
13Pokrok ZApadu
svými stvůrami a Matuška z tohoDnoliovid Neduhy ledvin a měchýře rychle vyléčenyvzal podnět udělit synovi svému

několik pokynů Jedním z nichI
Pro Tok Zip pffte J V Čapek byl: "Jen tři sorty lidí jsoa i to Mnt nMrJutl Mhov tnhntn slavného vvnálezil Dr KÍlmerS

l v w wama awv mvm mm t w vw ww — — " f ~ — r

uchy vidět — hlupáci zbabělci a
Swamp Root na zkoušku poštou zdarma

darebáci: Proto bych se studem

propadl kdyby můj syn nějakého
uviděl" MuJíi Jeny Wt avd nwluhy tak často hezúMaé ře ilrfíd nadčH a atávajf a

kou brankou to by byl patron pro
českého vojáka t Nu jakáž po-

moc 1

Matuška si vzpoměl na vojvodu
Břetislava jehož romancí t Jitkou
uměl zpívat Našel Břetislava v

kalendáři a bez dálší vojenské

přehlídky ho uznal za schopného
Tak se stal malý Matuška Břeti-

slavem a jelikož to bylo naň jmé-

no příliš dlouhé zkrátil je otec na

Břenka což zní bezmála jako
řinknutí šavlí a nadmíru se zalíbi-

lo otci vojákovi V té podobí se

statečný vojvoda prosekal do Bíl-

kova a záhv se tam zkamarádil s

nedftverlvýml Ve vítílnfi případů dčlí ae v Weuí povážlivé cbyby naaJedkem
nivr!ntnnati Ubtf 1i't niU npduh a eořirí niti churarviri Neomylným avčdectvímTím způsobem vychován byl

Břenek jehož po smrti "vojáka" o neduhu ledvin Jaou bolesti v zádech pHliA časté nucení na moč a malou záao--
bou táhal lež nrováceno lest bolestném nociteirt Dle tobo lak neduh ledvin po

Pokrmováni

rSyn
vojákův

dle jména jest jaksi
r povahou výminečnou Jméno ar--

ci poukazuje spíše na povahu
íý otcovu Leč otcové dávají dč-- t

tem vedle jmen také ráz možno-- I

li svůj ráz a tak se stává zvláštní
[

jméno významným nápisem zvlášt-- l

ní povahy a toho co povahu
} utvafuje — vychování Vychová- -

už také pred tím nazývali
— za

kračuje doatává obličej barvu pfiiloutlou neb bledou oči Jaou naduřeld noty ote- -

se jen po straně — "synem vojá- - au a neaoy i sruce apatite prncujo ruivuy u'iuu uu u pm-iu-

bylo zapotřebí dejte stranou moč po 24 hodin jestli pak na apodfi shledáte usazeka Pojem "voják" byl už starý
ninu Jest to přesvědčujícím důkazem ze ledviny a mecnyr poireoujina základě stáří získal si jakési Okolnost čaato přehlédnutá spočívá v tom íe zeny trpí právé tak neduhy led

vin a mechýře Jako muii Dr Kilmcťa Swamp Hoot Jest vynálezem věhlascenoprávněnosti a váhy všeobecného

znaného předsudku Značil ně lékaře a vědátora a není odporučová-- i pro všechno bude vsak shledán postreunem
Jeho Jest zapotřebí v chorobách ledvin a nepořádkách mčehýře aneb neduhách

lonzíky Vašky Kubama Kaš co nepěkného asi tak jako — dě-

dičná nákaza v rodině
majících avoj pnvod ze alabycti ledvin jkko katarrnu mecnyrc pwau v koi:i

aneb Brightové nemoci která Jest neJhorSÍ z neduhn ledvin Odstranípary a ostatními vesnickými
neacbonnnst k dríenl moře a bo lest Dři močeni a rveme oremana nepříjemnou po

Vynašli ieště jinou chybu na třebu častého nočního vstáváni
Vychování Břenka lišilo se od T}„„L~: rUkním v MlrnA i nenhvčelné uč nkv tohoto s avného léku lze brzy nozorovatl ntoii

