
la na mé drahé rodiče sestryZ přátelských kruhů
bratry a na celý můj domov tu so

NOKWOOD Minn 1) prosince
me srdce zarmoutilo a nutilo mne

abych se vrátila již zpět ku svým
milým Konečně jsem se tedy

díc Ze pojedu po Main A dobro značné" protáhla
'
První den ujeli

jsem udělala neboť so parník jsmo 218 mil druhý 328 třetí

Kaiser Wilhelm der Grosse srazil 303 čtvrtý 313 pátý 317 Šestý
s lodí "Orinoco" při čemž něko- - 350 sedmý 313 osmý 327 devátý
lik osob přišlo o život Ale přes 310 desátý 218 jedenáctý 282 a

to všo ani naše loď "Main" ne- - poslední den pouze 22 mílo Dno

byla ušetřena Uylo to poslední 22 listopadu jsme přijeli do New

zde 2 obchody so umíSeným zbo-ží- m

2 še žolezářským zbožím v
nichž se též prodává polní nářa-

dí jeden bank u teď stavěli nový
hotel a restaurant Ačkoliv jest
zde v okolí dosti Čechů přece vše-

chny obchody naJézají se v rukou

jinonárodoveň povětšině Němců

— Ctěná redakce! Jest mou po
vinností abych vám oznámil že

rozloučila se svými přáteli a vSe--

známými a dne 4 listopadu
jsem kalendář obdržel Těší mne

velice neboť jest v něm mnoho
den naší plavby V 11 hodin dovydala jsem se ze Zamberka na

na zpáteční cestu Do Perlina
krásného čtení Děkuji vám za Ani anglicky časopis nám zde ne poledne když jsme zasedali k

udál se pojednou prudký
schází - Minulý rok byly hnedle 'jsem přijela ti listopadu a zdrže

vaíi ochotnou dodávku Jsem

spokojen úplně jak s kalendářem

tak i 8 vaším "Pokrokem" Přeji
naraz isení ani k uvěření jakávšechny úřady zastoupeny našimi' la jsem se tam dva dny abych si

krajany Tak za assessora jsme prohlédla krásné to město Pak to bylo leknutí pro všechny cestu

Yorku Tam jsem se zdrzela dva

dny abych si také toto velkomě-měst- o

trochu prohlédla naěež po
kračovala jsem v daSÍ cestfi k do-

movu vlakem směrem 1c Niagara
Kalls Tam učiní vlak 20 minut

přestávku aby každý kdo si pře-

je mohl podívat se na ten nej-vět- ší

vodopád na světě Pnk

jící Kde kdo vyběhl na palubu
měli mladého a váženého krajana

i

jsem nastoupila další cestu do

p Jana Savlíka kterýž ač!
jcstjMrém kamž jsem přijela 8 Msto- - bera jméno Poží nadarmo neboť

myslel každý že se už topí Nezde jen krátkou dobu asi tři ro padu veeer de jsem dva dnv
ky přece byl zvolen velkou vět- - čekala a 10 listopadu jsem vsedá bi leko mne seděl jeden pán z

jsem jeja na Chicago a ncKOiucMinou neboť jej volili nejen Ce-

chové ale i jinonárodovci a my

la na loď "Main" Plavba přes
moře trvala nám 12 dní První větších měst a v každém z nich

Chicaga který se dal do náramné-
ho pláče a nářku že prý už je po
něm veta Hyly to tři prudké ná-

razy jež zavinila jedna plachetní

slím žo i na přesrok bude muset
zastávat úřad ten neboť jest s ním

každý spokojen a zároveň má na

jsem se nějaký čas zdržela abych
si je prohlédla Posledně" jsem so

zastavila v Cedar Kapidsích la

dny byla plavba krásná ale asi

od poloviny oceánu až k New Yor-

ku stihaly nás veliké bouře a

mlhy tak že některou dobu když

oď Vrazila do boku naší lodi a
ději ze iMiiJe zvolen za okresního prorazila ji na třech místech Je- -
klcrka Pan ňavlík má rodiče v

vám mnoho Štěstí k vaší práci Na-

psal bych také nějaké zprávy z

našeho okolí ale není mi možno

MámC domid bolavé dva pruty u

pravé ruky což mné velice překá-

ží ve psaní S těžkém píši toto

Prosím tedy za odpuštění Až

lAidu mít zdravější prsty tak něco

napíši H pozdravem
Josef Husák

WiOOMING 1'KAIKIK Minn

9 prosince — Ctěná redakce!
Poněvadž mi předplatné dochází

obnovuji je tak aby raní milý ča-

sopis vás i dále přicházel Jest
to opravdu laciný a při tom po-učn- ý

a zábavný časopis tak žo by
neměl scházeli v žádné české do-

mácnosti Člověk e v něm do-

ví jak zde v Americe Češi pokra-

čují Naleznete přiložené před

jsem se dívala z kajuty dolu na len otvor byl asi 8 stop široký a
10 stop vysoký Jediné štěstí bvlookolí Limvood Neb — Seno jest moře nebylo ani vodu vidět Ji-£(- o

