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povatává čaíto od xkafcných jater Jaké jsou Tnie

Játra ? Jaoa Ya5c ledviny v pořadka ? Máte bolesti
▼ kříži ? Jíte hnbeoý a slabý? Jste mrzutý a
nevrly ? Podivuhodný zdar byl docílen wiÍTáním
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Baklinu pro játra a ledviny

vitra vrtvám řtPnfiuilovného obe-

censtva Na akladě má nakladatel
Ntvi J Otty v 1'rate kde ne tél
pMplácí na 13 fteáii& i a poitou ti
130 Seíity vycházejí ve Ib&tách

týdenních
Právfi vyřlé cíalo i r XXIII

poučného atábavného čauopina "Lw
míra" pHnáSí fin6 Vrchlického
"Z pmní poutníka" na&ei nialedaje
kulturní ntodie Zikm Wintera tak- -
tní--n iiÍ!fnfH hadatMlA AuakArin

Každý kdo ho užívá praví že je to "NEVYROVNAT BLNÝ

LEK " pro léčení neduhů ledvin jater méchýře nemocí ženských
rhcumatlsmu a Brightovy nemoce Na prodej všude po $1 láher
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CHICAGO 1LL

Hpoleřnost tsto zorsnisovaná Cechy
chicagskými pod zákony st Illinois se za- -

kladní jistinou tiOOOOO bude dovážet zboží
střižní ozdobné ku řáíik5 plodiny atd a

Osborne-or- y talířové brány ?Úthi$l£'?£j!!iitt'
"nU'VM

Osbornc-ov- y pákové brány ayr#S£fS 512

Osborne-ů- v Columbia oborávač JZLÚT
Osborne-ů- v Columbii kornový sklízeč fTmdlí

vobec vse ro go v Cechách K stu(j a vyrábí '
Až doposud nalézal se přfvoz tohoto zbožf- -

v rukou cizího národa Chcete-- li s nánv' í

ivíU toJI TlMlni úroda a zaplatit! ! atro] c káním korný pro avé ioadx
krajan Ďm naAím ve vlasti pomáhali k jii_vlastnímu promyslu a obchodu obraťte SÍT K
na nás Pan alulte že národ bohatl la tíi '

O&hnrnp-A- v IpmnÝ nlol ak diko jko i™ žw
mocni a národ chudý musí ve své vlasti tlstrky iniUctl Protož piAto nám dejte
nám Vata objednávky a ptejte se u Vašich obchodníka po nsiern zboží a tak po--
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Staří Cechové v komele" Vedle to-

hoto olinku mile pobaví veriem psa-
né otázky a odpověďmi i bez odpo
vědí (Napsal M-n-

): Báaník
Véecko tímí Iiáeník a filoHof Moda
Poslední clovék Stará píseň Po
kraóováni románu "Druhá lánka
První milovnice básnická M Přiby
slavrikého "Štít luny" jakož feuille-to- n

zajmou taktéž čtoucího 'Lumír'
vychází třikráte inérsícné a předplácí
ne na rok i a poStovnl zásilkou 5 zl

Na itkladů v nakladatelství J Otty v

Praze Karlovo náméstl 34

Josefa Jíořemkého Cesta kolmí

tvita V rit-- j nove jilm právé vyda-
ném Btšitu osmém tohoto vysoce za

jímavého a poučného díla vydáva-
ného nákladem J Otty ripisovatel
pokračuje v popisu pouti své ameri-

ckým západem ke břeh dm Tichého
moře Zmíniv se letem o cesto %

Heleny do Denveru po pacifické
dráze Union uvádí čtenáře do lé-

čebného míeta Colorado Springs
ležícího na dráze Ilio Grande ješté
asi tři ata metrů výše nežli doporu-

čovaný Davos ve Švýcarsku Léčivé
prameny na néž jméno mést a úkazu-j- e

vyvírají v nedalekém údolí v

néml leží osada Manilou navštěvo-
vaná hojně trpícími plicním nedu-

hem Za pal hodiny odtud dojde
se k úpatí hory Pike'n Peaku vysoké
4310 m na jejíž vrchol vede ozube
ná dráha PrQsinykem Marsballovým
dospíváme prk k hlavnímu městu
Mormonft "Salt Lake City" ležícímu
na Holném jezeře Před padesáti
lety byl kraj kolkolem jezera lidu

prázdný ale horlivá ruka blouzni-

vých Mormona kteří se aera 1848 a

Illinoisu přestěhovali vytvořila a

pustiny pravý ráj Hlavní město čí-

tá asi 46000 duší jeho blízké lázně v

Solném jezeře jaoa velkolepé Po-

zoruhodnou stavbou je tu mormon
ký chrám vystavený ze íuly nákla-
dem asi 10 roiliono zlatých Od
Solného jezera Kořenský nastupuje
cestu do zlaté Kalifornie a k Tiché-m-u

oceánu Jako všechny předešlé
jest i tento sešit bohatě vyzdoben
čelnými illuatracemi které jsou velmi
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tuozeie primemu spojeni s naM vlasu npoiecnosi zorganisovana
Jindřich Kohn předseda Jan Bpěvák místopředseda
D J Hacbsel pokladník

Dr F J Jirka a Joa L Voborský správní výbor

Vysvřtlení a dílco Jsou k dostání v pígárně spolcřnostl 2115—221 Madlson ul
V bance Ant Kozla KJ0 záp 18 ul
u I) J Hachsla poreink obchmlníka a notáře 120 Fullerton ave
u Jana ttpěváka v kanceláři bO— 5th ave neb v bytu í 814 záp 18 ul
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K nim připojen lest fotolitoerafickf snímek čtyř atran původních í 1

mkopiaft s provází Je vysvítlivky o pSvodo nálezu s sporu o jich pra JÍ
vost s důkladná přednáška o jich kulturním významu kterou mčl dnevtl'

Jediný to ryze český pirovtr ▼ Chicago nabísí ctřným krajao&m a tejméní
pp hominBkým ve Spojených Státech ve velkém
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