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ský" jak ho zde jmenujeme nemi-

losrdně připaluje Cena za letošní
úrodu by ještě ušla až na tu pše-
nici jež jest až hanba laciná Ško-

da že jest to právě "ona"!
Hospodářská Besídka Ncbraska

Business

bychom práva zváti se lidům civí-lisac- c

Váš Fr Selement

CLEBURNE Kas - Red
"Pok Záp"! Zasýlám Vám po
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V minulých dnech došlo nás
1'ořáIá JAS JANÍK tolik dopisů přátelských Že nám

nelze při nejlepší vůli všechny
zavčas uveřejnili pro nával látky
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V
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A tak se námi ten starý rok
loučí a odchází za svými před
chůdci zanechávaje nás někoho v
radosti a jiného opět v žalosti
Iuu vykonal ivou povinaost a —

Sliorthand

Collcge
oaházf do steliva Slepice hraba jiué Obmezíme se pouze na vý

fiatky z oněch dopisů přátel našich
kteříž a chvályhodným uznáním

)lce ee zahřeji a to je právě pro ně

jde A tak milí krajané dřfveuejzuravejsí teplota Není pro

ukázku aa předplatné "P Z" na

příští rok Zasýlám Si 10 poně
vadž se počítám za dlužníka z mi-

nulého roku V loni jsem vám

totiž zaslal předplatné prostřed-
nictvím J M a viděl jsem na své
oči že vám bylo zasláno pouze
95c poněvadž zásylka stála 5c
Za zaslání kalendáře jste museli

zaplatit 5c aneb více tedy vám za

časopis nepřišlo ani 90c Proto

vybízejí liknavé spoluČteoáře své ispělno nechávati drůbež po relý Btyd BnildliiiZ rob 17ti i
Harney ni Omaha Neb

Účet na bance

Každý farmář tť jest už jeho
přebytek peuea větší neb menši
měl by miti uložený jej v bance

l kterouž vede účet Otevřený
úíet na bance má výhody různé a

četné Peníze o a bance uložené

jsou na prvém místě jifité neboť
se nedavi alodějom příležitosti k

snad než jsme sa njMiáli budeme

ptát 1903 Mnotif fe nás zajisté
bude vzpomínat na ten rok starý
Některý vzpomene si nejednou co

Pohled na odbor obchodní a bankovní
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den uzavřenu v kurníku nýbrž má

se i v počasí mrazivém atpoB na

nějakou hodinu nechali procházeli
se Jen ta studených dešťů při
silném větru nebo vánici necháme

slepice po celý den v kurníku

v ním zažil zármutku jiný opět Obchodní systém oi po
CátkaEnčuTeíeií

i: vw
'i h- -co v ném zažil radostí lá oak

Grahantv a Gregrerav
'jatémTGsnsjispřeji všem aby příští rok byl proprovádění jich nekalého řemesla

Schválena řldltely vyžžlca

žkol přeinlml obchodníky

soudnin zpravodaji - - -

ne veselejším a pro mne téžŽádný zloděj není tak hloupým

vám letos zasýlám o 10c více
Rád jednám s každým poctivě S

pozdravem na Vás

Vincent MubíI

HACKETT Pa — Red "Pok

"Pokroku Západu" pak přeji hoj
StrojciiisecíTi —dorvi

Aiiiuflu-- raaby se nechal svésti k okradeni
-ně nových předplatitelů S přáním

ku kasáni povinností vůči vyda
vatelstvu "Pok Záp" a již uzná-

vají snahu naši býti poctivými a

svědomitými rádci lidu našeho

YUKON Okla 18 prosince
— Red "Pok Záp'' Ve vašem
ct listě vedete s p F S Fialou
z Omahy rozhovor o socialismu a

mezi jiným pravíte že jest to po-

chybená politika jestlže dělnictvo
se chce domáhat svých práv cestou

politickou k zároveS uvádíte

předsedy Americké fede-

race práce p Gomperse Pán
ten má zajisté právo projevili své

mínění ale mám za to Že byste
neměli považovat! výrok jednot

farmáře o němž jest mu známo
všeho dobra všem váš jednatel

Jojef Koníček
Zřízena před devíti lety Škola jíl není rovné

Zamlstnává nejschopnijít učitele řZáp"l Časopis Pokrok Západu"
jsem obdržel Těší mne že jsem
se naB předplatil neb jest vněm

