
r
vídán ''My máme Školu" zněla3 ale přece nevykonalo to mnoho

Mnohý anid namítne Že tu po odpověď "Ano ale míli od mě--4
ala'' Vyučuje se v ní asi 3 měsíce7 tiřrftelsWcli krtifiů H kračujem dosti Přece zskládáme

spolky stavíme spolkové afněl

Louis Bořku
česky právník a veřejný notář

041 H V Mře jihly Omaha

niLhr0NY i Úřadovna La8j5
Obydlí 9365

v roce Nyní by rádi tu ahnilou
Ikolu přitáhli do měita NěkteříOvfiern ale k jakým účelům? Je

nom o ten dollar jedná se v kaž
dém případě Pořádají ae různé

pltky a Šindyky při nichž aa naše

'Atďsrnfmý životní
i:iixiit

lim nejsou sice spokojeni a tak
k tomu anad ani aedojde Tak
vida ae atarou ikolou by to šlo

ale bez kostela oel Možná žo se

tímto někomu nezavděčím ale

nemohu aa to Je nla mnoho a

kaidý máme jiný náhled A také

nafl máma každý právo
V Vávra

iifriil rollrifl vnlifnlrn nmimm druhu
Též prasata pěkně platí V po
aledním mém dopise bylo vy

tištěno le p J li Dercba prodá
lunlulUlHikollr Jk vru mul UK irit

mládež tuze Spatně vzdělává Ty
výjevy které ae ryakytují při po-

dobných slavnostech ty jíl znovu
uvádéti nebudu O těch jii nČko

líkráte pojednal p Havlass --~ —

Nám zde v Severní Dakolě roatou

spolkové aíoě jako houby po dešti

Kdyby bylo poataráno o školy tak

ifSf M)to pro lmlclln od kojmifl m pn
Mtarra lÁk tmiUi (lokiiitl učili iiritřmiu
tfiti tlju v tHx"nlii'i Mil!li kil
v('! 11 fluá Ukt iMiliilr u llill kt4r flluu

vá čtvrťáky místo Irotáky Sám

ty své irotáky vynašel a vzal si

na ně též patent Moře hezkých

liolnbiu „uiontii tijřll „tllfliií liMJniiMi

rhiitl imliikil m 1'rnKi hy m! iiilU kulili
řilin gáwihl álm (silnili láku tím m
liinnhilr lifmlnlil riulifi)řii iipiiiodl lrřn'1-- f

m 11 é m 11 II 111 r Mh--( ) 11 m I áh II 00 II 00 l0Co boleati musí člověk anéstlpár dollarů na tom vydělat Tele

DAVID CITY Neb — Ctěná

rcdakcel Doei je vtoku tak kráioi
zrovna jako i jara tak i jsem

celý den chodila venku A potom
večer to tase pěkní eedf u

dobře vyhlátých kamenkdy ělovik

nejraději Cle nebo píle A pro
mne to je nejlepšíui zaměstnáním

a pří tom zapomínám oa etaroati

čaito ai myslívám škoda U ul je
pozdě — le jsem se v mládí měla

věaovatl néěemu jinému Takhle

spiiovatelkou oebo doktorkouale
oval Je maroá naděje Můj zeť

jako o taneční aíně jistě by se
uměl každý občan podepsat Známíono se tu nyní dosti užívá Kdo těžko je říci aviak bolesti v kyč

Ulil 110011 l'l Liro Jkiukiill iimiiiod

7l m v]'iiií kamkoli? po 0l(JrlnI
utiiťMU Uri cizích chce telefonovat musí v naší krajině doati lidí kteří aice lích vás vyzkouší nepoužíváte li

umí dobře tancovat ale čtení knih St Jskobs Oel kterýž bolesti oj- -
JIoniontlil MonlAlnn

