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politický polemista poznal všech-

ny stránky života který tak

úchvatně a barvitě dovedl liíiti

Robustní jeho duch neurrúlel ve

vysilující práci žurnalistické na-

opak vyšel z ní ještě silnější- - Jeho

způsob práce byl dokumentární a

— žurnalistický Jako svědomi-

tý všeho si všímající zpravodaj
prozkoumal ovzduší svět spo-

lečnost z níž čerpal svůj nový
román

K románu se připravoval delší

dobu nejdříve srovnával své po-

známky a na osamělých procház-
kách v Medanu přemítal o rozvi

nutí děje Pak počal psáti román
klidně a houževnatí nevydržel
denně sedětidéle u psacího stolku

jak tři hodiny ale nevynechal ani

den a touto ptavidelnou prací
podařilo se mu nakupiti tak moc-

nou řadu svazků z nichž mnohé
zůstanou monumenty románu fran-

couzského Za třicet let napsal
třicet pět svazků vytvořil 1200

osob

Zola nebyl světákem Nena-

vštěvoval salonů Jedině u svého

nakladatele Carpentiera byl Častěji
hostem Ve čtvrtek večer scházela
se u něho společnost nejbližších

přátel: nakladatel Charpeotier
hudební skladatel Bruneau roma-nicié- r

Octave Mirbeau dr Fleu-r- y

Dříve' byli jeho intimními

přátely Daudef Floubert" Gon-cour- t

a básník Coppé a mladí

spisovatelé ze "Soirees de Medan"

Maupassant

Sídle hlesli v sdduh

Umáknost a chabé ciiěui

Bolesti a obtiče nemoci ledvino-

vých

Jsou váinými— jsou-l- i zane-

dbány

JVebesýeiié nemoci molové nď

sleduji

OmaSshý jeden obian ukazuje

vám jak tomu se vyhnou ti
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Vclko- - í malocibchod řerstrím uze-

ným i nakliíilnnýui mftsfra výtcřrým
7l)0(rn a vůbec vilm co do

oboru tolio přidáte}!
Objednívky možno uřlnlti 1 telefonem

atyto řádnž a rychlo ae vyřizují i
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Jih Pitva
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evropské rolnictvo činilo oa hojnou
sklizeB byly jen částečné splnény
poněvadž le obilí sklidilo v po-

škozeném stavu Mlynáři budou
mít i nedostatek dobrého zdravého
meliva a budou muset kupovat! z

ciziny zdravé obilí aby je mohli
mícbati s domácím

Dle úřední zprávy je sklizeň
Ruska letos větší nežli byla za

posledních pět roka
Dle učiněného odhadu obnáší

tam sklizeň ozimní pšenice i86
582387 bušlů sklizea járky 3

bušlů žita 854452750
bušlů ječmene 282130625 bušlů
a sklizeň ovsa 846391875 bušlů
Skoro v celém Německu byla

sklizeň obilin opožděna častými
dešti a ještě v polovici září nalé-

zalo se hojně obilí na polích
V Rakousku do 15 září bylo

úřadně oznámeno že sklizefl pša-nic- e

a ječmene jest dobrá žita

jea prostřední a jakost obilioujest
vzhledem k nepříznivým okolno-

stem dosti dobrá V Uhrách utrpě-
la koma značně suchem tak že se

nevyvinuly ani Žádné klasy a na

jiných místech zase koma dozrála
nežli se mohly klasy náležité

V Rumunsku měly ne j větší pše-

niční sklizeň za posledních deset
roků a dle odhadu budr obnášeti
asi 76220298 bušlft SklizeH Žita

jest odhadnuta na 6958466 bu

ječmene na 24671040 bu a ovsa
na 21995205 bušlů

Také v Bulharsku jest sklizefl

pšenice uspokojující a pšenice sype
velmi dobře jakost jej! však jest
niŽšf

-
♦
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Francouzská ministerstvo orby
vydalo předběžnou zprávu odha-

dující sklizea pšenice na 352 mil

bušlů což znamená přírostek 013
procent proti loBikému roku V

Belgii měli též uspokojující skli
zeB : : vr- - "

