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V prvním oboru vlak frsneotu
ski rámolné tlily ae svým de-

mokratickým lařiamlm nalítali
vai-mno- konkurvml nadaní

synové liilu kulí rrHildikámkou
vládou nad svůj stav nu viIMlni

pn !iem Vildy oJfoiuiiii
jou tsklka do stltnkh sluli b is
vli-írn-i Pak pllnt povtnéati se

matrrirlnt ipolrčrnuky a duševní

j!t nejenom v támoíných ale I v

nřiámolnýth třídách rorlífeno
neboť ml tyto Ivlíl nároky ob

ptaca Manovi na na oom devttmimilfdi h tnh v ilpdlnkh sil
mlíko snsdno kysne bývá tohoIvtb Uklk vleobrenfm To mílo

mu
mlhí I knui tam k t'lnku)l
Pan John C Ilorlb-- r skladník

třetího poschodí v McCord Brady
Co vclkooluhodu groerrnlm by

(y islisté! véMi k rfcmflUnf al
snad i daet hodin a náaledtk
toho bu U la polohné uMavrtil
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ntfintoia Zůtan li nikde v
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ahotiMlílio kyselého mlíka na

plněného kvasinkami můiame

býti jisti le v nf kolika hodinách

dlíc! v čísle tCi Cbsrlťs ul praNa několika vrlkjch larmtchkohk drmálA koupila spolifnl ví: "Míl jsem scslibi ná xáda pomalé mUlkl alolml lék aty no na ktrrjfclit byla hodinová práce témřř tři lét Někdy bolela stále
ívláSlě kdyl jsem se slivbal neb

tsve li na mamonili to oavfc I čanské Doposud vlak 1'rsncielyll nucnl {rktti al ilijela mil
liíkař Kin spnsabem mohl by cno i jciine urme o 7000 ararí se nám vfeclino mléko pt

oujií li trplota vývinu kvaiuik
přftnivá

akrech vyjlidl ráno pntshy v půl
nrponýlIHa nikdy na vzdáni se

aristokratických privilegií Vy

ptnání se Ucelily všeobecné ros- -
kiiay svoje oiuif vymlátili ta
vhodného pocas' aneb mohl ty je sedmé a vrací ií ve dvanáct

hodin Odpoledne vyjíždí V jednulloliti do slohu ktlct by tolo vy
telilo naícl mohl by je vymlátili Cena rolnické pfldy v Nctrasceholinu vrací se v nňl aedmé

Šílení šlechetných ideí blahobytu
požitku a luxusu byly účelem

velkých írsneouzských revolucičeledínové v tomto připadá starajíal nutil by k tomu pflliodaá

nčco zvedal Ulíval jsem léky
jež maji býti dobré pro ledviny
bolesti ale neustávaly Oznámka
Doarťi Kidny Pili v našich časo

písech vedla mno k dostáni si kra-

bičky v Kuhn & Co lékárně roh
15 a Douglas Ty mne vyléčily''
Ns prodej 11 vHeeh obchodníků Obbs

Weatitft rter-Mllbur- ii Co„ Uiiffale
N V výhradní Jednatelé pro Hp Bláty
Pamatuj la Jmono I)nan'a oobcht

Jiných

Komisař Uush sestavil a uveřej "AW lommti" praví jeden franse každý o svůj potah avlak při
tom jest jim známo co se od nich

doba Takoví trno bylo by pak
suchým nechalo by ae drleti al nil přehlednou správu tf kající se couzský spisovatel 'W(fVm tatit

očekává Deset hodin práce je za stavu nastávs]ícf úrody kterou ohnít far la avnnm '(správněnastal by Dcjpflhodnejll doba I

prodeji V jednom dakotském Ca jisté dost jak pro potah tsk pro )sme již čtenářům P Z v posled ji r anslorúlit) (My jsme demo
Člověka když má se konali práce kracií utvořenou monarchií)ním Čísle uvedli a k ní připojil zá-

roveň jaká jest poptávka po rol
sopise hospodáFském dořítíme ae

následovních pokyoa ísrmálejenl řádně Jest samozřejmo že v tomto so

ciálním víru nastává boj o oborynických pozemkách a jaké jsouje sice pravaa ze ciovck na11 takoupil malou mlátičku:

"Opatrnému houp 3 Jáfí dopo průměrné ceny piaceny v jednotli které dřfve byly reservovány prolarmě jest nikdy nucen pracovati
chvíli přes čas zvláště v době děruCoval bych aby ai nekupoval

mlátičku bubnem kratlim než
osmnáct palcQ a ae delllm nei

vých okresích kterýžto dodatek

pro svou povlechnou zajímavost
zde naScmu čtenářstvu předklá

láni sena aneb ve žních když jest Maiytviousin

Tho DEMPSTER dvouřadový kultivátor
byl tkousen po léta

na stech lánech kukuřičných

Člřlo co praví o nleh pan Huia:

"Zkuaíl jHem vití dvouřadový kultlvtor s Jsem s nim dplní apokojon
koní v kukuřici utut-n- pMcl dobrou Lldd fikali ie Je to hutním ale
nyní mne vidí nim oboritviitl s Mkajl Jo Jo to nitfsdí 'akvostniS' F Huna

Pakli vál obchodník jej nemí piite nám
Nál kultivátor pouze se třemi koňmi a jedním člověkem

vykoná tutčž práci jako dva jiné dvžma páry kooi a dvžma
lidmi

VyráWn v HEATMCE NEB

Odboťky: v Omaha Kansas City a Sloux Falls

DEJirSTER MILL MFG CO

nestálé počasí tak že Často jak

francouzskou bourloasii Zde

setkávají se jedináčkové zámož-

ných tříd se syny proletářů Tou-

ha obou stavů po blahobytu spo-

lečenském postaveni vysvětluje

dámepotah tak dělníci zahálejí V tomto

případu ovsem má se to a prací Dush obdržel podrobná data ze

dvacet čtyři palce 1'okud je to
možno přihlížejme k tomu aby
roztliďovtcl ústroji bylo asi dva 72 okresů a pouze z 18 mu tatona larmě jinak nežli z prací v to onen boj o místa učitelská proíe

serská úřadnická a o úzkostlivévárně a na to zajisté musí každýkrát tak široko jako bubeo Mlátí data nebyla zaslána VScchny

mitíriitM 11

vylepovnóí
pokojů

Zvliíílnl pozornoat vínní vyholo-vovií- ní

niipiaů a Stdti

bráti ohled Často dve neb tři ho tyto podrobné správy z jcdnotlička má míti samopodávač který!
ocSel by těžko vynáíuc obili oa
voz a dvacet Čtyři itopy dlouhý

vých okresů znějfcí velice příznivědiny práce za večer stačí k tomu

omezování počtu děti u tříd zámož

ných Pro úplné ubýváni obyva
vatelstva Francie a relativní přeaby se zachránila celá úroda jež naznačuji ie vyhlídky v našem

IIIIMIi í lllrlíopy ul
Hmii) v í lvi I wimiu ul Omahaby snad jinak následkem nepoho státu jsou nanejvýš pnznivy pro plňování lidí v jistých oborech

jest tentýž důvod: Touha po

automatický atohovák oa slámu

Jako hnací síly k takové mlátií
ce pouiijme osmi až desíti kofiské

dy přiSla na zmar Avlak tyto ne budoucnost neboť poptávka po
srovnaloBti dsjí se vždy urovnat! rolnických pozemkách sezvětluje blahobytu jež jedny nutí říci

"drž co máš" — a druhé: "vezmiho gasolioového motoru jehož l tím zároveQ ceny pozemků seshodou mezi zaměstnavatelem
dělníkemřemenice hnací má býlí dosti vel zvýlují

Jediný českýv3

q závod olovnický strojnlckj
a zámečnický v Omaze

Venkovu je třeba aby si hledělká aby se dalo cylindru mlátičky Ve východní Nebrasce íarmer- -

tioo až 1200 otáíek za minutu

jim co můžel nejvíce"
Ovšem připouštíme že ubývá

ni obyvatelstva není jediným mě

řítkem zdatnosti národa Že ome
zení množství neznamená též

udržet! k práci síly na venkově ské pozemky dostupují v ceně své
takové výše jalfá se platí v Illi- - rlutnlTaková složení může si koupit! rozené a vychované které s far

noisu Tak ku pf v okresukaždý jednotlivec aniž by se po matem dovedou citit a maji pro LEO SAROCHDouglas obnáfií nejmenší cenatřeboval strachovati že tpatně práce farmářské porozumění Stá umenšení jakosti že zajisté lépe
lý dělník hospodářský si zaslouží rolnických pozemků í 60 za akr a jest omezili počet dětí a dáli jim

stupfluje se až k řBo v okresuvždy IcpSího platu a různých vý lepši vychováni Vážíme si za
pochodí když řídí se následovní
mí pravidly