Vuot Jomm VvmAa

P O Uoz 1858 New York Citystrsfluje a hojí

dáti 9jc Ale já ai raději koupím
za to pivo oel bych telefoooval

Jak jsem se doslechl bodíl An

tonín Zelený když vrátil 1

Omahy xooopárkodo vody Inu

je jim španělskou vesoicí Noviny

neodbírají poněvadž jich číiti ne
umí Mnohý vzdálí ae od avého

milý Toníku uvařit je musil a

bez vody by se li připálily
Pan Kaplan měl dvi króty

které budily všeobecnou pozor
nost Dva zdejší občaoi ae dokon

ce vsadili o pant kořalky mnoho

domova a rád by avým sourozeo

cúm nebo rodičům psal ale nejen
že neumí napsat dopis Čeiky ale

ani v jiné řeči Zajisté Že je to

smutné a nedá se to nazvati aoi

pokrokem ani vzdělaností Uspo
řádati nějakou hlučnou slavnost k

tomu není ani zapotřebí vzdělá

ooati vždyť i Indiané dovedou

české talířové rekordy
oa akladě u

C Svobody v Pnigiio M
Každý Čech který má graíoon měl by míli rekordy Čciké

z kterých by čerpat obveselení pro cbo a své známé Ti kteří

by si přáli vlastoiti hrací stroj udělají dobře když mi o ceny

dopíiou Každému na požádání zallu seznsm českých rekor-

dů kterých držím velký výběr

Objednávky na tucet rekordů

zasýlám rxpreioě vyplacené 37ma

uspořádtt hlučné slavnosti'
Nedávno svěřil ie ml soused

katolík Že bytu rádi zařídili ka

tolickou osadu Mínil totiž aby
se v Iaokin postavil kostel "Po

starejte se raději o Škola" po

— i
neléČfte kašel záhy dokud je v počátcích proč dáváte mu možnost aby se vyví

ilých počátku povstává vždy velké onemocnění První počátky souchotin úbytí a

ly byly jen lehké aastuzení chraptivoat obolavělé plíce a více méoě prudký kašel I
oSeverův Balsám

sjgkM pro plíce
vždycky ttfipravf zlo Jež Jo ziíkl

í každý
}na onemocnění plic Cena 35c a 50c

byl ve Čtvrtek a v pátek v Lín-col- o

nakupovat věcí do evého

reitauranlu a na zpáttěoí ceatě

zajel ai podívat ae na nás li y li
jame velmi potěleni jeho návště-

vou protola víme la fádnébo
nezarmoutf Kaidý kdo ho zná

ml bo rád a každý mu přeje Má

zařízený pěkný restaurant vlcmi

vymoiooatmi opatřený Jak mi

dělil míní ae na jaře podívati do

Omahy V tom případě jela bych

i ním Neopomenuli bychom po
tom navltíviti ctěnou redakci Tél
ae rouiím zmínit ie jiem od ko

hoií doatala dopil odpověď to

na můj poilední dopia do 'To
kroku Západu" Ale pisatel buďto

nechtěl anebo tapoměl ae pode

paat Psal le dopiiy mé bedlivě

pozoruje ale na ten poslední do

pia ie ai dovoluje odpovědít
Kdyby byl udal jméooodpověděla
bych mu písemně ale poněvadž

je té Čtenářem tohoto listu od

povídám mu touto cestou Ano

milý příteli i ji byla jaem nábo

lensky vychovaná a modlila jsem
e každodenně Ale nyní ul ai to

tak k ardci neberu Vím £c mnozí

lidé nevezmou jiného listu do ruky
oel katolického tím také se

stává že nedostává ae jim roz

hledu Širšího Nyní moozí ani

rozeznat! nemohou co jest dobré

a co nikoli Vždyť by ai mnohé

nemusíl bráti k ardci 1'sala bych
vám jeitě více ale myellm že i

to postačí A podruhé drahý pane

nestyďte ae za avfij podpia a jen
chutě podepifita ae plným jménem

Frantilka Otoupallkova

MOSINEE#Wiadne a6 ledna

1906 — Ct redakce! Zasílám

vám předplatné na "Pokrok Zá-

padu" a kalendlřkterý mi pošlete
co nejdříve S p Havlaaou se

úplně shodují V jeho slovech je

mnoho pravdy Přijel jsem do

Ameriky v r 1884 Asi za dva

roky na to odbíral jiem "Ameri-

kána" nějaký čas ale nevyhovo-
val mi Mnozí ti páni novináři

myslí Že jsme noviny v Evropě
ani neviděli a proto nám dávají
tu duševní stravu všelijakou

Později jsem raději odbíral noviny
německé "Deutsche Wart" Když

jaem ae odstěhoval sem do Wii
conainu přestal jsem brát i ty
německé Onehdy doital jsem
několik čísel 'Pokroku Západu"
která se mi velice Ubila Jsem

nyní "Pokrokem" úplně spoko-

jen Onehdy přijel sem jeden
vnucovat od Geringra a jezdil a

jedním jednatelem po celém oholí

Nevynechal anad ani jednoho čes

kého osadníka a všude vaucovil
'SfOřooit" Nevím jik pochodil
ale myslím ie asi velkolepě te mu

nevedlo Na idart
lnok Otto

ATKINSON Neb 17 ledna
o6 — Cl redakce! Máme ideu)
po tli dny počasí tak krásné le se

nám adá jakoby bylo jaro Pcnř-vad- l

jou nyní dubré critydovátl
ae na dráhu bodal sena tlačeného
Koma se sem nyní pfíváil mnoho

i vfcboJu a platí ae sa ni jlc

i#it#M#Mt(aiti#iaMiiiiiasiSitiMiiMiiMiniiiMt#iaiiiiii#iiim#MtaMniaaiitsMti#Mti#

"Byla Jsem stíženi lak obtížným kašlem Že Jsem ani Jist
ani spát nemohla a ustavičné Jsem slábla Váš Balsám pro plic