ŠJ c BAmkV t I T ku j ' v — ' - _ f _

vychování ostatní mládeže jako

L ní Bfenka bylo přímo protivou
S odchování Frantíka Ten byl
í denně krmen pohádkami a vyvi- -

t nula se z nžho stvůra pohádková
nehodící se do skutečného života

I ani ve vsí Rozumnější otec by
í byl z něho učinil člověka života

schopnějšího
f Břenkovi vštípeny byly zásady

víře I Ne snad íe byl Břenek ne- -
centft a Ů0M Swamp Itoot docílil tak v&eobecnfi rychlého vyléčení

jeho jméno Nežli ho matka po znabohem neb docela rauliacem li v tčch neJborSfch případech takie Jestli chcete dQkazuojeno pozorunoanyen
vlastnostech můžete obdríeti láhev na vzorek a knihu úplně zdarma po&tou

Ani pomyšlení On byl slušným TnMtm „ ok_ zn ňlct0 voh 1™ n br Kilmer&Co Binhamton
večerech převedla přes "otčenáš"
otec mu vpravil do paměti "Břeti

a uctivým k živým 1 mrtvým Ba y Již ta okolnost řo liberální nabídka tato nalézá se v tomto listu Jest
slava a Jitku" a z písně lásky utvo : ~:a Lnfl nul TJ' I zárukou Dravosti '"n

I 1 K t V w KUaLdC 11IU1I1LÍI A I — "

řil proň zásadu životní: "Když
J

méně lidé ve víře zkušení ho
nemůžeš přeskočit nepodlízej ale

uznali za nedostatečného
přeraŽ !" Jakmile se dovedl hošík Ilambursko-Ame- r akciová paropl spolSnad že ku každému pozdravuna nohy postavit otec ho učil

starších ráno v poledne a večer"mašírovat" se zásadou: "Rovně
nepřipojil "pámbu" Snad že si irřeplarní cenj=choď směle v oči hleď 1"

nelámal střechu klobouku předV třetím roce rozšířen tělocvik Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes moře za 5 dní 21 h

a znalost všech věcí jeho obzoru

Z takových lidí vzrůstají z pravi-

dla rádcové a náčelníci lidu mezi

nímž se pohybují třeba proti nim

sočily malicherné povahy z domý-Šliv- é

řevnivosti Podobné pro-

následování nejlépe se provozuje
mezi neuvědomělým obecenstvem

jehož mají podvratní agitátoři by

k yůli '' iravní podpoře"
Cím neuvědomělejší publikum
tím ochotně] uděluje svou "mrav-

ní" podporu Mezi vzdělaným

každým dřevěným neb kamennýmízdou a střílením — jízdou na
sloupem na křižovatkách pahor

Z Hamburku
do New Yorku

Z New Yorku
clu Hamburku:psu a střílením míčem do terče na

vratech stodoly V šestém roce kách u strží a lesíků Snad že
132 00 38 50Po parolodích expreHsních

„ pravidelných
nevěřil v zaříkávání zažehnávání $34 00 t34 0O

znal Břenek všecky "rázy" proti
proti-mračnů- zvonění dobytkukavalerii i iníanterii bez chyby

Union linie 12700 f34no

Iialtiruorské linie 12700

Baltické linie do Štětina 12700 ze Štětina 12950
a lidem udělání a uhranutí v přitrefil svým mičera kterékoli prkno

vrat na dvacet kroků uměl jezdit
mrazování a hmyzu posílání

Ohledně přeplavu hlaste se una kobyle a šel-l- i pěšky vykračo
Snad že neuznával můry zimnice

a dušičky nepokřtěných dětí nad
prozíravým lidem sprostomyslné
podkopnictví se s úspěchem pro-vozov- ati

nedá Té sortě řemesla val si zpříma jako voják na exer- -

HAMBURG - AMERICAN LBEcírce močály za světýlka odsouzené

Dost možná že rozhodné odmítánejlépe svědčí různá společenská
Během šesti Školních let byl ní duchů Frantíka na něž bílkov- -

