
6 Pokrok Západu
Pivovarnictví netrpělivě čekati a vábila ho jakoOD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ

um 1 panem niaaKem jak on
v Hospodáři píše že zde má mít

jeden oči otevřené aby viděl co

Zvěstujte zprávugr
Mladým 1 starým že staré spolehlivé
Dra Petra Hoboko Jest zasazeným do-

mácím lékem v tlsicich domovech
Přebírá misto lékárny a lékaře Jest

vždy připraveno Zastavuje vývin nemoci najed-
nou ušetřuje tak starosti a výlohy Lze Je obdržet!
pouze od mistnich Jednatelů Nenf-- li k dostáni ve
vašem místě obraťte se písemně: Dr PETER

FAHRNEY 112-1-14 So Hoyne Ave Chicago 111

Adresář spolků
Česko-Slo-v Dřlnické Podpor Jednoty

pro severozápadní státy:

Minnesota Iowa Wisconsin Nebra-sk- a

a obé" Dakoty

Ulamí Jednota v MontRomerr Mina
odbývá sví schase kaidoa 4 sobotu v mesid
nni r vBtunnaott o večer velkopfedseda
vj ractor veiaotajemniK rr Mixa

ik Jos E Sokol Velkopokladnik Jo
aru kb

í I T Montfomerr Mina

udbývi svá kaidoa ftvrton nedáli
mésícl Fredseda Jfr K stánek Tajemník
Rr Mixa Úíetník Jo B Sokol Pokladník
Tomu Havel

Čís II Mladaceeh v Le gaear Center
Minnesota

odbývá tri wb&Ee kaidou nedéll v městrt
síni IOOP Předseda Jakub Kreník tajemník
V Stenán Lexlnaton Mlnn Metni Jan Bl- -

cek pokladník vac Kráva

Č III r St Paul Mlan

odbývá tvé schli kaidon i středa v tuMd
PFedseda Th Clníera: tajemník FJ Pavle
ka 457 Oanton St áíetník rr Bělka KM t

Paul Mlnn

Karel Harlítek Borovský ř IT v

Minneapolls Mlnn
ortbf vi svá och&xe každou 4 neděli r m£iH v
ínl i tfil oorner f Washington & Cedar ave
oo rreaseaa jan bviuk uj Aujfiiit Menm
hii si so doici joaer roso i aeiitn k rr
Jindra

Č V v Horé Praze Mimi

odbývá své sch&ze kaidoa 4 neděli v mesinl
Pfededa Vojta Chalupský taj F J Novot
ný atetolk Václav PjmrI pokladník Jakub
pvoxxia ew rragne Mlnn

Komenský i VI v 11 ayward
Minnesota

dbývi své nch&z 1 neriJílI v mhlri Přrt
Jos Prll domree Jos Funfár tul K
Olenvllle Mlnn nfetn k i Kuívra poklad
MatJ Uenei OftHand Mlnn

Karel Vellkí i VII v Nové Třeboni
v Minnesotě

odbývá tvá schfize každou 4 neděli v měsíci
Předseda Jan Klein pokladník Josef Nový
iScetmk Jan Fllipek talemnik Jan Jindra
niiKeney ia oueur uo aunn

Č VIII Rovnost Ona tona Minn

odbývá svá acb&te kaidon 1 neděli v mesicl v

siní Č 8 P 8 Předseda V Martinek tale
mnlk Anton J VhAoiis ořctnlk Kup-- I Hitig-hot-

pokladník Josef A Stránský Uwatona
Mnn

Č IX feská Koruna zlatých dolfi

v Pine Cltj Minnesota
Předseda Anton Pávek místopředseda JnW Lovčik talemnik Jm Bartii b :! Hepoun
Min ůíeinik Leopold Haberman pokladníkťrant Pávek

í X Čechoslovan v Olhla Mlnn

Předseda Josef Lepelka místopředseda Mat
Petřlíka talemnik p'rnnt W KvAch hn vn
Ollvis Mlnn níetnik Bedřich Kotek poklad-
ník Vácslav W Hiovhart

