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olonoo™oaonooo©ononoonooooooii křižák Vanad byl kapitánem poto-

pí n aby ho £pond nedoslali lu
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Uhouno Kdl pak phkrroují
lito na dokrmeni přiM-rtý-

mi

dávkami trní vypílijl 1 nith
lacino inamcnilé kusy na mato

Ut ku b)U lur dumala apon-
- čpít liiáua ii Kus ani len
lokráte nechlčl pokleknout) před
chánem

cum do rukou naznačovalo by to
lo jsme ar-- vídali Kus se nikdy
nevzdává!''

Tento rottuřio nařídil aby
roiihaven byl meč do běla a aby

luikký námořní příručí těmitoO i hwrnHArk c a rtllH

Choroby vyskytuji se nejen
vypáleny byly ofi dragouna- - Stalo
se avtak slepý hrdina vzdor stra

tlivým bolestem setrval na svém

ptedsevteti le nepoklekne před
mni f ivoCiSslvem nýbrž I 1 rist

roHlinnř Choroba na roMlíně

slovy naanafil výrnačnou vlastnost

luského voáka a námořníka Jsou
sice v rutké armádě také zbabělci

jako v armádách jiných národů
alo těch jest pořldku a ve válečné
historii Huška te vojáci jeho má-

lokdy vzdali te zbraní v ruce

chánem a tento konečně nemoha
ani mučením vzdorovitého zajatce

či ovoci jeví te tlm lo tylo krnl

tnvh jiným ně)akým způsobem o)
přiměli k povoluosti vytáhnul dý-

ku a vrazil mu ji do srJce

iMscmnktvt

Niklilriu Auff (ieiinttera v

Chiť$tt vydán )
v miutilýih

dnech napínavý a tajlmavý román

t livota feikřho iimfke v Pařili
"Nevřia 1 hrobu"' od K J Plen
ky Román tento vyrháarl dříve
v "Duchu Čam'1 a tvoří nyní ob-

jemnou knihu čítající 497 stránek

jel prodává pmiře yjr p5-lio-

Kor Cena to aajUtá mírná

Objednali ti ji lze u Aug (ierirt
gera 150 W itlh St Chicago
III

i'Sttil" jest náaev časopisu
kterýž vydává Dr 1'ctrr Fahrncy
vyrábíte! proslulého léku "llobo
ko' Mimo legendu o Rýnu ob-

sahuje časopis len vypsání léči-

vých vlastnosti "Hoboka'' a četná
pochvalná dosvědčení ze všech
končin světa "Světlo" rozesýlá
no bylo miuulý týden po všech

českých osadách a doporučujeme
krajanům našim aby ai je pečlivě
přečtli "Hoboko" nelze dostati
v lékárnách nýbrž jen u místních

jednatelů aneb zasýli je přímo
Dr Peter Fahrney Chicago 111

Velkořád státu Nw York ČSPS
a řády jemu podřízené oslavily

důstojně 2 5 leté působení své pro
vedením pečlivě sestaveného pro-

gramu a vydáním "Památníku"
ku jubilejnímu dni 16 ledna 1904
V "Památníku" tom obsaženy
jsou dějiny velkořádu i řádů jemu
podřízených Velkořád státu New
York ČSPS založen byl v roku

1879 a zakladatelé jeho mohou

opravdu na svou práci na své
oběti býti hrdi spokojeně mohou

pohlíželi zpřt na pětadvacet uply

tvého přirozeného stavu a tvaru

sc odlisují Na ovoci jeví te cho-

roba hnilobou aneb strupovitoilí
Kdo čte jen ty zkroucené zprávy Tento přiklad jest uváděn na
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H(rka taJnmnlk Ao Mnndl Hll-- D Btr
Hou h dřHnlk J ftnri aiia -- 1 tttr Houth
pokladník Jan Mvltik m Ttaornloti áva„

C T Kové Praze Mlnn

?? Mou ndfll v mtalel
ťldada Vo KHta mlatopred Jan V Ko-
lu ut (lÍKtnlk Ani K Vrtl' taj Matěj C
Haliff pokladník Vojt J (Jhalupky při-vodil Krant M Korhel vnitřní iiril Jan
Kratochvil venkovní tr Váo 1'ykaL ik