že má na bance otevřený účet i

že bude tudíž sotva míti jaké pe
níze doma

Jsou ještě dnešní doby již uklá

Každodenně třeba dáti jim ně-

kolikráte teplou vodu k pití a

ráno teplé měkké krmivo Tím

uspíší se ranné snášení Mimo to

třeba slepicím dávati jadrné a tuč-

né krmivodále nesmí jim scházeti

něco zeleného Masité krmení a

odpadky mlékařské podporují sná-

šení v zimě poněvadž se jimi na-

hrazují slepicím červy a hmyz
které nalézají v létě Odpadky

zeleniny jakož í seřezané a spa

severův bilitel ledvin a jater
četba jak poučná tik i zábavná povzbuzuje orgány jmenované k

Poněvadž nabízíte předplatitelům
dají peníze pod hodiny neb do
hodin do jtaré punčochy pod

pravidelné činnosti a rychle bojí
všechno hromadění krve krvavéněkteré kalendáře za doplatek 10c

postel aneb do podobných míst VStedy Vám zasýlám dva 5c kolky a

žádám o laskavé zaslání kalendáře

močení Brightovu nemoc kámen
žloutenku atd Cena 75c a $1 25

i

kterýmžto způsobem ovšem peníze
livce za neomylný My všichni se
můžeme mýliti ale je-l- i nynější

tvto vzaty jsou z cirkulace pokou
íejí zloděje a nedají majiteli Bpo

Nejlepší a nejdokonalejší ústav na západě

$3000 Dloženo min roka v nových psacích strojích
$2500 uloženo v novém zařízení odboru obchodního
Další poschodí pronajato k pohodlí láků
Místa opatřena 90 proc všejtb loňských fákS
Opatřujeme práci pro žáky mimo školních hodin ty na
stravo vydélatl sl mohli

Podzimní béh poíne 2 září

Sleibi m-uLž- i
řené seno otruby a seradelli na-

hrazují zelené krmivo K zabíjeni

"Velký Slovanský" V úctě

Josef Dub Jr

RICHMOND Iowa — Red
"Pok Záp"! Zde vám zasýlám

mají se bráti slepice špatně vykr

soustava vlády naší dotrá za ja-

kou ji jí považuji a myslím že za

takou ji považujete i Vy pak se

Trpér po léta následky neiríieneho ilvota i
mládí Jako: vytoky nabéulf ml illaml str-to- u

uužmwti slanou pamětí atydlavoatí
nervoaneatf atd vjLel Jaem marné něko- -

-

Vojeně spáti Uložte peníze svoje
na banku ať je to jen pět neb
deset dollarů aby mohli jich po-

užívali vaSi spoluobčané a abyste

mené neb příliš staré Je chybou
tW Pište si pro krásný katalog zdarma$100 na předplatné "P Z a Ti"chovaM přes zimu zbytečné žrouty onen předseda Americké federace

UK aeicioiiaro na rozne ky elektrické playatd byl Jsem dále klamán podvodníky kte-
ří poHilaJi "vzorek léku na ckoůku darmá"

práce mýlí a vy též (Vedením
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l
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Kdo chce provozovat! chovdrů

běže racionálně musí si v čas se
nebyli o ně v obavě
Zařízení čekové kteréž přijaly

ADRESA:
a Jinými bumbukárt Jaa skoro na pokraji
záhuby odebral Jsem aedo Rvropy kde Jsem
ae uchýlil o raau ku víblannému odbornému A O ONO-- A M LL B presvlády myslím cele zařízeni pro

naši republiku jímž ji řídíme)staviti řádný seznam a od nejlep- -oyoí všechny banky jest velmi OMAHA NEBších slepic bráti rannou násadu

Slepice z ní vzniklé nesou už ná

ItkaFI lento mí předepsal ték který ně
zoplna vyleíll takže ae dnes cítím lépe nez
kdykoliv Jindy Doposud vlastním onen
vzácný recept ltterým mé bylo zdraví navrá-
ceno a kterýkoliv tniicí mě o tento požádá
zaílu Jel zdurmas pfisluínou Informací Dle
receptu tofcoto mízete sl nechat připravit!

