
novin každý má napřed vědět

g Z přátelských kruhů &
čem píáe Chci-l- i ku přikladu
psáti něco z dějin opatřím si

napřed dílo o té věci ku přikladu
anglické "The universial bislory
of the worid" a pak mám jakousi

"Nikdy nepochyb! učinit! dobře"

DRA PETRA

H0BOIK Opomůcku Potom mohu paáti c

Platonovi Sokratesovi Diogene rioví Aristotclesovi átd Chci ii

psát! o válečnících máme zde Ale
hranic le možno dostati aai 1C0

xandra Velkého liinibala Caess
akrů v ceně J! 1500 na druhé

i
straně 1C0 akrů za £1400 a na

ra naiuho ZiŽku a Napoleoni)
dějiny tyto staví Žižku na roven

Usnibalovi Chci li psáti něco

Rov Wm fichuff 412 Clinton Ave Ncvark N Jt
"jíoboko pflvodllo podivuhodné výsledky následkem bo-

žího požehnání"

Výrok pronesený slalUíckrUo nemocnými a trpícími

roMoto ai pro malý plnck obrnili u Jící dosvědčení o tomto toli-

krát zkoušeném bylinném léku z každého státu a území v Unii

risio
Dlí PETER FAIIRNEV & SONS CO

112-11- 4 Již Hovnc Av CHICAGO ILL

třetí 80 akrů asi za f 1000 Po

zemky ty mohly by se také rozdě

Pánové

MATfiJ SIíHHANHK

PKANTISKK KOIJDKLK

kraj Plzeňský Čechy
Zde zasílám Vám nejobllbenějil

nái časopis zdcjJí "Pokrok Zá-

padu" na který máta riplaceno
na rok ku předu Hedplaiítel je

dávný Vái přítel a krajan joicí

jiného mám tu jiné knihy a mohu
lit na loty je možno že by ae tím

pudli o Darwinovi Mackelovi
Oililcovi Koperoíku Ticho do

dosti vyzískalo bám bych ae nc

báltdo toho)peníze vložfti bohu
Drshonovl JJumpoIdtovi- -i dejteŽel le stále se mi jich nedostává vmi svatý pokoj kdo pak si na

Jak jsem so již výle zmínil dostalSebránek Iluuter Oklahoma vlečko vzpomene Musím tedy
jicm mnoho dotazů na zdejší pojediné zač Vát požaduje jest chci 1 j něco piátl čerpali z knih a

(o arciť vezms deltl čas Každý
měry Ale nevím kde by bylo
takového místa jakého ai mnozíz Valcho okolí Dr C Rosowíitor

ČKSKÝ LÉKAft

netvoří tak lehce jako pan Havli
sa neb lze soudit la ten člověkpřejí Každý chce býti blíže mě

ala Čítajícího nejméně 100000MAKWNTHAL Kana - Cl není nic jiného než hotová živá rull volkurm vnliliifm nttiwinnm druhu
obyvatel na pozemku chce mítí íitkiiokol v Juk uro mutu luk um Kiuiy itredakeel Pro nedostatek času encyklopedie liylo věru na čase (Uchyl vfilino pni kiiMlio ort Mmui ní imao akro krásného lesa asi 40 akrů

tiircii iAk Hiri o (luutAitl uvol wriirdoiilinemohu Čisto do "Pokroku' piá V liiiliufnlrih liMiiiMlniili kiluluk studánku s pramenitou vo

Úřadovna: w MBce Bnlldlne"

Od II do 18 íopol
Cřdnl hodiny 1 Od 1 do a i

OdSíHOdoSÍ Mí'
V nudili od 10 do dopni

kv iniiiu1 v (i ikii umn ouli ale když ar do toho pustím tu

že sé ozval aby děti nale naučili
sn čeiky mluvit piát a číst Jest
na čase aby se český národ zde v

holotou fimiiiicl liyll ll?(ií ml iiHjíininédou potok nádherné stavby 1 to
nevím kdy přestat Proto mi Cle cli ni iivbitwi 'rolo ly niAIn inlll kutilA

rodinu v MmilA Uhnv tobolo Itíliiii Clm ivlečko — lacino Každý rnůŽ vě
iifnii- -tiinolHly nrn( iildn nn jikiiiiii4 nitinoitAmerice probudil Každý otec ro

a m t

náři nesmějí zazlívat! ze tento
můi dopis le poníkud del&l — (MiUiiio rt nirtl- - (Idiin Uliv SlKl IrillUdět Že vždy něco schází a Že

každý ae musí přičinit chcc-l- i
Tel r éřudoriiě r0l-- TI t bjtu 1217llldVl l')ll HIM) uro jakoukoliv rioiiMK)umy vy mci o 10 duat aby se

v jeho domě správné česky mlu iitU ni vypÍHKUiit) kuiiikiillv po oliilcoit
Stýskáte ai na některá odběratele Uydli-O- ilo 8417 Jikioi ulice

