
NA PRODEJ FARMAn?fAlclrvlh Irnihll neho moku dobře jsa fii toho yž- -z

ké užitek mívá Dálo musíra se o 232 akrech u místa Bruno Neb

Popisná knížka
o South Dakotě

GRABTREE Ore — Ctěná re- - také zmíniti že nám odcSel kra- - Píkná výstavnost a ten nejlepií
dakcel Dovoluji si Vás zase tě- -

jan Josef Závodník tam odkud JIŽ pózemek v tomto okolí Musí bt
mito níkolika řádky obtčžovati nwií návratu Byl to jeden zě prodána brzy aneb bude vzata z

Jalc pozoruji žádny z tohoto naňc- - „tarých osadníků již r 1874 se zde trhu Cena pouze $8500 akr
ho zákoutí 80 k tomu nemá aby I usadili Bvlo mu jako vScm ji- - Též nřkolik farem od půl do

nijaký ten dopis do naSeho Pokro- - ným údílem bojovati za tu skývu dvou mil od Brainard Neb za

ku napsai ac jaK se aomnivam je chleba často s velikými potížemi ipo az $ou akr
nás tu hezká řada již Pokrok od- - Usadil no zde na čtyřicítce Více Půjčovna koní a povozů (Liverr

Nežli učiníte rozvrh ivé cesty do Soulh Dakoty vy-

platí se vám prohlédnout! li tuto knížku popisující
tát ten jeho předností a výhody právS vydanoubíráme A myslím rovnčž že vši- - 8i nepřál Říkával čím více rolí barn) v Bruno se vSemi koňmi a

chni rádi dopisy čteme neboť jsou t(m víCe hlava bolí Dítkám svým náčiním pouze za $200000
vesměs poučné bez strannických vSak dal řádná vchování abv obr- -

'

DulSí podrobnosti vám ochotnS

Chicago Milwaokee & St Paulurážek a sočení Veru kdyby ka- - n£ni vSemi včdomostmi snadno sdělí P J Zeman předseda
ždý český časopis vzal si za účel mohli vejiti v zápas se životem Bruno State Bank

uveřejňovat jenom takové dopi- - Říkával že dítkám dátl vychování 15k3 Bruno Neb dráhou

padalo by to s tím naSím národem rodičů rozum ten jim prý dá již líODtt PFOliail ToS PQZCIliei DCD ODCDOÚ

zde daleko jinak Není účelem Svčt Proto jeho dítky byly mu Heíáleil na tom kde te naUzá

mých řádků rozepisovat! se o tecn- - vždy jen ku cti Byl Cech Majetky a obchody vloho druhu pra
to vířífích to milíírád nřenechámMnW tvwnliv 7íl mhfi aidr_ 7n duli no rychle z hotové ve voch ti- -

íinť-- f'n n Un Pftlrrolrn mohli LvS1 1V„„ ™ l„n„+ V„i„ trí Rtech SpOjWch St&tft NcfioliejtO l'l

Bude poslána zdarma vfiem kdož ee o ni zajímají

1'ofitovní lístek na níže udanou adresu vám jí dostane

Nedávné prodloužení železnice ikrze Lymaa

Co South Dikota poskytuje neobyčejnou příležitost

Kupte ei lístek od va&ebo místního jednatele
avíak trvejte na tom aby vyitaven byl na dráhu

Chicago Mílwaukee & St Paul

v C1 xwmucii wjri ua ivuiV- - u(]ote hotovéviř ft „ft Q ccn„ Zl
inn ii vzíIv nnn fonzphnfi čnkam 1 1íWm JiHítnvX vn Wimlnn Ttnl
Jsem jist vždy že přinese mnč Mjž mu zemč lehkou Když syno- - 01lcotO-l- l líOlipltl
mnoho zajímavého a že se pobavím vé nesli rakev se zesnulým otcem jakýkoli obchod nb pozemek kdokoliv

i nonč m! A nvnl nčCO Z naňehO mňlolrrlo mohl nWotx n nl&? koukoiiv conu uoio mipiHine
zákoutí úroda byla obstojnábínožství občanů z blízka i z dáli t£! 1S 4 Farnao St