Neschvaluji žádné budování no

vých politických stran ať již ja

mým přáním by bylo aby mne
následovali i ti lenoši co vám již
dluhují Přeju mnoho zdaru "P
Z" v budoucnosti S úctou Váš

V A Zpěváček

HAYES CENTER Neh_ 20

prosince — Red "Pok Záp"!
Odpusťte že várn tak dlouho ne-

platím za noviny Jest tím vinna

fřkVCBKOitv neoor to pokládám zasledující zimy Kohouti musí býti

při slepicích asi 4 neděle než je HAMBURSKQ-AMERICK- A LINIEzbytečné mařenf času a za vzdalo ick v HuKae uoore euirne za malý poplatekLek tento vyléčil JI ata nedužlvcS
PtUte mě dnes Nebojte se Nejsem pod- - 55možno upotřebiti vajec k násadě

voqnikem aniž bych co prodával VaSe
vání se od cíle naší touhy Ano
mám to rozhodně za nepraktické a i íJméno a adresa znstaaoa v tajnosti Hlile- -

Společnost tato ndržaje celý rok pravidelné spojení a Evropou drou- -Kohouti k zušlechtění krve kupuji
se nejlépe pozdě na podzim aby

usLe-- ze jsem nepoctivým mažete to uve
šroubovými loděmi Kejrychlejší jízda z New Yorka do Hamburkuzajisté sami doznáte jaká ohrom jenom má nedbalost Jest to jen rejnit v tomto časopise Adresujte (HSmí

C BENTSON JL J Box 6z2 ťhicaffolll Lodé odjtždejf ve čtvrtek v sobotuse se slepicemi brzy spářili ná spousta všelikých stran byla jeden jediný dollar a přece ho ne

výhodným umožněním aby farmář
mohl a bankou s prospěchem svo-

je účty vésti Pak to má ještě jednu
důležitou stránku že farmář má

na ruce vždy důkaz že jistě účty
zaplatil což bývá velmi Často do
kaz jediný Nezřídka se stává
že jest na nás jistý požadavek
žádán dvakráte Farmář může

býti jist že jej zaplatil avšak vě-

řitel stojí na svém a tak stojí zde
slovo proti slovu výsledek čehož
záleží na okolnostech Bylo li

placeno čekem neboli poukázkou
má rolník v ruce nepopiratelný
dúUz
s

již zaležena kteréž měly čeliti ku pošlu! Nu jaká již rada Lépe Hambursko merii:lt4 Linie test nejsiarSI Německá Trans-Atlantic- Pari'- -Ochrana rtrojfi r iimř
zlepšení neutěšených poměrů pra pozdě nežli nikdy vební Spoleřnoat a vlastni 202 lodí majících úhrnnou snosnost 541083 tun 851

Nová změna vlaků
na dráze

UNION PACIFIC
Hospodářské stroje a nářadf Zimu tu máme tuhou Sníh

mohou svému účelu náležitě slou
covní třídy lidu A všecky tyto
nové strany po krátkém působení
zase zanikly a zanikají jako bubli

nám napadl před týdnem a neslezl

těchto jsou velíte namornl parníky zahrnující 24 dvousroubových parolodi
které ku pohodlí cestujících zvlášť zařízeny jsou Takový počet parolodi ne-

vlastní žídná jiná společnost Ohledně přeplavu a cen obraf te se na

HAMBURG-AMERÍCA- N LINE
žili po drlší dobu jen tehdy za Dnem 1 prosiace počala dráha
chází li se s nimi při upotřebení s

