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OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ

H každou zménou poónNÍI

přichází

její plemena — Řepka pro ovce
— Chov krav sešlých — K chovu

mladého dobytka hovězího —

Krmná hodnota vojtěŠky — Ně-

které příčiny nechutnosti mléka
koní Konservo-ván- í— Epidemie —

vajec — O sevření matky
včelami — Základové lučby ho-

spodářské — Setí bobu do ozi-

mu — Výběr kukuřice na seme-

no — Jedovaté rostliny ve Spoje-

ných Státech (Pokračování) —

Ničitelé ptactva ze řemesla —

Očkování proti texasské zimnici
— Pěstování vojtěškj na jihu —

Chov vepřového dobytka na jihu
— Texasská kronika — Výstavka
státní zahradnické společnosti —

Sklízení květin před zimou —

Lednicová skladiště pro ovoce —

KAŠEL a fJASTUZENI

Tak Jistě jako ie přijdou

o
i

i

liže motouz ten do ruky vezmeme

Ostatně by ty pocity nebyly ani

tehdy nepříjemnými a silnými

kdybychom se dotknuli lesklých
drátů neisolovaných poněvadž

proud má jenom slabé napnutí

t Dobrá rada "Lidé kreřl trpí ne
čistotou krve neměli by otáletl nýbrž
iboed zkusit! Dra Petra Iloboko"
radí p Konrád Hofman jeni žije v

AmulreeOot píie následovně: "Jest
mojí svatou povinností bycb veřejno-

sti oznámil jakým velkým dobrodiním

stalo se Dra Petra Hoboko pro mou
manželku jež trpéla vyrážkou (eeze-m- a)

Pan Konrád Dr z nwSeh') města
1 porítiiil ly zkusili) rostlinného léku
Drn IVtrn Hobokt) Rady této má

manželka uposlechla a jet nyní úplně
uzdrvaena"
Dra Petra Hoboko bonositi se může

nepřetržitou řadou úspěchů v léčení

všech krevních a kožních nemocí O

plné podrobnosti pište si na Dra Petra

Fahruey 112-- 114 So Hoyne Ave

Chicago 111

iSrSlug Honig gamBurger Srnfitljcc

je vyléčí

poplácejte Knihovnu Americkou
Předplnfné obnáší pouze $100 roční

taře? každý předplatitel obdrží 26 velkých seSítů nejlepSích románů každý
aeáit o 6 stranách celkem 1664 stran Adresa i

Knihovna Americká Omaha Neb

LITERATURA

Od racineské Slavie obdrželi

jsme první svazek J J Králova

spisu "Americké Právo" sbírky to

zákonů a výkladů právních pro

osadníky česko-americ- zvláště

důležitých Spis tohoto názvu jak
známo měli jsme tu již a sice z

péra slovutného našeho rodáka p
Karla Jonáše Však nový spis

pana J J Krále liší se od tohoto

úplně jak svým uspořádáním a

rozdělením tak i zpracováním
Jeatiť mnohem objemnějším a v

mnohých ohledech důkladnějším

obšírnějším a proto v každém

žádoucnějším Svazek vy-

daný označen jest co svazek první
a rozdělen jest na pět dílů V

prvním z nich pojednává se o Stát-

ním Právu a sice jsou tu statě ná-

sledující: Stát Spojené Státy
Prohlášení neodvislosti Články
konfederace Ústava Spojených
Států Celistvost Unie Spolková
vláda Kongres President Spol-
kové soudy Státní vláda Legi-slatur- a

Místní samospráva Od

díl druhý pojednává o Občanském

Právu a sice v následujících sta-

tích: Poddanství Přistěhovalci

Cizinci Smlouvy s Rakouskem

Naturalisace Volební právo
Osobní svoboda Ochrana majet-
ku Svoboda slova i tisku Svobo-

da náboženství Oddíl třetí po-

jednává o Rodinném Právu a má

statě následující: Muž a žena

Rodiče a děti Poručník a svěře-

nec Pán a sluha Oddíl čtvrtý

pojednává o zákonech o veřej-

ných po?émcích Oddíl pátý ob-

sahuje pojednání o majetku ne-

movitém a má následující statě:

Majetkové právo Deed Mort-gag- e

Pronájem Fixtures Slu-

žebnosti Promlčení Právo íar- -

Lee-Glass-Andree- sen Hardware Co
— prodávají ve velkém :

Tlačení vyrážení a Ukované plechové náčiní— Cínovaný plech
železný plech a kovové ťbož(—Ostnatý drát hřebíky nožířské
zboží bicykly střelné zbraně" náboje a sportovské zboží

