
nemohou na nic naříkat Hůře je

nyní pro oíkurou chudou rodinu
zvláště nemůžt-l- i muž neb ženag Z přátelských kruhů g pracovat Ale jsou mnohde lidé

13 kteří by pracovati mohli ale ne

chtějí Farmáři na avé firmy děl

POMNÍKY
žulové n mramorovc
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Velký akliit! krrtuní práce a caruCona Kuptl
11 pomník ▼ Omazo Co uíctřlte ssnplat

vám více nel ceitu

nika dostali Snad kdyby
slíbili že dostanou každý den
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kořalku pak by si snad přec ně

kdo nechal říci Ačkoliv jsmeDALLAS Gregory Co S D
měli přid nedávnem dosti citelné— Ct rrdl Překrásné počasí jaké
mrazy přecu nyní jo dosti pěkně

dny jsou stále slunečné Komu
už i ti největií nedbalové budou
mít vylámanou Též ae zmíním

o té národností která je právě
nyní tak přetřásána Nemůžeme

zde i snad i viude jinde panuje
Nynf už můžeme smělo očekávati

jest neocenitelnou výhodou pro zimu Kád bych ai někam zajelrAi domovioáře ježto uhlí i dřív
na ovoce a myalímŽa p J Janata

ae tomu skutečně ani divit že očje zda nesmírné drahé i peněz
p Wotípka mají na jejich far

které z těch "českých ' dětí se zavelmi málo Uvedu jen že tuaa
Česnou feč stydí Oviem Že naměkkého uhlí jeit 11573 a dřív

k palivu oeo( vůbec aoi k do

Hostinec Julius Treitschko ::

obchodník Importovanými a domácími
(
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Cliculo koínlky nb vln ldfU k nřroii ml lk ikhá iboli ho A
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tom jedině vinni jsou rodiče kteří

pochybenou výchovou svých dětístání Jest ai jea práci aby tak

to jeitě aii měsíc potrvalo potom sami za zlo to jsou zodpovědní
Dítko navštěvuje Školu zdejšíuž by jaro aa brzy dostavilo a my

17 Oovšem anglickou tam zvykne 1měli bychom po velké ataroati
' í i

Zdejil "Kosebud Times'' nás na aogličinu tu jest pak doma1

mách ovoce dost A aoad by mne

také rádi viděli kdybych ae na
ně přišel podívat Prosím Čtenáře
tohoto listu vědíli v kterém okre-

su výše jmenovaní bydlí anebo
jsou-l- i také čtenáři Pokrokunechť
mi laskavě sdělí Rád bych se na
ně podíval Naše město Wahoo je
celé prokopáno a všude jsou vidě
ti hliněné trouby jimiž prý budou
čistiti město Co píšu těchto pár
řádek udělalo se takové teplo ja-

ko v lei 6 a zrovna to láká aby ai

člověk vyšel ven Končím svůj
dopis a přeju slavné redakci

povinností rodičů aby nedostatekujilťuje že přilití leto už jistě
dráha North Western prodlouží vzděláni českého u dítek svých

isamí dlo sil svých napravili Nasvé koleje ples Kosebud reser
'v Pište si a obdržíte

ZDAIIMAmnohých pak místech na Školuvad Jest ai jeo přáti by 10 byla
českou není ani pomyšlení — askutečná pravda že by to bylo k

proč? Poněvadž Celí dělí se nanatí nedohledné výhodě a že by
mnoho stran a frakcí a taktopozemky atouply v ceně o tom

kousky rozdrobeni nikdy ničeho

nesvedou— Kromě toho vytýkány

DfJnovřJM icíinamy I0O hlfvh talířových (I)ííc) 7 a lOpalcorých rfkor
lň hnlfih rálcřkových rekordů pro řunograřy a srafofony Zdrovofl
ZHdlliím

loznamy řcNkcli limlcbMln pro viccliny hudební nástroje Jakož
I luznnmv ecHkjch knih Dálo aujiMirr tmkfch xphnfch n hor 11 pro ct
xpčácke apolky Jako 1

neznámy kupIctĎ duett a komických icín pro
ct ochotnické apolky Dálo pak aoxnamy importovaných řckých tfinoč-nfc- h