Ji YV cor Kandolph t LaSalle Street

Chicago Illinois
87 Broadwayíep'-1"- nřadovny

New í
Břenek nejlepším žákem své tří

zákoutí — poboční čtvrtě měst

odlehlá předměstí a nade vše —

zálesní ves
ští věřící počínali býti hrdými

dy — neboť otec vyložil mu vždy
popudilo proti němu hněv jich

cky důkladně v čem učiteli nepo Těžko rozhodnout Jedna věcMatuška se nevypínal nad

ač vynikal nade všecky své však jest úplně určitou: Udeření
Paroplav Spol

Sev-nemeckó- ho Lloylu
rozuměl a stále jej hleděl udržet
v popředí před pravidelným uče

sousedy znalostí a povahou Kaž hromu do stodoly Roubíkový
z přímky zásady a náním říkaje: "Kdo předběhnedý to cítil bez jakéhokoli upozor

snáze doběhne" Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes
moře za 5 dní 21 hodhledy "syna vojákova" ani o vlas!ňování s jeho strany a to vnitřní

vědomí jeho předáctví zplodilo Po úspěšném odbytí školy u- -
(Pokrač bud)

vedl otec syna v hospodářství a na Iřeplavnl ceny =s
Z Nw Yorku Z Brvmi-- n

tom důležitém rozhraní vštěpoval

vědomí málomocné řevnivosti

Nevědělo se proti němu nic zá

vadného ba ani co by se výstřed
mimů Ml Tina t Kaliforniiv úmysl jeho dvě zásady jež by

do Uremen do New Yorku

Í30 0Q $3400

12800 12960
Po pnrolodích expresních

" pravidelnýchkaždý rolnický synek měl učinit
Čiai£ná atriu úrody vlna letoiottao roku

ností zváti mohlo On si hleděl

přísně svého — svého majetku a pravidlem svého života: HLAVNÍ ÚŘADOVNA:)fl pp&tobeoa byla nllnjml detl odhaduje m d

11000 000 Rolníci I rtulc v calé overui CiitlPředně si nepředstavuj Žessvé rodiny — zvláště od narození
Htita utrptll a sáatlky ovoc na vjehod Jaoa po- -

syna s nímž ztrávil každý prázd OBLEICHS áZ CO- -
2 X3sTi7-Hng-

- C5-rcen-_ ITe-- w "STorlcvyšel ze školy Ty pouze přestu HÍrní mlé Témtt Jadna ítTrtlna drody Jeit
rnlř-- n Kdeito loto leat prardoa Jet rovntlný okamžik až jej smrt přinutila puješ do školy vyšší Dosud si

se s ním rozloučit Tu hospo chodil do Školy přípravní z níž 011

""nj" HLAVNÍ JEDNATELÉ PRO ZÁPAD:

dářskou přiČinlivost a otcovskou ollTinln onoho Um4bo národvcházíš do školy praktického živo

ta v které je zapotřeby kněh více
2a:-- Olsnosseraius czco

SO 3nftlx uřVrerLiie dilcagr 121olbo rtltb-- l Ilovlottor' Stomacb B!tter Jel ob'péči mu byli nakloněni vykládat
ve zlé Že nenechal synka umr- - nati onladooo Činnost lalndko ]atr a vnitrnánež v první alf predchási fiiklonnoitl k KTmitlima a fwdu

něnčho rozedraného a rozpustilé Za druhé: Bůh vložil člověku bfim lřdrtn jakoi mlrlckým neporidkfim

rtAíTUzdraveni po tom kdyt íerpajlcl nedoh po delllho skotačit na návsi s jinými mozek do hlavy než mu vloži
doba trval joat Uto tdlouhT: a jet valml

umrněnými a rozedranými dětmi a lopatu do ruky Tedy nežli do ni7Cblrné rtiránlm
že sám nezašel do hospody pro k Jídla a dodirtji novoapráce se dáš rozvaž co a jak a

Vinná klenlík predsedět půl dne neb celou neděli s

netečnými otci považován byl za

Blttrs Jrfadokonalujlebuť s~~Z~S~~s Ví V
"