Dnes padá jiný a jest hezký
"šturm'' tak že není vidět ani na
sto kroků Přeji vám veselá svátky

ny dešťové Což neděje se to

před našima zrakem? Ovšem že

Union Pacific vypravovat! nový
vlak do a z North Platte vyjížděnáležitou opatrností a věnuje-l- i se

4 h'
- t sr
- T ř

VI:
jim v dloubá zimní době kdy ano a každý to musl doznati ne jící z Omahy každý den v 8:00

hod ráno tak že bude jezditi

a šťastný Nový rok! Zde vám

posýlám laoona "P Z'' S úctouchce-l- i se přiznati že si nevšímástroje v kůlnách odpočívají poucet na Dance jest stalou po
třebná pozornost Tím míněno Pět osobních vlaků každodenněbídkou k šetrnosti neboť jest jím veřejných záležitostí '

Nu a přece ještě dnes najdou

Váš Frank Hájek
IOWA CITY la — Redje především důkladné očištěnínutkán udržovati si na bance stále

dostatečnou zálohu aby účty svoje se lidé kteříž hlásají že spásou "Pok Záp"! Již se chýlí ku
nikoli tedy pouhé povrchní omytí
kol zhlaví a spodků u vozů nýbrž
odstranění všech zaschlých zbytků

pro lidstvo jest budování novýchsprávně vypláceti mohl A mno
hému Člověku jest třeba k šetření straní Socialismus může býti

konci tohoto roku a proto by měl

každý řádný hospodář dáti všech-

ny své záležitosti do náležitého
pořádku A tu si myslím že též

omluvitelným v Evropě ale zdemazadla smíšených s prachem
Tyto zbytky nejen že ztěžují choi jest důkazem nedozíravosti jeho

do North Platte a

Šest osobních vlaků každodenně
do Grand Island

Tyto změny učiněny u výpravě
jiných vlaků Union Pacific dráhy:
Čs 43 vyjíždí ve 4:00 odp
Čís 2 přijíždí v 7:50 večer
Čís 3 vyjíždí ve 4:20 odp
Čís 6 přijíždí v 5:50 odp

Městská úřadovna 1324 Farnam ul
PHONK M

Union nádraží 10 a Marcy Tel 629

hlasatelů Ze každý člověk mástroje nýbrž 1 přispívají k před

Paroplav Spol
Sev-nemeck- ého

Lloydíi
Po parolodích expresních nejrychleji! jízda přes

moře za 5 dní 15 hodin a 10 minut

— ~Preplavnl oenylSSST --—

Po parolodích eipressnícn z New Yorku do Břemen (3808
Po parolodích pravdelných z New Yorku do Břemen f3000
Po parolodích ezpressních z Břemen do New Yorku $3850
Po parolodích pravidelných z Břemen do New Yorku $3656

JELRICHS & CO 5Broadway New York
—sClIla-vn- l lednateJó pro capad

H CLAUSENIUS & CO °°-8- a BEABBOBtí Street

každý odběratel "Pok Záp" měl
časnému opotřebení náprav a jich

by si na vás vzpomenout alespoň
dostávati plnou odměnu za svou

práci jest faktem nepopiratelnýmložisek poněvadž se v čerstvě na
mazaném oleji rozpustí a účinkuji a že se tak nyní neděje jest též

jisto Alt! to není a nebude asipak jako smirkový papír
Majf-l- i se tyto práce fádně vy

konati nutno stroj úplně rozebra

vinou našeho politického zařízeni

nýbrž jest spiše vinou všech ztře

štěných hlav jež hlásají lidu aby
zahodili dosavadní svou zbraň

jednou za celý rok Vždyť vyda-
vatelé "Pok Záp'' musí na nás

vzpomínali každý týden a proto
jest zajisté jenom svatou povin-
ností naší abychom si též my na
ně konečně vzpomněli "Pokrok