koimkfi ouvertura smetí Národních čuakých pfinf pro ct hudební
kapely jakož 1 seznamy českých tu lucích harmonik a hudebních uácttrojb

mnoho zdaru v novém roce a hod-

ně předplatitelů Podobně též
jsou nám mnoho jiné nepřístojoo

nestává žádné pochybnosti lira
třfm Jacksonovům "vzali" nediv

00 dlouhopriťáci a postroje páro-

vé Jeden jednokofiský a tfi sedla

Po zlodějích není ani památky —

čtenářům prosím je aby hodně
sti Na příklad že zavítá-l- i rolník

do našeho milého ' Pokroku"
paali- - Martin Wotipka

do městečka a pozve svou man 1-0-Hudební závod a knihkupectví
Želku by s nim sklenku něčeho vV poslední době velmi mnoho

saloonu vypila Nemyalím že je ED JEDLíCKA aVÍa New York NYPředplaťte se na Pokrokto tak atrašné provinění Dostane
li během cesty ŽízeB otužilý muž pouze SI ročné

osob zde avé pozemky vyvlaať
Buje jeo v místečku Dallas dva

náct jich vyvlastnílo avé zábory
— Jest mi jen divné jak ten

Uodlák z Tyndall může z huby

vypustit! že já hraju výborně dar- -

neb potřebuje-l- i on sklenku čaje
k zahřátí tu tím více jeho žena
a ta snad zrovna tak je oprávněna jjídu Už několikráte chtěl jsem ae k občerstvení jako její muž nebo

ne? Jiný zase nám vytýká že nezábavoé té hře naučiti avíak

vždycky přísný pohled mé poloí držíme ae víry Co se toho týče
vice doma malé kázání zahnalo nechť každý věří ai co chce a co

za dobré uznává Proto jetiě
nemusí být nikdo špatným Člově

□ □ □kem když nesouhlasí s někým

jiným ve víře Chce li farmář
ať už věřící nebo nevěřící s pro

spěchem farmami musí ai farma

ření hledět a ne spoléhat se na

všelijaká pořekadla a přísloví A

pokud se týče těch věr to věru

est hotový zmatek Každý chválí
víru svou prohlašuje že je nej- -

epší příslušníci všech ostatních
že budou na věky zavrženi Nyníl ' f'

se k tomu hodí abyste se rozhodli 2e se udržíte po
celý rok bez katle a nastuzení Tižko jest se tomu vy-

varovat! v dobS zimní ale přece nesmíte připustili aby
se vál nastirení dotklo

Severiiv

Balsám pro plíce
ochránil již sta lidí před následky nastuzení vyhojil tisíce
připadá kalle rýmy slabosti plic rákrtu zánětu pru-du&-

tiíc

a záduchy Vstupuje právo do nového roku své
užitečností Rozhodněte se že udržíte tento nepřekona-
telný domácí prostředek stále ve své domácnosti a tak
pojistíte sebe i svou rodinu přede všemi plícními neduhy
Cena 25c a 50c

kdo má pravdu? Proto nikdy
není dobře někomu víru vytýkat a

emu pro jehc přesvědčení ae po
smívat — Patřím také k oodoůr
nému spolku a sice k ZČBJ ta

e založena na pravdě lásce a věr

nosti ale tak velmi mnozí bratří
náramně brzy zapomínají co jeden
druhému přislíbit a chytí se třcbi
sládka i když pivo nevaří a vždy
si pro své jednání vynajdou něja
ké přísloví Naše eská řeč vůbec
e na příslovf náramně bohatá A

"VnSeniu znainenltéinu léku jsem povinován ssa život dvou
členu mé rodiny již byli zachráněni Vaíím výtečným pro-středk-