'yldíui ioiioriiot réou'0 l lifkm d
ruoitam riuiť"' ti

něco získat a chce li si k stáří jaže vám dluhuji 112 více roků za
kýsi blahobyt připravit Zde jako Jl4nt(ial hl Modloliitm

1'HOIř JOJIN VVOUK"Pokrok" poradím vám jak nej

lépe byate mohli udělatl Ne po l O Uox 1858 New York City

vilo To bych se věru na to po
díval abych si doma nemohl po-

ručit "Od téhle chvíle budete
mluvit jenom česky já vám to

poroučím rozumíte?'' A muií se

jinde musí ae Člověk přičinit a

každý musí bojovat o svou exi-

stenci ncmá-l- i doststek kapitálu
fallejte nikomu na dluh a máte po

atarosti' Já bych mohl míli dva LacméDOzeiEky y JižiiiDiikntĎ
král takový obchod) jako mám

Má-l- i naě by chodil sem? Ačkoliv
znám také lidi jichž jmění páčí an

OIVIAIIA
Loun & Building

aaoclatlon

v Kec Uuilding
21 rok HitrA a nojHlurJI v rnČMlň

ftinf

kdybych dával na dluh Ale já ra
lak stát protože mne jako otce
murtf dítě poslechnout Je to lu
nebné jak některé děti mluví

U)oorílnJ(imo nule krnjnny bydlící
vo Murycli oiulilcli iN olrniU y lowy aději mám menší obrat než abych

o peníze přiácl Od posledního Mlniioxoty kdu 10 proiMvuJÍ poumkyKdyž jsem chodil v Čechách do
od f '10 id do 100 akr ttt mohou koupit)mého dopitu přibyli zde dva kra Školy přisel k nám jako žák malý

kolem íiooooo a přece se jim
odtud nechce poněvadž tu zdo-

mácnili Před pěti roky přijel
sem jistý Němec ze Slezska a ho-

lýma rukama a velkou rodinou
kterou usadil na domovině Sám

íel pracovat na dráhu za Jh33

Ku polovičku líclilo mtH a nlco od f 2ti
jané a jeden odtud odejel jíme tu Němec ze sousední německé ves půjčky na měsíční splátky a při

piauje k dobru dividendy půlletnl
při 6 procentech ročně na úspoře

nice u za rok uměl lépeČeskyneŽnyní jenom Čtyři Fř Novák po
do a 10 uli r prAvo Ink dobry a d rodný

poo mok v oltromi Mix v JIM
DnkotA kde JuNt ]í) iimhoiio nakolik notstoupil avou domovinu za řařio p některé děti českých rodičů zde

né obnosylos Novákovi ze South Omahy cimkýeli rodin bluholiytu m iMUMi
denně liylo mu často svésti tuhý

Žijících Jednou jsem byl na dí

vadle hraném Českými ochotníky
(l(to M NaUliigcr tajemníkKždd první u tíiítí líttirý v rnfklcllined jakmile ae p Novák oné

farmy ujal vzala na sebe jiné
boj 1 bídou a jinými překážkami možno iloubtl luclné Jíln5 a žildiíme Boulit omaŽHkit úřadovna v 830Milwaiikee Hráli známý děj číslo

UUkteré víak na konce byly přece sov U ulmih kru Juny klofl uinlí koupltl povzezření Zařídil nové stavby "(Jalejnf otroci" Díj byl velíce
jenom odměněny dostatečně zuiriok oly tiuoUlull h píljull 10 pfo- -

nakoupil dobytka a stará ae o pékoě schrán až na lo že měli
ivídlll n vó vlimlní ofl ttjtone ]Ullvfiecko velice pečlivě Domoviny

Dnes vlastní už dvě farmy má

plné stáje koní a jiného dobytka ABSTItAKTYlo uniijí pravdlvoHt niiSoho tvronljednoho ochotníka který bídné

česky mluvil A třebale se ostatnínejsou zde téměř už Žádné k do
a to vie získal neúnavnou pili

Máma dobrý výWr poemkli nn f rodoj
vo vyfie uvoduném okrctiii a jmo jimiatání ale jiné pozemky v okolí lze

zde koupili dosti' lacino od Boo Krajina zdejší jest velmi zdravá a
namáhali nezahlsdili ten ne

pěkný dojem kterého byla příčí že každý kdo min přijede s i1 myulom —--vnioTovnja -
koupili pozomok nopojodo odlud aby—1400 za 160 akrů Jefitfi do ni

dle mého pozorování na kaž Jé
úmrtí možno počítat! deset naro

nou Spatná čeština onoho hocha
Většina naších českých dívek jde nobyl sobo zakoupil pozoinok