Oílíl oltrů otrnmfswliu

KfBIlIl 3 Z6l6nin

Xa§e stromky rtstou

siréna na svůj černý vlhkostí pro
sáklý klín

Zpod slaměného roztrhaného
klobouku vyčuhovaly prameny se

divých vlasů slepené potem a po
dobné bílým šňůrkám Vyvstá
vající brada ježila se rovněž šedi

vým porostem Oči byly vpadlé
vpadlé byly i tváře Na skráních
na Čelisti i na vyschlé Šíji rýsovala
se sta vrásek v neforemnou šířku
a vrásky ty byjy podobny oněm

příčným liniím iaké vyhlodává
mol na deskách staré knihy
Za každým trhnutím koní sta-

řec zavrávoral jakoby měl upad- -

nouti Těžko bylo uvěhti že on

pluh řídí spíše se zdálo že pluh
poskytuje mu oporu a vleče ho za

sebou

Přes tu chvíli koně se zastavili

pluh se zarazil a stařec dusil se

suchým bezezvukým kašlem Ka

šel ten podivně připomínal tupý
ohlas jaký působí zatloukání hře
bů do rakve Ale sotva kašel u- -

stal koně s namáháním Šli dále a

lesknoucí se železo vrývalo se do
země odvalujíc černé hroudy v

právo v levo Oráč nepomýšlel
na odpočinek a bdělé oči přenášel
se země na nebe porovnávajíce
jak velikou cestu mají ještě před
sebou pluh a slunce
Sinavé jeho rty a bezzubé čeli

sti pohybovaly sebou jakoby cosi

přežvykovaly Ztěžka šla mu z

úst slova Seplavý jeho hlas do- -

étal chvílemi až ke mně

"Uši mé ohluchly oči nevidí

Ježíši milosrdný smiluj se nade
mnou! Nohy mé už se nehýbají
život můj se končí Ježíši milo

srdný smiluj se nade mnou! Srd
ce mé zemdleno a sevřeno slzy
všecky vyplakány Ježíši milosrd-

ný smiluj se nade mnou!"

Tohoto starce odříkávající lita- -

nii umírajících viděl jsem před tý
dnem v městečku Okresní lékař

prudký to člověk který ubožákům
udílel poradu v zimníku co zatím

oni s nepokrytými hlavami stáli
na ulici mluvil k němu zahaluje
se v kouř doutníku:
"Do truhly s vámi dědku do

truhly! Vida ho sto let je dě
douškovi a ještě se mu chce žít!"

A šedivý vesničan potřásá jen
bílou hlavou sípaje hluše:

"Oj velmožný pane oj "

Uzřev tedy starce toho při prá
ci nemohl jsem se zdržeti vý
křiku:

Uzdravil jste se otče jak vi

dět chodíte za pluhem!"
Stanul nabral do prsou vzdu

chu a hlasem jakoby z hrobu vy
cházel odtušil: t

Kde bych se uzdravil! Cho
dím protože je třeba na ozim pů-

du zorat Ale jak jen ty dva pásy
poslední dodělám bude konec
všemu!"

Vy tedy se těšíte že se dočká
te ještě žní?"

"Uchovej Ježíši! Mě ještě ten
hle týden do svaté země zako- -

pájí"
"Odkud to víte?"

Vztýčil šedité brvy vysoko
úáta mlčky otevřel jakoby se té

otázce neobyčejně byl podivil
Potom potřásl hlavou a řekl stís-

něně:
"Vím a dost!"
Koníci zatím napjali opětně

všechny síly a zatáhli o několik
kroků pluh i s oráčem

KdyŽ trojice opětně se zastaví
la obnovil jsem otázku:

"Nečekáte-l- i na příští žně"
řekl jsem "pro koho tedy ořete?"

