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na kterém po tři led byla
zaseta alíslía Farmář který
chce liti ni 40—50 akrů řepu
musí míti nejméně osm štítných
koní ku práci dobré stroje i iruč
né rozumné dělníky Pak též

přijde na to jaké jest Jaro: le-- li

si M
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JOHNSTOYVN Colo — CtČai

redakce! Dříve oež začnu psát
níco o zdejším hospodaření i

zdejších poměrech jak lnem alibi

HOTEL PEAGUE
' na rohu 13 a WJIliam ul Omaha

Člatá a pohodlnfl zřízené pokoje pro cestující Jakož I výborná íeaká
strav a vzoraá obiluha V hostinci oMržíto výtofiný BTORzO V LEŽÁK

ncjlepíí druby vín a likérů a nejjeranřjfií doutníky
Kraj and zavítíto li do Omaby návltSTou ubytujte se v hotelu 1'rab a

ulotflto nojonom pooCz ale zbavíto so i viollkých ninázf 8

Tel AI 814 O přlzon krajanů žida f IRCEHC J DODUOTMlt

jaro vlhké 1 ncní-- Ii pole dosti
spracovaué tu ae řepě vede zle
Následkem častých dešťů vzmáhá

v posledním svém dopitu nesmím

opomenout! laskavým čtenářům
10 nevyvláčeni tlfalíatakže dřívepoděkovat! za ochotu a kterouž
než řepa vzejde pole jest zcelami rady ohledné mých nemocných CHOROBAzelené — alíalíou Jcitlolpatné
podívání nt takové pole a práce 1

oCf udělili Proaím ony krajiny
kteří na mou prosbu v tomto listě f)u NI nle ijejMIriniiljUlio 1

[ i n£lf nd tl nncho)
sv tak hojné míře poskytli rady za tím je teprve Ipatná Některý

Čtenář možo namítnout! ie se
může alíslía vytrhat což by bylo

odpuštění že každému zvlášť oo 1£U J"i)o
pISu Nemohu tak učinit! z té

píliiny le nemohu se dosud na docela moudré kdyby měli ku př
takové kořeny Jako letní cibuletvé oči spolehnout! a čaito psát!
Ale kořeny které Jsou ni pol
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akyělích jProtož přijměte krajané srdečný
yardu Ještě víco hluboko v zemi

zapuštěny ty nedají so tak anadno

vytahat Kadím každé rodině aby
h Nic nevypudí loletl tyto j]

r tuk rvclila laku 4

9chránila ie na takovou práci přijít
není možno žádné rodině aby
práci takovou vykonávala řádně

již VyéESL --x
prv5 so rozesílá Mílo sl neprodleně o Jeden

řeský illustrovíiný katalog
Jnrníbo a letního zboží a voíkorýcb potřeb
pro domácnost a hospodářství

JVcJvétňí ryzo český velkoobchod ziisýlatclský
rozesílá katalogy tyto zdarma na požádání Jo to
noJiiplnřJAl íeiký auznam zbožt vynikající hodnoty

])oplsy adresuj to:

U S Mail Ordor House
Maralmll Jloul uiirt 2l8t St Chlcugo III

Vymfihnřto ryplfite a nám politou znAIcto touto kupotn

U H Mali Ordcr IIoump Chicago III

1'ánovdi-Zaíl- cto ml zdurma Váí fciký llluHtrovauý katalog
Jarního a letního zboží na adreau:

Jméno „
1

Drpl 12 l'o5ta

W Okrca Stát

Též Žádný íarmář netěší ae na

ádných 20 tua akru častokráte

St

Jakobs

Oel

est rád když skliJÍ i— 16 tun 1

dik ta vali laskavost mně proká-sáno-
u

neboť mně rady vaše přišly
velice vhod Oko mne sice ještě
bolí ale ne již tak jako dříve

Myslím Že měl jsem nastydlou
hlavu i později že vrazilo se mně
to do oka — Jak se zdí letošní

jaro nim chce všechny trampoty
které jsmo zažili y úplné míře

vynahradit Od počátku dubna ae

mohlo stále v polích dčlat deště
které přilily byly nad míru všemu
osení prospěšné a prácí v poli
neškodily Farmář u kterého my

pracujeme zašil první řepu dne

io dubna Podle toho jak (cpa
již řádkuje loudím Žo to května
e již jisté započne obděláváním

to ještě musí míti dobré pracovní
ky kteří aspofi trochu dají pozor
Zde ai vtude velice váží českých
rodin protože jsou to obvčeioě