Ve Velké Britanii byl osevek

pšeniční o 25500 akrů větší nežli

Novinky z LInwoal

' Pan Hledík od Clatkson pii
stěhoval ss mezi nás minulou so

botu koapil demek od p Kršky

Paní M F Faytingrovi byla

nebezpečně nemocná minulý" tý
den Jak se nyní sděluje daří se
nemocné lépe a je Cáka na brzké

uzdravení 7
~

-

Republikáni navrhli následu-

jící kandidáty pro úřady v našem

townshipu: Za cestáře Jakub
Blatný za asesora Albert Praj za

klerka Jt Ticháček a za poklad
nika M Šťáva

Demokratický lístek sestává

z následujících kandidátů: za ce

staře Václav Ř?zač za asesora

Albert Praj klcrk F Bouzek za

pokladníka W VVood

Řezníka uŽ zase máme Pan

F Vífious z Western zde otevřel

řeznický obchod Zdali si toho

bude hledět a držet vše v čistotě

doufáme že zde obstojí Naše

paničky jsou vybíravé a zdali řez-

ník není v pořádku jako panenka
už mu tam nejdou

Pan jan Bečák který byl za-

městnán v obchodě p F Fay-ting- ra

roznemohl se povážlivě mi-

nulý týden a odejel k S' é matce

do Bruna Od té doby jsme o

něm neslyšeli ale myslíme Že ne-

zemřel snad by nás byl přece po-

zval na pohřeb
' "

Pořáde nám to bylo divné co

dělal p M Šťáva v Oroaze Teď

jsme tomu přišli na kloub' Ona

tam byla slečna Emma Vávrová a

ta toho byla příčinou Slečna E
Vávrová přijela z Omaby v sobotu
a v pondělí ráno odjelr díf' David
City a necbaii se oddat večer pak
navštívili zábavu u Barše a

mnoho blahopřání je provázelo k

čemuž my také naše srdečné bla-

hopřání připojujem
'

-

Minulý týden Četl jiem násle-

dující zprávu v ''Peopks Eaoúeí''
"Přede dvěma roky byli fusionisté
tak posvátný že předcházeli si

k oposici proti Dietri-chov- i

za guvernéra jelikož jak
pravili byl příliš nemravným aby
mohl 2astávatí zodpovědné míito

guvernéra a pilně byli zaměstná-

ni roznášením dflkazú mezi koste-líčkář- i

že je nemravným charakte-

rem nestojírím za podporu mrv-néh- o

střídmého křesťanského lidu

Nyní však zpívají píseS jinou
tisk jo přeplněn obvi-

ňováním Mickeyho poněvadž je

temptrenclář a dovolávají Se živlu

protjprohibiiního aby pracoval

proti jeho zvolení poněvadž' jak
oni praví jest prohibičák á není

jistým k zastávání místa guveřné
rá Stanovisko fusionistů v Neb

rasce připomíná nám onu historku
o staré paoně která se modlila o

muže Když klečela modlíc se O

manžela zahoukala sova poblíže
zadních dveří: hú hú hú! Stará

panna myslíc Že je to klas boží v

odvět na její modlitbu odpovědě
la: "Ó milý božo jakákoliv stará
košatina Vyhoví" Tú je StaúOVÍ- -

ště fusionistů prosících o úřad
Ó bože my chceme úřad pro

jednou stačí nám cokoliv'

Pan Anton Veleba přišel se

na d?s podívat minulý týden

předplatil si na "Pokrok Západu''
a koupil zde hodiny aby prý vě

děl kolik uhodilo - Šotrab
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dfetnlk Jan Hejda l'lne City Mlnn poklad
Jan Bsmbavr Plne City Mlnn " '

Č X í'€hotiloraii t Ollrla Vlna
Předseda Karel Kohn mlatopředaeiía J

LopHikn tajemník Karel avlhovec Cfetnik
pokladník Václav O Ploybard

tr1'"d'l V jTake vnitřní atrai K KIÍ ven-
kovní atrii V HarazlD aet výbor J Pávek