A tato otázka zdila se mu ne

pochopitelnou

"Pro koho?" odpověděl divě
se "Jistě ne pro sebe Ořu pro
ty kteřf po mně přijdou!"
A přerývaje rozmluvu vzkřikl

pa koně aby obrátili na nový po-

slední už záhon

Rozloučil jsem se se starcem

pozdravem Kristovým a odešel

jsem svou cestou

Avšak jeho slova zapadla mi

hluboko do duše '
Opakoval jsem si je až ukázaly

se hvězdy na nebi a když před
spaním uvažoval jsem jako vždy-

cky o smrtí připadala mi něčím

tak neznatelným a nepozorovatel-

ným jako v duze přechod od jed-

né barvy ke druhé

XTejlepdl ze véscH'
padeaáM let Mr Wlntkns ťotrthlni

Svrnp natkaml podávaa Irk dítkáia v o L4

kdvi dostávali soabkr Jste vvracrvinl
bolí a stwvováai pku efearavým aéajed-kr-m

boleni subé pialtritB ditk-fa- r JmmMI aao
saet mt lhn1 pra láhev -- Mra Wtaaiowa
loxbiiiirrr9" pndítkydovJÍ-- ( aoabkr
Cesta jest acidhadaatelna I leví nl4

trptriiata dílka thaed Kprlet a aaS
natkr- - Vl primem arevaluM aalados a
stfava v (é i kolika tmkM áémn smtrai
sápal a ď1á svMMI eelcaa tstmjf

--Mra
Slmwri Boeshlny Synir aro4tk itkv
aoaUvajici Je pKjearaéehatl a M

as leda s aeJatarSicli a aJiBW-- ieaskřk
Msafek a opatroval v wj riiáteea) Jm
aa arateJ a Tašek aHtsraikk aa mUis avésá
Craa t-f-- Vét4 kaM JMI poaá4sjM
'hra to lasln t fcwafclay jrmpJ

Pro Pokrok Západu pile F Franci

Posledně podal jsem v těchto

listech a v Orgánu Bratrstva Č S

P S něco o pivovarnictví totiž co

je slad a jaký pokrok učinilo pivo-

varnictví v tomto století
V onom článku jsou dvě chyby

totiž klíč ječmene má obsahovati

jednoho a půl zrna nikoli půl

sklep na kterém ječmen roste

nejvýše 13 st R ne 30 stupňů
Na ono uveřejnění dostal jsem to

lik dopisů že mně není možno ani

všecky zodpovídat nejvíce od far

merů kteří by si rádi vařili pivo
sami To ovšem nejde tak snad

no povědět jak se dobré pivo mu
že uvařit Předně musí být k to

mu dostatečné zařízení totiž var

na v ní kotel sedící káď káď na

vaření vody atd spilka na kysání
piva sklep sudy vysmolené neb

lakované v dobrém stavu tak aby
udržely nejméně osm liber tlaku
Pak nesmí v letě onen sklep přes

4 stupně přijití vše musí býti v či-

stotě drženo s dostatkem ledu

Pivo má nejméně líhu pročež je

největší opatrnost aby se

nezkazilo aneb nenačichlo plesni-víno- u

aneb sklepem Tak na př
12 stupňů cukernatosti silné pivo
když vykyše na 4 stupně má 5 "49

pravého extraktu 325 líhu a 667
prokvašení Pak musíme vědět:
1 Jaká voda jest 2 Jak jest
pivovar zařízen 3 Z Čeho pivo
se má uvařit 4 Jak jde čerstvo
na odbyt 5 Jaké zda-l- i ležák

