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Za základ toho vzalo bylo
vypalováni ra vmly a otevřené kl
(16 Když v podě nalézala ae voda
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vrchem vypařilo le jl plných d
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a Frenštátu Dlouho na vojně

odstředivky oddělí Tlm ípftso-kr-
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již zkyslé a ke krmeni méné způso-
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lepllm jakýi je doposud v užívá-

ní nebof moino tsk mlti 1 mléka
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vlak le ještě jest dosti takových
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kolik dní a nocí až mu obě nohyrok starého thlapečka Vojtěch

ní vodou nemá velkého vlivu na
zsdrlení vypařováni ae vody Když
byla spodní voda o dvanáct pál

umrzly Ve zbědovaném stavu
na atůl Když pak byla již uvaři

vytaní jej Cvtnik ze stohu a ne
la kávu postavila hrnec a ní n

šťastný sběh odvezen do oloen kleslo vypařováni ac na sedm
desát procent při osmnácti pal

židli která stála v bezprostředn moucké nemocnice kde mu odňa
blízkosti onoho stolu Pojednoucích na čtyřicetpět procent a při

22 palcích na 35 procent Nale- -

NO MORE BLUE-MONDAY-
S

SWIFPS PRIDE

SOAP

Good in hard
water and good

spadlo dítě se stolu přímo na onu
ty obě nohy Po amputaci odve-

zen k vojcnnkénu soudu který
beznohého vojáka už vůbte aniŽidli a při paju tom dostalo se

hlavou piávě do hrnce naplněné Hojné zásobenýnesoudil vids že potrestán jest
ho horkou kávou Ačkoli bylo mnohem krutěji než nejpřísnějšímihned posláno pro lékaře zemřelo fezu a

Obyčejná ruin! odstředivka stoji

pouze nijakých sedmdesát pět až

sto dollarů a vyplatí ae každému

kdo chová alespoň1 pit dobrých
dojnic- - Kdekoliv zvykli si far-

máři zasílali do mlékáren smetanu

místo mléka všude si to nemálo

pochvaluji neboť je 1 tím mnohem

méně práce a nepohodlí
Aby si způsob tento zavedly i

mlékárny menší jest též i v jejich

prospěchu neboť tím spůsobem
budou moci lépe konkurovat! a

mlékárnami většími kteréž si ne-

chávají smetanu dováželi draho" i

vojenským trestem Pustili ho
dítě třetího dnr náitledkem opaře

zají-l- i se v podě alkalie zdržuje ae

tlm vypařováni též do jisté míry
Z pokusů těchto je zřejmým

jak důležito je věděti farmáři
zvláStě který kupuje nový poze-

mek jak hluboko nalézá se spod-
ní voda poněvadž čím výše tato

jest tlm více vláhy přichází na-

horu a tím lépe je chráněn v době

vlutnlna svobodu a rozumí ae že z

vojny vůbec Po třech měsících
ní ve atrašných bolestech

vojančiny bez jakékoliv patálie veVraltla a stbevralda milenců na
tchodech u Ikoly Drama nešťastné válce vysloužil si dřevěné nohy

Bratři Nepodalové
1732 jižní 13 ul

Vírty (nralvd Jun to nojlnpll mo v trliu
vlinrna tjraciivii4 11 ilnkiiiiala Hirvo
i víroltkr UMinárNkA afakalv rhvlnHi tm

lásky odehrálo se v obci Chvalko Opravdu "veselý' je ten Život

nepřijde dostatek sucha když de vících v okresu kralodvorském vojenský
šťn před neúrodou in soft waterKdyž v úterý dne 34 m m ráno

asi o 6 hodině Šla choť řídícího
Smrt kmlnutlm iufinu obíhofln lomu N Bttí'h

tpusooena no1yllliitfi Jt„ nly pro vlin( va do
do oka Politováníhodná DtÍDad if""v''i'hy íh itiho iii inpii
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ze vzdálenostf mnoha mil Dová