O (IhIDÍ podrobnoMtl plAto nazení půjde-!- ! to tak dále nebude

zde už za dvacet let ani místa pro
do služby mezi Amerikány kde se S M Saillor

dávna bylo zde možno koupit za

£500 teprve v poslední době ceny

stouply následkem velké úrody
pficnice Vystihoval:! obracejí se

lOtř WAONEH IJUOH Tobor B I)mluví jenom anglicky Když přijde L
domů nechce česky mluvit ani ae

liJ zde rozený a budou se muset
stěhovali jinam Nale městečko

jest maličké větáina obyvatel
Česká lékárna a pošta'nyní k západnímu Kaosasu poně svojí matkou Mladíci aby jim 17 tli and Furimm 1'atterson Itlk

vadž v posledních třech letech
Vyblitíný 1(5vlastní farmy v okolí a tem ae při

pochlebovali mluví a nimi také

anglicky Mohl bych o tom ještěbyla tam pěkná úroda Ozim je kdrnlk pro
stěhují jenom na zimu aby měli

také v dobrém stavu a máme opět mnoho napiati ale pro tentokráte nojuprilvníjfií
DHiiriivublízko kostel a pak aby si mohli Zeptejte te ntl u tobotollítu Tel 1888

vyhlídku na dobrou úrodu Jenom už končím Jen ještě podotýkám ree plň vSoclitrochu poklepnout Nati páni ka
JékuFŮto je mi divné že sr sem více kra že bych byl rád kdyby nás tu

pucíni kteří ae přistěhovali sem
bylo více Jenom nebojte se zdejanů neodváží vždyť je zde rok

od roku lépe Západní Kanaas Jistě Wdvý Hojně zásobený
na podzim vzali na sebe úkol

učinili klepům konec Neustálo
usadit ži eme tu jako jinde A UllVKinv DIK- í-

nebude asi už nikdy takovým nczaložíte-l- i si zde lacino trvalý nl bulHiim '1 lid

pro prmi am

fozQický a uzenářský ototfproti těmto zlořádům kážou ale

budou mítí asi pěkný kua práce
domov věru nevím kde by bylo 1'rftHlty jirotljako byl před lety Onehdy jsem

mluvil s přítelem dobytkářem a k pí v
DoKiMUiin Dia- -lze levněji pozemek zakoupit

F Uellach vlastnivy po 815cprotože v lidu je tento zlořád za-

kořeněn Jest to lid velmi neuvě
ten pravil U zde před 35 lety ne

Bratři Somínovémohl nalézti místecká kde by
svého koně napásl a dnes ať se domělý nečtou ničeho ba snad

ani číst neumějí Jsou to tak zvaní Vornfi nařícnU10STINECnÉkdo podívá co je tu pěkné trá
ruští Němci Zde panují jenom

v č 1321 William ul

Mají na výbír vždy hojnost črBtvého
vliiMtnlvy Před 100 lety byl stát Mis

klepy a zase klepy Onehdy přišla masa vficho urutiu Jo leh ucnAhnUtVouri učiněná Sahara Rostlinstvo Xrinilc : Ncineritcl
prý se stěhuje ročně 6 mil na zá

k nám jedna z nich která jc mezi

nimi 'kaprálem'' "Včera jsem lOn Wllllum ul Oniahii Neb
výrobky tóř' so td nellopíí pověsti 2
Přijďte a přosvfidčto sol Objednávky

možoa nl Itdž telefoniím číslo 121 7Ž ih

RICHMOND la 28 pros --
Ct redl Jak shledávám před-

platné moje mi docháí posílám
vám tedy k obnovení jeho Í115
a co prémii zašlete mi kalendář

kterýkoliv Shora uvedenou Část
ku zasloužili byste si spíše jako
malý dárek k Ježíšku a nikoliv

jako plat za peprnou práci noví
náfskou která mnohými tak málo

jest ceněna—-Poča- sí měli jsme až

do dneška krásné avšak dnes se

VUiSný Motftr iMk JitkoA Ipmvá Imuorlopad a dle toho již před pěti roky
ořekročilo stát Kansas Snad mi byla u zpovědi1' povídala "a

tíiiiI pUiii)kd Ulo nt CciKi Korlmlom lna t
iiiijlojill Itliovluy prodlrt I T volkáin T[ůf

dnes jsem potkala pátera Leo
Dali jsme se do řeči a svěřila jsem

Mf VÉ Mltf ta

laskavý Čtenář rozumí? Chci tím

říci že každoročně 6 mil na západ
riknuk nu jioíáilánl t Železniční pozemky na prodej