Nikdy nekupujte mlátičku kte

BOíl ma lítíH Htreet
TslAfon 1M7

ZuTÁMřnf m!v nlvnu knllrii nmhod proto by každý měl hledět jisté košíku krásných ŠtěpnýchThurston jest průměrná cena od
takového li udržeti a celoroční zarouž nedalo by se mlátit každé

obilí v každém stavu Požádejte

1 60 do t70 za akr v Dakota od

tu do {100 v Díxon od (35 do

vidi ae levně s dobfe iiélt
Htátnf Jednatelství pře Jedině oktMÍ

né Clerefnndxké plrni pumpy

jablek více než plného pytle plá
fiat

Ovšem i tu lze dáti dvojí odpo

městnání mu poskytnouti Když
$75 ve Wayne od JI40 do $75

Ve střední Nebrssce jsou ceny
přijdou žně a jo pilno musí far-

mář platit každému koho sehnati
může mzdy vysoké ať práci roz-

umí nebo ne Proč tedy neroztří- -

věď Při tabulí dávám přednost

Štěpným jablkům avšak v případě

sebeobrany použiji k házení raději
rolnických pozemků následující: Julius Treitschke

obchodtifk Importovanými
I domácími

V okresu Boone od $20 do I50
akr v Nance od IÍ40 do f6o akr

NO MORE BLUE-MONDAY-S

SWIFT PRIDE

SOAP

Good in hard
water and good

in soft water
Matle by SVVIFT & C0JIPANY

Hwlřtovo Prlde mýdlo Jost noJlepSfm mýdlem Jakdhoí lze ku prsní prídl dostali

SctHe svého prádla-nlk- ollf obalůr

ve I ranklin od 125 do I40 v

diti si to tak aby se platila slušná

mzda zaměstnanci po celý rok

když dalo by se tím předejiti pla-

cení přemrštěných cen dělníkům

nedovedným v době žní?

Kearney od U30 do I40 a z kaž

víny a lihovinamidého okresu v střední Nebrasce

pláňat Poněvadž v životě a 1

Životě národů nesedává ie jen u

tabule ale často jest nutno se i

bránili tu národ který obklopen
jest méně vzdělanými avšak dětmi

obdařenými národy jest v nebez-

pečí vyhynutí v míru i ve válce

se oznamuje že tam rolnické po
Určité hodiny pracovní a za zemky stouply v ceně od 10 do

městnání po celý rok je důležitým 25 procent proti loňskému roku a

Hzným pírem a

Jemnými doutníky

501 503 a 523 jižní 13 ul

OMAIIA NKim
Nellnpií to útulek v mftS VkunS

Pouze mezinárodni usnešenf vevzdor této zvýšené ceně majitelé
nejeví velikou chuť k prodeji

činitelem k zajištění dostatečných
pracovních sil hospodářských
proto každý by si měl hospodář-
ství tak zaříditi aby měl práci
pokud možno na celý rok roztří

všech civilisovaných zemích o sna-

ze po jakosti národů místo po
množství může zcela logicky toto

nebezpečí odvrátili Logika nemá

Na západním konci státu kde
ž do nedávná byla považována

zuffzcnií pokojn k nronsjmutí os don I

týdnn— z 50c sž il00 denní Chutní
studené zftkiitiky mdle připraveny Za
1S000 výborného jsbo stále v zéanbě

l koupit) ks ceny levnfilftí ncí Mivšak v celku a úkazy zaiidnování
půda za úplně bezcennou jako ku

př v okresu Banner se poměry
úplně změnily jak naznačuje tato

děnou Zavádějte střídavé hospo-
dářství pěstujte různé plodiny co dělat a mezinárodni rady po