Čechle ř XI T 80 Omaha Scb
OdhýváachSae kaídý druhý čtvrtek v

hodin veíer v ainl J Kontakýho Před
tednlun Kubát tajetnnik Adolf Zeaulik au
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rek jedna řípa jedno prasa tt1
Nestálo to tedy za to? Co se lidé

caprocházeli než to vše prohlédli
a to darmo Potom naše město

nepokračujel Je to vskutku chva-

litebné aneb abych mluvila upřim
ně hanebné Jsme zde dvaadva

cet let ale prvnější léta bylo to

hezké každý ss těšil na výstavu
děti tuňly nějakou radost dospí!!
něco viděli a se v něčem poučili a

obchodníci se těšili že dost vydě
lají Salony byly plné v hote
lfch jsme neměli místa a farmerky

uestařily dovážet různé potřeby
Ale poslední léta bylo toho málo

a letos jak vidíte zcela nic A co

je toho příčinou? Každý musí za-

platit cbce-l- i eŽlo vystavovat' a

mezi vystavenými předměty je

nejvíce výrobků farmerských Ty

jim dali mnoho práce a námahy a

proto se vystavovatelé těšili' na

odměnu Když všfek nedostali nic
nebo věc bezcennou aneb když

dostala prémii třebas nějaká hluu

pá bába oa nějakou sklenici zava-

řeninu na ušitou jupičku krajku
a pod byli vystavovatelé znechu-

ceni Poslední léta zvolili na pro-

hlídku a na odhadování ženy mí-

sto rozumných mužů a to ještě
také které o Žádném hospodářství
nevf A ty daly to se ví před-

nost pracím ženským a farmář-

ských výrobků si nevšimly' To

není správné já bych dala vždy

přednost farmerským výrobkům

Nějakou sklenici ovoce zavařit

neb šiti to dovede snad každý —

Myslím Že jsem tím nikoho ne-

urazila Píši jen co vím a co jsem

slyšela a milují správnost Ač jsem

také Žena dala bych přece před-

nost věci cennější povšimnutí
hodné

Františka Otoupaliková

WESTON Neb' 18 října—
Red "Pok- - Záp''!

' Máme před
volbami a bude povinností každé-

ho občana aby se dostavil k vo-

lebnímu osudí a volil dle nejlepší
ho svčho uznání pro dobré kandi

dáty navržené do úřadů státních
i okresních Též i my čeští

v Saunders okresu mů-

žeme se pochlubit kandidátem —

krajanem p Janem Doležalem z

Colon Neb kterýž navržen jest

pro úřad okresního komisaře

Věru že Češi v Saunders okresu

nechybí když odevzdají své hlasy

pro p Jana Doležala kterýž jest
muž spořádaný a svědomitý a je-

muž mohou bezpečně důvěřovati

Mám pevně za to že p Doležal v

případu svého zvolení učiní pro

krajany své vše co mu bude mož

no Nuže "Na zdar!" p Jaqu
Doležalovi k volbě listopadové!
Také se musím zmínit o té naší

úrodě a práci na farmách

že by si měl letos kdo

stýskat na ri časy leč jen lidé

lenošní kteří nechtějí pracovat

mystírá že je práce dost zvláště

nyní na farmách Lidé še jednají
na obírání korný a kdo jé k práci
můŽ? peníze vydělat- - Abych též

popsal naši úrodu jak nám sypa-

la pa akru Tšenice ozimka jak

dalece vím sypaia od 20 do 30

bušlů Žito ód 15 do 20 bušlů a

oves od 20 do 50 bušlů V ovsu

byl Však veliký rozdíl ' Oves

který byl moc ležatý byl oa zrno

špatný a sypal málo Komu se

nechtělo stohovat v čas příhodný
a mlátil z hromádek měl to napo
lo shnilé tak "že se to pro krm