Na ccMin svitl známý co tť
nelIrpSf proatředek proti SrJ9dobří pracovníci— Po důkladném

apracování srovnáoí pole aeje
10 řepa do řádko iC— 20 palců od

bolcitcni

Cena 25c a 50csebe Když již je řepa tak vzrostlá 9mohlo 10 mezi tádky jetiby ie9 w

strojem započne íarmář oborávatK této práci přibyly sem dva a
vlaky a rodinami Myslím že ne- - Jakmile začne íarmář touto pra-byl-

a

mezi nimi ani jediná česká cf musí též rodina práci zahájit a

rodina Na tomto lest neiláne

vidět že Čechové zůstávají vždy

zpátky za jinými národy Táži se

vás krajané proč tyto rodiny vid li Pmvf jara DékD I
uče mini Mbui ivaoyoi pro
trháváním čili jednocením Tato
práce je dosti namáhavá zvláště

pro ty kteří neradi ie ohýbají
neb nemohou tak Činiti pro tvůj
břišní objem Pro tlusté lidi by ae

tato práce nehodili Po této práci
nadělá íarmář mezi řádky malé

v této práci dobré Živobytí a proč
ne čt&i? Přál bvch vám vidět tv

19 _____ ~ Z-Z- ift
veselé tváře těchto přibylých rodio
A proč by také nebylí všichni
veselí když vědí že tato práce je

1 '
h i!
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zdravá a ze pilnou prací mohou
za tři měsíce přece něco nastřádat!

brázdy tyto napustí vodou což
nechá tak asi týden Po té jde oni
rodina která mi toto pole na
starosti a velkeroti trávu v poli
protrhá Nyní li íarmář zavodní

řepu dle potřeby Aai zi u dní

M ne jare poradna lioipodyně čistí celý dům a hleď zavésti Čistý čerstvý vzduch do každého l
4J koutku I do každé skuliny Na jaře hledí i příroda vyčistili oafie příbytky tělesné ifJak jsem ae tížil at ptktcrého

ale my jí musíme býti v tom nápomocní Vhodoťm noiinnrnviipUm ri(ru i Ifkrajana z nichž mnozí leckde
bídně Živořil Jak bedlivě jsem

— r r
jdou opět dělníci i zase vytrhajímezi oněmi rodinami pátral po
trávu která ční nad řepu cožčeské krvi—marně Jak rád bych
bývá obyčejně slunečnice Nynímu poradil Domohl i pohosti 1

1SEVERŮVale on zastává raději tam kde jen opětně pracuje íarmář sám Pro
jíždi pole cultivatorera aby mařila
ao tráví mezi řádky zároveň
znovu inaží ie obnoviti řádky pro

rten "trunk" jej drží nic jiného
Kdyby sem byl některý krajan
zajel a hodil okem na ono míito

zavodnění což děje se 3— ikrárkde já bydlím zajisté že dal by Krv#imým slovům kteráž sem v minu oež se započne podzimní prací
Hodina kteráž jeat touto prací KRVEČISTITEL il

Cena $100 JZ

é m mmm 11

lýcb dopisech uvedl za pravdu
Mnohý ač nnde má pěkné živo hotova nyní oecbce-- li nemusí

dělat! nic Jsou-l- i v rodině doipě
!é dítky 1 bydlí-- H rodina u íarmá

bytí ďá raději přednost této práci Kw tipřed jinými Myslím Že příitím Odvádí vácclinu íicéislotii z télaře který vlastní íarmu rozsáhle!!!rokem bude zde ještě lépe o řediny Rosili i vvólstí životní f lufiL í)li í línMíwu fiAuii Omohou ! vydělat! tolik kolikpostaráno protože ataví ae zde
stačí jim 01 celý rok pro Živobytííepfií a včtSí domy pro ně Nařídi

w viqhii tvíUDiy
]Ucdé netečné lidi činí červenými a nižnými u
Odstraflule nedokonalosti kůže tovstalé it šcatné krve n