1219-12- 23 Harney Mlioe - - - — OMAHA NIBRAtKA

South Omaha Brewing Co

B JETTBE majitel
v&H

výtečné pivo obyčejné jakož I zvláštní druh "Pale Export"
Teleíon v South Umuie 8

SCHUYLER Nebr dne 28

září Ctěná redakce "Pokroku

Západu!" Tentokrát jest mi po-da- ti

do ctěného časopisu Vašeho

zprávu smutnou Jsme již osudem

určení všickm bez rozdílu opustit
tento hamyžný a přece krásný
svět Není Žádný tak Šťastný
aby měl jakousi výhodu neb vý-

minku Když ten čas přijde a

matka země žádá svoji oběť po- -

jmouti v lano své tu nepomůže

prosba a modlitba tu nepomůže
zlato ani umění neb čas oběti vy-

pršel O jak mnoho máme roz-

dílných příčin smrti na tomto
světě a mnoho ani jich neznáme

Abych nepřišel z cesty se svým

rozjímáním jest mým úmyslem
věnovati vzpomínku ctěné paní
kterou jsme včera pochovali Jest
to paní Joseíína Roušarová která

po delší nemoci dne 23 září 1899
v sobotu v noci v stáří 59 roků

dotrpěla Byla rozená Šulcova
v Milovech okres Hlinsko kraj
Chrudimský v Čechách Provda-

la se za Jana Roušara a v roce

1873 se vystěhovali do Ameriky a

sice do Colfax Co Neb Bylo
jim též prodělat ty začátky které

jsou již mnoha osadníkům tak
známé Když před 10 roky se již
za svoje namáhání začínali těšit
brzkému blahobytu tu stihlo pí
Roušarovou velké neštěstí neb

její milující a vzorný manžel pá-

dem s vozu se zabil Jaká rána
to musela být pro ubohou man-

želku a její dítky I Pracovala dále

na farmě s dítkama až jí teď ne-

úprosná smrt svým milým vyrva-
la Zanechává zde deset truchlí-

cích dítek tři syny a sedm dcer a

sedm jest jich pochováno Byla
to paní milovaná a vážená v ce--

PAMÁTNÍ POHÁR

METZUV
vyrábí vyhlášen a po

jMetzův ležák
západě za nejlepíí uzhan

Omaha Brewing Ass'n Pivovar

vyrábí celém západu rozesýlá výtečný ležák

Jak nejlépe zpeněžit! prázdný svůj čas

PIVOVAR
Objednávkám věnuje se
zvláStní pozornost

Praktický hospoďát dovede ospotltl peníze
os Hpnvce bot a střev ico na obuvi kauču-
kové na řemen! na zprávce plechového ná-

dobí a rozmanitých Jiných věcech kdyžopatfi
81 niNledulícI nimi po přisti Jen krátkou dobu
lacino nanizené náplni Náčiní to pozfwtává
Jak níe vyjmenováno z 84 kuu a prodáme Je
po krátkou Jen dobu ta fc! 00 ač kdyby kupo-
váno bylo Jednotlivé rjHUo by na 5 až 1600
1 želozná kopyto muŽHktt 1 iiúez kopyto chla-
pecké 1 želez kopyto žunake 1 želez kopyto
dfitcke I železný stojan I íevrovské kladivo
KevcovNký nfiz 1 cvoková náaada 1 cvokové
řidlo 1 klíč na cvokovou náaadu 1 náxadu na
liti- - 1 Jehlu na liti 1 nástdu na proraženi 1

Spicl na prorazení 1 láb vlčku cementu na ká-

ži 1 lahvičku kaučukov cementu 1 avazeček
iifitln 1 klubko konopných niti 1 kus vosku
1 lepenku hřebička 1 lepenko %" hřebič-

ko 1 leiienku í 8" hřebičko Ilep hřebičko do
kramflekft4 rozdílná páry kratnf lfků4 sedlář-
ská Jehly

1 svěrák na pifku neb řemeni I le-

penka různých oejto 1 nejtovák 1 probiják
řemeni 1 kulma k letováni 1 rukojeť ke kul-

mě 1 kus pájedla 1 kug kalafuny 1 láhev te
kutlny k letováni 1 návod sposobu podrážky
1 návod spazobu letováni thtf

NAŠE ZVLÁŠTNÍ NABÍDKA a pr budou-
cích Jen 30 dni: Zatlete nám Jména MM svých
souseda přiložte k tomu poítovnl poukázku
n li a a iHilnme vám tento výběr náčiní
hned Máme táž menll druh po 1100 Vrátíme
vám peníze kdys nenaleznete vae la jaic na
bízlme v pořádku