úplně nehodí Co se týče korný
v mém okolí ta jest obstojná

místy pomrzláale není to k smrti

Může tak sypat od 30 až 50 bušlů
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íkv ir! ředkedka Vary Houkal nilto
r AUlso Btsliek lajein KjXrftna
V'- ucťadnlce Fruntilka ťciek
racvt4 Kenňv founěn runralka Mařit
PřťíViOťi vutlruí atráA Hitrltra HruU7venk
trii ora 'il'-I- J vjtwr u ajetku Jiarle
Hriida Anra Bríťttt Joale stejakil : epolk
Xkař Loul- - MvoIxuU Maiy houl rylan
kyai do ínada i avia Ilatixelin uiUtovyal

Hiíl Paltnoré DřeT0ř7 Kruh Ořeraff k

"Li
i r lim '

BOLESÍ IILAYX ZÁTRATÉ

a Jiní nom cl aavlnf ny bf raji pto'a-tiluí-

trakem Nemoinu-- am
u rfrdobtučitt aatb powjruJ'te li

iealunre p6obí lUodliví na te uti
puruu a ti nira optiken Tji vo-r- nil

vňm ilpnĚ rderma Dotazy utno-iirlntt-

lpiMiiné 49

II J PEXFOLD CO

ii Z PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ 1í
: éÉ

—

KALAMAZOO'Neb Ctěna

redadce "Pok Záp'l Když do-

stanu váš ctěný list do ruky vždy
ohlížím se předci po ohlavení

"Z přátelských kruhů" jestli tam

též najdu nějaký dopis z našeho

okolí ale bohužel žádný nemohu

calézti prolož chápu se péra sám

bych pár řádek napsal aby čtenář-

stvo vašeho lištu zvědělo že ještě
žijeme--Počas- í jaké letos panuje
je mizerné jakoby se schylovalo
ke konci světa neb jak se dočítám

sopky oživují lesy na mnohých
místech hoří a mnoho lidských ži-

votů si berou za oběť V jiných

(í íaíčCt zasó-v- du€ mají noc tak
že musí s lucernami svítit když
něco chtějí dělat- -'

A co pak to mokré počasí a ty

zimy celé léto ťfcže jsme Se ani

neohřáli a následek toho ie že se

1409 Farnam ulice Omaha i
loni a opožděná sklizea lvla po

Tomáš Dopita i
' Odleví av nebíle kaMi pulednf pondfli v

Jlrwtnl a odhývaave ach&ae kafdou třetí aobota v
v t bodln veier da Joa Ijuek lul

HtiiwrKl taj J"a Bienuk innaillwaukee
6t díetnik L Bya 1(W HIbD Htvčasně zařízený

m(ci v mintnoetl p Miiinern na ie a y ul
Barbora Racek dfiu lna Anna
Kónu Diiatiprenkediui iviii Vuváeek iaj
'7So Ht : Merie Vomtíka pokladnice
Aora Vlarb nrivi)dciKaile Vooikavftlty
oč Franci Bartr Vrtfni itri Anna Uiár-k-

atriK faKda)na PlvoDka Ac
lUvlik AoUa S Ma!avaKý vj' bor majetku

(íslu XIII Český Lev r geaforth Rod
- ' wood Co Mlnn

14z4jlinf4nl Omaha
bdhfyá ichfiie katdou druhou nedíll v mřalc

Obslouží každého ochotní výteč- -

nfm cHiem pujk-p- 1
-- t I „1 nn(t Tvšecka práce rolnická ? zdržela a

0 závoá clovnický strojaíckj
í a zineíaicKý 'V OnazevChuinf tdkusekyldy po ruce J

Cteineua iarei iiouaeK mieuipreaa Antoa
Siftjux tajemník Jaroalar Kovanda ocotuik
Fr Jroa iokiadník Jannrec -

Cíalo XIV Ladlmír Klácel
" v Huntre'1 '!

odbývá ach 6ie každou druhou nedíll v mřalc
t Mwxla Frant Koihk tajamnlk Vac Kin
uíemik Joa Mendlik tlaugen Wle poklad
nik P J Koukl