OMAHA NEB

P A NASH

General Western A?enttanze si arman narutau nemonou vyprovázelo mněno Krajana na po- - I3 TAPPZvlášt5 sena byla veliká hojnost slední cestč — Jsem stále žádán Jo!w3co-- ' jitiBramborů je rovnčž místy dost Ubych do časopisů dopisoval lis Kannaí Afenue TOPEKA KANíí

takže o ne nouze nebude Chmel Mnohý bí myslí že je to včci snad- -

se též dobře vydařil a rovnčž ovo- - nou ale není tomu tak Psal jsem
co jo nadbytek Celkem vzato gest dopisů do jistého časopisu
letošní rok je' uspokojující VSe ale že to nebyla samá chvála na

rm li i a
bylo by dobré jen jedna vec mno- - hez]y dopisy mé místo v ko5i Je I
hého mrzí V na&em okresu si to- - to opravdu mrzuté Když jsem y es
tiž uvázali na krk prohibici Když chodil do školy říkával nám náS

nyní dostane nčkdo chuť na nčja- - učitel: ''Na sluiínou otázku dejte
kou tu kapku toho pitiva je nu- - vždy sluňnou odpověď na Spatnou Kde naleznou nemocní své uzdravení?
cen nejdříve si zastonat jít k pak nedávejte žádnou a tím dáte
doktorovi a ten mu po bedlivé I

nejlépe na jcvo že se vím otázka

Iprohlídce předepíše recept na ta nelíbila" To je ovsem prav-pai-
nt

nebo na půl paintu dle to- - da ale myslím že je lépe říci co

ho jak se pacient cítí Pak jej s gC nám v té otázce nelíbilo tak
KM K A Mrir W MIKtím pošle do Drug Storu kde už aby tázající mohl se podruhé chy- -

PCImu to připraví Rozhlédne se by by vyvarovati Stůj zde za pří
l irtw'iiii'gywf3 ůi£SL' ho žádný nevidčl a ochutná co mu klad stará známá povídka: Otce

vlastně ten "drug-storák- " naml- - a syn vedli do mčsta osla na pro

Vo ttU AnTÍc? nx zí v Skcrými národy najdftte početná lide

kteří IriVc na Tfviu' MM a danlivfi ncvylcViU-ln- nemoce chodili

od doktora k doktoru kupovali různó patentní v novinách a kal"n-cMříc- h

vychvalovan4l(ký uni m rhzná Idícbní ústavy a nikde

nenalezli pomoci fiMvSiuU: museli draze zaplatití tak že porzc
kvó pcníe zlrallli

DOKTOR NKVÍ JAKO DOKTOR to ať si každý dobře

Jeden Htiuloval mnoluj druhý mní a mnohý pouze pro

zísMní titulu Tak so stalo h: mnoho léčební ťistavy c v hmc-ric- e

byly založeny lidmi kteří se starali pouzeopenfzo licniociljf h

nikoliv o jejich zdraví
Kam tedy m obrátili v případu ncmocel Na tuto otázku je

lfchkin jfdnoducbA odpoví-iť- : Nejlépe uřiníte když se obrátíte a

plnou
ďftvtrou na nejbtarSí a nejbpolfhlivčjSÍ léčební ťittav a to jo :

Dr Colliňs N Y Medlcal Institute
140 W 34th Street New York N V

chal Je-l- i to k pití tu aby se to I

dej Otce si sedl na zvíře a syn
nerozbilo je nejlépe hned to vy-- 1 Sel podle nčho Kolemjdoucí lidé

pít S lahvičkou hodí se někam hubovali otce že si sedne a syna
do kouta nechť si ji kluci sebe- - chudáka nechá bČžct pěšky Tu

LÉKAŘSKÁ KNIHA

VŮDCE KU ZDRAVÍ

Juto-l- l neniorní n chfftn vfiitřl Jukou
tuMimrt nt lil'to ni plodilo
kniliii ktorí potí ilnávii o rAný'h nn

rinclrlt v niž iri)lilvctiý proř l)r
li C tuliím imiinl mnuho dofr
niívoilrt ku rachnviiiW iilruví KinliU

ohrlríll řilarin a polMIiiilrlfl inUt
nňkolík pulixvnlnh imíinrk

Emm inlll utilflčnuii (kuinkn knihu

'rou beztoho doma k ničemu se vvměnili si --

svoje úlohy Syn si

nehodí U toho je ale chyba že 8edl a otec Sel pěšky Leč opako

žádný doktor nechce recepty za- - valo se to samé Slezl tedy i syn
darmo psát a rovněž i prodávající a šli mlčky podle sebe Ale i tu
chce z toho míti značný zisk Kaž- - jo lidé zastavovali posmívajíce se

dá taková nemoc přijde při nej- - U dva oslové vedou osla třetího

menším aspoň na půlák ne-l- i ví- - Z toho může poznat čtenář jak
ce Ostatně af si nikdo nemyslí svět soudí Proto milý čtenáři

a dostanete tu nejlepM lékařskou pomoc a nejlépSÍ léky které nikde jinde nekoupíte Toto jest jediný

jistý a bezpečný zpnsob jak možno docílili wplnlio zdraví Proíessor lékařvtomto tistavř proskoumá

vaši nemoc dle popisu a připraví vám léky která vás jistfi uzdraví jako uzdravily tisíce a tisíco jiných