Západu'' přichází nám správně
každý týden a k tomu ještě za
hříšně nízkou cenu pouze fioo

li jelikož právě při tom objeví se

různé nedostatky které by při
pouhém čistění zevnějším zůstaly

Wabash
Dráha

NflTé íoleje Nové zařízení

kterouž mají po ruce k domáhánír
sGn Hardware Gemaukryty jako na př vymletá ložis

ka příliš opotřebované nápravy ročně a ke všemu přidá nám ještě za
Kdyby se strojů používalo 1 na —prodávají ve velkém- - —

j
Ti&čtné vyrážené lakované plechové náčiai CInc7aný plechnepatrný doplatek pěkný kalendáři

I já vzpomínaje na vás posýlám železný plecii a Kovové zboí' - Ostnatv drát hřebíky nožířskédál a těmito vadami zvětšovaly

by se vady Čím dál tím více až by zdozi Dicykiy stre:Ls zrrane nabuje asportovsse zoozi

9th & Harney ulice Omana Nebrse stroj v brzku stal nepotřebným
vám Jtiio na "Pok Záp" a po-

šlete mi laskavě "Velký Slovan-

ský" kalendář Přeji vám vtselé
svátky a Šťastný Nový rok a hajoě

lato poškozená místa musl se

jisté pohnůtky jako jest jí třeba
druhému v ohledu jiném
Všeobecným vedením bankov-

ního účtu se cirkulace neboli
oběh peněz rozhojňuje poněvadž
jedny peníze na bance mobou

býti za nynějšího způsobu ban-

kovního používány dvěma třemi i

šesti lidmi najednou kdežto když
máme je v kapse hodinách neb

punčoše jsou vlastně mimo cirku-

laci ačkoliv jmenovitě v oběhu

jsou
Kdyby tedy ku příkladu každý

kdo má nyní na bance otevřený
účet vytáhl v sobotu polovici své

zálohy ve zlatě a schoval ji do

kapsy mohla by v několika dnech

povstati v naší zemi taková pani-

ka že mohlo by to trvati celý
rok nežli bychom se z ní vzpama-
tovali
Povčsť že má člověk na banka

otevřený účet dodává mu značné

ceny v očích všech druhu lidí s
nimiž jest mu jednatt ať je to v

ohledu jakémkoliv Tím nabývá
finančního popředí a vážnosti v

celé osadě v níž žije
Při udržování bankovního účtu

účtujte pouze s jednou firmou ne-

rozdělujte svoji zálohu na hoto-

vosti ve více míst leč že byla by
velmi značnou větší než obyčejný
farmář průměrně ovládá nebo že

byste používali peněz ve dou
různých místech daleko od sebe

vzdálených Poměr mezi farmá

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

se občanských svých práv a aby
použili zbraně nové o kteréž sami
musí vědět že není nic lepšího
nežli zbraS dosavadní My máme
a vždy budeme miti pouze jen dvě

rozhodující strany politické a ty
nám také úplně postačí jen když
si tebo budeme přáli a budeme-l- i

si úplně vědomi občanských práv
a povinností Břitva jest užiteČ

oý nástroj ale pořeže se jí kdo s

ní neumí zacházeti Dáti ostrý
nástroj nerozumnému a nevědo-

mému děcku ku hráni bylo by
právě tolik jako vložili vládu do
rukou lidem nevědomým Obé

by mělo asi stejný výsledek
Nu kdo jest tim nevědomým

dáti spravit co nejdůkladněji ťo
dokonalém očištění a provedených
potřebných opravách se pohybli"é
části strojů natrou při skládáni ♦

♦ werovy Hekyčistým olejem objevi-l- i se toho

potřeba obnoví se nátěr aby se

dřevo co možná konservovalo

předplatitelů S úctou váš odbě-

ratel Fred Zinkula

DILLY Wis — Red "Pok
Záp"! Opět jeden rok chýlí se
ku konci a to připomíná aám

abychom si opět piedplatili na
"Pokrok Západu"poněvadž před-

platné co nejdříve dojde Každý
chce být za svou práci odměněn a

proto myslím že též i novinář ne

JPrepln vní lístky
do a ze všech částí Evropy

Jezdí po vlastních svých kolejích
mezi

OMAHOU ST LOUISEM
KANSAS CITY CHICAGEM do
DETROIT TOLEDO
BUFFALO

Výlety hledajících domoviny
jedno jízdné více I200 tam a

zpět do všech skoro míst jižních
na prodej 1 a 3 úterý každého
měsíce Pro brožurku povolení
zastávky a všechny podrobnosti
dopište si