Jan Ku ř XV Hupklna Mlnn

i i - i
„viašioiPodporujte krajana! ě

sledně nastalým zlepšením povětr-nost- i

dobře domů dopravena
' V Dánsku počínají obilí sklizeti
za příznivých podmínek a pšenice
i žito jsou dobré jakosti Úroda

jest průměrná' —"1'Seoíčná úroda
Itálie bude dle učiněných odhada
obnášeti asi 13Ó mil bušlů

V Argentině v Jižní Americe
kde jest právS jaro nedávné deště

zachránily pšeniční úrodu a letoš-

ní sklizeň bode prý přesahovat]
loňskou d 40 procent' — Také v

Austrálii prospěly pšenicí vydatné
deště a tato nalézá se v příznivém
etavu ' i

'

i i

Všeobecně příznivé zprávy o

stavu osení oznamují se z Indie
V- Japanu následkem vlhkého

léta bude sklizen-Týž- chudší nežli

průměrně bývá '

Dle úředního odhadu má Špa
nělsko největší sklizeň pšenice za

posledních deset roka a zbude mu

načný přebytek pro Vývoz
Zavodnění Nilu jest letos nej-nižš- í

jaké bylo za pojledoích 25
roků a třeba zařízeni hrází od An-

gličana pomaže rozvésti vody na

všechny strany bude přece skli-

zeň v horním Egyptě nedosta
tečná "

LEO BAROCE
" Blirl o Ifh Wroft'

pak mnoho obilí v mandelích' se

zkazilo neb co toto píši zase prší
V našem ' okolí jest mnoho obilí

ještě na poli v mandelích" ačkoliv

je to u nás V tuto dobu roční nco
nového A kdo vf jaké to bude

ve stohách neb za těch stálých
dlouhých dfšťfl i slohy prorpokly
Koma to též odstonala neb ná-

sledkem toho mokra dostavil te í

ten pan mráz v dobu' neočekáva-
nou a komu částečně poškodili
zvláště ta která byla sázená trochu

později takže nebude mít takovou

hodnotu jak se očekávalo S vy-

bíráním kdo ví kdy započneme

Zaváděni tj '')n lBunaic6
te levní a iitAte 43tí

MAini lHnnf rí lim leitfnA mim!
06 ťicvwnaske pirm pumpy '

Dr C Rosewater

oúbřvi bvm iúhtitf kaJdúu drdoua eu'uúUl
ukIkicI Ptoda VAclayTyralaJ Joa tíromád-k- o

Hopklua Mlnn

Sebraska L XVI v Omaha Neb'
odkývá av acbCie kaidi prvnt úterý t rnealot
v ainl p J W HrcK'lia Předa Joa I !)!
tnlauipředa J W Hrocb tajemník a ťloík
Jakub Marel lálíl Ho tf!h Dt„ pukludnik
Karel Mareá 8 K cor 6tii and Wllliatna
Ht provodil Anton Kychlý vnitřní atrái
1'ooiáá IoAek venkovní atrái Jna Polivka
Jan Polívka A llnlllckaj W liroch výbor
aalMbn

říslo XVII v Iwry Mlnn
cit"' pravidelní ach&ae první nedill Před
o turtio Bariol ujem Wencel llartui

ííolnik J 1' tťvmlit pokl Vřed H Cbau

Číslo XVIII Bratři Sérem
v Drywood Yíin -

t volili al alatadtillci ářadníky : předaeda Tom
Kyaelko miatopředfuda Jan l'lllertaj Frank
V Klnkor ňft-- t Jan Kyaelko pokl Jiři
Allpek pravodfl FrMarel voltřnt atrát Jan
riyora venxuvuí raá rW reWíta aCituúé
ae udbývejt- kuJdou druhou uedéll v miaicl

liáskérnnsípřijatooco- -'

trávu náležití strávit!
tná-- tyti zdrávo Ku

řádnému stráveni po-

travy nejlépe pomůže

Severova
'

jelikož- - jest ještě polovička obilí k

mlácení v tuto dobu roční ačkoliv

jindy se schyluje ke konci Ale

ČESKÝ LÉKAŘ

Úřadovna: - "Bee Bnildlng"