Fetování kvMáku — ('unllflairer učitele otevřití dvéře Školní budoŽení smetany po dráze nepřijde při dětské hře stal ae v Bílině 2ti V detí JJKATÍU NEPODALOVÉ
tak draho neboť je to soustředí Květák Čili karfiol je zelenina Několik dětí hrálo ai na silnicivy spatřila ke svému zdftsenl na

chodech civě mrtvoly Uděšená ooooooooo ' o '000ný materiál představující větší Made by SVVIFT & COMPANYznamenitá poskytující velmi chul mezi nimi i dvouletý hošík manže
vzdudila domácí lidi a tu shledá Edward Donatné a zdravé jídlo proto měla by lů Lichhornových Starší hochcenu při menším objemu nežl

mléko Vzdor tomu však zaklá

dají ae přec ještě atále nové mlé

no že jsou to milenci zámečník 1

pěstována býtí na každé farmě Jindřich Malý z neopatrnosti bodl liLtn! Swlřtovo Prldo mýtUn juat nojleplllm madlem Jakíhož lze ku praní prádla dostatiSváb a Anna Doubkova služebná
ze Školy Děvče mělo střelnou priostrenou tu2kou do oka a clceaDtDĎ

11

Hostinec SctHo svého prádla— nikoliv obalňvLárny na základě starého způsobu
Jako potravina je květák lehce

stravitelný a zážívný a je tudíž
vítanou výživou zvláště pro lidi

způsobil mu takové zranění že
zařízenýTím ataví se mlékareoí té které ránu v prsou v krajině srdeční hošík druhého dne otravou krve

takže bylo as! hned mrtvo Švábkrajiny o několik roků do pozadí neduživé zemřel
měl v pravém spánku otvor odle to též příCina proč mnoho

Srn a výmfnkářka Frant Mar
Jméno avé má květák od toho

že místo hlávky jako u zelí za kule z revolveru Zjiítřnože Švábspolečenských farmářských mléká

ren nesetkává ae a úípěchem Po

Y 1'LATTSMOUTH HEH

ýUi!ní pivo ntiílu na Cepu

NeJlopSI vlna llkiiry a lomné

doutníky Hit!" v řdnoljň

Vtornd obsluha Chutné

po eelf den 1 4

měl se 24 m m sUvěti k odvodu tinsky 45ity zenaty rolník v

Újezdě nežije a matkou avojí Gudahy's
kládá v ardéčku na košťále veliké
množství květných pupenů které a protože byl zdráv a siien jistěicračuime duchem času a vše

byl by odveden Okolnost tatopůjde dobře v krátké době tak vzrostou že
Annou Martinskou výměckáfkou
na jeho usedlosti ve shodě V

minulých dnech když se setli ve
Mlékárna je znamenitou věcí v Standardtvoří velkou bílou kouli upro beznadějnost lásky pohnula jj k

neblahému činu Koupil si v České kV4lV'ťaTaVa!Nlkrajině kde dařf ae dobře pícniny
poněvadž ona skytá farmářům

střed několika je obklopujících
listů Pokud tyto květní pupence

stáji dostali se spolu do hádkySkalici několik dnf před tím re
volver a zastřeliv napřed jím mi Rse vrtu rolník na svoji ex Šunky jsou naše za nejlepší uznávanéjitou husté a tuhé hodí ae k vařenítrh pro jejich mléko proto je za

potřebí věnovali jí pozornost 1
matku chopil ji za krk praštil jílenku učinil jednou ranou i svému

proto musí se květák zužitkovali v

tomto atavu Když však pozdží
zem a bil pěstmi do hlavy a do šunky S výjimkou našich Diamond