hodně drahé neb louky byly Lak se mi to na lodi dosti líbilo že jnmo byli na nízké vodě tak že

a pobyvši tam dva dny jela jsem

pak už přímo k mým drahým ro-

dičům kteří na mé na nádraží tou-žeb-

čekali Tomu kdo jakživ
necestoval a přes moře so nepla-

vil přála bych aby toho takó
zkusil Uviděl by mnoho vzáe- -

moc pod vodou tak že se tráva voda nemohla do velkého otvoru
nemohla sekat Koně kteří váží toho vniknouti Ale do té nej- -
1200 liber stojí $300 až $'150 spodnější díry se hrnulo vody

dost Námořníci však ihned dí- - 'ných věcí Jen aby takó vSe vo
Nám se zde dosti líbí Pozemky
tu nejsou tak drahé a pro rentýře ru ucpali a vodu vyčerpali tak že

jest zd1 mnohem lépe než v Neb

Je pravda že to v kajutě stojí o

mnoho více za to je tam také jiná
obsluha a pohodlí Každý večer

jsme tam měli koncert a při tom

jsme si mohli také skočit Cestu-

jícím v mezipalubí není však tam

přístup dovolen Též vám musím
sdělit že mě moji přátelé nutili

abych jela raději po lodi Kaiser
Wilhelm der Grosse že prý dříve

přerazí moře Já jsem docela ne

se cestujícím kromě velkého pole- -

kam ničeho nestalo Cestujících
rasce Než už musím přestat
abych měla co psát podruhé Zdra-

vím srdečně všechny přátele v So
na lodi "Main" bylo v kajutě 213

zdraví prodělal! Tolik h vámi

sděluji z své cesty
Emma ÍTdlinkova

Zlé nastuzení spojené s kašlem

jest znepokojující než nejhorší
nastuzení a kašel vyléčí se snadno

ai rychle Dr August Koenig'
Hamburger Prustthee

platné a doplatek na národní ka v mezipalubí 22ti 1 Násled
lendář Peěírkův Zdravím celý kem velikých bouří a husté mlhy

musela loď několikráte zaraziti a

Omaze zvláště ct přítelkyni pí
Horáčkovou a pí Dienstbierovou
dále přátele v okolí Linwood ja-

kož i p Alberta Černýho a jeho
rodinu Znamenáme se v úctě

personál V úctě

Annie Blažek

8JLVEII LA KE Minn ti pro

chtěla přání jejich vyhovět tvr kolik hodin stát čímž so plavba

sinee — Ctěná redakce 1 Myslím
že moje předplatné končí snad již

Joe a Antonie Dufek

b n=?i _ n ' n_n
(íEAKY Oklahoma — Cténá

redakce! Musím také něco na-

psat o našem státu u zdejším po-

časí To poslední je právě do-

bré pro lenochy nemusí nic dělat n n n n n C?ono mmfyJeden den prší následkem čehož
11je druhý den v poli mokro a třetí!

den prší zase A tak to jde stále [

Oklahoma prý neměla za 15 rokůj
tolik dešťů co jich má nyní v ro-- j

Snad nic tak nesehvacuje a tolil ncseslabuje tělesné i duševní
schopnosti člověka ve všech směrech jako velké bolesti hlavy Po-

lení hlavy zabraňuje nám vykonávati náležitě naše povinnosti' Po-k- aí

každou zábavu Nemusíte trpěli neb v každé lékárně můžete

co jednom Úroda byla dobrá na i!
všecko a korný jsou znamenité
Bohužel že ceny jsou nízké Kor

dnes tak obávaje se aby moje čí-

slo novin nezůstalo v Nebrasce

přikládám dollar na předplatně
na "Pok Záp" na velice laciný

poučný a zábavný časopis II

nás je "Pokrok Západu" milým
hostem a snad bychom bez něho

nemohli ani být Také se musím

zmínit jak se tu máme Inu

dnes právé kouká to venku jaksi

Spatně Včera spadlo drobet sně-

hu a dnes už z něho severák dělá

hromádky Tak se nám bude

teď Spatné jezdit — nepůjde to

ani na sáních ani na voze Úrodu

drobného obilí jsme měli letos ob-

stojnou za to však velkou úrodu

korný a bramborů Co pak Vy
tam v tom Oregonu neodbíráte

nikdo "Pokrok Západu" že ne-

mohu odtamtud nalezli v "Pokro-

ku" žádného dopisu! Jen pište
také! Mne Orcgon zajímá Mám

farmu prodanou a na jaře so tam

chci přestěhovat Zdravím vše-

chny čtenáře a čtenářky tohoto li-

stu V úctě

John K Jeřábek

ná bílá byla 31c a nyní jest 27c
buši žlutá platí o cent méně pše
nice byla 56c buši nyní je COc