ao plHtl Jínilo - rbníl Sfintrřjí Jakiiatl
48 JUUUH THKITHCiíKKodtamtud zaslaná zpráva: kyny a usnešení pramálo důvěryvkteré se v různých dobách sklízí

budete míti o dělnictvo o polovici llllUiUUlll HliHill"Vyhlídky nebyly nikdy lepíí a nás vzbuzují Konečně nic nedo-

kazuje že by omezení vzrůstustarostí méně velmi málo pozemků mění své ma- - ť M Svačinu t PIVO V TRHUitele neboť tito nedbají o prodej "PATTST "tfHMiéSI
a neJlcpAf

Oprava — V minulém čísle Be obyvatelstva též i zlepšení jeho
zajišťovalo Ba zdá ie že tomu

sídky přihodila se nemilá chyba Ceny se zdvojnásobily od loňské-

ho roku''
rlutnl

VZOKNfi A HOJNÍC
ZÁSOBENÝ

jest opáčnědruhém článku mělo státi v čepuje žovíální nál hostinský

Tohn OiHlrttček v IVArodní Nínl
Z Box Butte okresu ležícím Francie stěžuje si všeobecně veohlavení místo "Sirovodík na far-

mě" SlíouAíi Til v prvním řádku také u západních hranic státu svých časopisech ve svém krásném
O chutnpísemnictví a dramatickém uměnípráva zní takto: "Bylo zde pro 7íkuk není u John nikdy nouze Kromí výtopným

viia tíí výbornými vlny s lIMry a Jomnýml doutníky
Článku toho je jméno to chybně vam

dáno více pozemků jako kdykoli Wivři(vto Jej podruhé Jinam Depftjdute

grocerní obchod
vě iajiniiui

OV'hi1 tntii J"t Inlnfm x nejali rlleh
olnthiMlfi ii Jiftnl lil ul 'Mn ntHlr!li
to ni'llii Aratvé loíl muf ni
oMwíiiiilf li liilnfiiliiwn Tliii
Olijmliiávky nn vyřlaujl tyrirnt

ryi-ti-
i n uvfjf miř

na špatnou mravnost své mládeže
na nedostatek činnosti a podnika

uvedeno Má tam stáli rovněž

lUouhllk Doufáme že si to ctěné před tím Ceny se zvýšily o 35

procent proti loňským'' V okre vého duers svčho egoismu ačtenářstvo laskavě opraví - V II
'

II II V'J "J I ''JIH
I 1 Ui 1 I if I flllskepticisrr 1 tvé slabosti "'ataisu Kimball se Jeví neimenfií po

TTTTt?TTTTTt
ptávka po pozemkách následkem

HHIVVH Al UUIJ

- Katalog

TI zdarma
Vth o mlííkařské nádobí

První podmínkou k zschovlní

temen I mi' dei caractireť' "la
vruttriti' 'cadenei morale" "la
mulini) la rviierle moderneť'1 Ur E Holovtchiner

neurovnané otázky oplotíných
pozemků náležejících vládě V

Sheridan okresu ceny vstouply o (mravní poklesnutí karakterú
mléka čerstvým je čistota— čistota
ve stáji při dojení při uchování

mléka a v nádobách Není -- li ná
Rohrbougíi Bros4wký UMmravní ochablust a úpadek hlouo procent v okresu Chase o 35

Dundy o 35 a z veškerých posti a moderní pranice) staly se OrridK ns rohu l Howaril ul Shlr'i
BlKiík íl drUI0 TolHfon tvm

f DlairnS k Mimoni ni 10 So IS hodin ráněelUhét (ošumělá iráze) francouzské
doba čistá nelze v ní ani mléko

čistým udržeti NejlepSím nádo
ostatních okresů západních ae

majitelé 17 a Douglas uliceao oupoiixin oa 7 ao i'toznamují podobná zvýiení Tiron riMianne i'vbím pro mléko je nádobí plechové
řeči a písemnictví
Nikdo nepopře vliv politických

