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Neduhy ledvin a mčehyře rychle vyléčeny

MSžete oMržctl láhev tohoto slavného vynálezu Dr Kilmeťs

Svvamp Root na zkoušku poštou zdarma

Muži ! íeny Vil tvé imiluhy tuk řnato bczúcelnC U xtrIef nmlčii n livnjt
nedlivcíivymi Vf vřtUnfi pHpnrlft ilřlí o v léřcuí jHiváflivé i liyly núalclkťM
nevMouioHlI jaký Jcnt nn neduh roíírf n(ii rh ti'y ir i Mrumylnj m avéilccivíiit

0 nvdiibii ledvin Jhihi holi oll vznilceu pHIiá cHaté nuceiil nu iiku a iimlmi ziíso-hu- u

téun Jez provázeno Jeat lioleatníni poeitciit Ule tolm Jiik neduli ledvin le

dealiívií oliiicel lurvu pMiloutlou neb Idedoii l Jsmi ntulu r )' noiy otů

kalí B nřkdy I ardre Apntnfi racuje Kdyby daUlho dfiknu o piíčtié ncdubii

bylo zupotk-b-f dejte atrnnou moč po 24 bodin jeatli pnk na tpndí' hlilolúle iihmo

Dinu Jeat to důkazem že ledviny a incehýř potřebují l'éi ti(

Okolnoat fnato jiřeblédnuta apofítá v tom Že ženy trpí přivé tuk neduhy led-v- in

mřehvře jako tiiiiži Ur Kilmer'i Swsinp Kout Jeat vvn:íleeiu
lékaře veilátora a neul odporufová i proTáei-bn- hude vluk tdiledin pOřtedkem
jehož Jeat zapotřebí V chorohiieh ledvin a iieKriídk 'u h iiieclivie aneli iiediibiích

niajídcb avtij pftvod ze alabyeb ledvin Inko katar nu in'ehyic iííhku v iioci
aneb IirÍKitovř nemoci která Jet iiejhorl z neduhu Odiiriiní

neHchopiioHt k držení moře a boleat píi močení a rychle prcmíhí ne í Ijein n n po
třebu ("iiKtcbo nočního VHtiivánl

Mírné a neohyřeine tic iuky tohoto slavného léku lze brzy pozorovuti Htjí
vyaoko nailo váemi pro ivoii zázračnou lééivosť Nu prodej ti li kirníkfi Cena

pudeaiít t cntft a dolar Hwump Koot docílil tak rychlého vyléčení
1 v tétb nej horších případech takže Jestli fhcele důkazu o jelo ponrtihodnVťb
vlunt nostech tnhžete obdrželi láhev na vzorek a knihu úplné zdaním poilou
Zmiňte ae o I'ok Zap a zailete svoji adreau nu lír Kilmer & Co iiiiivbniuton
N Y Již ta okolnoat ?o liberální nabídka lato nalezú te v tomto listu Jest
zárukou pravoali tdh

po králi pálili počli Prvá rána
minul 1 se cíle druhou všaK zasa-

žen byl do ramene komorník krá-

lův Celkem vypáleno bylo na

vůz 7 ran Král zachoval se při
tom velice chladně a po vypálení
druhé rány postavil se v kočáře

před dceru svou aby prsoma ji
chránil Tvrdí že oba útočníky
dobře viděl a jelikož dobrý popis
jejich má mohl prý by lehce oba