I I
Ila vyllD onUT -- X I I t J _J r~H

00 a vice£UUbo rtřiku aMall-sBaBBBaaaaa-
a

kaidemu

chnf k Jídla
nevíš-l- i sobě rady poraď se

knihou

Vzhledem k vlastnímu jich ho
UlCUn aV denně taruuleme

domýšlivého a vypínavého Vy

jádřili se takto:
"Inu voják !' ÍO ta Douglaa ul Omaha Nebspodářství Matuška si utvořil a kdo al veima Jednatelství pro aaie nové obra

ty Žirfni obavy před atrátou Hlaste se u Tiu vf nnivntil nlujn 1 íK Noá třidv ve VMWh odhoroch ZvlUtnl powirnontsynovi zůstavil jednoduchou na
vinuje se vedeni knih twínoplu psaní na stroji telegrafovini krasoplsu a kresleni peremSotva kdo věděl co vlastně ve U8 Hllbermann HuFaul Mino ZmlDte i

otomto listu — liept DPIuku: "Naše živnost jest menš: 8TBAVA ZA PRACÍ HtuduJIcí mcíliou oodriotl stravo ca prací tn noam aenno

KATAUKl — Niloleirantnl nov katalog m viorky knwoplsu tSle se idarma nass výrazu onom vězí Leč počalo
jiných Můžeme ' následovně do

kaldou adresuse — po straně toť se ví — říkat
ní dát více práce a tím se vyrovná' KUPTE Hl Nejvtl a nejlépe uřiienj rávcxl svého druhu tápadne od Chicaga rro atuaujici KMr

Iky a dobrm prospéchnni sloií taopalhtny budu mita Doplíte na:"Inu voják" Děti to slýchaly až
me ostatním lioni nouten asrosi umanu i'os tím vyrostly přeplavní - lístkyTo "vyrovnávání" provozovali
u Matušků pravidelně Každý

- Matuška byl vojákem Přines

pahrbek srovnali každou skálusi na památku vojančiny stříbrný
peníz záslužný Byl-l- i hrdým na

DO ANEBO Z ČECH U
Premíe Zfí doplatek

J cT HSL"V©lll!L"Vr Kdo nepřál by si řádnou z výRe uvedených prémií zdarma má na vbír nřkteroubalvan vylámali Suchopary ná
něco byl hrdým na své vojenství
Tak sice že obdařen byv kopa ZA NÁSLCDUJÍCÍ CENY!

vozem proměnili v úrodnou půdu
Podmokající doliny vysušili klů

cy Louky postupně přeorávali
DřJInj lenké (v sngllck fc£l) od Roberta

vým klučinou rozhodl se dáti mu
Vlckarse První vrlké dílo tobo druhu vydanéZ Chicaga do Bodenbachu 14430za patrona nějakého českého vo
čili 750 stran a obMboje 30 vyoltrajcanf Krám- -Vlhkou kamenitou úŽlabinu

jáka co vzor pro život Život
" Čáslavi 4545

" Chrudimi 4525
je ká cana Ubot jMt t3 60 Co premll k Pokmkn

Zipada asllem Je a tS Isk íe skoro aa cenaníž se líhly pouze žáby a plžové
neustálý boj a kdož dovede lip

přepažili hrází a zřídili znamenitý knihy obdrží kUdý kniha 1 Časopis

bojovat než voják? The Story of Bohemia by c Edmondrybníček lip se vyplácející než
Však po krátkém rozjímání do

" " Chebu 4420
" " Karlov Var 4460

" Klatov 4480
" LitomySle 4575

" " Nepomuku 4475

trojí rozloha pšeničné půdy a mi

mo to poskytující po každém vy
spěl šťastný otec k poznání že

Manrlce RrJnovijJli a nejlpl dčjlny čenkt

Tvdané v reci sngllck4 Boxděleny Jsoa na 18

kap'tol a nejdftleiltijllm dobám v dijluarh vě-

nována )ft tál neJvtUi pocorniwt a nejvíce mí-

sta Jako d"b vvlna Iswkáho atáta dobí refor
vojáci vůbec a čeští zvláít nepo

The Story of Hourala cká dřjiny se

poaná v řeíl anglická tleťnoa Frantlikoa Orego
rovoa dle dijln Palackého Cena krámská splsq
lohnto Jest I1BO co premll nabízíme tf nailm