We$t Rantfolph St Chicago 1U
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Novotný á Co 99

Tělověda — Cizopasníci střeva

lidského (Dokončení) — Hojení
ran — Ženská besídka — Dopi-

sy atd — Hospodář vychází kaž

dou druhou středu o 24 neb o 32

stranách a předplatné obnáší pou
ze $1 00 na rok Adresovati
možno jednoduše: "Hospodář''
Omaha Neb

Elektrická kuchyně

O možnosti a způsobu elektri-

ckého topení bylo již častěji po-

jednáváno Zakládá se na dvojím
účinku elektřiny jednak jest to

přímý účinek tepelný podruhé
pak lučebný rozklad vody

Teplo vzniká elektřinou tehdy

přímo jestliže jest proudu přemá-hat- i

odpor ve vodiči Tak se děje
v tenkém drátě železném a plati-

novém v nitce uhlové (v žárov-

kách) a na přechodu mezi dvěma

dobrými elektrovodiči je-- li proud
nucen procházeti elektrovodičem

špatným na př vzduchem (oblou-

kové lampy) Jestliže tedy vlo-

žíme závitek tenkého platinového
drátu do tekutiny kterouž máme

ohřáti a pustíme pak jím proud
tak silný až se závitek rozžhaví

můžeme tekutinu velmi rychle za-

hřátí je-- li jenom výhodný poměr
mezi množstvím (vahou) zahříva-

jícího drátu a množstvím tekutiny
kterouž zahřivati míníme Ovšem

musí též elektrický proud býti při-

měřený neboť nevyžaduje se tu

velikého napjetí nýbrž raději vět-

šího množství elektřiny

F Schindler-Jenn- y v Kennel-bach- u

blíže Bregence ve Voral-bersk- u

sestrojil na základě prvěj-
-

ší zásady veškeré vytápěcí zařízení

kuchySské pece a pekárny plotny
a krby rošty a pekáče mísy a

hrnce k vaření nebo dušení ale

též elektrické žehličky samovary
na kávu a čaj a mnohé jiné zají
mavé přístroje pro domácnost z

nichž některé tuto svým čtenářům

předvádíme:

Elektrický čajovar má sice po-

dobu obyčejné konvice čajové
avšak jest dole opatřen nízkou

nádobou v níž se právě nalézá

elektrické zařízení vyhřívací Chce
me-- li v něm vařiti čaj připojíme

jej pomocí vodivého motouzu k

elektrickému vedení Motouz ten

zakončen je na obou stranách

úpliě stejně dvěma kovovými ty
činkami které se do příslušných
otvorů zastrkují a tam do styku s

elektrickým vedením přicházejí
Podobně zařízen je i kávovar

Pro veřejné místnosti a toalety

hodily by se k automatickému za-

řízení tyto tři přístroje velmi

dobře
Elektrické umyvadlo pro ruce

zařízeno je tak že otočením ko

houtku zároveQ se již provede

spojení proudu tak že vytéká
voda již elektricky ohřátá Toto

umyvadlo může zajisté v železnič

nich toaletách u lékařů a zubních

techniků výborné služby konati

Elektrické ohíivadlo pro kade-

ření vlasů hodí se zejména pro

budoary dam které dosud užívají

ponejvíce obřivadel lihových velmi

nebezpečných jak toho hojné jsou

doklady Elektrické ohřivadlo je
nad jiné podobné přístroje čistot-

nější a neméně výkonné než jaké
koliv jiné neboť se kleště ohřejí
za tři minuty
Elektrické zapalovadlo doutní-

ků je velmi pohodlný přístroj s

rukojetí na níž se nalézá tiskátko

Jakmile je do ruky vezmeme a

tiskátko palcem stlačíme rozžhaví

se zapalovadlo
Těmito několika příklady není

ovšem vyčerpán počet podobných

drobných přístrojů pro byt a ku-cby- B

jimiž k našemu pohodlí při-
spívá elektřina Vedle pohodlno-
sti a čistoty budii tu ještě zvláště

vytknuta naprostá bezpečnost po-
žárová těmito přístrojí podmíně-
ná Také nebezpečenství fysiolo- -

gickébo úrazu jest odstraněno tím

Že spojovací dráty jsou zevně do-

konale isolovány tak Ie nepocítí-
me elektrické rány ani tehdy jest

Dr L H SIXTA

óeský lékař
SCHUYLER NEBR

Písárna v Hollmaivě blackn

V druhém poschodí

Frank Doležal
GeuVL-- f prAvník

FREMONT - NEBRA3KÁ

Vyřizuje veškeré soudní a právní zále-

žitosti pn vrchním aneb krajském soud
v kterémkoliv okresu Maje důkladné
znalosti práv nabízí služeb svých ct
krajanům ve vSech čitích státu 44tí