stotoiniti Útok spůsobil v Athé-

nách velký rozruch a předáci ode

všech stran spěchali aby králi ku

Šťastnému vyváznutí gratulovali
' Saamance Španělsku uspo-

řádána byla v sobotu nezaměstna-

ným a hlailovfcím dělnictvem vel-

kolepá demonstrace během kteréž
lid o práci a chléb Žádal V mno-

hých domech vytlučena okna a

jedno skladiště obilí vydrancová-
no

Xfanfhki hotiz rozpuštěn byl
vládou v minulých dnech a nové

volby na 27 března vypsány no-

vý kortez pak v poudělí 25 dub-

na sejiti se má Tento krok vlád-

ní vykládán jest v tom smyslu že

vláda španělská neočekává že by
k vážnější roztržce se Sp Státy

otázky kubánské neb vy-

hození parníku 'Maine' do povětří
v dnech nejbliŽších dojiti mohlo a

že tudíž než věci se vyvinou vol

a pět minut$100 za 25 ct

ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ

Telegrafická

Virtkm snmu došlo 26 února

při projednávání adresy k trňnu k

vážným výtržnostem Ku rvačce
jako ve vídefiské HSské radí ne-

došlo sice ale zaťaté pisti zdviha-

ly se do výše a pronášeny nejhroz
nžjSÍ výhrůžky Vo zaliájení za-

sedání zpravodaj komise jt í vy-

pracovala návrh adresy císaři í"r

Josefovi s ohledem na 5k-te- ' vlád-

ní jubileum přečetl onen návrh
načež všichni poslanci povstali
pouze nčmečtí nacionálové Wolf
Iro Ludwitf a Keininger zůstali
demonstrativnč- - sedět na svých se-

dadlech Již toto jednání upo-mínají-
ci

na sociální demokraty v

říšské radč vyvolalo mnoho zlé
krve Rozčilení vzrostlo když
posl Wolf žádal slovo a zemský
maršálek kníže Lobkovic mu je

odepřel Kozčilení dostoupilo
vrchole když Wolf vztekem bez
sebe že mu nebylo udíleno slovo

vytýkal zemskému maršálkovi že

je včrolomný darebák že pošla-

pává právc blahopřejná adresa cí-

sařovi prý je posměchem většina

prý proádí pouhou komedii atd
Málo scházelo že by bylo došlo
ku rvačce Lomoz byl tak velký
že předseda musel konečně schůzi
odročiti

V Liberci jeden Český voják

probodl německého dělníka

Ulricha bodákem Voják byl
zatčen Tento tvrdí že použil
bodáku jen s ohledem na přísné
služební instrukce

Z VtJnl došly v těchto dnech
bližší podrobnosti o souboji vévo-

dy Filipa
bratra bulharského knížete Ferdi-

nanda Souboj vzbudil značný
rozruch Filip má za ženu dceru

belgického krále Louisů sestru

arcivévodkyně Štěpánky a manžel-

ka jeho byla příčinou souboje
Dáma tato sdědila po otci velice

vyvinutý smysl pro dvoření a přá-

telské náklonnosti všeho druhu

Žádáme Jména Vašich sousedu keří kupují Mcinena a jesiii nám p- -l te ad

resy peli oaob Jež mfižele nám odporuciti že by mohli poliehovati acmeim zahrad-

ní neb květinová pošleme Vám náHledutcí výbér aeinen inujfcí cenu jednoho
da-lar- u

pouze za 25c

Market Uardeners řervená řepa WaabinRton Wakelicld Zelí rhovy nromati-ek-

celer astro okurky 'M druhu salátu smíšené iowsk v M islodon inusk meloun

cibule z Kanárských oslrovn zlepšený (iuerneay paštinák 40 druhii řetkviky
smíšené Honor BrtRbt rajské jabilko řinow IJ:ill vodnalka a nové duhové unce-šk-

Celkem 12 paklícku plné velkosti úplná záeoha emen pro zahrmlu v ccn5

jednoho dolaru za 25o a pel Jmen Velký krásné illuslrovnny kn!:ilří zušle bo

zdarma na požádání Zmiňte se o tomto časopisu když píšete: Adresu: 1

IOWA SEED CO zíE?i? DES MOINES IA

55 STAVEBNÍ DŘIV!

i ' -
í

i 4

!