uskutečnil u mně úplné vyléčeni Anna Svoboda Tony Wls

li ten vítšl rnerák jak totiž tomu
Moravci říkají válí Vážil 38

liber Gcorge Jonái

LANKIN N Dak„ dne ao

ledna 1906 — Ctěná redakcol

Lofiského roku vyjel jsem ai do

okolí Mandan na prohlídku po
zemka Nechci popisovat cestu

do podrobná protože myslím že

by to bylo zbytečností Vyjel jsem
z Písku po Great Northern Ns

této dráze vlak není jízda příliš

zajímavou ba apíie nepříjemnou
Vozy drkotají jakoby ani po kolt

jích nejely Vnitřní zařízení kar

vypadá jakoby Jimovi Iiillovi

hrozil ópedek

Vytáhl jiem z kapsy české

noviny ale aoi čisti jsem nemohl'

protože řádky skákaly mi před oči

ma a já musel každý řádek třikrát
a vícekrát čisti Proto jsem rsdiji
ve čtení ustal Teprve kdyl jsem
v Caastlton přesedl mohl jsem ve

čtení pokračovat Zastavil jsem se

v Medíoě kde jsem ie selel a p

Joa Procházkou který domovinu

už zabranou měl Spolu vydali

jsme se oa další cestu Vybral

jiem si domovinu vedle něho a

také hned jiem ji zabral Krajin"

tamnljlí ae mi zamlouvá jest tam

též dovti uhlí takže ai každý
může zadarmo ho oakopat Voda

jest tam též dobrá a podá úrodná

takže farmtřilam usazení sí libují
Naše domoviny nalézají se podél

řeky Missnuri V řecck níž máme

nedaleko nalézá se hojnost ryb
všeho druhu Kolem řeky je též

les kde je dosti zvěře mezi niž i

jeleni a antitopy se zde vyskytují
Kdo je milovníkem honu netrpí
zde nouzi žádnou Nejbližší město

na druhé straně řeky Misaouri je

Washburn asi 16 mil od nás

vzdálené Vedle nás zakládá se

nové místo Cenitrkamž je výměře
na dráha z Mandám jíl uskuteč
nění dlouho trvati nebude Příští

leto to hodlám na pozemka tom

usadit a pak budu moci více o té

krajině sdělit Je tam ještě dosti
domovin k zabrání ale ty lepší se

pooenáblu ztrácí takže později
přibyvší přistěhovalci musí se

spokojili tím horším Srdečný
pozdrav všem čtcnálAm

J P Vávrs

MNKIN N Dik ao ledna

iyo6 — Ctěná redakce! Poslední
dobou všechno čtenářstvo zajímá se

o glossy p Havlátovy Někteří

je přijmuli a povděkem a schvaluji
je jiní je aaie odiuují Pan Ha

vlita ai vzal těžký úkol na sebe
Přál bych mu aby dodělal ai ně

jakých výiledkft ač často pechy
buji o tom Že by jednotlivec
mnoho dokázal zvláště kdyl mu

nškJo práci jeho katí O té věci

dalo by se mne ha pátt Mnohý
snid naintimi Cel nebylo o li
nati národaoiti ui dosti naptáaoř
Ano bylo dosti o tom ul pilno

-- —T- 1111 ——

Obnovené mládí— = Ostrá odpověď

Mnohí ttařřc p(íe le ae cítí "me utlád" k čtto dontanenie troi odpovřď o1 řtovřka
ffrtiuif prý mu dopomokl bterf ne di tti laUavíiiilc jchol poruRená

otiHtava nervová iiílnlla dráXdivtn a hrutim
SIHtelf rn tuíícím tUbi přepracované nrrvy"

xatfAVIIIf IVATnfi nílIftSItTI (Slevou v iklcuniiK mvll vxtiiuovtttclpin )inOUTUlUf iilfUlili IfUlOailla ku a obnovitelem celího kyitému jm rftincti
vjfatřednokteco Jct

Není divu 1 e ) tomto lku c't( jakoby
mntádl a íe i ailaWvi neboť on ijlétl obtfí- - ř A ILIAHné trivtní a nrporádkr aouatavj a (li adá OOVOlUV liGlYOlOna
blé Cíatl Jt to tičinkujlťí livotnl iilHtel „ fena II (X)' 'Cena 75 centů

Píchnutí na střeno— Člověk o berlích

Náhlá a otr balett na atranl Jřt fato irvnl
i-- i

Urav h iemul yimmMe tuto preeálelltý orgín berucce

Sevorův Silitol Srdco Sovcrův lék proti rcumatismu

Ona llOiX Crita Htn(

Yo vSecli líkiirniich ÍMihfo poradu riLirma JI
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mas
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