'
export Ale neb lehké pivo
Obšírně ale přinesu na jakém

základě pivo se vaří My použí-
váme teploměru Reaumurova a

od Balliaka Když chce-

me započíii s vařením tedy s vár-

kou uvařme předem vodu aby se

poněkud vyčistila a nechrne tuto

vychladnout na 30 stupňů pak
vezmem na každý sud piva 80 lib
sladu který se musím předem ro- -

zemlít jako hrubý šrot tak aby
každé zrno bylo rozmáčknuté
Pak vsypme tento slad do oné vo-

dy a dobře to promíchejme v kádi
která musí být tak připravená
aby se mohlo ono pivo scedit
Polovičku oné mladinky dejme
pak do kotle a udělejme oheň pod
ním a připravme to' do varu a

nechrne Y% hodiny vařit pusťme
pomalu do kádě zpět a při tom
máme oním sladem míchat až to

vstoupne na 40—42 stupňů R

Když se to docílilo opět dáme

zpět asi Yi ale čisté a připravíme
do varu pak čerstva to spustíme
do kádě aby to dosáhlo 58 až 60

stuprú R Nechte to stát asi 30
minut otočte aŽ ona mladinka

přijde čistá umějte kotel a dejte
zpět onu čistou mladinku do kotle
nechte pomalu vařit ono se asi %
té vody ztratí na to pak pusťte te-

plou vodu asi 50 stupňů na onen

stažený slad a kotel doplníte
Nechte vařit seberte pěnu a dejte
asi Y libry chmele a vařte asi 3

hodiny pak onu káď umějte
slad onen vyhoďte což my mláto

nazýváme spusťte ono uvařené

pivo na onu káď sceďte ono pivo
aby chmel zůstal zpět ochlaďte na

4 stupně dejte do sklepa přidejte
1 kvart pivovarských kvasnic za-

míchejte taktéž do kadečky a nech-

te kysat 30 hodin nanejvýše 36
Tu počne ono pivo pracovat vy-

hodí černou pěnu pod níž ukáže
se bílá podobná ovčí vlně což

my kroužky nazýváme Když pi-

vo ono dosáhne 9 stupňů musíme
ho chladit ledem a pomalu jeho
teplotu seslabovat až na 4 stupně
Kýšání ono se obyčejně 10 až 14
dnů děje Když vykyše což jest
když pěna se ztratí a na váze uka-

zuje 4 stupně cukernatosti dáme

je do sudů nalejeme plné aby pi-

vo dokvasilo a za 10 neb 14 dnů

zacpeme Na to za 8 dna může-

me je načít a pít
Tato manipulace jest stará ale

dobrá
Co se týče čistění piva

'
máme

třísky lískové dubové neb buko-

vé které se nařežou asi střevíc
dlouhé a palec široké jeden až

dva centimetry tlusté a dají se řit

AI vychladnou dají se do
sudo když pivo vykvasL

Zda-- li by si kdo přál z krajanů
stavět pivovar neb rozpočet vý-

dělku podám mu rád zprávo já
ji! dlouho myslím na pivovarni-
ckou společnost Jsem v pivovar-
nickém obchodu 22 roky a jsem na

4 místi sládkem Byl jsem též v

Plzni vařičem

Ff£ti vyložím co jsou kvasnice

a následek jejich
ffil bych si také společníka

Vím o dobrém pivovaru k prodeji
titul by být obchodník a mít asi

5—4 tckc F Franci

1719 W Ave

fxlsne Wtii

LODGE POLE Neb — Ctě

ná redakce Pokroku Západu! —

Milerád čtu dopisy ale z našeho
zákoutí se jich velmi málo objevía

přec se mi zdá že je tady Česká o

sada Já jsem také hledal poze
mek a jenom skrze Pokrok Zápa
du jsem se dočetl o vládních po
zemkách v Nebrasce Zabral jsem
160 akrů na domovinu a ještě
jsou zde vládní pozemky k zabrá
ní Já jsem zde úplně spokojen
Též vidím mnoho jiných kteří

zde zabrali domoviny a už maj

hezká staaa dooytka jsou--
u spo

kojeni to nevím neboť znám lidi
že mají měšec se zlaťáky pod hla
vou když spí aby jim jej někdo