I Od II do 12 dopol
CfadnI hodiny: OdSdn I

Od:)doS
oa"--

DediU od 10 do U dopol

TcU iíaiíuř „01-- Til T fcjis 12Í 1

Bydlt— íiilo 2417 Jonea ulice

i zaludeCxí iioíulíM'' HifrHfia Htkcp Jitkám

není divu neb jestli dva dny po- - Tny o Kilu noroi ao'u Bom nyroi irnuamír
PtklJtno plAtet liiuod o liter 'Mra W

(S-ils- k f -- -- -- - Ani nSřv lnau jest sktizen Daviny

Uspokojivá:

i t Zola při prácí- -

k k přijniné chuti Tjlóriié!ji :

účinku ua vzbuzeni USIeraiň sily
chuti k jídlu eyžeM tíla i '

myeli Zabrafiuje vznik iie- - '

moci íini alobé silnými aklea- -

r lé Btáteřuýnii vlívá faový ot

v tílo

Ie) mnil 879~-rT- ei Hřaflomy 807

Hr rťiuuiiu r v i uf m w ~Z ~ „
tu H Jioanoiti Joho í nOí4nitK Tou
uleh& malému trpl!if r okutu iika Přl trZuJ
te m Hi mattfT acadřlátc iUsinoa cbwi
Twm vyi-éř- i prú}™ pravtaiuj atu
df hf předej vfetroré tcMke oíc- ekíuje iá- -

r jKvriirflijí t&fti-- t 4 jjwlívii nfii-Ktvan- f $
íiu Mííéiua Ulu "ífr Wi#!tiowi šootlrinř
řiyrup' pro déulfoo ohmtnti tubh ntápříjam-no-

chuť a J áilka n i předpis Jednoho
zuiLrji5cltútibo nejtt-irAih- lukéto lékaře
aot!oTntii vv Hi))och štábách Jen

po akru Prosinec táhne a tů

budete' bezpochyby chtít abych
si na "Pok Záp'" opět předplatil
Nu vyčkejte času jako busa kla-

su! Sé srdečným pozdravem
Josef Pokorný

1 písemnictví- -
- -

V minulých dnech zaslán byl

— _ — — J
Všecko co můžem očekávat je

brzký sníh a pak nám nezbyde
nis jiného než nějakého tebo

vepře skoiit a zaopatřit nějaké uži-

tečné čtení jehož mají naší čeští

novináři dost a uchýlit se za

kamna
"

7' "" "

Co se týká sypání obilí nemohu

toto ještě úplně zjistit" jelikož

'

T t
Emil Zola byl — ať již jsou íiLOUlSM

pruoej u lékárník n naceimn tvne w
d%dat pH iúúer Vidy lián ji jen

jokékůiiř nštidky O j trh O cšiličíicč
filosofii a politice —-- velkým tvůr-

čím duchem 'a velkým pracovní - r ČESKÝ LÉKAŘ:
' ' "

Josef Kavan
j pozemkový - -

Oi a rojišťujřcf Jednatel

im již 19 ulice
i "'! :i 'i '

:

Prodává lotr v Ouiaie 1 v Bo Omaie po-
tem ky aerovi a firmy v pobílil Omaliy I ve
etitu á pojiliepiiipatrt váni u ici h nelleplich
irem při cená h ne)nlřich Tél aatiývl aa
VTliouivovinio atmtrakta t