oves platí 25c až 28c máslo 20c
lb a vejce 25c tucet Oklahoma

J si zaopatřiti

I SEVEROVY PRÁŠKY

j proti bolestem hlavy aje dobrý stát jen je třeba aby- -

chom tu měli dobrý zákon jako jo

jinde Moje žena dvě dcery a

malý chlapec jeli dne 18 září do

8
neuralgii

Ohio Dne 17 září koupil jsem
jim v (Jeary železniční lístky a
dne 18 září v 8 hodin ráno přijeli
do Kingfisher kde se vlak s nimi

sřítil do řeky Cimmaron Bohu-

díky neutopili se ale byli pod
vodou hnedle hodinu a přijeli mně

Jest to čistý úplně neškodný vědecky složený lék Jeho oblíbenost dokazuje že léčí
skoro všecky případy Abyste se přesvědčili úspěšnosti těchto prásků v v případech
bolení hlavy a neuralgie zeptejte se lidí kteří jich' užívali Naše četná dosvědčení odů-

vodňují úplně toto tvrzení 12 práškňv v úhledné krabičce stojí pouze 256
zpátky všichni nemocni A za to
za vše dali jim present $850 Ale

kde je zdraví? To už snad nikdy
mít nebudou Proto ale dělám
co mohu Kupuji léky jestli jim
ale pomohou to se teprve časem

ukáže V úctě vám oddanv BOLESTI

V ZÁDECH

Frank Wosika

IIOWELLS Neb — Ctěná re- -

dakce! Sděluji vám že isem se

BOLESTI

NA PRSOU

tčmér vždy doprovázejí

nastuzeni plic Rozumný člo-

věk nezahrává si onemocni"-ni-

plic nýbrž ihned ho utíká

k vhoduému leku jimi nudo

vil pochvbnost jest

BOLESTI

V ŽALUDKU

jsou často výstražným zname-

ním že zažívací ústrojí jest ve

velikém nepořádku Jako pří-

jemný a úspřSný prostředek v

takových případech osvřďHla

sa vždy

šťastně návrálila z Evropy do

Spojených Států V naději že se

zavděčím ct čtenářům t I uvá-

dím zde některé dojmy z této ce-st- y

V Čechách dařilo se mi do-

sti dobře {to celé ty dva roky co

jsou neklamným znamením in

e vyvljl vážná uřjakii choroba

ledvinová Jpst jfbtfi vli-- ji-

ných {fÍ2nakův ale v facky- mo-

hou bti zapuzeny a váS pHpad

vyléčen včasným a pravidel-

ným uiív&nim vhodného lťku

jíral jest

VESTA Minn 7 prosince —

Ctěná redakce ! Váš" kalendář

jsme v pořádku obdrželi díky
zaň neb se nám moc líbí Při té

příležitosti mám za povinost svou

sděliti vám a čtenářům t 1 něco z

našeho okolí Zdejší krajina jest
maličko vlnitá většinou ale rov-

ná tak že opravdu radost pohle-

dět v letě na pole neb jest viděti

široko daleko Letošní rok jsmf
měli velmi mokrý tak že se stěží

mohlo zasít a pak to jc-št-ě vymo-

klo a co nevymoklo tak bylo zka-

ženo ve žních Přišly totiž velké

deště a ještě větší větry v násle-

dek čehož obilí lehlo tak že se ne

mohlo ani sekat Ale přece to ne-

ní tak zlé jak se zdálo neb kdo

měl pozemek výše položený měl

přece úrodu dobrou Pšenice sy-

pala od ti do 15 bušlů oves od '$)

do 50 a len od 10 do 15 bušlů po

akru Okolo nái již mlátičky
aě ještě pml týdnem bylo

je ídyíet (

Ale asi 6 až 8 mil od

nás jest více jak po!vi f obilí j
št? mlátit ježto pro mokro tbyl"
U k mlácen! pki1'- - Korná

i! a od JO dft 50 bušlů po akru

pldtl i ni 3V áa buši pšenice

platí 75i ov? 2c huv libra řc

kachny & alepicp a kuřata f
mifttrt JOt vejť JOa tu--- t !

nčiÍ4 iuAiup bií hí ndíi á toAme

jsem tam dlela a všude se mi také
lost líbilo Tamní život spole

čenský je veselý a zábavný zvlá

ště ve větších městech v Praze
Pinč Vysokém Mýtě Litomyšli
Králíkách Hradci ale i v jinveh a

SEVEltUV SEVERŮV

Dalsám pro plíco

SEVEKOVA

Žaludočni hořká

Cení 304 J fM)

Wi mm a later
jiných niMeeh mě to těšilo Ale
musím uvést i že je tam víudo vel--

drahota Kilo vepřového ma-- a

htoji tam í0 krejcarů hovéíílio
Vru lua jť a j"!

0 kr a vůW všechny potřehv IkyohviUké jvni tam ueohyčViuí
U mtIi lékárníků LťkalSiú porada ztlanuaIrahé Pokud se však víelikOh St

lábav týče ty jiou tam rozkošné

Ty pouti ty oMinky a ta police
ní jak j tím mají lavedcny
mní vidie famlotiviilv Kdvl

jnm j t k při tmi víciu vřjwomu'' íW