HERRY E M00RES
Genl Agt Pass Dept Oúiaha

Právě nyní v zimě kdy veíkerá

♦práce jsou už vykonány je nejpří
SEVERŮV

ŽIVOTNI BALSÁM
hodnější doba k takové prohlídce

vždy vylĎčl
děckem jemuž by bylo nebez

♦
♦

♦
♦
♦

Lepil
Neehuí k jídlupatrný ten pakatel za celoroční

a opravám hospodářských strojů
a nářadí abychom je potom na

jaře měli zas v úplném pořádku a

nemusili se teprve opravami zdr-

žovat! Mladým hospodářům a

pečno dáti ostrý nástroj ku hraní?
Děckem tím jsme všichni již pro námahu od každého rád přijme

Severův
Regulátor
ženských
nemocí

VyJéči rychle ženy
a dívky trpící nějo
kott nepravidelnosti
Léčte se v čaa

$lQO

Severův
Nervoton

Vímť já z vlastní zkušenosti že

Bolesti hlavy
Závrať

Nadýmaní
Slabost

Větry

75ct
mládeži naskytuje ae při tom také

hlašujeme že nemáme používati
občanských avých práv ústrvou
nám zaručených ale že máme na
vše to nakašlat a vůbec si toho

jSEVERUVj

i BALSÁM!
příležitost seznámiti se složením

strojů perttud se to už nestalo

jinde nevšímat To jest co já jmenuji

♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦

RED+CROSS SEVEROVA
MAST

PROTI SVRABU A

VYRAŽEMNÁM

ProWHISKEY Leči vysíleni
Třeseni ♦

♦

politikou pochybenou Co nám

dá strana sociální kdyby se do-

mohla toho že by byla jednou z

těch dvou rozhodujících poli
tických stran? Dá aneb zaručí
nám pak strana aociální lepších
výhod nežli máme nyní? To to!

"

94 plné kvarty řiespavosř
' NervósnosťJest výtečná proti 'ZA

všem vyrazk&m nnj

$300 těle

50 ct poštott BSet

PLÍCE

Vyléčí

Kašel

Jest to jen pouhé štěkání na mě
Zásylka wulaonnai iodporučena před nimi ♦ Severůvtakán

síc jemuž nesmf být přikládáno
Žádné víry a varoval bych jedno-hokaždé-

by nevěřil podobným
vieco

Krvečistitel

$100
' Odporučuje se dámám
po porodu

Za 1 den +
Každé nastuzením
vyženou X

Severovy J
Tabletky Y

[ proti nastuzenlaámY
25 ct poštou 27ct--

řem a bankéřem jest důvěrný a
ví-l- i bankéř Že mu svěřil farmář

celý svůj účet jest poměr mezi
nimi mnohem důvěrnější nežli

když je účet rozdělen což bankéř

by brzo seznal následkem čeků
kteréž mu i z jiných bank přijdou
do ruky Když máme účet ote-

vřený jen u jednoho bankéře mů-

žeme nad apelovati i v pádu peněž-

ní potřeby Tím si jej zavazujeme
k službám On používal naše

peníze když jsme jich nepotřebo-
vali proto jest povicen vypomoci
nám když se nám jich v našem

obchodě nedostává Pakli nemáte

otevřený účet na bance započněte
bned a novým rokem neboť tfm

se každopádně povznesete budcť

to nejen k hmotnému ale i mo-

rálnímu prospěchu vašemu

a používána ve f 1
vynikajících I

nočnících i
Hed Cross Whliker i KVlVkk
i se dnes nejlepíí JT 'VVa

pověstí a vyniká j- - (7 t v T'
1 čistotou I ' tvl 1J

zadarmo pracovatj bolí po čertech
ruce V příloza naleznete fi 00

jako předplatné na milý mi "Po-
krok Západu" Se srdečným
pozdravem na celý persoaál