nevyfouk a přece nejsou spokoje
ni Též se dočítám o nabízení

dobrých pozemků ve Wisconsinu

Prosil bych čtenáře o vysvětlení
jak to přijde ze je ještě ve Wis
consinu tolik nevzdělaných po
zemků kdežto v jiných státech
taková taková tahanice o kus do

bré půdy ' V úctě

Frank Kokeš

BOX BUTTE Neb — Ctěná
redakce Pokroku Západu! Ctu

dopisy ve Vašich listech avšak z

našeho zapomenutého zákoutí ne
ní ani zmínky Ačkoliv náš okres

jest řídce zalidněn přec zaslouží

povšimnutí Půdy panenské se

obdělává pofídku drobné obilí se

přestává pěstovat kukuřice bram

bory a mileta přce ještě živoří
Tato čásť jest obdařená mělkými
vodami spodními též 1 potůčkem
Box Butte Creekem zvaným Mí

sty protéká ještě živě většina jeho
jest však vyschlá Půda zde vy
dává živnou pastvu i dobré seno

Domoviny bývalých pionérů jsou
změněny v pastviště Zbytky o- -

puštěných příbytků slouží hovězí
mu í koňskému dobytku v zimě za

závětří v letě za stín Tak pone-náhl- u

proměňují se v ssutiny
Vzhled oné části vypadá jak po
válce Po stranách onoho Čreeku

jsou přírodní lučiny jež dávají
slušnou úrodu í v těch nejsušších
létech Trávy roste hojnost a jest
velice užitečná Zbylí osadníci

zabývají se chovem hovězího do

bytka i koní ctfž přináší dobrý
užitek při malé práci Stáda pa-

sou se celý rok na trávě jež vyrů-

stá do značné výše Únor trochu

přituhl tak že teploměr klest 30

stupňů pod nulu Vlastním zde
íarmu jež vydá hojnost sena a

mám ji na proiej Je to dobrá

příležitost pro našince
Václav Hájek

LIBERTY Marion Co Ore
dne 8 února 1899 — Ctěná re-

dakce! Jak pozoruji vzbudil stát
Oregon značný ruch mezi českými
osadníky nejen dle množství do-

pisů a debat ve všech českých ča-

sopisech ale í dle množství sem se

stěhujících osadníků Jeden haní

druhý chválí a již to má své dobré

stránky totiž že se odhalí dobré i

špatné vlastnosti mnohých těch

Českých osad jež v posledním de-

setiletí rostly jako houby po dešti
A dnes již každý ví že Házen
Ark není na nic dobré než na
seno Market Lake Idaho žé má

kobylky které jsou uznané za do-

mácí a které tam vždy byly a bu-

dou pak že místy ani zavodňovali
nelze neb jest půda vlnitá a že
se musí pálit bage brush a vr
bové proutí které vozí kolik mil

pak velké zimy atd i A i starý
Wisconsin ukazuje své rohy neb

prý nutno tam krmiti dobytek 7

měsíců 1 déle Zimní pšenice
prý vymrzne a járku zničí štěni-

ce a tak by jeden mohl psáti ce-

lé stránky dobrých i špatných
vlastností A tak jest i se stá-

tem naším Každá krajina má
své dobré a své Špatné stránky
a jak jsem již v mém popisu o

této krajině podotknul v tomto

časopise má i naše krajina své

chyby a jak píše pan Beroun
záleží to hlavně na tom kde se

jeden nsadí a jaké koupí pozem-

ky V pozemkách jest zde veli-

ký rozdíl a kdo zde koupí jenom
nazdař Bůb ten toho může také
do smrti litovati Jsou zde totiž

pozemky na kterých Žádné zrno
neroste a zase jiné které se ne-

hodí k pěstování ovoce a jiné k

pěstování brambor atd Ale jsou
zde též pozemky které se vy-

rovnají těm nejlepiím ve Spojen
Státech neb který stát předčí
naši pšenici oái chmel naše