ph dplstitclam ca doplatek 76c

Tajnosti pařížské od Eogene Sa- - splso
vatele HVíného lida" "galamandra" "Ditl lá

rky" "Prorokováni osodn" a Jlnch svitomá-mýc- h

doL Jsoa to 4 díly ve dvoa svazcích v do-

brá vazbě a celá to veliká dtlo vázaná as prodává

po 1200 1 m sásylkoa Vazba sama stoji z dola

ueb vjle Co premll aa doplatek 75c

Falacklho Dřjiny národa řekťbo v Ce-

chách a na Moravě Spis tento patM do knihov-

ny kaldébo Čecha neboř snáU dějiny roda sviti o

Jet povinnosti kaldiho čtyry díly velkábe

formáta 1380 stran Co premll nabtalme Je na

ilm ttraárftm aa velmi anlienoa cena totll

vlecbny díly nevázaná aa doplatek 1200

lovení bohatého nánosu k opravě'
žívají jaksi zvláštní přízně v neb

a v Římě Uvažoval chvíli Vá
ní lehkých polí ac a dohi belohonká Jest to dilo nejen hi" " Pardubic 4530

" Plzní 4470O víře se Matuška nerad vyjai Líirt t--_ r
i ciava a nestuvaiw nu v 'ucm

storická abrl aárovefl I kritická a a ieho polá-lan-l

bftl moieme k nám spravnlllvá Zmjimi
I 9 stran má 40 vyobrazeni mapa ČVch s Morv' ' Písku 4520dřoval Oblíbeným pořekadlemteakem domu íe asDon leden Va

' Prahy 4495jeho bylo: "Ať každý věří co
ri clav Mimo to je vojenství sv

mu rozum snesel Václava pochybným Na žádný
" " Tábora 4580
" " Domažlic 4520

vna a op%treno Jest kn konci dokladným rrjtr
kem dle Dlboi snadno vybledaU Ire katdoa

oMba o která Je pojednáváno Cena rpfta pe-k-
ii

váianábo llM anb ve skvostná maroková

vsb4 It 75 Co premll pokytn]m VJ natím
O otázce české měl zcela původtř pád se jeho přílišná povolnost ne

" Teplic 4455dní náhled: "Až bude každý- srovnává se statečností vojenskou odbáratslnm aa doplať-- 75 crotu vo yasbá oby
Cech znát exercírku mít ručniciV neslouží životu národnímu Ve Icjná a aa 11 ve vaibl marokováAdresujte: J J HAVELKA
patrony dobydem vítězství bez Lakt Shora Wchifsa SoDtbernHká povolnost lidu podněcuje př

každé příležitosti vládu k utisko Depot Chicago U'- -boje Povolí protože se nás bu
dou bát a naučí se nás — vážit předplácejte na Knihovnu AmerickouTsl ohsUrívá poJUUnf aa neJnlUl ceny

V c 144 K Vaa Hurea nu uaomV vání Mimo to Váckv nasadi
"

Němce v Čechách tím položi Povolný bojácný národ nepadá
Před piaf té obnáší pouzo $100 ročnína váhu ten se měří na pytlezáklad všech nynějších nesnází v

jako bramboryzemi S da že si Žižka roz II 1 vil iin II dobrá obchodní vtdt-lán- l a
lllCUUUJ-1- 1 bodláte-l- l navlivovaU nej
nll ubnvl áitav na sáDadi totll Omaha

tačel kaldj předplatitel obdrlí 26 velkích aeSitft nejlepSích románů V '

acáit o 64 atraních celkem 1664 atran Á1rena :

bryndal ocet s kněžmi Kdyby V posledních letech jeho Života Bualnvee Ctillnae buda to k valenia proup- -

Knihovna Americká Omaha Neb:ho kdyl se ptUtláskM anva a vyaavatetatvaho byli nechali proklouznout úz- - počal Duchovid zalidBovat Bílkov
tsfeatto ua


