
jak byla obdělána Dyla-l- i dobře
1 I _ a w m „

jg Z přátelských kruhů
uaia prarrerne 35—38 bufila po
akru Nyní se prodává za 39c ale

je naděje na vyšší cenu Je zde
usazeno devět českých rodin osm
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3
se sem přistěhovalo loBského roku
a jedna rodina česká bydlí zde už--4
po několik let Příští jaro budou

ZELENÉ TRADING STAMPS"se sem opět stěhovat! dvě rodiny
české Ilurston je slušné mě

hých farmách neznajíiné četby stečko a leží na indiánské resernez z krvákových časopisů Ce
vsci Wiotbígo Keservace tato
tvoří skoro celý Ilurston okres

ských kněh dobrých českých
kněhf o minulosti a slávě na&ebo

národa pojednávajících jest jako

ZMOO zclonýeli Trad
Iritf Htarujms každou bud
nou

NTiHS k HTItIPKH

(2 tucty kvartových lahví)
—cena

Za KW 00 zelených Trud

Ifig Htampsa každou bod-

nou

sta us k sutin:
(2 tucty pintových lahví)
--ceuř

jenom jihozápadní roh vlastní bě

IHCNDON So Dak 16 ledna
~ Ct red ! PeČírkov kalendář co

prémii jsem obdržel díky vám
1'očasí až do Nového roku měli

jíme beze saíbu a doiti snesitel
né AŽ teprve zrovna před Novým
rokem nachumclil e míl) a začalo
více mrznout Musím a vámi též
sdělit truchlivou zprávu Nás sou

losi ponejvíce Němci Asi tři tobílých vran a tak mládež odrůstá
čtvrtiny reservace jest vzděláno

nemajíc ponětí o velikosti význa farmaří na ni běloši Indiané #1
bydlí podél řeky Missouri a osta

mu a vyspělosti českého národa ve
vfiech oborech Myslím kdyby tek pronajímají Zde jest velmive všech časopisech uveřejňovány

aed Václav Nedvěd jel i ledna do
Kimball kde vyfizoval nějaké ivé příhodné místo pro rentující neb

Kromě toho ío doHtancto iicjl iří lahvová pivo doatn-iiut- o

té} (lvoJnáMobnou hodnotu v zelených "Trud-ln- {

Btamps'
byly práce českých dobrých spiso PamatQitB!najmou li jednou pozemek mohou

nákupy a od té doby nebyl Živ vi vatelů tak jako v Pok Západu oa něm bydlet! jak dlouho chtějíděn Až teprve druhý den ráno
nalezen byl jinými aousedy do Krajina zdejší má mnoho výhod ni poíítou neb tťlefonem 130(1 ucho'A Objednejte

mnoho by to prospělo těm mla

dým již říkají že jsou Ameriká
ni jakoby uvědomělý Čech ne
mohl povinnosti občana americké

pro ty kteří pozemek najmouti si WH

uJjjiyjriT-ia-p
města jedoucími co zohavená
mrtvola Má se za to že když

chtějí Zde ví člověk že se ne
musí za rok nebo za dva stěhováho zrovna tak dobře konat vždyťvracel ae z méáta pustil ncíťait

sinou náhodou opratě a koně ulek
ti Jest tu neobmezeným pánem

školy veřejné odchovávají dorost
žádný mu neporoučí žádný munás v jazyku jednotném jak tohonuvii se dali se do Bíleného

tryiku i marně snažil se neĚťastoý
rolník kontroly nad rozdívočenýmí

dobro státu žádá A proto jest též
nenadává má li trivu v korně
nebo že nevyvezl hnůj Nikdo ho é STORZ

BLVE RIBDON
třeba aby oase mládež ať jest ITilnestraší že pronajme pozemkyzvířaty opět nabyti Když pak vyfikolena v řeči anglicicé přidr

kone dostán se s vozem Uáio na zovaia se též k řeči české a tu
zrovna myslím že dobré a krásné

jinému nebude li je lépe vzdělá
vat Jenom když si v Čas záplat
rent potom může si každý pěsto
vati dukáty nebo bodláky Po

nerovnou ceitu bezpochyby do
stal so Nedvěd pod vůz a byl vle-Ce- n

po zemi byv tímto strainým
práce z české literatury v časopi
šech uveřejňované by lákaly ku