FRCUBA
Český právník

VE SCHUYLER - NEBR

Vede právní pře při všech sou-

dech v kterékoliv části státu a po-

slouží právní radou ve všech pří

padech Pečuje bedlivě a osobné

o všechny záležitosti mu svěřené

Reference: Bankovní dům F

Foldy Adresujte: Fr Cuba

Schuyler Neb

ICTJTTE SI

Přeplavní Lístky
DO ANEBO Z ČECH U

J J HavelkyZ Chicaga do 'mmssr
Bodenbachu Čáslavi Chru-

dimi Chebu Karlových Var

Klatov Litomyšle Nepomu-

ku Pardubic Plzně Písku

Prahy Tábora Domažlic

Teplic atd

Adresujte: J J HAVELKA
Lake Shore & Michigan 8outhern

Depot Chicago 111

Též obstarává poliileni za nejnlžší ceny C '

E144 VanBurenSt Boom 34

PureMalt

)VhiskeyW ÍLERSO '
DISTILLED AND

B0TTLED AT THE

WiliowSprings

DistillerV
CUARANTEED —

9 PURITY —
STRENGTH

FLAVOR

AND

K dostání v lékárnách hotelích a ve
všech známých obchodech

1 yozy

D0 TEXAS

yamry jMetofé spací rozy a volné

loUoítoTÉTOzynanecúTlatácli

Nejlepší dráha do vSech míst

Kansaa Indiánském ázeaí Texasa
W a ta vmeuaa au racincKeai poorea

Jde přímo do

jnLfln CbtrniiiTi GtícstCz
CaHat ll¥GcrthSlIlibon
VaTOcWfrVoo Tampljk

Salton Tajlor (htosr!!!
Lockhirt Esirieíta toEarce
La Gnss Destea Jtlnnsa

i m 3Tnx:a

Předplácejte se na "Knihovna
Americkou" lioo ročně

Památní pohár který darován byl admirálu Deweymu obyvatelstvem new-vo-

Densmoro psaci stroj
Jest nfJHnodašSi BJtnraiiUTeJí

nejlehčeji pracující a rnnř iprávek
TjUloJíeá neikterýkaUrJiaý
ir -- t J _1 1 Í4H nllrlllr

DEN8MORB psactcta strojá Jll po kolik rokft toOř Jgi%K m K npine spoaojenoBH nuuiu auv uj i
dokonalý stroj líoskýml pinienaml aneb pouze
Jen ansllckými mažeme OENHMOUE en nejlápe
odporucttl dtml0

Plit sl o (Ilustrovaný chkuláf kterýž obdr-
žíte úplná zdarma od

UNITEDTYPEWRITERa SUPPL1ES C0f

NEW YORK CITY OMAHA NEBR

PRO DEWEYHO

iBKsraioveno jest 10 paicu vysosy sooshu
nzaoo nsieza se na po n aru poaoosaa
města Kol hrdla umístěno jest 45 hvězd

tnerské Mecbanic'8 Lien a Vzory

postupu Spis zakončen jest uka

zatelem dle něhož snadno možno

vyhledati kteroukoliv stať Tato
kniha tvoří první svazek a spisová
tel v předmluvě slibuje že svazek

druhý hodlá odevzdati obecenstvu

na přesrok podaje v něm výklad
o majetku osobním čili movitém a

o soukromých smlouvách čili kon

traktech Spis tento řaditi dlužno
mezi nejdůkladněji! ze všech

jež zde kdy jazykem českým kdy

vydány byly nechť v oboru ja
kémkolivěk a soudíme že přišel
s ním spisovatel snaživý i nakla

datelé širším vrstvám našeho lidu
vhod Jsme přesvědčeni že opa
třením si spisu tohoto ušetří si

mnohý rodák spoustu nesnází a

haldu peněz kteréž by jinak ad-

vokátům dáti musel Cena spisu
v úhledné plátěné vazbě obnáší

Ji 75 což vzhledem k jeho ob-

jemnosti a pěkné a trvanlivé úpra-
vě jest cena vskutku velice levná

Hospodář — Minulou středu

vyšlo 16 číslo rolnického časopi-
su "Hospodář' jenž již devátý
rok putuje po osadách česko-americký- ch

aby vzdělával rolni-

ctvo české v této zemi ve všech

oborech hospodářsť Že úkolu

tvému plně vyhovuje to dokazují
dnes tisíce českých rolníků v této
zemi kteří jsou pilnými čtenáři a

odběrateli tohoto nej lepšího ho-

spodářského časopisu nejen zde v

české Americe nýbri i ve staré
vlasti číslo 16 ze dne 17 září

vydáno jest o 24 stranách v nich!