KIKHV-l'mvl- inf nlmhndni prftnravnf pnrlňtluf louliif UtatbplHCk troJilTi kteří opomenuli zakoupiliPři kupováni tohoto vsak přihlí
půdu v Nebrasce před dvěmi tře-

mi roky nechali si ujiti znameni

záležitosti na karakter země A

francouzské parlamentárnf zaříze

firmu aby vám dala návod jak ae

strojem zacházetl Při gaaolíno-vé-

motoru žádejte firmu aby
vám dala záruku že bude stroj
dobře pracovali když posadí se
os dvojkoflský vaz na venku Stroj
ten nechť opatřen je jak jiskrovým
zapalovacím přístrojem tak

zařízením pomocí hor-

kých trubek Alf dá vám firma do-

konalý popis stroje a návody jak
máte si počínali když nejde néco
v pořádku Kupte si stroje zavčas

tak abyste je vyzkoušeli a nimi

pracovati se naučili nežli nastane
ďobi práce nimi poněvadž pak

nezbývá na experimenty času

Moje mlátící složení sestává z

mlátičky 1 cylindrem neboli bub-

nem 28 palců lirokým kterouž
Ženu osmikoflským dvoucylindro-vý-

gasolinovým parostrojem vá-

žícím as! 1300 liber Celé složení

stálo mne asi $300 Mlátičku kou-

pil jsem t druhé ruky"
V nedávné zprávě montanské

zkušební stanice dočítáme se též

že s! stanice lato koupila složení

podobného druhu a že s ním vy-

mlátila 900 bulla ječmene aneb

1400 bullů ovsa za den

To jsou zajisté dosti výmluvné

důkazy že pro mnohého farmáře

bylo by lépe aby si buďto sám

aneb třebas se sousedem koupil
takové složení nežli aby nechal

vé obilí za každého počasí ležet!

a čekal týdny nežli na něho dojde
a nežli mu přijedou mlátiči jeho
úrodu do prodejného stavu uvéati

1'racovní dna na íarm

V některých ohledech je zde na

západe otázka pracovních sil na

(anně letošního roku mnohem zá-

važnější oežli byla po mnoho roka

minulých To vysvítá ze stížností
farmářů fe nemohou mnohou věc

podniknout! následkem nedostatku

dělníkn Nedottk dělníka země-

dělských je skutečně otázkou dů-

ležitou kteráž měla by jakýmsi

spňaobem být! rozřešena Prvním

krokem k tomu zajisté bylo by

postupné odrážení venkovské mlá-

deže od stěhování se do města K

tomu vlak nepostačí pouze uvádě-

li že mzdy na farmě jsou skoro

tak dobré jako ve městech když
v většina připadá dostává se ho-

spodářskému dělníku jak stravy

tak i prádla Zde musí e použiti

důvodů pádnějiích
Důležitou věcf je doba pracov

nich hodin Nebývalo to kdysi

ničím neobyčejným že majitel

farmy tak jako jeho pomocník

pracoval od rozedněni se až zase

do tmy každodenně po nějakých

lest měsíců v roce V některých

místech panuji podobné poměry

doposud Za takových okolností

není ovlem divu le mladé obyva-telstv- o

venkova toužf po městech

Dnešní doby máma vlak na farmě

zdokonalené stroje kterýmiž Ty-ko-

se práce mnohem rychleji

Proč tedy měl by farmář pracovati

stále ode tmy do tmy jako to dě-

lával dříve dokud používal pouze

nářadí nemotorného těžkopádné-

ho kterými se nemohlo s místa?

Z důvodu toho zdi býtí nutno-

stí ať už je lo naší vůlí nebo na

Nervyní ittí hni corruptiontt nazvatitou příležitost k získáni lehkého
Toto klesání nebylo by tak spěšnésku Pakli nynější příznivé po

měry v naší zemi potrvají — a o

tom není skoro ani té neimenlí

wi-"- l '"f"nri ni RrnMfyim:H J KrMorC!llCK ynvmcui WltHlVtfnJ-
' VÝlIOIiV— KiHtni Hpil kolojnl opkwitr Iltarárnl polok aprebov liiní Ukicvlk
barH tlukárim vfn]n žábKvy

řdliZIMNÍ OHltOHÍ-itapn- en 1 4M Nov tHil v vltuk odborwsli
1'MArjE ZA STIIA VO-S- trv (lonkytniiti tNhudinovoo ktllodnnl prtcl
KATALOO-eian- tnl o llluiitr(iviií kutslu kvfclámii wlHrm

Adrcaa IWIIKHOKiH BROS 0HAilA5EII

Lee-Glass-Andre- esen Hardware Gema!