Čtení Sám znám několik Čechů
zemek se stavbami se pronajímá

XÍAŠE artézská studně jest 900
11 stop hluboká Čistá voda

loučená ce západním ječmenným
sladem a importovaným českým
chmelem činí čisté pivo Vědecky
vařené a dokonale vyleželé v nejČiit

na tři roky a beze staveb na dva
zpflsobcm k smrti usmýkán Nikdo

nebyl svědkem posledních dčs~

ných oksmžíko nebožáka a celá Když lhůta vyprší nechá se jed
I ť?5t

I
Inoduše obnovit úředníkem kterýudálost vylila na jevo teprve dru

e vládou ustanovený Nemusí aebého dne z rána kdy jiní sousedé
nikdo obávat Že bude míti nenná

v Americe rozených kteří k vůli

českým novinám naučili se číst i

psát česky — Kozepsal jsem se
vfiak víc než původně jsem obmý
ílcl a proto končím pře je P Z

hojnost nových předplatitelů
Frant Brávek

IIEMINGFOKD Neb — Ct

lim pivovaru v Americe odporučová
'no jest lékaři Každá láhev vymývá
se sedmkráte dříve než se naplní
pak se sttrilízuje Bednu tohoto
druhu piva pro vaši domácnosti

ze s Indiány Já myslím Že není

epšího místa v celé Nebrasce
ako zde Zde se platí nájemného

STORZ UliEWING CO- - OMAHA
od li 35 do Í200 kdežto jinde
za horší se musí platiti £3 00 al
Í3 50 za akr Protc se zde může

redakcel Pročítám rád sloupce
"Pokroku Západu' zvláště dopi

velmi levně vypěstovali dobytek
dá li 6e do pastvy platí se z vel

ly Uicl proto při příležitosti
zasílání předplatného přispěti ně
kolika řádky do této rubrikv ros iiawiigkého kusu $2 50 a z menšího

$1 50—300 zí celé leto Jest zde
několik dobrých farem které by

Práce páně Havlasovy mne velice

jeli do města a nalezli jej pod se-

dadlem ve vysoké trávě podél

ccsiy a sice v mfsté tak z dohledu
že až teprve kolikátý mohl jej uvi

děti Na cestě cd města nalezli z

prvu dýmku řepicí a ji oé věci

které nefiťažtoík den před tím v

městě koupil a domu vezl Mrtvo

la pak skytala hrozyplný pohled
ssmá krev samá rána a samá bií
na Jak stra&nou silou musil být
po zemi smýkán patrno z toho Že

i jedna bota byla mu s nohy stáže

na a oárt bědně pohmožděn Koně
nalezení byli v jedoom výhradu
kde opratěmi se zapletli Lze si

představit jak hrozně účinkovala

neočekávaná pohroma — Pohřeb

odbýván byl za ohromné účasti

veíkerébo okolního Českého sou

eedství na katolický hřbitov v

Uendon Zemřelý byl Cieoem řádu

Jeroným Pražský ČSPS Jehoťi

se nechaly pro příští rok najmouti
zajímají a milěrád doznávám že s

nimi souhlasím úplně Ač rád si

přečtu pěknou povídku nebo ro-

mán zvláště historický nebo ze

xSulntnvHÍ plvovnr v Otiue
TELEr-on- r 110

est zde jedna farma při které
est 300 akrů postru za který se

platí $100 ročně pak má 300mčpisný přece ku krvákům cítil

jsem vždy odpor a nikdy jsem Ml lii ío siBflW i iíiíi ia celém západe
akrů vzdělaného a kus louky Z

polí se platí průměrně 1 150 zajich nečetl Nyní něco o našem
okresu Box Butte Před lety bylo

akr Byla by to dobrá příležitost
kdo by měl několik synů ku prácizde založeno několik českých

spolků ty však vystěhováním se éž kdo by si chtěl zde založiti že

ezářský obchod při nové drázekrajanů úplně zanikly až na jeden
podpůrný spolek katolický V

poslední době kdy máme zaseCleny byl Cestoě pohřben Při vy

Nej3arÉÍ a nejlepŠI místo pro schůzku jest

ED MAUUERA HOSTINEC — tk

v 10 lVirnum til
Praví importovaná piva na čepu llv!onUi z Mífiťanakého pivo-

varu v Plzni v Čechiích IJobrnu Munlch Uavuria pivo 1'lvo Anhouer-Busc- h
a nvCtozniímó FauHt KÍkalo roHábloii reputaci

Kavárna pro dámy nalézá o na druhá podlaze 40f

9
k

t
m

v

P

zvedání mrtvoly promluvil p Ta lepší úrody stěhují se sem zase
noví osadníci mezi nimiž je hodaěrabetz tklivou rozlučujfcí řeě p

Great Northern která probíhá
zdejší reservací a na které budou
zakládat dvě nová městečka' Kdo
by z krajanů si přál nějakou farmu

pronajmouti pro příští rok a chtěl

by něco podrobněji vědět nechť
mi dopíše a já milerád mu vše
sdělím Jostf Pípal

Box 331 — Ilurston Neb

Cechomoravaqů Pozemky vzrůkteré nezůstalo jediného oka su

stájí v ceně a je znáti i v tom machého Též při skládání těla jeho
lém Ilemingford vzrůstání blahok věčnému spánku pronesl dojem
bvtu Každý už zde má též teleoá slova pan MartS Všecka čest

bratrům při mrtvole povinnoiti ion Úrodu jsme měli dostatečně
pěknou Osm mlátících strojů
pracovalo celý podzim a dva až do Fflol Sousvé musím doznati konali vzorně 00