švestky a mnoho jiných dobrých
vlastností? Letošní zima jest zde
nadmíru krutá napadl zde sníh
asi 5 paica a ležel 5 dní Tep-
loměr klesnul al pod nulu což
zde nepamatují od roka 1864

Lont kvetly růle a chrysantbeny
a maos4 jiné květiny celou zima

letos vlečky carzly A proto vo--

kupuje a uši zavřeny aby nesly
šel co agent chválí Proto ra
dím krajanům aby zde nic bez

rady dobrého a spolehlivého pří'
tele neb známého nekupovali
neb dnešní dobou hledí každý
jen když může svého bližního
okrást Nehledí na to že časem

takevý ničema zničí štěstí celé

rodiny a připraví ji o poslední
sousto jen když on má z toho
užitek Já jsem zde již druhou
zimu a líbí se mi zde neb jak
jsem dříve psal přijel isem sem
k vůli zdraví a také sobě nemo
hu naříkati ježto zde mohu zase

pracovati beze všech nesnází
Páni dopisovatelé mně musejí od

pustit že jsem jim poslední do
bou na jejich dopisy ihned ne

odpověděl Zemřela mně matka
proto jsem ve velmi truchlivé

náladě ale všem bude co nejdří-v-

vyhověno S úctou

Frank Hrubetz

Oráč

Polsky napsal Viktor Oomullckjr 2e abirky
"Zlelovy kájet ae svolením autora

pretoill Václav Kredba

Co jsem viděl bylo skutečným
stělesněním jednoho z nesmrtel
ných obrazů Holbeinových
Tento obraz tvořící střed cyk

lu nazvaného "Tancem smrti"
představuje starého vesničana

který při západu slunce oře tvr
dou roh a iehož koně pohání mu
smrť ve vlastní podobě
Také můj vesničan byl starý

také jeho pluh ztěžka rozrýval hli-

nitou půdu také nad ním zdála
se vznaseti neviditelná poselkvně
nicoty — jen krajina byla poně-
kud jiná U Holbeina lze viděti
stinné shluky stromů střechy růz-

ných obydlí malebné úvozy báně
zděného kostela a zubaté hřbety
hor Příroda je tam bohatá již-

ní plná rozmanitosti a pestrosti
Slunce dokonale zapadá velebné
dlouhé pruhy lesku rozkládají

se vějířovitě po nebi střílejíce zla-

tými šípy nad horami a stromy
Za to na mazovecké rovině bylo

všedně chůdo Země jako široce
rozlitá a zlehka rozvířená vlna sá-

hala šedivou plání bez ohraničení
až k poslední linii horizontu Úz
ká granátová sJUiha dalekých borů
oddělovala ji olnebe které bylo
rovněž šedivé a toliko na jednom
místě tam nad bory trochu se
žlutilo Žlutost nasvědčovala Že

na onom místě za popelavým zá

vojem oblaků slunce dohasíná
Kolorit obrazu byl tak chudý

že možno bylo vymalovati jej celý
~-- 1 s orajícím starcem a párem je
ho ubohých klopýtajících koní—
tuší nebo sepií au lavis na způ-

sob oněch starých "akvitint" na
nichž příroda předvádí se nám
bezbarevná jako bychom se na ní
dívali zašpiněným sklem

Země kam oko dolétlo rozkrá
jena byla v záhony a ty podlouhlé
pásy běžící tu a tam na přič roz

bíhaly se v různých směrech odli-

šujíce jedno pole od druhého

edny z neforemných částí půdy
byly celé černé jiné měly barvu
brunátnou jiné konečně postupně
se jasnily přecházejíce do pope-