—)tiiOlfti v fílkm--

Tthltnt vyrííonl lakovaná plechoví ntólní — Cino7ný plech
í'teitný nlm-- a sovové ahuíí - ')Va-- X dral hřebíky oožffaké
íboíl oícykly tre!rií zrrané náboje aportovae ooái

pochybnosti — tu rolnická půda

kdyby Irancouzské rodiny tříd zá-

možných vzorným vychováním
mládeže připravily řádný dorost
V tom vlak jim překáží nyní pova-

ha jejich systému rodin a jednfm
neb dvěma dětmi Sociále' ja

Nebrasce bude přfštim rokem

žejme k tomu aby v něm nebylo

ostrých apojů aocb rohů kde by
10 nečirtota nashrůinážcTuvala po-

něvadž se z takových míst nepo-

hodlně čistí Vlude kde le dva

kraje plechu spojují budiž nane-

sena vrstva cínu tak aby nikde

nebylo žádných koutků Nádobí v

moderních mlékárnách dueSního

dne je hotovené již 1 ohledem oa

to proto je vždy nejlépe objednali
si nádoby mléčné z obchodu

potřebami se zanášející-
ho Pakli vlak nemáme k tomu

příležitost hleďme aby nádoby

eltě dražil

55I slaří lid— Dra Petra lio- -

boko je dobrodiním pro naše staré
kost těcnto (synů jedináčku)
neb fillei uniquei (dcer jedinaček)
není lepši než socianf jakost synů

0tn k llarncr ullie Omaha Hebrlidi Tentokráte je to stará paof

jfton vllíkn velmi eltllvi ft

podivuhodné rorvveti4
ktnrA ovlňdlijť Aímiot vnoll
ortfAnn Jo-l- l aoimtiivs nor-vov- A

v riftporidku chfiwlne

eslé Wlo

SEVERŮV

NERYOTON
bmpeAné pomAliA 1)U-- II

Mrvy roisrntrniy Liiliod-uMi- o

toho loku mflll j ti

vSiohnl kteM trpí box
sennostl nervómil bolnatí

hlavy sáiluinlvoHtí s po-

hlavní ílnlxmlf a odfioniu-- i
obzvlÍDtA labým a

hyntcrlckým tunám Ml rul

úlriipy při tnucl v Vita
Cen 1100

N prodaj v vaock kréck

pf M Meyerová v Pooiatowski
dcer z četných rodin Jediné

VVis která velebf jeho posilující HAMBURSKO-AMERICK- A LINIEosvěžující vlastností Píle ná

obyčejné neměly zmíněných vad sledovně: "Ponitowski VVia

Každá nádoba mléčná budiž 6 pros 190J Dr Peter Fahr- -

dítě neb děti menší rodin fran-

couzských jsou mazlíčky kolem

jejichž bytí a blaha se vše v rodi-

ně točí jejichž nemoci jejichž ná-

lady rodinné zákony jsou Ony
tvoří průtahy rodičů Otcův jedi-náče- k

matčin bůžek prvorozenec

bezprostředně před vyprázdněním ney Lhicago 1 11 Ctěný pane:
Chci váni peděkovati jak pro ry-

chlost a jakou objednávky na lék

—
J

KpoWnmit t'o udrlujn celý rok prarld-ln- spJrnl a Kvropoe oa
sruborýnil lodf-in-l KiJryrhlrlsJ Jída s New lforke de llnmbarko

Lodě (MlJižlřJÍ ve řtrrU k T sobota

tíambiirako#nierli:k' Mni loat neiatsraí Nřmecká Trana-AtUntlo-
k Ptrni '

vebnlHnoleřnoat vlsatní U021od( majících řihrnnou anoanoat 64t 08tUB
tíchto Jsou veliké nimofnt parníky brnujlcl 84 dvouiroubových parolodíkieré Lu pohodlí ceatullclch ivláíf ssHieny Jsou Takový pořet parolodí
vlastni ladní Jlnáapoíeínoat Ohledné přeplavu k cen obraft a n