že u nás je tak zle Do druhého najdeš-- H nějakou chybu v mém
ČUv3t€ ío pi£ ujclrfivMií lidé o tomto úhUiv&

okresu máme blíako: za den se s dopise odpusť mi laskavě Uvě- -

Tylcná z nebezpečné pllciií ncinoco
Ryl nomocen na ledvinypotahem snadno vrátí někteří i dom si že to nedělám z umělosti

za půl dne Tam dostane od piti- - ale z neumelosti Když jsem se

va vše ani nemusí stonat Co se narodil zavolala babička otce a

týče společenského života ten je pravila prý k němu: "Tomšl

zde nyní velice hlučný Zábavy pojď se podívati na 12 liber těžké- -

Nw Rocfcford N DaU„ 8 Dubna '

Clíný patiii Doktore I

Vidftt Vím divám {a Jsem polilnf y

od Ván přijala - títiorn ktero ln nlo

iiiívodu utívala Ni!talu Jkoiii bnnil proto

tujaornehiilaffirovuft poalat avojí ppt
t ktoréiťítnlto Jak Jíem ícaílola

Hed níkoilka móslei byla JKm tuk nmo-rn- ii

a hnbonl že bylo na mni liomy viIM

Ani iiflvdn Jak e Vám miítn podřkovat
fn Isia tuno Euchránit nd ihlň mniti Moji
iiMlifioaJAaainanriiířla iiilní níídí ib na
vvlřínrii a pfnns vy istn mnu uzdravil

fistíívAm Vám navídy vdřfinS

Aneca Dtiřek New Rockford N DaU

Allunlown Pa n Dubna 'ofi

Milý D Doktore I

V8 líky Jcru ipotfubovftl a Jmsiii

(íplní nrilnivll í boleni v kflíii t leilvl-nic- h

Na dftkftu převily janllíin VAm hvdii

poHolUini Jo Jo mna vylili a připojují

tóchio nCUolik řAilkfl kmré mUM uveřej-

nit v íwopiHccIi iby krajany v if (pudu
vfMťill kam 14 mají oliiutlti potíme

Víií oiUlíiii JnTomeh
311 So Yordttii St AUentown l'a

střídají se jedna za druhou takže ho kjuěinu" Otec prý si šůupl a

iest zde dost a dost veselo Máme řekl: "Nu v maštali mám dva

zde také českou kapelu-
- Řídí ji bulíky tohle bude třetí" Nu

pan Kroulík a skládá se z devíti nelituji ze otce nechte! ze mne

hudebníků Hoši hrají jen což míti nic učeného Je beztoho těch

A proě by ne í Pan Kroulík je učených lidí ve světe dost a dost a
TrpM na zíduchu (astmu) a broncliliis

Trpél na chronický reuinatizmushudebník zkušený Jen se hosi mnozí z nich nejsou k užitku zad

tužte ať dokážete těm Oregoná- - nému Pracující lid pak ten

Wtn 5a ti "Bííhunks" nezůstanou možno notřebovati všude Kdo
—W - -

nikdv v"nicera pozadu Pro ten- - zbudoval tuto zemi? Byl to pra
tokráte musím již dopis zakončit cující lid který učinil Ameriku

Jackuon Mlnn 4 Kvitna

Veloctfiný p 1'rolewnre I

Víuleilfk niio M'''''1' U Ván junt l
(ílllm vnlnil d"lre k'l pf"ll ťoloml v

lunou pominuly l"ik'' '1'c'Aii( mne vli

liřiiblříillii Ijimii(v1 jKrin ' flHta

varn miirlintiiiy Mbo ml ki'l' řikul kilo

tuna upaiřil Teď vylilíilm v Ivitíi dohře

inuia přúil b tllvl Jiik ÍHBin Utohl lak

lrry uxltavlii Dudu V i in povdiičný po
rrty5 Uvol nu vale vyWml

S ilctou jm llubf u pteilct přiti'1 v45

Henry Sírový
JackHon Mlnn

Ctóný pane ProloitBore !

