále

i nevzdálil ae od vytknutých cíla

V poslední dobo le na So okolí jen
hemží taíi zvanými ''íox" což

působí zdejlím hoipodyfikám ci-

tlivá stsrosti liylo líce už ní-kolí- k

bono na n6 uspořádáno ala

poítéstílo ae doiud dva odpravitS
Pan V Koitan zabil jednoho a

p V Uřídil také jednoho Nyní
máme zde též telefonické apojeoí

velkerými okolními mřitcčky

Jeit bohužel jeltě bez drátu ale

není pochybností že dráty dosta
oou ae tam co nejdříve Sloupy

jiou uŽ postaveny na patřičných
mfotech Tož tedy už jenom ten

drát nám vchází a pak ai budeme

moci promluvit! do značné vzdá'

lenootí Jelté elektrické oavttlení
a pak nijaký ten útulek pro dlou

hoprsťáky i pak bychom ao mohli

rovnat mÉstu zahrad
Nemile ae dotkla ni každého

upřímného Čecha zpráva o ne

Eťaitoé rodině Máchalové Sotva

2c přiitála na americkou pevninu
a apatříla tu zemí zlaté avobody

byla hrozné iklamáoa Ta ne

neiťastná nehoda uvedla celou

rodinu témtř v zouíalitví A čí

jest to vinou? Zajisté že pře

plavních apolečnoitl které lidu

fádně nevyavčtll zdejií přišlého
valecké zákony a neupozorní je
co jeit možným a co nikoliv Mile

muselo na každého Čecha půso-

bili zastání ae ubohé matky p

Rosewatrem Budiž mu za to

projeven upřímný dík

joseí lloulka

DALDW1N Mích — Ctěná

redakcel Konečné po dlouhé

unavující cestč ocitli jsme ae na

mlstč Jsme v ouresu Lake

Michigan kde je krajina dosti

rovná místy hustými lesy po-

rostlá Půda je poněkud písčitá

ale dosti drodná Farmáři kteří

jsou zde od jara míli dosti pčk
nou ťírodu Daří se zde: oves

žito pleníce koma brambory

řepa mrkev I vodnice Korná

ie musí sázeti raně a jak mi zde

usedlí už íarmeři vyprávěli potd
ní Ikodí chladné počasí Jest nás

tu Čechů dost Jsou zdej P

Janci šika Sepekar Bratři

Keitlové litnei Pešek Zenllek

Janeček Jiných tu proiatlm ne

znám Zimu máme dosti mírnou

Po čtyři dny psdal anlh takže

kolem íirmlli uljeidill na saních

Alf právě co pliu líchto pir U-d- tk

slunce se usmívá a mlh

laje akte mime naději le id

budeme nilil mokro

I)o Luthef mime odtud to nul

do UildwU H mil do Dublin 10

mil ale myslím al se vlechno v

okolloiaJI budeme Hll místo

Mile MIo tMřjl místo

ulolil je oJtuJ t mil vidáUoo

Pftd je ld dosud lcioá Od

nemusí si naříkat Až le v Če

píle: "Zakoulel jsem mnoho

bolestí od staré rány na noze a

Olej iv Gotharda ulevil mi a sice

trvale' Pan Matěj Kovařovic z

Newburgbu N Y praví: "Při
práci jsem ae děsně popáhl ale

hrozná bolest brzy byla utiSena

Olejem sv Gotharda který úplně

zahojil poraněné části těla Po

Jižní Dakota
Zem hojnosti

Uohatá poda mírné podnebí a hojnost vody

učinily Jižní Dakotu jedním z nejleplích rol-

nických států v Unii

Půda Lyman okresu jest neobyčejné bohatá

Jest to černá hlína se žlutou hlínou ve spodu

Prodloužení tratí Lyman okresem zbudované

nedávno

Chicago Hilvaukee & St Paul

drahou

otevřelo část onoho státu dosud spoře obydle-

nou Pozemky se nyní prodávají za cenu od

$H do ti$ akr a jest celkem pravdépodoboo
Že cena jich bčhem jednoho roku vzroste o

ioo až aoo procent Jižní Dakota skýtá velkou

příležitost pro človčka a malým kapitálem

Kniha o Jižní Oakotfi za dva centy

ličte mi tři láhve abych ho měl v

pádu potřeby vždy po ruce"
Cena 50c ve vlech lékárnách
aneb u W F Severa Co Cedar

Hspids Iowa

Vyděláváme kůže!!

1'lKtinis hotoví in kft koMin 1'olltiU

chách usadím neopomenu vám

piátiaotamníjlích poměrech zprá
vy podati Přeji vám abyste na

avé dráze dále pokračovali a

hojně odběratel získali
Frank ftanda

GKDDES So Dak 12 pros
— Ctěná redakcel Zasílám před-

platné na "Pokrok Západu" Do-

chází mně správně a jsem v

každém ohledu ním úplně spo-

kojen Tak by to měl každý dě-

lat aby když nadejde čas hleděl

e vyrovnat Ti čefitf redaktoři

mají amllu 1 těmi ncplaty "lila
satcl" otiskuje poltovni nařízení
že nebude moci délo Čekati než

rok Vrchní poltmistr ve VVash-ington- ě

loto nařízení vydal a tak

kdo zaplaceno nemát list nedo-

stane Selcl jsem ae 1 podobným

neplatou minulého týdne "Well"

povídá mi "vždyť máme českých
listů v Americe dosti Zastavi li

mi jeden posílání vemni ai jiný a

oel je vlechny vystřídám bude

to heky dlouho trvat Kdo ví

budu-l- i lak dlouho Živl" A obrá-

til ie tam kde ae liJé nestarají
Kdyby takhle každý udělal mu-

seli by li páni redaktoři umřít

hlady A bylo by přece jen
Ikoda' Vlech ne alce

pooivadl je viude koukol mcii

plenicí
Onehdy ae tu přihodily divná

víc! Jedna babička jela do mě'

sta miilern a vejci Pooivadl
rtiusali vlci néstl do Itoru uvá

liliu ume a my vramimn jo iik poirTviu
ItMi nu tHiliry vbit imkUIviou H fJ n

14 hll m ihutovlma kubil M Vv
ilAitvám Mi nit jxwtrojr r miuk y Zrnu-- í

ujn um iinjliijill iirii'1 v lilu riiltt t n
imiiiitk nmim'i linu u i(iiiiiuviiii nutí
ijřtuvíilfte u rirtl Nftiiunai imuky v Um

OMAHA EOBE & TANKINO CO

lrnk VnllfiiH mulJtulMtMkl
LmíhIuíu (ml Hlt' kury Ut Ii h Jiul St
Ani'fi liml

IIéI násw

ťheMell sJarma knihy a brviurky Jllnl líakotř ÍH'!!Í!íL!íhl£
tVntu kupon a isihte JfJ iStuu tliif

F A Nftsll A 1324 rimam St OlUllIlll Neb

Jménu '

Attrt ullc

MÍWM Há

Xmttliiý dl ' ♦

%MÍim ilrm moje
kr4ui llliutruvtiié cn-ni- k

luiili)hn!i'U lUilruJft
KrHiiU 1'Uo orjfuuy
fniikiil uáalrtila Loiiílo
i ryí Niké tiRruiunlky konrortlny )

VuUkl'
Vbril JmhikUl V r Cvntaj

Hn)í ťitlabiii
iouih vrriu

Hř m wuíi ikifíu li