em

v dobé kdy trpéli na strašný kašel"
Jakub Houdek Phillips Wis

mi veíkeroi chuť k učení Je z

toho patrno Že Uodlák nemá

tužení že já nalézám ae pod pan-

toflem jako mnoho jiných naiin-c- o

o čemž ae může člověk každý
čas přesvědčit Bodlák

SNOHOMUSH Vash 28

prosince 1905 — Ct redl Za

sílám dop'atné a předplatné totiž

dva dollary na milého mého

přítele na Pokrok Západu Bude

to hnedle už dvacet roka ce pří-

tel len navštěvuje nái příbytek
Každé pondělí a dycbtivosti oče-

kávám co nového zaia přítel moj

mi poví někdy poví toho mneho

někdy méně někdy ae dokonce i

vyvadím on viak snese každou

mou náladu a v určitý den jistě ae

zas dostaví Nevím jak by mi

bylo kdyby nepřišel — Z na&ebo

Washingtonu nikdo nepíše jako

by zde vobec ani Čecha nebylo
Musím se též zmínit o tom našem

počasí jeden den prSÍ a druhý

jen leje místy už ani není žádné

bláto jen Sutr a kamení pěkně
deStěra umyté — Též něco o těch

dopisech Dle mého názoru kdyby
se vždy tak krásné a ušlechtilé

dopisy 'podávaly jako nyní tu

čtením jich i ta nejnižší třída lidu

by se poučila a nabyla o mno

hýcb věcech lepšího pojmu —

Výchova dítek není těžkým úko-

lem pro matku která se jim úplně

věnuje pakli totiž také otec v

úkolu tom je nápomocen jinak
viak marná anaha k dochování

dětí dobrých Otec nemá býti ni-

kdy hrubý ku avé manželce a v

přítomnosti dítek častovali ji spro-

stými a nízkými slovy Dítky to

styif v prvé chvíli titf soustrast s

matkou brzy vlak na to zapome-

nou a pakli matka je někdy kárá

mysli si is mají právo odbýti ji

jako otec — Přeji v lem čtřoá-to- u

čtenářkám hojatho zdaru ?

nastávajícím roce

jottd Šimonovi

což pak ty naše pravopisná zna

ménka co ty ušetří místa zkrátí
slov a zjednoduší veškeré psaní
ak se píše tak se vyslovuje Kdo

í 1
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se jednou z mládí českou řeč na

učil ten ocení a pochopí výhod
nost jednoduchého českého hlás

fořipkkování so vyslovíš to napíšeš!
Dospělí cízonárodovci těžko české
eči se učí a nikdy také tak plynně
( nemluví jako dítě které k ní už Teprve před několika málo lety se roiSířila tato nemoc v na£( zemi Jest to sice

nová choroba ale stihne-l- i vás brzy ji poznáte a učiníte kroky abyste se jí zbavili

Jest jen málo zimních nemocí které by tak dokonale svou oběť vysílily Hned při
prvém znaku nastuzení aneb kille vezměte

od mládí přidržováno byio A pak
měli bychom se za českou řeč aty
dít? Je tomu zrovna tak jako s

těmi náboženskými přesvědčení-
mi— Přeji mnoho Štěstí a zdraví
všem Čtenářům tohoto listu jakož Severovy Tablotlty proti nastuzoninám
redakci v nastávajícím novém

roce mat btaněk

WA1IUO Neb— Ctěná re Jik- -
které vám přinesou rychlou jistou úlevu Toto jett spolehlivý a bezpečný lék

Jako slabý David přemohl obra Goliáše tak ooy přemáhají chřipku atralnou tu
nemoc ubírající oběti v lidstvuce musím a vámi Idiiiti lak se

)

'í nim um vii 1 i riiit Um

měli dobrou lakts každý kdo j Cena
Severovy Tablotky proti nastuzeninám vás vyléiiiiocuu piiciaii uoii iiuati (Také se letos don pěkně aa ott
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platí buši plenice se prodá

074 korná Jo 14 lito a j Ve všeclt ltktíriiiíťli it LéknhH porada zdarma
otii Jo ty Dobytek st prodává
l dollary ai J4 jo slepice 7c
tucet Větre 11c kiin mnít ulr-- 1

DODGE Neb aH trošince

I9$— Cl re 11 J tomu hned

ul tři toky co ču tento časopis a

ioyl!m ta ) ul také čas abych

3 naltho oiolt něco sdliil Poíl
i doposud míli jmt id krÍoé

ja seru tstii nepatrné tniaiiky

do kuf ovát}1 til aby tntl doma

lam u tMuku Kdo proJivá
tomu j dolřa 1 farmáři i Utoi
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