-

lavé bělosti což mimoděk vzbuzo-

valo myšlenku že do tuše jímž
obraz byl malován doléval malíř
stále více vody
Tu a tam stála jako na stráži

polní hruška osamocená smutná
tichá Místy půda se trochu pro
hlubovala a v prohloubení tom

nejspíše vodou prosáklém rostla
olše s jiskřivými listy Největší
spousta zeleně utvořená z koša

tých lip a štíhlých topolů zastíra
la vísku která skrývala se za ní

jako za španělskou stěnou O exi-

stenci vísL--y věděl toliko sluch a
cich- -

Vítr týž chladný podvečerní
vítr který šelestil v suché trávě a
starému oráči rozvíval dlouhé še-

divé vlasy přinášel ze skrytých
sídel lidských zvuky i zápachy
Bylo slyšetí temné bručení basy
hrající v krčmě pak táhlé "hej!"
ozývající se z prsou podnapilého
podomka Bylo cítiti ostrou vůni

jídla pečeného ▼ rychtářově cha-

lupě pak silné aroma kávy kte-

rou pražila farářova hospodyně
Tam bylo veselo a híučno zde

panoval smutek a hluché ticho
Stařec vypadal jakoby ho tla-!il- o

bfímé celého století Šoural
se spíše nežli stoupal Záda měl
silně ohnuta hlavu k zemí sklo-
něnu nos dlouhý ostrý a zakři-

vený jako zoban starého sokola
Celí jeho postava prozrazovala
nejvyšší bezvládnost a mocné tíh-

nutí k zemi A země zdála se naň

Čechle ř XI v So Omaha Neb

Odbývá schnte každý druhý čtvrtek vmis
cl v wm bod In veícr vsínl J KoutskýboPfMI
seda Váo ánsjor tajemik Jan Koitskýua 9

aQ ul účetní k Jao Uajnýpokl J Kotrí

Neobtěžujte si
dopsat! pro náí fla-

šky hoitiparský a
G zlatnický cennfk

když nyní aneb nj
svátky nřco t obo-

lu tohoto potřebu-ete- 4

Zarufujemí
Vám usetrenf od J
do 5 na každýtfl
bodinkácn

Máme velkou zásobu zTatých pozlace-

ných I stHbraých hodinek pro dámy I

pany vz reuzau uauauia
jehlic prstene atd

Odznaky pro Z C B i
krásné zlaté za $128 l íí
zásilkou

USetríte peníze a obdrfK
te zboží trvanlivé kdy

jeofadaáte- se závodu

W JT Wíňa a Syn
381 W 18th St Chlcaro lit

IŘjEPLAV
pn nelepších rychlolurilch a~Jlzdu

po vivcri železnicích obstaráme

TrždLy nejlevněji
Kdo přeje cl někoho za sebou po
volati raciž oám oznámit jeho
adresu a také jemu odporučili
aby nás o podmínky jiřnvozní la
skavé požádal- -

Kareš & Stotzky
Bremeo

Bahnliofstrasse 29

Ochotníkům a milovníkům
divadla

V Knihkupectví Pok Záp ison k do--

stání vžechny divadelní spisy jež vy-

šly tiskem r Čechách a nejsou rozebrá
ny Uplny seznam všech fcpisů za&Ie
se vSem na požádání zdarma V sezna-
mu jsou uvedeny všechny kusy dle
svých rárvů a pří každém je uvedeno
taky kus ie kolik jednáni a kolik osob
vyžaduje PiSte o seznam pod adre-
sou: Pokrok Západu

Omaha Neb

pěstováno spolehlivou spaverností

v Hutnboldt Nebr

a nesou hojné ovoce

mfliínrMft anMh llnak Plit
vám sdarma novt katalns nra r IHuu atiaahu

vyobraseui a ceny váeho

semena

zlatou medalii

I kvtlnáf-k- á I4 o nás kouniK zaiufulom
laclaejii neá kdekoliv Jinde

LEKY

vsnttsi daa a aestte m&ie býti vyláéeaaálváním Hrlova láku kt-r- ý Je pflpravo-vá- a

ie lékař predpisa On IIW lábev
Brtlv triý Balajcat Jest od dávna oblfbea

niiván Drotl ICOÍIB lámáni otekilnáei
pl bsuí na prso a v kHl Nejlepei pro
"rthwlek pfl nrvaiaUckýck pripadeck Oeaa
SSaWceata

ftciraf klí vy pnebáiejfc-- i od tácpy kdáni pfi-ii't-

plit borkiisil neb aervo-noa- tl vy
léAtseryrkle aáiváaim Brtovýck kapeuíí

VBaaaj bjbeo i aa

rtivkřkipretl choler S přijata Jest toln spo
leliilvf ve vtnrb plípaderb letnirk aemocL
sápala střev isiudetním khetmu krvav

