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jsou zcela Jistým lékem proti bopro děti i dospělé Spolehlivý
oněch již zabývají se půjčováním lém množství a kteráž pro dítky
bude
"kvartýrmocbra"
kterýi
lestem hlavy neuralgii a každé
TRADE
rychlý a účinný
g
jich
Takovýto majitel konf hle osoby nezdravé nikterak se nehodí jezdit napřed a zamlouvat pro ni
—v
horečce
25c poštou 2 7ct
BS ot
dí přj koupi aby desta! takové
dělnicí v poiidře místo
Je pravda
Pojedou snad do Bruno
aeno při nimi může kúfi dobře vah a jiaí jimi jest těžkou práci Brainard Dwight a okolních mě
klusat: 2 která jest prosta prachu vykonávali ve volné přírodě f po steček načež se pustí do svita
Proto dává přeďtost aenu prerij třebují značné množství potravy Jak jsem slyšel pojedou později
nímu neb bojínkovému (timothy) obsahující mnoho cukru jako jsou prý do Kalifornie odtud na
MAEK
a platí za ně vyšší ceny než za páje dorty a pod zdánlivě úplni
Na nový rok
ostrovy
rychle ulevttje a léčí hostec neuralgii otoky
aeno jetelové
Naproti tomu far beze Ikody avšak jest zároveB téi hodlají být v Havaně na Kubě
f%
v kloubech vyraknutiny a veškeré záněty
bolesti
jjjl
jjj
mář potřebuje seno hlavni jalo pravdou ie tito lidé již jedí nad odkudi prý majf namířeno na Fi
OO Ot
krmivo pro dobytek hovězí ovce by teč ně mnoho pájů a dcrtú pud lipiny na cesti pak zastaví ae prý
O
A
a koni
nimiž pracuje ae jtn v dingu a oslazeného ovoce pouií též v Austrálii Z Filipia hodlají
SEVERŮV LÉK
severCv lék proti
krokn K jeho účelům tni seno je vajlcl cukru též na jiné potraviny e pustit po sibiřské dráze do
A
tělové je-l- i v pravý čas posekáno moučné počnou si dříve neb pozdě Petrohradu
Přál bych ! býti
Choleře a průjmu
proti reumatismu O
a náležíte usušeao cenu dvojná ji stiiovati na nezáživnost
každého léku spočívá 1 v Jeho příjemné chuti 2 v tom
nimi
vždycky rikam moji staré
že neobsahuje žádnou škodlivou ba ani nespolehlivou
bezpečný lék proti křečem koil- - vyléčí každý hostec bolesti v I?
sobnou proti senu timothovému
Zde používá se cukru přílii ie asi mil dát táta učit muzikance letní nemoci
přísadu a za 3 ie jemně působí nijak přirozeným výkoproti průjmu I svalech a kostech a zbavuje sou- Jestiť mnoho krav jti nedávají mnoho neboť americké kuchařky tem Viru že nikdo si aepro-hledn- é
nem nepřekážeje Dokonalá vědomost o tom jakým lék
každého druhu
25 a 50 ctů stavu JedS
$100 W
býti má spojená t nejlepsimi prostředky k jeho zhotovepřiměřené ivé množství mléka zdají ie býti přeividčeny ie po
celý ten širý svit laciněji
ni umožňuje Marešově společnosti upokojili požadavek
mnoho ovcí' jimi se aedaří ani travina bez cukru by vůbec k jídlu ba skoro zadarmo jako mazikant
SEVERtTY SILITEL
po léku jednoduchém zdravém a zároveň účinkujícím
Severúv
dařit nebude mnoho plemenných nebyla
Ve všem musí býtt cukr Po odbyti umílecké cesty po
Léky kteréž mají příjemný účinek a zanechávají systém
LEDVIN A JATER
v přirozeném stavu zdraví neoslabujíce jej mohou se jisvini jez nebyly uvedeny do stavu a následek toho je ie rozmani Rusku odebéřou se prý na Nový
T1ŠITEL DĚTl
stě odporučovat Zde jích podáváme několik kteréž by
a sílí ledviny 1 játra
upravuje
▼
jakém se měly v dobi vrhání tost jednotlivých potravin mizí — Zéland O kéž bych je tam mohl
se měli chovali v každé domácnosti:
přináší pohodlí a občerstvující přivádí praví telné močení a vymláďat nacházeli a to jedini pro- je to sladké všechno
I ta ovesná uvítat jako
é
hudebMAREŠŮV BALSÁM PROTI KAŠLI
spánek dětem Rozhodně neobléčí všechny nesnáze těchto orto že ae jim nedostalo jetelového kaše musí býti oslazena jako by níky z Butler okresu