Frank Hotek

VINING la 34 prosince —

Red "Pok Záp"! Velice rád
čítám dopisy od milých krajanů
jak se jim dařilo před lety ve sta
ré vlasti a jak se jim daří teď v

této vlasti nové Tenkráte mno-

hému slzelo oko nad ztrátou mile-

né vlasti a těžce nabytého majetku
Obzvláště pak boluo bylo tomu

který pozemského zboží neměl
mnoho a jenž musel platit cestu
za několik velkých osob Sem ae
dostal jen tak tak ale co teď?
Čeho se zde honem chopit? Než

pevná vůle a dobré zdraví vše pře-
koná! Dnes zajisté mnohému z

nich slzí oko radostí když roz-

hlédne se po svém majetku jehož
domohl se svým přičiněním Či
nemá míti radost drazí krajané
zde i dálných Čechách když
teď vypouští pěkné stádo dobytka
ze stáji svých?
Tam ve vlasti staré kdo se

těi!slibům že by strana sociální neb
licenční neb prohibiční a i mohly ♦

Bili tělo
Čistí krev
Hojí vředy

kostí
ChřipkuOdporučení:

A
nám dáti něco lepšího než máme

nyní Bylo by pouze žádoucno PRVNÍ

NÁRODNÍ BANKA Nastuzeníaby jedenkaždý byl si vědom toho
že my občané Spojených Států se-

veroamerických jsme sami pány
své situace

V OMAZE NEBO

KTERÁKOLIV EX-

PRES SPOLEČNOST

♦ Severova Z

♦ Masť IChrapot
♦ Tin rány a boláky t „ e v o

♦ hojí otevřené rány Z LdlKÍ DlU"

♦
♦
♦

♦

Také bych a vámi nesouhlasil

Severovy
Pilulky

pro játra
upmvf Zažívání
Stolici
Chuť k jídlu

25ct poštou 27ct

Western

Distillin? Coporovnávati národ český s námi
716 So 16th St ♦

♦
vředy spáleniny atd ♦
25 ct poštott 28ctf (JllŠglí

Influenca koní

Influenca je valíce nakažlivou
nemocí koní ačkoli při ní zřídka

více než 5 procent onemocnělých
zvířat hyne Příčinou její je
zvláštní nakažlivá látka dosud do-

statečně neprozkoumaná Jakmile
koně nemoc tuto jednou přestáli
zůstanou před ní po celý delší Ži

vot ochráněni Nemoc objevuje
se obyčejně náhle bez předcho-
zích známek Nejprve dostaví se

silná horečka při níž teplota v

konečníku stoupá až na 109 st

F rovněž pak trvá od - počátku
vel'ce nápadná povšechná slabost
a malátoělost zvířat víčka oční

jsou oteklá a sliznice aežloutnou
Chuť k žrádlu zmizí za to se do-

staví ŽízeS Po několika dnech
vzniknou otoky na břichu a na

stehnech Nezřídka lze slyšeli též
zvláštní praskání v údech Je-l- i

průběh nemoci příznivý klesne

teplota v konečníku po 3 až 5

dnech a dostaví ae opět chuť Při

nepříznivém průběhu bynou zví-

řata již v prvých dnech ochrnutím
srdce neb mozku což stává se

zejména u starých utahaných ko-

ní nebo byli li koně po onemoc
nění příliš namáháni neb konečně

byli li vysazeni nastuzení N

mocné koně třeba postavili do

stáje dobře provětrané chladné a

mají-l- i trochu chuti k žrádlu dá
se jim v létě snadno stravitelná
zelená píce v zimě dobré seno a

pití z otrub Jsou-l- i koně ještě
při síle dá se jim kol prsou st

obkladek Vnitřně podává
se jim při velké slabosti denně
unce koníku a kouskem chleba