- Obraťte se i důvžrou n nčbo a
bude vám spravedliví posl uŽeno

redako" naší Severův Vlastenecký] Hledám Iiospody ai!není ještě vSe vymláceno Až se
kem Byl pokládán za domýšlivce
a při tom měl často malé mínění

tak stane' neopomenu ozmamit Úřadovna í 301 Paxton Blcck
na rohu 18 a Farnam ul

CMnf hodiny od II do 19 bodlo dopoledne

Jsem TWJOh gdui ds frrě s oriddo toho času budu mocí též zjistit bych t fíroiy Sul Jeiw scm táke stár
bveb ril u ielie míl tíž curii žen

ukou hosfidvDl ilí dr#na lesí:

tHi a oo a oapoieune
Vaíer wl do a v obydlí i VX% Wtlllil&a ulnízké
r J'oslou£( ociiotnř krajaoCun tiHOLUB PO boi57 Kiventia

BuffíloCo teb ' i ' 12k3
léaV

ceny

mňoholí korná vydá
' Že náš řád Jan Hus nezůstává

pozadu co se týká slavností oproti
jiným řádům toho je důkazem že

uspořádá slavnost posvícenskou
totiž v neděli dne 19 října ke

kteréžto slavnosti sestry léčeného

řádu : přispěji s hojnou večeří a

Znacne cenyA" v
-

Železniční pozemky na prodej
V severním Wiscousinu

St Paul Minneapolis &

dráha má oá prodej při nfzkťch

íí5 --""í í4 „II1IÍ tu
WA3ASH DRAZE cenách a výhodných podmínkáchVt~3 lisí"? Cr-Jř-3Ioha Vííh liauřiti

' mrius i ť
rbř bn-iit- iř

é vl iinii ki!

rímí?all tilii
ksilý rok u

t fovťrh -
k'11'i íku t St
butceb

ky inloTlť eitl % pootl t h't vili ptetvicéMa poMu Vém Jtdna dMIm tt% tk" íku- - Ptíus
členové se tíž o nějaké to ob-

čerstvení postarají Též bude

kalendář který nabývá stále větší

obliby pro úhlednou úpravu i

cenný obsah Krajané naši na-

jdou vněm kromě Části kalendář-

ní trvód jak léčiti různé choro-

by užitečné rady pro domácnost

Zajímavá udání statistická 'množ-

ství anekdot a vtipů k ukrácení

chvíle dějinné události a naroze-

niny předních básníků a vynález-

ců českých a v posled což je ne-

méně důlf žito n prázdných strá

nek na zápisky domácí Kaleudář

sestaven jest se zřetelem na po-

třeby chudých rodin které v něm

najdou mnohý pokyo jak se léčiti

při malýcb výlohách a jsme jisti
že bude opět 'přijat otevřenou

náruči všude ktm na své pouti
zavftá Je ti5knnt r 9 řečích

české anglické německé slová-

cké" slovinské' chovátské polské
litvfnské a italské a ve více než

platebních a? 400000 akrá vybra-

ných pozemkt rolnickích Ti
P0ř9VIČí CWV-Okružu- ícata (víte
ti 0") il" 8f ndHiky Columhai Tolctlo

' Čiccinoali Iniliunapulii Louieville i
do mnohých mlat v Indiáni Ohio a5l W líth St ťi:!BStiioo CMc4 li túčinkovat hudba pod vedením

Vojtěcha Broma J09 Štorek

DAVID CITY Neb — Ctěná

r —

kdož koupí záhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách a

jezerech v niohž jest hojnost ryb
a iež poskytují nevyčerpatelná

e sobě pochyboval o svém Ulentů
— ale byt velmi moudrým člově-

kem- který v f že' nesmí ztráceli
času A proto dal vrýti na mo-

numentální krk své pracovny v

Medaou slova: "mília dies sine
linea" a zůstal věrným tomuto
heslu: ani den bez řádky Byl
mužem železné vůie a pronesl
krásná slova o "denním chlebu