V severním Wisconsinu Chicase mu ze )e mi tak pekoo po vce
stávala se neúrodná pole úrodný

rejŠÍ zpovědi Hekla jste že ae- - go bt l'aul Minneapolis & Omami následkem přibývajících dešťů
budete klepat povídá mi a jak

Na moie dlfvěišl dopisy došlo
ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkáchvidím jdele z klepů znova Jen

prosím vás těch klepů zanechte vylaSóoiiu
'Mohu itMsožnA nrod každém loud

mne několik dotazů ale pro oedo

statek času jsem mnohé nezodpo
věděl Některé nemělyani znám

to změnilo prší se sněhem a jest
studeno Dudova ládu Zora

ZČUJ jest již dohotovena a také

byla již účeli svému odevzdána

platebních as 400000 akrů vybra-
ných pozemků rolnických Tinebo vás sv Antonín nevezme

com (liikiuitti {o Dr (irant mne dplnd
pod svou ochranu — To jsem kdož koupí záhy mohou vybrati

si pozemky při krásných řekách a

f

i
vylcril % imiloiiciiieo—meve Ksonsutnr-ik- l

lHíiaN KlmbaJAvo Chlco III"věru dříve nevěděl Že je sv Antoky na odpověď Kdo by si přál
něco podrobnějšího o této krajině

Slavnostní otevření velmi pěkně
Jmi o a Mil o vse zdařilo Dohatý program obnin patronem reíormpvaných kle

vědět nechť mi dopise a pod Uilťjto vřk po

na akouSku adarum jezerech v nichl jest hojnost rybSlulo íUiinplfk a p Sto 1
a7m!i Jcž poskytují nevyčerpatelnýsáhoval také tyto čísla: 1'roslovpavých bab Vy strýčku v South cvskykaždou řádkou nechť vynechá

promluvil r Telia řečníkem dne zaroj voay ik pro rodinu tak 1

místo na odpověď Uspoří ml tím OmfMi
zda-l- i pak Jste věděl jaký

třd Vál patron? - 'o
mnoho času a dostane odpověď

byl dr IŠka načež předneSeoo dobytekDr R E GltANT
KldKo lIMir KatiNtt City Moještě několik písní a Ueklamacl Pozemky po většině jsou zalea- -slední číslo vašeho listu je plnoobřitem noštv XároveB nechf

něuy půda jest úrodnou a snadnostesků na pokaženou naší řeč sestrami Alžbětou a Annou Spě
váčkovými a Kmilou Novou ťokaždý přiloží adrenovanou obálku

čet! jsem něco o asjdvokách mi-

lování volkování bitování atd
ae aoámkou lad bych mnotidy
oJoovědťl ale mám velmi málo iiÉl Qastroja

zpracovatelnou Chicago Milwau-ke- e

St Paul Minneapolia
Duluth Superior Ashland a četná

slavnosti následovala taneční iá
bava jel byla velmi četně navští-

vena a i slušnou částku penět vy
Metl idejšlmi Němci naleznete to

i
_

I

Katllitiu siUrma itiojo
krUuA Itluatrovsiid rvusamé i oni užívají mnoho antic-

kých slov jako: butelie íorkelie nesla Opětný dakii le sprostá niky uudubnh-- UíUlrttlft

jiná prospívající města na dráze
C St 1' M A o a na dráhách
jiných poik) tují dobrých lihř pro
plodiny (armerské

Kr(nt lUna oruy Um iatd Co by tomu lekl nějaký nž- -

času Mám obchod e smíšeným

tbóllm stavebním dřívím kovár-

nu a mimo lo 160 akrů poiemku
tikie mnohdy nevím kde mi

hlava stojí Uudeme tde míli tél
stanici dráhy a dá se přrdpoklá-da- t

it cena poicmkulhn stoupne

(oiikm l lusirulu UíhikIb
dupaudy metl nimi kvetou kde!
to sibavy slohu ušlechtilejšího a

poviuilťjltlho upadají
mvd rttikd barmoulky aoucvrunykjinecký "Havlasa" kdyby icui po

(aie uvítal? l'an llavlasa mi iNriuiui cvny
Vvuradut ldnatl V r Vvtivnf aS iktou V A Spěváček IttiiltibuU k n4- -tlyttovw ílntiilm)'ťkjednu chybu Je přilit velký

idealista lia I! to totii chybou

O bhlli podrobnosti pilte na
Gt U Jitttt

n ittko kttMUtt ftudtu W

""G% II MiKat
Uf A t ťul MU

iruJQ ritlf)hu4iln inicne V V li U ▼ mviia
nelie ul ničeho koupili jen vedle o?vU - Co se týče dopisů do

KtaTiledpUceju na "rokiok" luC 14 Wtk l UUia Ul

►