ř

i v

f i

i '

I -

i

1

í

1'

'r

XX Za VelkOOfeChOni Ceny - Mftžcte koupit! stavební dříví lak Inci- - XX

Síno jako vás obchodník a ušetříte jeho výtížek pro sebe Nenáležíme k JJJ
w5 žádné kombinaci Zašlets nám účty za dopravu Adresujte: jot

USION LU31EIl CO

Tiroi iI ilI-- ll

llospodář Minulým číslem do-

končen sedmý ročník tohoto jedi-

ného českého hospodářského a

zahradnickěho Časopisu ve Spoje-

ných Státech Nesčetné dopisy v

každém čísle čtrnáctidenníku od- -

běrately tohoto zaslané a uveřej-

ňované nejlépe svědčí jakého
upřímného přátelství sobě "Ho-

spodář" mezi českými farmery

dobyl jimž vždy a všude se snažil

býti upřímným rádcem a zastán-

cem Že jeho snaha byla pocti-

vou to dnes uznává každý jeho
odběratel a ve vědomí vykonané

práce tak jak jsme sobě jí vytkli
s prvým číslem osmého ročníku

posíláme svůj srdečný pozdrav po
všech oblastech této mocné repu-

bliky a všem přátelům od sluného

jihu až k severní říši Atolových
chladných větrů v Kolumbově ze-

mi a nezapomenutelných luzích

posvátného Řípu
I Čím jest dnes

"Hospodář"? Listem který ne-

má původností sobě rovna ani

zde ani vs staré vlasti 1 Hospo-

dář jest dnes v přední řadě určen

ku výměně názorů ze zkušeností

nabytých a ku zdělení všeho mo-

derního pokroku jenž jakkoliv

dotýká se hospodářských zájmů
Přední farmáři zahradníci a od-

borníci včelařství zvěrolékařství a

hospodářského průmyslu všeho

druhu naplňují sloupce listu úva-

hami neocenitelné důležitosti Ve-

dle jmenovaných i české dámy
účastní se pilně na kolbišti lite-

rární práce "v Besídce" která
stala se jednou z nej poučnějších a

nejzajímavějších attrakcí listu A

tímto starým kursem "mnoho ve

mnohém" chceme a budem pokra-čova- ti

Kdo nemá kolem sebe

čínskou zeď osobních a politi-

ckých předsudků ten najde v Ho-

spodáři vždy ochotného přítele a

rádce Prvé číslo osmého roční-

ku jest bohaté obsahem Na dva-

cíti čtyřech stranách v textu jest
sedm skvostných vyobrazení a

sice: Hornická budova na výsta-

vě zamississippské brána států na

téže výrtavě pohled na špýchar
pana J B Armstronga dvě vy-

obrazení talířového pluhu The

Stoddard Mfg Co kachny rouen-sk- á

a budka na sušení ovoce na

slunci Čítači látka obsahuje
články: Budova hornická pře-přahá- ní

a kování koní pád dobyt-

ka na kukuřičništi brána států

drobty sněť slezinná klystéry
jak s dobrým výsledkem připou-ště- ti

svině účinek soli na máslo

naše máslo v Evropě vyplácí se

máslovny? jak by mohli texasští

farmeři začít sázeti jiné plodiny
sázení a zavodňování brambor
učení hříbat chov kachen v Texa-

su Thumps zachování vajec v

hlíně dvě strany hovorny nový

způsob ničení ohnice a hořčice

polní farma k pěstování semene

kukuřičného hovory Dbala s Ne-

dbalém slovo ke čtenářům Ho-

spodáře zrnka obchodní poznám-

ky důležitost' pluhu klíčení seme-

ne červeného cedru hrušky

neplodné vinařství poupata dvě

strany "Ženské besídky mladý a
_ _ _f tv i i—

Siary VCeiar pestře Kaciniy i uuc ji- -

ské pápěrky dvě strany dopisů
budka na sušení ovoce obchodní

poznámky atd Tolik četby v je-
-

diném čísle dvacet Čtyři Čísel do
„„i„lroku a vše za předplatné jednoho

dollaru Jedná Se nim tedy
ctíii

tačně o zájem věci anebo výděl- -

kářství? Posuďte sami! Adressa

XAWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXWA
UXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ

práce_

X

dodáno na Vaší stanici 2

Doprava zaplacena

Winona Mlnn XX
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RríiUí MMrvává v tVjTi'

kachny a hucy 7(f?c krro ani Hí I w SliH

3c a knehny rte

8'iio trvá rmluj % víirt $": :) a T iiížin

45)
Hramhory jaou tuké nciiiiiio v Cťnč é

ďmiád 5 í '" culcradřkó 75

Mi-- nrjli-p- hílí at li lihru colurmli-k-

lluty lořtllc
Kfíite Jwm ceny pcvnřiři vyíi juk

Syrové 8'4f7!ic e Kíu- - ie!i-- ' í Sít lup
M Iouii í" února- -

PSniii e v i h dn-- sin?n& v í

nchHh!n rníuk dne '[n"-- l miiili : CřiI i S cVrvi-n-

pnatávi ae nyní ai !řH#H'Jc pro btřlii
llOi pro sir'c

Kukuřice která byla pevná a vyřSí nyní
l opřt ochiiblfjíi prodává im? b '7c pro čer-

veníte t
New i!c:hi 'JH ďuira

Bavlnu je nyní ceny náU-ji- í proMřcduí zsS5í

Všem lulož

pozemky viděli
líbí se a odponičují no-

vou " ' ' 'českou osailu"

n Willow M Mianesota

ČTĚTE TENTO DOPIS:

Chatfiklp Minn (j Lfdnv '9S

"Byl jsem na prohlídce po-

zemku v české osadě ve Willow

River shledal jsem půdu do-

brou a dost vody pěknou ro-

vinu a dost dříví Koupil jsem
80 akrň v 1 sekci T 44 K 21

a uznávám pozemek tento tuze
za laciný au se hodí dobře k

rolničení i dobytkářství pročež
jej mohu v Sem krajanům kteří

by nějaký pozemek rádi koupili
nejlépe odporučiti

Josef Kopecký"

umísili vás ° k za"fe s!ojí
nuniHjifi koupení 40 pouze

$20 hotovř a pak $10 roční při 6

proc úroku Cena akru $300
Dopiay axlpovídány v Kři é p ftc na

JAM KS KLUZÁK
ř(sskí vystf hovaleckí Jednatel

903 Globe nidg St Paul Minii

anih na:

IIOriiWELÍ cimiki:
LhikI i"rnniU%lin( r St VSc l li U

ST I'AUL MINN

by odbyty býti mohou

Japonská vláda dle úterní zprá- -

vv londýnské požadovala na Ci

ně nové ujištění že přístav Port

Arthur jara Huškem opuštěn bu

de leč když příslušný dotaz u Ru

ska učiněn byl odvětíno že zájmy

Číny i Korei toho vyžadují aby
místo ono déle v rukou ruských
zůstalo a že proto pobyt loďstva

ruského v přístavu onom na dobu

neurčitou bude prodloužen Ta-

to odpověď vykládána jest Japon-
skem v tom smyslu že Rusko trva
le území a přístav onen zaujmouti
míní

V Pařili skončeno bylo ve stře
du přelíčení s proslaveným roma

nomscem a realistou olou a s

vydavatelem Časopisu "Auroře
IVrrieuxem kteří obžalováni byli
z urážky vlády kteréž dopustili se
tím že uveřejnili otevřený list pre-
sidentovi republiky v němž vláda

nařknuta z nečestného jednání v

záležitosti Dreyfusově Rozsudek

byl takým jakýž námi předem již
předpověděn a jakyz za daných
poměrů ve Francii vynešen býti
musil mělo-l- i se převratu státní
mu uvarovati — oba obžalovaní po
několikaminutové poradě uznáni

vinnými a Zola odsouzen do věze

ní na jeden rok a k pokutě 3000
franků Perrierex vyvázl pak s vě-

zením Čtyřměsíčním Zola přijal
rozsudek chladně a po vyslechnutí
jeho vyjádřil se vůči soudu násle