Kladu nobfi ra povinnost nvidomitl Vin

a zárovuft Vím poděkovat! ra dobrodiní

ktr Jutu mi prokázal íe mní vylřil
C Roumatizmn na který Jiu trif I níkulik

roku Nebýtl Vafilch a dobré" rady

jsem přehvédfeii ío byrh tipt"! nadále

Reumatiíini in Cbvála p Holiu vfirky

bolesly mnu opiictily a tuk veřejné rliválíiii

a odpot uiii)í Vás co lókaře ktetý bl tolio

právem niHluhuje

S (íctou
Marko Lepctlch Olta la

Srdečný pozdrav všem čtenářům tím čím dnes jest Dokud bude

Pokroku jakož i ctěné redakci brán ohled na práci dokud bude

Frank Vávra každý pracovitý člověk vážen do- -

tud bude blahobyt této země roz- -

WESTON Neb — Ctěná redak kvétat Mnozí nás stálo napomí

Minulý Pátek přijel jsem dohaji abychom dali syny studovat

AVeston a tam napadl jsem dávné- - ale myslím žo není vždy dobře dát

ho vašeho odběratele p V Krav- - děti na studie Učený prý se

ku ' Ten také ochotně předplatil vždy snadněji uživí Dal jom
lit no kIúvv: "Je to mož- - tedy syny také učit ale když jsem

Yj Uin& z žaludeční nemoci

Vuleetiuýp 1'rofunuřnl

Nfmiliit !i'ii ubych VSin navycvIU tmí nxWťlrřníiU diky

l vylíiiU iík Imruby „diiwtl"
v n kmioti ifinryi I rfcy

iwm-i- lrífUmMiim"i:b lktoiň l'k in U li v!o

lUiH -- hu l kUi imii k Vím um iul r dt jIiU lm di--

PoiuIii" i" i tu In Unii v Uk ktkii f udisiU I

r oliil lliU J t oíIiupulVUí kitd um kl k1 HBUnttm

ubiílil 1"M k im O S lilttliik it tu t"U

Mrl Vrlvi Nt rils Cl

'h tyto listy a podobizny json praví a ne

vymvMfné za to su každému ruří rdobných
potU' kovacích listů dostAvámokiiídý týdt n na sta

ale jt n ni kt é s tlovokuiím uzdravených lidí se

uvťtťjnují v řasopisech co ukázkané aby ti lidé dávali ten list tak viděl že to nevede k žádným vý-Wn-

Je to opravdu dobrý list uledkňm vzal jsem je domů Ale

daleko U'ťí nel byl i% Rosické- - abych se přina! vidor tomu U

y " lov( lal mi ieítS jiné věei jsou učení neumějí tolik co ti ne- -

jt l vk nechci ani opakovati
Po-liuV- nl Jeden dal s do lámáni

MAra mu: "Jářku pane Krav- - korný aK tu máí tVrte kropáě

i t ivv Pokrok měl amé řádní I ruka mu otekla uruiitutu
- ~ " ~ I

Jako ty tUlco trpících h)1n uidruvcuo tak JUtojt lo l vy mhicto býtl udraven třeba

Ute butlel vndalcu na tUíce mil Vm tka co mMo uhniti v plipadu nt nuu i j st i V pit Unklailnfl

Ivoit dopU nv nižo uvHb-- adr-s- Chf tvli obdrít-Ht- y nol- - leky ktrrá mou
n uuK a

íikl--
yust

k iainí a kuní jsou pro kaídba xvUiU5 piipuvované l'l-t- o cesk) m tuta adresou

Dr E C COLL1NS
M HIIICA1 IAS'1'ITUTIC

140 West 34th St New York N Y

I ítJiu rVHiiiy UM Jtd vui tO hJ rtw iv 5 ha P4ra V JlU id to hvJ U i hml miH- -

Hrdaný iKtítlrtkV
platiď (ulWratfle byl by na tom ílápl kňň m iih
dakko b'p Jo v5sk wnoho ry- - třmi umnými

vuknýťh ab málo privnýťh" vžtm Strnářura

i

Joaef Kašli

ťiL tli fHXhllilULt a Hni ttillň
x m i'A tiPiiIk dvou ta vťUki ui'iil miU iou

MrmiV I'n Kuvud4 lu-t- uv LW natuicuU krl Mne
t i i i k„4 ití hiJimchtnetil iKutun--l Vr Auguit

i i U m Kníi 1 mhuřte r UruUh

Wtis M ukoUli tudy ícnťlb' kd