uveřejněno jest mooiství pouč-

ných článků jakož i četných rad

jež v Hovorně na různé dotazy

jsou zodpovídány Zde uvádíme

některé t článků jel obsazeny

jsou v posledním čísle: Ovce a

ským Jest znotoven z ryzí no ziaia
Jeho obnásl 4t kvarta Mimocetnycn
mirála Deweybo loď Olympia a znak

představujících Bpoj Blaty

lém okolí jak od krajanů tak i

od národovců to dokazovalo 52

povozů které ji doprovázely k po-

slednímu odpočinku na obecný
hřbitov ve Schuyler Vy milé

pozůstalé truchlící dítky a přátelé
budiž Vám útěchou a příkladem
ta její láska mezí lidem a přijměte
i moji upřímnou soustrasť
S úctou A J Bittner

LARWOOD Oregon — Ct

redakce Pokroku Západu! V mém

posledním dopise stala se nemilá

mýlka (myslím že mou roztržito-

stí) mělo státi místo "p Crabtree

sklidil 52 pan Young sklidil 46

bušlfi po akru Mimochodem po-

dotýkám ie ona německá osada o

které já kdys psal jest okolo Jor-

dán 10 mil východně od Scio

většinou kopcovitá a kamenitá

půda S úctou V Chládek

Strach před Žlnton zimnicí

Nedávno pasoval velký pottrers pM llstos

zinld s ta poaýlleao n loJzk Jf IMIU Láli

a epžfoben aeJJednoaaHfm aťkollv Jrt ta

krosna 'Hme PMevKa mni býtl zřiněm
náležitá zdravotní opatřeni plluá vnd býtl
UtU láky podávají m Jeeaodaeká a itolles adr-

ie) ze przrtúolaoa Kdyby tokoto poaMnějiť
a každý vidy hWtf t pak kyesozt byli Utnýa
airadea Sral ale lapiiko bI'I Hiwtcttoťf

Btoazch Bltter k vríl-U- nl těla Dávka třikrál

ano pHrwz ztový život a spokojaaozt Vylétl

aojlaia záepa a Mztravitelaost a pro z tahá játrz
a Mvtay bm( ale kpilao Každý Uksraik )

prodává HálvlMtal keret kotek kryj hrdlo

lák v

Rolníci měli by řízti 'Weitim Tratl'
vydávaný čtvrtletní od Chicago Rock
Island Paciflc dráhy ZaM ae rok
zdarma Dopiite v psaní neb na lístku
a: Jotu Bbbbstiaii 95 Sm

O P A Chicago I1L

Vyléčím koktáni
Rzrnunri: WeJpHdněl! Wkařl v Otsasa

Podmbaoazi sdaraa MM B Vsartaa
attHrl t Basse UU OasIáTlf

— Předplácejte m na Hospo-

dáře poum $1— rtrčaě

HAMBURSKO-AMERICK- A LINIE

Nejvétší paroplavební společnost na svété

Spoleřnost tato udržuje celý rok pravidelné spojení s Evropou

dvoušroubovými lodéroi Nejrychlejší jízda x New Vorku do Hambur-

ku Lodě odjíídéjí ve čtvrtek a v sobotu

Damburtko-Americ- ká Linie Jett nejitarfí Némecká Trant-Atlntic- Paro-

plavební Bpolefnort a vlastní 147 'odl majících dbrana i nos nost 4Ja77 tun 78 i
fechto Jsou veliké námořní parníky zahrnující 24 dvouSrobových parolodí které ka

pohodlí cestujících zvláftf tsHzenr jsou Takový počet parolodí nevlastní ladná

jiná společnost Ohledně přeplavu a cen obraťte se na

HAUBURG -AMERICAN LINE
lew Tork1159 BandolpU Street CHicaio 111

aneb jejich jednatelů

Paroplav Spol
Sov-númQck- ótio Lloydu

Po parolodích expresních nejrycblejSÍ jírda přes
moře za 5 dní 15 hod a 10 minut

:3ga přeplavní €iijr
—~

Po parolodích expresanlch t Vtm Torku do Břemen 13300
-

prát Idelnýcb t
M " J3000

" expreMních t Břemen do Vew Torku 13860

" pravidelných
' U&M

HLAVU f CBADOVUTA:

JbSZCHS ČZ CO
B 23ro4aAwy XTw TTorlc

BLAVWÍ 4KOXATELĚ PBO ZÁPAD

COriVLCscsilaw 6Co


