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Povídky vánoční Napsala Kmílie
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píšralka - Listáríia Též i část
obrátková jest vybranou a hlavní
Uužno tu avésti "Valašskou Ma

loptiu" (h A Liebschera Před

platné obnáíí pouze ♦50'í roční
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v úpravě jako vždy pečlivé a s čet
bou vybranou První strara ozdo-

bena jest vyobrazením berana ox

fordského s popisem plemene Na

lruhé strano nalézá su stať véno- -

vaná chovu dobytka s tČmito čláu

ky: Prambory jako krmivo pro
dojnice — Ošetřování selat —

Upotřebení plesnivé píce — Tržní

zprávy — I)čd:čnoHt V polním
hospodářství jsou tato pojednání:
Jak zavodňovali — lowská kukn

řie "Silver Mine" —- Upravme si
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Thun od roku 1889 proti n&m bojo
val nemohla pMkr&tato erižka bned

ta prvního utkáni vřru nikoho pře

kvapiti I'in iXiih byl na ni tajipté
ám u ňťbu připraven a nečiní sobí
dne po nl sm 24dných íUqh( nad jf

lichých žt? by te mu podařilo EÍttkati

kdy lánku a dSvť-r- Hvobodoiuyiiloých
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I chvíle

kde jt-H- t to řliola rifmoíoo Pama-
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nikdo nabudu n piráti rofrnonti politi-
cké viděli e kdys podobni nuceni

přeruiiti jedním mUtodržitelero

moravským všeliké cpoleíenHló a

oiobnl ntyky jako dne poulanci čeátí

Liity vídermké jak ho nám tele-

grafuje tlehčujl po svém frivolnfm

řpĎnoba a ivyku tuto demotiHtraci

řenkého powelntva jako jeden ze

víednfch cncinovnlch ukandálQ Li

čenl jich neodpovídá pravdě Tu
neílo o iádutí Hkandalinováiif nýbrZ
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124 milliond daní přímých a nepří
mých nevrací do Cech (na správu

státní) než pouhých :Jo millionO

ročnř tedy právé jen pouhý výnos z

datu přímých kdežto veikereo výnos
daní nepřímých (94 milí) zaplává

iako cidtý zisk "z provincie české"
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cel a dant nepřímých za to vsak da
né přímé i zákonodárství o nich po
nechala zemím svým na uhraženl

jejich potřeb zemskícbí" Mluvilo

se o takovém spravedlivém rozdílení
iž také nejednou i v Rakousku
slibováno vládami při návrzích jejich
na opravu přímých daní a požadová-
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hým povzdechem Malleringi"—né
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„'návané právo sněmu českého ku

povolo ání dan zemských zejrnena

veškerých daní přímých Pk by
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nich mám té i hojný výher jakoi 1
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Tet Na strmé is tcliovldá re- -

takte P Z a Ho--p na bl iá ké

útoky J V Heintf t (Mobevtlle
Colo kterf ňftnob sám dl sé
vOle okrádali české oiďii tto no-

vé pozemky hledající dovolil st

vrbnouti dr'Kt urážku v tvář re- -

dikci dotyčných časopis — (Vlé
'íslo obsahojs M sloupců vybrané
čltáf látky Hojné prémie odbě-

ratelem a ilřítelnm činí list ten ve

dle výborné látky Jedním a nJ- -

lepších listu v Americe a vyrovná
se kterémukoliv cizojaiyčnému li-

stu hospodářskému Předplatné
čial pouhý 1100 na rok a zasýlá s

na adresu: Hospodář Omaha Neb

oý spAsob p(ijiin( Přivru mfiJe

tento toiviín bytí vfketn pojiítřnl

Iojlifoiri svr řivoty svit obydlí sv- -

itn lidilnl 7iíitiliy vť' lírody a liinoliéjiné

vř( í NíkoiiHi n!: nikdy nni ve scu nens-psdl- o

pojistitl Se proti neumel h) I)t

Peter Fsbrney % ( Iiícsko III omímil

prostředtiiťtvbn vefejného tittku zisluliy
lrn IVtrii líoboks Tím objevil s 7jfi- -

koIi jiojisliti se i pouhou jmenovitou
enu proti nejhorníuiii í k u zlu

řtnítě dnihoceniiého zdraví Je-l- i řulu
dek v nepořádku tieprucujfli Mfeva

anebo cítíte II nemocnými f

i:burav'tni nějakým způsobem Jeut to

spilehlivym zuainotiím že vhí rev Jct
v ínitni'in slávu a h- - piiAlu dolm ubysle
se jMijistili proti vřthf pohromě Tenkréte
ht pravý (m byste unvieli Jednu

tech pojistek koupíce si bíbev dr Petra
lloboks Pobijete li t('bož podle Jasných
návodu ono osvěží viechny ilntroje ku

pravé činnosti a vy rychle nabudete a

(todržíte své zdraví Tuhle Jest co pun
Jan Novotný z Diller Neb o vřel té

praví: "Trpí 1 Jsem po ítyry Ida násled-

kem churuvy h jnter m žnludku s Ul
zkaženou krvf Již Jsem byl tuk

bídný že jsem nemohl žádnou prácí vy-
-

konávut u vzezření Jsem mel tuk vychu- -

dlé že lidé v obdivunf se uhIuvovhIÍ n

ns mne pohlíželi Hledu) Jsem pomoc u

třech lksřĎ ale žádný z nich mní ne-

pomohl Využil Jsem vieh druhu pa-

tentních lkfi ale nepomohly mní Čím

dále mní byla hfiíe a tak Jsem sobí my-

slel f již není žádného leku který by
mní pomohl Dozvídal jsem se o dra
Petra Hoboko a ihned Jsem pro níj

Po využití pul láhve mftj stav se

epAil a zaal jsem dostávat cLuť k Jídlu
Po využití řtyrjláhvf byl Jsem opftné
seliopeti zastAvsl svou práci" — Dra
Petra Hoboko nenf žádným lékárnickým
prostředkem Ono prodává se jiouze
místními jednateli anebo majitelem

Adresujte: Pr Peter Fshruey
ChicsfC} Illinois

Dra řlroty zarbráaěoy
Paní Pborbe Thomas z Junction City

111
bylo léksH řečeno že má souchoti-

ny a Je není pro nl nsdíje avšak dví
láhve Ir Klng s New Discoverr úplné
II vyléily a ona tvrdí ž Jf uchránily
Život Pan Thomss Kíifer MU Florida
hf Han Francltko trtiícf prudkým

n- -r

hlazením a nalézající se temeř na crsiA
k souchotinám zkusil bez výsledku roz-

ličné Kky al kouení koupil láhev Ur
Klnjfs New piseovery a ve 8 týdnech
byl vyléépn Tskovéto výsledky doka-

zují zázračnou pbtoLIvost tohoto léku
proti ksJílI a nacidszenl Láhev zdarma
na zkouáku u (loodman I)riiirt'oOmsns
Neb Csoa Ubve &Oc allM L't
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