dovně: "Dnes podobně jako Kri-

stus stávám se obětí mohu úřad- -

ní zbabělosti a velké nespravedl
nosti"— Rozsudek plijat byl se

strany vojenské s velkým zadost

učiněním nescházelo však také
ani na těch kdož sy mpathie své se

Zolou projevili a veřejně prohlá-
sili že nadejde doba kdy ukáže

se Že Zola pravdu měl

Z Prahy oznamuje se ze dne 27

února že pro 'hrozné utiskování'

opustili Němci český sněm a za- -

háií abstinenci Utiskování zále- -

ží v tom že byla ve sněmu dána
na jednací pořádek státoprávní ad-

resa k císaři a velkostatkáři proje-

vili vňli Mladočechy podporovati
Když se o adrese jednati počalo
vystoupil posl Lippert náměstek

podmaršálka a prohlásil že Něm

ci jsou věrni ústavě a státní právo
české nikJy nepřijmou Na to za

velkého povyku všech 68 němec-

kých poslanců odešlo Místodr-žite- l

Coudenhove objasňoval sta-

novisko vlády a prohlásil že se

necítí nikterak vázán požadavky

adresy Čeští poslanci vyrušova-

li jej ironickými výkřiky

7:Uhtat trvnlc rjrlfenjr iclivaty
11 r íinlii Jednodenním uííváni
Ur Kli' drvnl Nerve n--r Zaiu-uia- i

i litacv na iknifcu OUlríito JI Klářina
rrrt H H Kunu Ltd il Ai h t 1'hiUdel- -

phla 1' HTKDT44-1- 7

TRŽNÍ ZPRÁVY

Chicago 28 února

Koílleni které smoenllo tto trhu v polovici
ihllo náhlé a valné aUmpnuti

píenico tak že (Jiwánla dfiiy IIW utoupllo
uklidněni a ochabnutí břhem mlnulchotjdrie
I'id vlivem obuv ij by mohla vypuknout!
válka se řpnnMskoni anepnkojena tyla buran

ixiií?ni a úvěrní papíry a eenne IKtlny ves-

ni mařné poalealy To mřlo lil vliv na pSo- -

nlel aneb abychom roklina ípekulael a pmi
nleí iitilKiť není pochyby Kť (O IIKflie HKItip-

-

nutia unenokojciii utarf (limit I (lny xavlncni)
nyl'Miktihici di velké míry Tuké zprávy o
dobrém stavu úrody v IihIII a Kalifornii nu--

byly cule bcsdflnku Tento týden vsak po- -

fini a cenami pevnřjaitm třenice jsimii no-

tové řídlo I prodává se teď la HW1' pro kvé- -

ten ra fl01% a pro iurvenec rosí oi
Cílilo Z Jest ia Itt a VtC

Kukuřice tél poněkud ochabla avřak nyni
Jest opít ceny pnvnřjal Cilo 2 a 2XJí aiW
pro kveten au pro ziM 38

Oves prodává e za 1 bílý 27 uí 29

Žito kterťí pod vlivem píi nlco vyatoupllo
ai na ftO cento )tml ny ni tm w
Ječmen ae mnoho nemíní prodává ao la

" líní iié semeno Jest Ceny trochu oc hablejší
Mtl211 ail'iS

V polovici tydn minulého dobytku trorho v

cení řp idlo víak k"iiceia týdne ae ceny opet
zli pílly do áhiiuvíe dfivřjíi Tento týden

piiííná ro prdáva!lí velmi iial£inř neboř ce

ny ttouply jfítž více a to hluviiÉ nállkem na

hého přívozu v dnerh minulých Dosáhnul re-n- y

dneíiiibo dne t n jlipi krmené voli l $585
a pro pf kni voli jiit-ín- i prodáiány po