Zemřelý Václav Nedvěd narodil

se ve Škočově v Čechách okres vánoc Novou mlátičku a i koupi
pp Josef DucboH a Jos Plařiao aVcICotchoilnfcI t lmportéřKíMladá VoŽice a byl 56 roků stár

Lék proti boleni hlavy

Nic na světě není tak mrzuté

jako bolení hlavy Někdy se do-

staví právě když chceme jít do
divadla do společnosti neb za
denní prací Příjemným to není

ský a musím doznati že jim to 51 oZanechal zde 8 dítek z nichž
výborně Poslednější stavěl nojedna jest provdána nejmladfi

dítě nak čítá q let Přistěhoval se vou sypKu a miaui proto az po
sem před 18 roky nemaje majetk NáHtujicl firmy j L Klntcht Kr Frlck lerhctz

novém roce Obilí sypalo slušně
Pšenice ač poškozena řezem sy

nikdy nikdo však nemusí trpět
bolením hlavy v době kdy možnopražádného svou vSak pracovito

Tel 6441stí domohl se znČného jmění 1001 Fáma ulM OinAlinpala od 35 -- 30 Žito rovněž kolem

30 buŠlů ječmen 30—40 a oves
až 55 brambory kolem 100 bušlů

vlastnil? 6o akrů dobře vzdělané
si zaopatřili výtečný prostředek
totiž Severovy Prášky proti bole

půdy vystavěl hojnost staveb
Rtem hlavy Ooy odstraní každou nz akru Ty jsou zde uyní nejhlav formu bolení hlavy a skoro vše

kromě toho rentoval jeStě pět
Čtvrtí O rodinu staral se vždy nějŠI plodinou Prodávaly se před

chny případy neuralgie Panmrzoutím až za 50c buši Pšenicepoctivě UudiŽ mu země lehká
Rudolf Kusý z Aumsville Ore

platí nyní 60c makaronka $4 Ži— Teď o něčem jiném Ct re
píše "Severovy Prášky zjednijlto 40 oves a ječmen 35 centůdakce od té doby kdy začali jste úlevu při každém bolení hlavy

Cackley Bros
výhradní majitelé Nápadní dodavatelé

Jacktlinv n Fůro Peter I 'wik imsu itkoiMkkiiř4ikyt

MllllOZlMiyCIl hOralek hnfvU KaliruruNkýrli vin a pWiiek
MALT XXTlXtO-V- r HvtmXtoy

Salptio-Salin- c a Wm MnnMů rod Eicclsior Sprlngs Mo

Til AHIIi:NA' Jediná americké přírodu! katarlcké vody

CACKLEY BROSMMtóa Omaha Neb

Zima byla dosud velice mírnáuveřejňovat! úvahy p Havláty J A Postulka z Willow Oklatakže se dobvtek stále ieště oasopráce nileho velikého spisovatele
časem napadlo sice trochu sněhu píSe: "Odporučuji Vale PríŠky

každému neboť jsou nejlepŠím
Klrcandy jest vál časopis velmi

ale brzo se zase roztálcenný a nám potřebný My Ctfti
prostředkem který byt kdy přiStanislav čivišze staré vlasti a vy klí jíme oa práce

Kltcandovy Třcbliikého Jiráska praven' ta oplatek stoj! 35c
Ve všech lékárnách aoeb u W VHUKSTON Neb - AI dosud

a jiných spisovatelů lepší littratu
Severy Co Cedar Hapids lowabylo sice přímí vé počasí ale niko

ry tak ie uám ani jiué phemoické
iv vhodné pru drolení korný 1

nráce nechutnají o krvácích ani
NcJoblihťuřJM ilMhU fli& 1 Oinahy I veukoia Jtproto také 61 Spatně ua odbvt

nemluvím Katdý jeu trochu uvě

ilomělý čtih měl by jo své do
looevaJI byli syrová Nyní po Přij 1110 so Elogaiitriň mvíwný HOSTINEC

fctiU viul
číoá oirinout a hned jde cena oa

niicnost vykopnout 1 triviu c
toru Úrodu jwe měli doni Český mlynář který jest dobře

obeiuámeu v dčllnt Žitné i plcničpíkoott Oves ivual it — ao bulla
'o akru a cena byla aoc sa buíl Vítuíttý Knuftf 'ťiibinel" il Ha n feu Jkol I imjUilt plv Ulivtu

4 N ikUdA mi iouis U M jemuit likéry vytHru4 dmilnl- -

oé mouky Dobrý plat stilé
ntítto lílaiteseu

prací nilich iokývh piovattlů
hlrtf pilou s Čoké miauloitl 1

čekké tlávy 1 utrap niroda Málo

mil irm jtltl plllfíitoill ala po-

kud )rtM uhlédl os velmi nmov

"Itnicc oíiainl dala 35 bulla po
1 itutny 4liuw k vily im nim 1kru a prodávala se 71c s bull AlUi: Ml 111 N(i CO JUH NUVAKU hojnou piliun krin"i IX

Koma byla tosdllnt podle toho 4t( Abie Neb