OMAHA

Jediní majitelé
ItblednávkV za stá

To Čeho národ český nemůže do
sici nám pranic nevadí my zde
můžeme po tom jenom aáhnouti
Zde nevládne král ani císař zde
vládne lid

Na prodej ve25 a 50 Ctttu sápad od Nebras
ky zaklány budou po
nákladním vlaku

♦
♦ Pošlete popis Ý

nemoci a $3-- T

na zvláštní T
léky t

Rovněž bych nesouhlasil a ná chudým narodí žebrákem zemře

všech lékárnách!
a obchodech s ♦

léky

♦
♦Jest to Etaré přísloví ale bohužel Julius Treitschke

obrhodník Importovanými
1 domácími

hledem Že třída rolnická a třída děl-

nická nikdy se neshodnou Vždyť
právě tyto dvě třídy mají stejný zá

jem a proto jest vuDtc nezbytno
má li jedenkaždý požívat ovoce

až příliš pravdivé Zde však jest
jinak Ovšem že pozemky nyní
vstouply do vyšší ceny ale dělný
lid dostává tu slušnou mzdu a k

tomu dobrou zdravu totiž na far
mě Zdena příklad platí někdo

při lámání korný až 5 ctů od bušle
což jest zajisté slušný plat A

víny a lihovinami

Ošetřováni drfibele v -- Ime

Hlavním pravidlem ošetřování

drůbeže v zimě je udržovali v

kurníku teplo a chránili drůbež

před průvanem Teplota v kur-

níku nesmf klesnoctí pod 40 stup-Bů-

Veškeré díry a trhliny třeba

urpati podlaha má býti vysoko

posypána listím řezankou nebo

rašelinou
Drůbež nemá býti zchoulostivě-n- a

příliš velkým teplem které

nemá stoupnouti přes 50 stupňů
F- - poněvadž se drůbež jinak
snadno nachladí jakmile z kurníku

vyleze yihké výpary ve velkých
kravínech drůbeži škodí

NezbytnĎu věcf pro drůbež je
hrabáni k němuž musí ae jf opa-

třili příležitost i v zimě že te zrní

řízným pivem a

Jemnými doutník Jos Vopálka501 503 a 523 jižní 13 ulkorný jest zde ještě k obírání dost

své priceaby třídy ty se Bhodly a

ony také shodnosti se musí jinak

ty veškeré úsilí o zlepšeni po-

všechného stavu lidu v niveč se

obrátilo Pak by byl stále rozdíl
stavu mezi lidmi a ten má li na-sta- ti

nějaká rovnost musí porai-oou- ti

Žádný z nás jednotlivců
nemá zajisté více práva na život
než jeho druh To co jest zaručeno

ŘEZNÍK A UZENÁŘa dost Nikdo nemohl dříve lá-

mat komu pro mokro jiný zase
Omaha ivnim

NeilepM to titulek v niřstg Vkusně

pro to že nebyla dost zralá a nyní I I t~ í
zařízené pokoje k pronajmutí na den
týden— a 50c ni fl00 denně Chutní
sturlené zákusky stále připraveny Zaopět z té příčiny že napadl sníh

na 5 a "Wllllam ni
mi t aiaobs ▼(1y nellepli rfhtr CeratTébo
masa vicho druhu Jakos I vý tetnýob výrob
kft nsiiArakfcb Kunte n n$ho aa skou&ku
a uJIKuieme vaa ie podruha přijdete

--aa S
Proto mnohý nemá kam dát doby-
tek svůj Co toto píši 24 pro

115000 výborného tboíí stále v zásobě
jež lz koupit! xa ceny levnřjM nei Jaké
se platí jinde za íboíl ipatnej&í jakostijednomu musí být nutně zaručeno

Zboží se dováži a můžete 'sl je
telefonem Tel A 1922

i druhým "Zít a nechat žít" musí since pěkni mrzne ten "dakot- - 48 JULIi'8 TREITSCHKE

L
—

'V