'f!" prajaio ťeaa M

Krll v iervokSI Jen pravým haliltelem trbto
traplloli Miaiifkýrb Jest jHlemný k att-vá-

tak áe matky aemajf ladná awanáse
dítky ph-- ao alivst Ceaa ceata

Adrnujte: (ftr

TJILOEÍl íiEon

Mr platíme zásilky dopravní ať
nám a inlletiie
jírí popisy a

Zaručujeme od nás tnpujíclm fiplaě uspoojeDi S&&fcjzz~—
T77~~~

— ~ : — nám nadrjde Mátne ve svém úboru
fkuieomt H století a volete díivéřovst le pN£in!me se udrtetl si vaii pHzt-- o

Mmai"' HUMBOLDT NURSERY CO Hnmboldt Ncbr Box 502

Ceny naše Naše
vždy nejnižší

na zamisslsslppské výstavé
r0"0 "?? 8n"™ " Pro rok 19 jsoa práv tak dobrá a beipWtiá oo do podařr dleJména I klitlvostl Lt-Ji- e nám bel prodleni svá Iméno a adresa a xatlrme vám krás ý

kálali sdarma Má pro kaldbn vel„á reny otlmt olMahnJe mnoho mmrnýrhBávo-t- á o putování a sáarnl Mimo to annáte áe mnárme Vám prodatl sudfhlivá

Vaii a vesaera smiena polní ssnrannt sHn'k
Vam eo druby tfotré-spskkil-v a

l£Te'bxas3sa Seed Co

BRTOVY
nnlefajf Mtfilc vétAí oblibu poné-vad-ž

jnou Npolchlivé a léóivé
rtava ara lkavá kaasetaš atast boji rányter- -
stvt i aaararaia vyraiay na lH I ntilirrjlsdni IIJ opary a spálen lny Oas Sto

rttv aHcaf kahási prou kaáil mekáni aa
areou sádute tallemováaf a anoíai kře- -

cisa jea s a aae

KrvcŮStrtCf ivs polhMmý kaidánia obtvlááf
larnidobon Hrtávkrvefwtitxllasni barva
tvsra dodává tile sila a svl~U IMi vy- -

rasay aa seie savrai a razí ijeaa 11 isaev

niv kalaáal pro Játra a Imtvtny vidy pon1-á- s

bolmtesi v sádrk a v kfil á'lnkajie
aa ledviny VtH obtiiaá sateni bnavka
atnrvnl krva pisk a a saraáeai malm Oaa
eOeáiitLuS

trtwy ClfCarta aUalky (erva4 tana s#Jpo-lrňllv- ii

ve verb priaadwb tar-p- y li-

mit jalrmim rnnroriáei aeefcaU k Jíd-
la Java tisá bylina Cve tVo

RoAfme krajanftm ca spolehllvosl aaáick Ukb aeh jsou oaeivfre pHpravováav
dle předpisu lékařských které se aetllpc osvřóYilr Nrjtou lo ládnť vte éf icí ijr

ale tékv které pro mili'oé ordnhjr Jsmi spolehlivé a pHtravovaqé s al-lrpsf- ck

látek hylinaff h jaké jsou v trhu k dostáni
Kralaasf pfriírj si Ifhr asie kde kejsou k dostáni v tailem rn araá

a poiádáaf kdy ceaa kfka jest přiloieaa

DUT G Giraifl