Tím mohou inadno peníze na

ftitaifas iMM awit #
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ly tak farmářům cukrovary Drazí
řepě vydělané uSetřit Po té na'krajané kteří jste na mne dopisem

vzpomněli nemohu se vám odmě stává ta nejpříjemněji! práce pod VnfiQtiht ymťroií nniwtiinA uliri Vr9f1A
''tViVe#' 'nlyar y yawf sV

zimní Podůkladném prozkoumání
Uruivv uiuiiivill 'i'VItVU niv TI II k T i UUU
Xnliwlí il novílí tniivtiivii PwIaIiIa wttll11 inMAi Ifnití ničím jiným než spravedlivou Ciwt lrfl?y %IQQ

řepy od cukrovaru doataoa íarmář
nařízeni k vyorávání této řepy

radou Nemfižcte--h ve avém pů-

sobišti dostatek Živobytí pro tebe WT3EVrRACa

ce&mjtcfnal A v lvil - „ 52a pro avou rodinu získati jeďte
což ae děje začátkem říjní Po
vyorání řepy házejí tuto dělníci
na hromady 1 pomocí t zv seká

usvcacii so u jinycn usvcdči se i u vás Jj
Čků odtékají lupení od řepy aby
zůstala řepa čistá s 1 nepoškozená
Toto je pouze náčrtek o pěstování

8
"Severův Krvečistitel pomohl mi hned a jsem zdráva následkem užití tohoto léku" )

7 prosince 1905 Paní M Stihlava Willick Pa Oepy zde v Coloradu Nemám nvnl
tolik času abych o této věci roze-

psal ae Siřeji aby popsání moje i —— í
bylo dokonalé Dříve ještě než

4 "Mí lna ni nnntf hiiÍA n((vat! !AkA nfhnf VáS Krvečistitel ji úplníukončím tento dopismusím vzdáti

srdečný dík onomu krajanu který

vyléčil takže jest l
vi Vašeho Krvečistitele" 4

Štěpán Poholský Anita Pa 0

" '

0 avěží jako květina od toho času co uživ

j a prosince 1905až 1 Cccn dopil do "Pokroku"
zaslal 1 radil abych aobě živé

I! tl

lem na tuto práci Nejen Že nabu-

dete lepšího zdraví ale zároveB

pomůžete li časem k nějakým
úsporám na starší léta Z vašich

dopisů poznal jsem upřímnost
což chci i já vám pravdou oplatit
Nenechte se nikým klamat kdo
zde byl a ví mnoho překážek a

nejvíce na to klade váhu Že zde v

hostincích není stále pivo na čepu
Není lepší vyhlídky pro rodinu
která ae dobře snáší jako tato

práce To? se rozumí že muii

každý pracovat! a Žádný sl nesmi

mysleli že bude bossem forma-

nem vedoucím nebo americkou

misi— --A ještě něco o té cukrovce

Jak jii dříve jsem vysvětlil možno

zde pěstovat! řepu na kolikerý

způsob Já spokojím sn tím že

čtenáři podám bližší vysvětlení o

tom který je zda otjtfco zaveden

Přijde těl na to po četu se řepa

seje Scje-l- i s po řepě plenici
nebo bramborách snadno se dl
pole pro řepu připravit col je tél

asy vytrhal ty že dělali tu boleat
Dle toho jak jste ie milý krala li Ji

za 24 "Není lepšího iarníha léku nad Sever&v Krvečistitel" %?ne vyjtam dávám vám úplně
pravdu Kdo je touto nemoci
stižeo můře ie loadoo dle Valcho
náhledu řídit! neboť vie iste

0 51 srpna 1903 Ondřej ťivowar Helluwa Falla Vt JI

♦}

Ve všech lčkiírnifcli Líkahká poradu zdarma h

ádoě vysvětlil Proto přijměte
vzdálený krajane upřímní dik za
radu kterou Jita mol ai 1 milých
Čech zaslal Srdeční pozdrav i L_vleiu čtenářům a čtenářkám

F Kolťamký
Krámf obral "MUlr Jn Hun Iuji

a fUuly nmt pM upileutu v Ktutvelkou vyiiojou pro pracující uei

niky Jinak aW přistavuje polejTárXT "
W mU a '