"C' šunek jsou nevyrovnatelné o

ťoloviCní cony
NAa # a 1 1

Wabash drázo
Dráha srttaré vstary

životu konec Zdali děvče bylovšemožnou péči aby ae u Jržela v

rovné m'ře a ducbm času Kde žaludku Ubohá utrpěla surovým do zevnějšku chuti i uchovacíchsvolno nedalo se zjistili poně
vadž nezanechali žádného dopisu

pupence počnou řiduouti totiž vy
háněti do květu ztrácí květák způ

ednáním aynovým četná zranění
již mlékárna stojí neměli by ji vlastností

udala avého nezdárného avna unechali podílníci za žádných okol tobilosti pro kuchyni Řežme tedy MWttm Ulili otravu kotlíkem
soudu kde a ním bylo zavedeno "Poslední vyjíždí prvá přijíždí" Prosty úplně oné drsné alané

chuti tak odporné osobám jichžHermína Valkounova i6letá dívkvěták dokud jaou růže tuhé hustéností nechat padnout! neboť když
podobný případ ae stane trvá trestní vyšetřování pro zločin těž- - Vyjíždí z Omahy v 5133 odp

Květák daří ae v dobré hluboké ka zaměstnaná v jistém obchodě žaludky nejsou tak silné jakkého uškození na těle ťrijizdiaosr kouia v 7 ránoto mnoho roků nežli ae opět mlé a úrodné půdě v poloze výslunné a žižkovském a bydlící v Žižkově by být mohlyJ~J rr ZVLÁŠTNÍ CENYkařství v takové krajině pozvedne chráněné Půda musí ae připra dověděla se ze o ni rozneseny lemné lahodné hnědé" — —- -v tii_niobvčeině Dohádkv nathho uu( uo ew vneana a nazpět íag30viti hned na podzim —- hlubokoa nežli se opět někdo k podobné
mu podniku odhodlá

- r 1 v Ji_ The Cudany ftcklof Co Mmmíbyly klepy kterými čest její hlu
boce bylt dotčens Dívka nemazorati neb zrýt! a pohnojiti dobře počínaly žil v horách Marvlandu "uuc' " '3' aa"a- -

South Omaha Vb-$%-

starý německý lékař který znám Do Louis a nazpět $1350proleželým chlévským hnojem jící nikde ochrany byla uvrženaMlékárna je továrnou a žádná

továrna nemůže pracovat! a úspě byl po všflch okolních atálech až Na prodej 26 27 29 a 30 dub-do zoufalatví Požila ve voděaneb kompostem Má být! raději
vlhčí a chladnější taková mu 1 květnado Virginie pro svoji hlubokoukostfku z jedné krabičky airek t:

chem nemá-l- i dostatek aurového
materiálu Surovým materiálem svědčí lépe nežli půda příliš lehká znalost a také zázračná vyléčení Do New Orleans a nazpět i iq 10pak ae odebrala ke avé sestře
mlékárny nebo máslírny je mléko a palčivá Rozeznáváme zde hlav Na prodej 1 2 3 a 4 květnaLoučila se a ní a když ae aestra V čaaopisu "Světlo uveřejňova
Můža-- h mlékárna zpracovali den dověděla že má před aebou otráveni druh ranní a druh pozdní 1 ném v Chicagu od majitelů Uobo- - Nejpříjemnější nejkratší a nej

dle toho řídí ae i setba U ran nou svolala ihned sousedky
Ži-n- y a a jejž na požádání možno ob rychlejší na jih a jihovýchodni 5000 liber mléka tze jí při

tom dosti obstojně pokračovali ného druhu vyvinují ae květné držet nalézáme případ jak podaly hlavy dohromady rozhodly Přeplavní lístky do a ze všech
mftžf-I- i vlak zpracovali 10000 míat na světěže nejlépe pjmůže otrávené — voý sen byl prostředkem k zakoule nebo li růže dříve u pozdní

ho později Semeno květáku aeliber pokračuje zajiaté lépe Ji chránění mladého života Přího- - Všechny podrobnosti v městskémléko Opatřily ho asi litr a ne