Tohle je docela spolehlivý rodinný lék proti kašli
Odtud se
sahuje omamujících látek 25c
75c a $125
gánů
ztrátě
v
I
hlasu
suchému
nášimráni
krku
má
jakož
leoa Jetel
pro farmáře hod přirozená její mandlovitá chuť vyptavl prý do Japonska a třebas
záškrtové Lahodným jest že děti ho béřou
chylnosti
notu neocenitelnou a neměl by obilná nebyla dostatečnou k po- ie Japonci nejsou milovníky hudrády Cena 25c a 50c
Na skladě ve všech lékárnách a obchodech s léky
býtí za žádnou cenu prodáván i dráždění hladového ialudku Ani by tož doufám ie naši hudebníci
MAREŠŮV LÉK PROTI NASTUZENÍ
Zvláštní
pošlete-l- i
popis nemoci &
léky za
kdyby za něj cena aejlepšího sena ovoce neujde té sladivé mánií na- z Butler uvítáni budou srdečni a
Jest nejjistčjši nejpříjemnčjší a nejrychlejí prostředek
v
nastuzeni
hlavě
a
hlabolením
proti chřipce
Pro šich sladkých hospodyněk
spojeným
bojíokovébo nabízena byla
ie se jim tam výtečně povede Z
vy Velmi dobrý lék když se béře ve spojení 1 Marešofarmáře má seno jetelové zcela
Cukr vzhledem k své sladké Japonska mají namířeno do Lonvým baUámem proti kašli Škatulka 25c
jinou cenu nežli pro městskou chuti bývá pokušením ie člověk dýna z Londýna do Paříže a z
MAREŠOVY PROJÍMAVÉ KAPSLÍKY
půjčovnu konf proto měl by ra- použije více uhlohydrátů ("cukr se Pařfže nazpět do Ameriky kdež
Jsou výtečným prostředkem proti zácpě žlučnatosti bolení hlavy a neáiivnosti špatné chuti v ústech kyselosti
ději všechno jiné seno prodatijen počítá mezi ni) nežli může býti v chtijí koncertovat! v St Louisů
žaludku ztrátě chuti k jídlu a jiným nemocem kteréž
si
těle
A
stráveno
to
Nevím dosud "zcela
jetelové
ponechati
je úplni zby- na výstavě
povstávají z nepořádku žaludku jater a vnitřností Cena
Na mnoha farmách západních tečným obtižovánl ústroji zažíva- určití zdali p Odvárka bude stá
25o škatulka
MAREŠOVY RHEUMATICKÉ TABLETKY
jeví ae nedostatek dobrého sena cího kteréž chce míti ve všem le dělat hudebníkům "kvartvr- vyléčí revma v kloubech 1 v nohou Tohle jsoa nemoci
Kostka cukru má v mochra" a tolik musím říci ie
jetelového
Málokdy podaří se pravou míru
krve a ledvin měnivosli počasínestHdmosti v jídle a pití
nám najiti jetelové seno prvoí sobi tolik živin bezdusíkatých bych zaB převzal polovici práce
nedostatku pohybu přílišnosti práce a nepořádnosti živoBuďto bylo sekané příliš jako jedna unce brambor ale po- na Novém Zélandě jakož i v tom
ta Všechno toslouží k rnečistčul krve a ledvin Přiveďte
třídy
ŘEZNÍK A UZENÁŘ
u
tyto do ptače vyžeňte nejistotu 1 krve a zbavíte se
pozdi neb příliš Časně nebo ne- něvadž brambory jíme pouze po- krásném St Louisů kde jest vidy
Cena 50c škatulka Laskavě si vzpomeňte že
Til
S
Ze St Louisů
bylo náležiti osušené bylo ulože- tud dokud máme hlad můžeme veselo a blaze
Xlarešovy léky se dají koupili pouze v lékárnách a
no do stohu kdežto mělo býtí pod požívati cukr vzhledem k jeho hodlají se podívat na své známé v
te nikdy Také je můžete dostat pošlete-k- i určený
mi tisobt vldf Bfllcplt TfMr (eratvtho
obnos na adresu:
lfho druhu }skull rýtttafeb Týrub-k- a
nuoicnihiWfch
střechou aneb se ním nekrmilo chuti i potom když jsme klad již Liowood T ae vf ie je budeme S
Kopt u nebo na skoalku
a
MAREŠ
rozumně
MEDICÍNĚ
Koni nepotřebují seno dávno ukojili
ujišťujme rte k pudruhs ptljdst ssn
největší toužebaostt očekávat neae
a mfiJete li ja objeddoválí
Zboif
DoptA'4 ti pro bezplatnou koflíku "NJp4 líksí"
Cukr je potravina cenná a uži- - boť jii od nynijška budeme se ti
jetelové ani poloviční měrou jako
Tel A líži
nati telefonem
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