práce''
Zvláštní je že všichni tací

tvůrčí duchové jsou velmi náchyl-
ní lenošení roztržitému soSní

Tikovým b}l Balzac i Zsla a mu-

sili přemáhali svou snivou lenoši-vo- st

aby mohli vykonati tak
obrovské práce Zola zanechal

imposantní řadu románů a kaib

publicistických kritických patři
mezi nejplodnější spisovatele mo-

derní Jako mnozí velcí spiso-
vatelé neměl velikého všeobecné-

ho vzděláni - Dickens byl scéno-

grafem reportérem Bret Harte
sazečem Zela byl knihkupeckým

příručím Corki Lí dělníkem A

přece tito spisovatelé patří mezi

vůdčí duchy své doby
-

Zolovi prospěla velice jeho Čin

red "Pok Záp"l - Muífm vám
zdroj vody jak pro rodinu tak i

Pakl! potřebujete LtiS neb nlKrné
hi dlnkj fftízrk prali u Ui iAte i pru
naičeaký cennlk a rřetril' te- te ku
pováním o ná ušc říe 15aJ i prownt

W Je Wíša a5i Syn -

38 r West iSt(i St- Chcntzo lil

sdělit že jsme zde měli pěknou
dobytek -

Pozemkv po vetSinč isou zales
výstavu kteráž stojí za zmínku

neboť se takovou výnsvou málo

které město bonotíti může A pří o£ny pCda jest úrodnou a snadno
žpracovateloou: Chicago Milwau-ke- e'

St Paul Minneapolis
Dulutb Superior Ashland a Četná

tom m&hl tt ti každý probíéíaouti
zdarma' kdežto jinde musejí pla

Kentucky lutfcy buluu protlavápy
: 2 ! fH4a
JtÉXfž f l pultvif ní cena do WatbioK-
tou ) ť a u a z [iit Líatky na prutlt--j

2 3 4 5 řilna
POLOV ifxt ťESV — Okružní reíta do

lltiíNii Toronio Niafrara ťalla l'ilu
bu s Dotroit Clerelanrl Cfclimbus a
ilo ntnobých m!at v Miclrgan Indianě

"Ohio JeonvliUÍI Zap Vtrifinii a

Kcntucky Líitky na prodej 'i 'i 4

ifjna
POIOVlfNÍ CE5A do Bontonu MaM a

nazfřt I lilky oa prodej 17 S9
10 října
ťlaloy ca dlouhou dobu zastávky

iloilny u rotiopídu ni"ff!iríkcho v

Dctroit na výčc uvedené líaiky

Přeplavní línky do a ie véacb miit v

Erropť
Na cíny a TtSkeré podrotjBoitl ie--

Pt Jle te ve Wabtib noté dřaovní 16ÍJ1

arnam ni aneb dnpilte ai o ně pod

600000 výtiscích
1 Ačkoliv jesttit : Ač i zde muselo se v jiných

letech platit vstupné letos bylo

vše zdarma Dala jsem dětem
vydání téhož spojeno se značnými jiná prospívající místa na dráze

C St P„ M & O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trhř pro
plodiny farmerské

výlohami a rozesílání s velikými
obtížemi rozesílá se úplně

'- - -

peníze aby e Šly podívat ala ony

" ti Jíl itrao miata vlnami Vri i

Xíríitří I£iniolov6
tlilo I244 jilnt My ul

Nejvřtíí ziaob aaaa vSeho druhu

pzeek asUmb ionek % vfibec tlelio co

v obor tento tpadi

Fr Semerád
na rohu 16 a William ul

Řízný Metefir lcíák itále na řepu
Pravé p!zeGakí z pravovoreČaého pi

Tovara i l'iaé Jakby iioet
Tel F 2 321 Frank SemeriS

přinesly je zpět ie se taji nepla-

tí vybízejíce mne abych se na to

šla též podívat jak je to pěkné
Šla jsem Byly tam asi da tucty

O bližší podrobnosti pište oa
Geo W Bell

posffffikový komlaaT Hudaoa rt

"fh"GfMcXae

~- - Předplácejte se na
Pokrok Západu pouze $1

ročné Ceny levnější než kJeko!lvjlri3e
adresou Hnrry K Moorei
tou Oeo'lA(a htae Den Umana Aabnost novinářská Byl žurnalistou' zavařenin čtyři jablka jeden tu- -

Itproe A OPA Bt PauUklnn