$S) nl $5 15 Volt k žírá prodávijl ae po 3 8

55 a krávy a Jalovice tl 5) i 4(H

Vepřoví doby trk naproti tomu ceny oeha

hlejíí a niiíi P klenul totit íe prlává e

vetUnou po fcl05 nl tiiS a výminkou ní 407'4

eira dále tím vire lehkMio dobytka do trhu ra

t Flváii
Omaha 28 února

i: iihpiLii vS'Iiíi rtriihti Mlrvává nh- -

' _ í _x
atojnn: jak vinen i umh uujiuuiu u

vepř skop

Týden kouř W Února !297 SfiOM 3!7T
n j( nxJ v m W W4

Tdl„ „j u února 120a saťfl 19912

Td koní 5 únor nw v awi
Hoví! dobytek prodáván pořátkem týdne

minuiéno v cenách vyHích prothikcin ty- -

lne ixiklesnul o 15 a tc vik koncem týdne
w oix-- t ilcpíily a nabyly dHvvíí pevmv

yffi Wfc fc? k72?B

--£r
ky váiíci al lb mají odbyt znamenllý a
diMihujl nejlepíí ceny V některých phpa- -

dech minulého týdne at H m bylo pla-
-

(enota takovýto mladý dobytek toho druhu X

dobrého plemene Jatef ného

Voli JiUřnI prodávali ae diira po 1355(34 85

voli k íiru 3 5UHt75 kiávy a Jalovice $5©
375- -

VepMý dobytek kterýl eoíálkem druhé po
lovice mf-ir- aruiřn v cení aUiuponl doráhnuv

i renj H k!e- -l poíilí ji a proiiává ae nyní

vi v těch amýi h cenách Jnko ph-- dvřml týdny

totu po ti TSHTtí ta
VJa v een orbabojl ao Jet patrným!

Jaro ae JI bliíi 1'rtdávjl po IKTUIHC

ML-i- o Jet ceny oatálené obyřejoé dmá4Í

ailc a mkloven lK%20c

Zamilovala se do domácího příte-
le a ujela s ním do Itálie Ycřej- -

ná tato událost vzbudila pohorše
ní v mravných dvorních kruzích a

proto byla tato blízká příbuzná cí-

sařova ode dvoru vypovězena Na

prosbu sestry její Štěpánky do-

stala později dovolení k návratu
ale nepoužila ho aby se nemusila

odloučiti od svého milence Man-

želé mají syna kterého kdysi chtěi

král belgický Leopold uČiniti dě-

dicem trůnu K vňli této dámě

povstal souboj mezi manželem je-

jí a poručíkem Gezou Metačičem

za podmínek velmi přísných Nej-

prve vyměněny dvakráte vystřely
Metačič zúmyslně střílel do vzdu-

chu vévoda mířil ale netrefil To

rozkohoutěnému nestačilo umlu-

ven tedy souboj na šavle až do ne-

schopnosti Tu se stalo vévodovi

po vůli a dostal konečně od svého

protivníka ránu do ramene která

jej k dalšímu boji učinila neschop:
ným Vévodovými pvědky byli
ministr honvedů baron Fejervary
a podmaršálek hrabě Wurmbrand
Metačič měl za svědky dva své

soudruhy

Z Berlina oznamuje se Že nával

studujících ku přednáškám na

berlínské vysoké Škole technické v

poslední době tak zmohutnčl že

ministr vyučování Dr liosse vydal
rozkaz aby do oddělení pro stavbu

strojů a inženýrství nebyli bu- -

doucnč přijímání žádní cizinci

Z jtíntho NCmecka docházejí

zprávy o řádění povodní Dunaj
a skoro všechny jeho přítoky vy-

stoupily ze svých břehů

Z Athén došla v sobotu překva-

pující zpráva že dne onoho uči-

něn byl vražedný útok na krále

Jiřího v průvodu dcery své prin-cesk- y

Marie z projíďky se vrace-

jícího Král vracel se po 5 hod

v otevřeném voze z 1'halerem

když tu pojednou dva muži v

křovinž při cestě skrytí z pušek

dopisů jest: "Hospodář" Omaha vřtlnou neúplně vy krmené a v mnoha
' rih nnHlával i se k da í mu íiru Mladé vol- -

Nebraska I
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