nými slovy čím více mléka může úřadovně 1601 Farnam neb ai dojeme záhy z jara do pařeniště a ač ne zrovna taková ale $15zpracovali lim lacinější bude vý anabo též ven na záhonek podobná přihodila ae onehdy ve

bohá dívka a přinucením celý litr
mléka vypila Nerozumné ženy
netušily že mléko tím zhoubněji

pište na
roba másla lo v Se přičítá se k když ae již oteplilo Může se YViaconainu Pan Vilém Mittel- - HARRY E MOORES
čistému výtěžku Proto je důleži sázet! v obdobích abychom jej stsedt ve Weyauwega ve státupůaobf na ústrojí kostíkem naplně Genl Ait Paaa Dpt Omaha

né a že katastrofu urvchluielměli po delší dobu když totiž je-

den dochází aby druhý dorůstal
WiscoasTnu sděluje následovní:
Dnes musím vám povědfti o pří

to pro každého člena vzájemné
máalovoy nejen chovali největšf
možný počet dojnic ale i pohádat!

Když byl omyl ovšem pozdě HIT
Když eadičky dostatečně vzroatly zjištěn nebohá dívka odvezena padu ve vlastní mé rodině který

mne raoeal zpět do dob ataréboavoje sousedy aby se mlékaření vysazuji se do pozemku oáležitě nejprve na záchrannou ataoici
Ušetřívinovali Kromě toho má hledět! odtud do všeobecné nemocnice

St Paul

Minneapolia
Dulutb

připraveného rozmělněného a po ra Petra a obdivuhodné povídky
anu Moje pravnučka 4letápřípadě pohnoieného nenf li půda

POMÝŠLÍTE-L- I na cestu k

pobřeží obdržíte

lístek pro osadníky za Í25 od 15

února do 30 dubna Podobně

nízké ceny do všech dalekých

státu západních

Dopište mi a já obatarám vaši

ceatu opatřím známkami zavaza-

dla vaše pro veakrznou ceatu

povím vám určitě kdy přibudete

na místo určení umístím váa v

sedadlovém nebo spacím voze a

přihlédnu ku všem podrobnostem

jež mohou učinili ceatu pohodl-

nou

Turistická vozy ilemé do Heattl a Los

Angoles Osobni provázené výlety tři-

král týdní do Cslifurnie

Pollote sl pro brožurku— poví vám o

vidin tom

"Zánralná dlvfina" Kriilina
každý aby ruční mléčné odstře

divky nabyly na farmi rozšíření

ponívadž tím ae výtěžek jak prave
dostatečně ailná do vzdálenosti Minneaotaká adívenka náhle onemocněla Vle- -

Ringlova a vylelřovánt Vyšetřo
16 až 18 palců jednu od druhé hny příznaky ukazovaly na pří-

-

vání a Kristinou Kinglovou které
Nejlépe jeat vyaazovati karfiol do ad niavnicky a rozhodli Isme aeno zvětšuje čím větiízisk farmář

ze avé práce má tím větií péčí
před taaem zjevila ae auchdolská

záhonků o třech řadách zavolali lékaře Malá trpitelksPanna Maria a která jak známo
obviněna jeat zecločinu zavraždě

Po vysázení musí se květák ča

Wiaconainski jezera
Milwaukee

Waukeaha
Dakota Hol Spring

Deadwood
Providence R I

Portland Maine

která tu ležela 1 očima zavřenýma vám
spící jak jame mysleli najednouní avé přítelkyně Anežky Spačko

stookopávatl pleti a zalévali Uez

hojného zalévání ae květák valně ae zdvihla a alabým hlasem provy vleče ae do nekonečna Jednáť
nedařf Jakmile ae vyvine v pro nesla neposílejte pro lékaře aleae o pnpad mimořádný nanejvýš

záhadný Ringlova která je již
atředku květná růže podlamují ae dejte ml něco z minkova léku

NORTH-WESTER- N DRAHA
listy dovntř anebo ae nahoře ava Udělá mi dobřr Když jame aláli
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