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mavém způsobila veliký rotruch
Vsak ten trval na krátce! Vlila ttkimfiéhmuUt Jen ním málo v

tiskn před konfiskací rozprodaných
pfislo mezi lid
Jsouce přesvědčeni le phjdera

vstřio přáni kaldeho milovníka ušle
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Balsám pro játra a ledviny
Každí ido Jej ulíral prayl že jest to lčk nevyrovnateiný pro Tšcclcr

nemoce jater ledvin a měchýře nemoce ženské
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Cechové !

Jedete li do itré vlanti rte h

tapamatovktí le cctaj(c( a jich
kafry hned po tlkn1 jiiroliMlě do

právají o yo lM'7iUtní'
%l do m5U IJremen Cliwtft--

obé upořitÍ thyteřných vyd&nt

nesvfřujte po přintint lodě nikoma

tickety a kufry nýbrž pow-čkejt-
e

tím aí dojedete do rafat a IJremcn a

Eak teprve odevzdejte uvé tickety a

jedin4 éecké firmé :

chtilo četby vydali jsme se svole
ním spisovatele báseň tuto v plním
znění konfiskovaného vydání A v

očekávání tom jsmt ne nemýlili
Během prvého roku vybráno prvé

V
vydání skrovné ovsem a uspořáda-
li jsme vydání druhé v mnohem

lepší a dokonalejší úprav& a vitíím ThB Dr J H McLean Medicíně Co„ st louís míS laAtw tílM II 1

íormatě než bylo prvé is&seň tvoři
kniho o 88 atranách a prodáváme ji
po 25c Do Čech se zaručením
za 50 centu t druhého vydání (ana
kniha valné télsí) za 65 centu PEOHLÉDNUTÍ ZDAUMA!
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byste se svými kufry bezpecoe do

domova dopraveni býti mohli (16-- asm nt ktortkoUv jlni ktari ttojl flOOO

My Um Karnea]m wni4ro as W lal
XaUositl Watcb Oo zarafa} liodlakjrCL krajanům na venkove ozna cm $CEh50

pMhlMnU al ddkutdal kodlnky aa {

Herbář $150
(Mám pouze mngttcký)

Niřitel kuřích oklOo— Mojí "VMou"'
bezléko vyhojíte souchotiny rcvmntín
raka nezáivnost a vftbec kadou nemoc

sUalot a Jaatll badiH mynlat U Jaal lo

lira uplatilo aaal cana $00'
Jimi niiaaovlll Jenom as králky ia
otaámlll aa bodláky a k Jaoa vala
vám oabqdoo bodláky Ubiti armualla si Je -

Plil ida U oboi-t-a dámaki bodláky nab pro 4e
kteráž Jest vůbec k vyholeof ťenfze
Vrátím Je-l- i to podvod Znlete2c kolek

pro záruku Ailresa :
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Northwestern Mfg Co
95 Washington 8t CHICAGO ILL1

muji že prostřednictvím mého ob
taravatelskébo závodu mohu Vám
uAetřiti peníze pří nakupování v kaž-

dém odboru jako grocerním střiž
ním oděvním obuvním hospodář
ském železářském hudebním zlať
nickém hodinářském tabáčnickém
doutníkářském likérním lékárni-

ckém atd

Chicago jest nepopiratelné nejvěť
fit zásobárnou v této zemi jeho pra
meny a výběr žádné jiná město ne

předčí a odtud že i v nízkých ce-

nách není k překonání t

Jediná zkouška Váa o pravdivosti
tohoto tvrzení přesvědčit! musí

Kdokoliv z Vás co potřebujete z

výfie uvedených odboru ať jednotli
vě aneb společně obrajte ee přímo
na roně s ujištěním že uspokojeni
budete hned při první zakázce neb

úspora peněžní a spravedlivé obslou-

žení bude Vás stále nabádá ti k dal
šímu se mnou obchodování

llambursko-Ame- r akciová paropl si

"Rozhodnul jBem ne oženit se a

jednou t těchto děvčat jsem ale do-

sud na rozpacích a kterou Vis
ono jest to tak Prvou z nich mám
rád ale ona nemá peněz a já — taky
ne A ta druhá — ta oíklivčjSí —

ta má zas hodné peněz Co tu dě-

lat?"
"Já bt na tvém míetě to bych ai

vzal tu bohatou a tu druhou bych
měl při tom rád"

Všem paním
odporuíujl uívati Trmcroro hofké ríno

proti v&em pohlavním nemocem Doka-

zuji tímto celó veřejnosti o zdárných
účincích Trinerra hořkého Tina které
mně jediní uzdravilo z mj zdriené po-

hlavní nemoce Jíž jsem byla 33 týdnů
tížena Míla Jsem více líkařů z kte-

rých mnč žádný pomoci nemohl a tudíž

jsem l'ku radí ji přestala užívat! a jenom
pro chuť k jídlu brala jHcm si a Mřu

řastokráte dennS malou sklenku
Íefité vína kterým mné nejen uleh-

čeno bylo ale neocekávan5 Jsem byla
přivedena k zcela novému životu Jsem
ochotna každému dle přání podrobnfji
osobné odpovčditi

Asna FcčIkova
178 DoKor-- a mi Ohtcsgo III
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Po parolodích expresních nejrychleji! Jízda přes moře za pět dní 21 rV
Z Jíflw Yorku Z iiamlmr
do Hamburku: do New YJ

To parolodích expreusních 118 00 $2500 )
Po parolodích pravidelných 11600 ¥22M
Po parolodích Union linie tlOOOV
Po parolodích iUltimorské linie 11600 ťJOOO I

Ohledně přeplavu hlaste se u

obdrženíNa dotazy odpovím po
2c poštovní známky ište o kataaT ~
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Matka: hiečna učitelka i dnea
na tebe Honzíčku velice atěiovala
— musí prý tě neustále napomínat
A to mne na tebe velmi mrzí

Honzíček: Ob a toho ai nio ne-

dělej maraiuko Ani ai toho nevií
mej Víš já nejsem t těch
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