HAMBURG-AMERICA- N LINF

yřizujete tak pro dobrodiní je

vyčištěna CIm déle'se nechá ne-

čištěna tím déle pak čistěnf její
trvá Použije-l- i se horké vody k

čistěol nádoby v které zůstalo na

stěnách něco mléka lpíti uvaří se

toto a pevně k nádobě přilne tak

Benjamim zároveň ten uesnese
hož jsem z užívání jeho doznala
Cítím ae opětně zdráva mohu
sama práci vykonávsti údy moje
pozbyly dřívějií ztuhlosti a vážímako přilne někdy Škraloup ke dnu

žádné dítě- - Ode dne jejich naro

zení je soustředěno tolik veliké

pozornosti na tuto osobičku že se

stává neobmezroým pánem v do-

mě pánem rodičů kteří ve své

zaslepené lásce říkávají: "Rodiče

stávají se otroky jednoho dítěte a

hrnku v kterémž jsme mléko va- - 90 liber Každý kdo mne nyní
ili Abychom tomu předčili řiď

NORTH-WESTE- RH DBÁH1

pány šesti dětí

vidf a viděl mne na podzim diví
e obdivuhodnému účinku valeho
léku" Dra Petra Hoboko není
lékem lékárnickým ale lze ho ob-

drželi ikrze mistni jednatele nebo

přímo od majitele Dra Petra

Paroplav Spol
Sev-nemeck- ého

Lloydu
Po parolodí:b expresních nejrychlejlí jízda přes

V četnější rodině altruismus

zkráceni éasu
zlepšená obsluha

2 listopadu
Denní chlcagaký svbUtnl vlak vyjlidl
780 ráno mfito v 7i00 ráno T teoi

provádí ie prakticky a solidárně

Karaktery utvrzuji ae a brousí more za 5 dní ic hodin a 10 minut
Fabroeye itz-11- 4 SoHoyne Av

Chicago 111 4vbe pfIJttaU de Chicaga

Denní BL Paul Mopls íipreaaní vlak

me se při čistěnf nádob mléčných
následujícím spůsobem:
Vymyjme nádobu nejdříve ve

vodě nuděné pak ve vodě horké

načež ji konečně vyplákoěme
Kdy je oa snsdě páraje

lépe nádobu parou vypařit na mí-

stě vypiskování vřelou vodou Po

vypláknutí postavme nádoby na

vzduiné místo ns slunce osuliti

BaBky po vypaření nepřikrývejme

nýbrž nechrne je otevřené
Použfvá-l- i ae náhodou nádoby

dřevěné vypařme ji e42ežiti vřelou
vodou načal ji nechrne ochladit!
nežli mléko do nf dáme Tfm

$3800
30M

Po parolodích espreaanícn % Svw Yorko do Břemen
Po parolodích pravdelných a New Torku do Bresnea
Po parolodích aiprewnlch a Břemen do New Yorku

NA PRODEJI NA PRODEJI vyjlidl v 7:10 řáso místo v 6 M T Ual
soba pNJUdi 8t rasl-í- pls

obojstraoně Podíly jtdnotlivců
jsou menši nároky jejich jsou

skrovoějlf a oceňováni jednotliv-
ců děje ae v spravedlivém porov-

nání druhých Velki rodina jest
malá republika která připravuje
pro praktický život

Dobré vlkodavy (Wolf-dog-s) z I88M
I3NPe parolodích pravidelných t Břemen do New Torku

Čí I Overland limited do Chlo(t v
)kal-IllVT- 1

—nrT4S večer ni spad vety peese Daleké

rychleji Jed na tipad a Cniaaf do

čistého plemene mladé i itaré lze
obdržeti za ceny levné v Nebraaka

City Neb Dotazy české neb an-

glická zodpoví ochotně obratem Oassky
0ELRICHS & CO 5BroadwayNeir York

-- ZTIaawvi 1datl pro Mpaval- t-
H CLAUSENIUS CO ™a dearbork tt

orlaWMtora le sbU aialU
— Podporujte domácí podnik a

obchodníky kteří ohlalují v domá-

cím listu
polty Tom Kastner Nebraaka

City Neb 42xam EfiiiMmv 1401-- 3 Farm il