Kr 1'onilji

Komenský i VI v Hayward
31 in nesol a

odl)Jvav4 aohSn) lnodíllv oiSnlcl ťfedi
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mysl všem nováčkům v ruské arna rostlinách vadnutím a anctive- -

ním listů schnutím mladých vět mádě a kladeno jest jiní na srdce

aby tím samým způsobem hleděli
zachovat! česť Rusi před její ne- -

viček anub nepřirozeným vzrůstem

a vývojem různých znutvořeniu

Mohou býti to též choroby skryté

jež porušují výživu rostlin což

jeví se krněnlm jich jakož i cho-

robným vzhledem listí rostliny i

ovoce

přátely
Vedle tohoto hrdinného případu

pereslavského dragouna uváděn

z bojifití pocházející ze špinavého
pramene anglického ten mimo-voln- ě

musí dostati falešný názor o

ruském vojsku a jeho důstojni-
cích Ruský voják jest těmito
hanobiteli Slovanstva líčen jako

tupý nástroj nemající žádného

nadšení a žádného vlastenectví

který vykonává jen to k čemu ho

brutáiooať důstojnictva dohání
Ve skutečnosti věak pomžry v ru-

ském vojsku a mezi mužstvem
a důstojnictvem jsou daleko lepší
nežli v té vychvalované německé

armádě jejíž železná disciplina
činí z mužstva otroky

jest nováčkům ještě jiný znázor

Kující jaké přímo Bílené obětavo

Většina chorob S nimiž je sa- -

daři bojovali má původ svůj v

sti jest schopen ruský voják vy-

žaduje li toho potřeba
Při taženi v Taškentu v jedné

bitvě s nepřítelem mělo být dčlo- -
drobnohledných houbách Houba

je méně dokonalý tvar rostlinný
který vzhledem k své nedokona střelectvo rychle vysláno do pře
losti není s to bráti potravu přímo Jot Htraka (JlnnvIllD Mlnn Hutník

Ruští důstojníci jsou z velikéz půdy jako rostliny obyčejné
které nesou zelené listy Násled-

kem toho jsou odkázány žiti z

materiálu úatrojnčho který byl

rostlinami dokonalejšími

du aby boj rozhodnut byl ve pro-

spěch Ruska Leč před dělostře-lectve-

nalézal se hluboký příkop
a toto nemohlo dále Celá setnioa

pěšáků z vlastního popudu vrhla
se do přikopu a zaplnila ho těly a

dělostřelectvo přes tuto živou

výplů spěchalo k předu a bitva
rozhodnuta ve prospěch ruských

Kr 1'ranlnur poklad Václav Jfedi Oakland
Mlnn

Kar! Veliký l VII v Noré lřebonl
IHIunesota

odtifvá it kadou 4 nedíl ?inelct
1'lwlnnda Jan Klaln Monliromary nn

thllř líoyln Minn tajmn-V- n

Kdi Koyle Mlnn aíetnlk Jan Podo
I lioylo Mlnn poklad Jan Noaka Dorle-Mln- n

6 VIII Rornoat Owatonna Mlnn

l'raM'liílná noltntrnl
a puropiavounl doprava

z Baltimore do Břemen
pKrno io novýnh dvouhrou linvjnh
ÍHAMvnW:h pnrnU:f(ti od 7600 do

nonM"l l:

větSiny milováni svým mužstvem

kdežto němečtí velmi zřídka a

není jedná velké armády na světě
v niž důstojníci by byli tak popu-
lární u mužstva jako v armádě

ruské A důstojnici milují taktéž
své mužstvo a často se přihodí že

Některé houby buil na rostli
nulých roků a řli sobě: "Dobrý

ChhwI Itlicln Kocln Han
boj jsme bojovalinách odumřelých jiné na žijících

Obyčejný žampion aneb hříbek odhyváiváichoía kaídou t nndíll v rnf !ci
iBdna hodinu odpolv itnl 6 H P R prndanda
Vr MiejKttuF! Irt{al„ttifla ljmulrt ti-- iOtrava krve hřebíkem Předjsou nejlcpSími příklady hub ro

vznikne mezi vysokým důstojníkem
a některým z jeho podřízených
vroucí až do smrti trvající přá

tajiifnnlk Jno O Klulinri nínttílk it Pechek
pokladník Adelf lloráki prfivoilíi liom Mo- -několika dny šlápl 381etý dělník

Fr Žemlička u novostavby na I li l't apM Hioiák vonk
trii Joaaf il VavMn

stoucích na odumřelých látkách

rostlinných S tímto druhem hub

nemá vlak pěstitel ovoce co děla-t- i

any v jeho sadě nejsou nikte

telství
Tak generál Skobelev nejpro

il ii ve r rrniikriirt Ifrnnileniiurg
(liciiiiillz Meckar

II kajnta z Baltimore do Břemen

od 1431111 nahoru
Tyto parníky rmijf pouzn tHdu kajut- -

ni Jí oanalona Jm Jako II kajuta
Vfo jmrnovanS parníky Ikou výhradní

nnré iftvfnl aliuduvaní a urixnnt ajony a
pfikoji! kxjiitin na iialiil6 Kluklrkkl utví-
tlonl ve Tínr b primuirách
Dal ( r právy podávají Keniirfíint JodnaUtK:

A MCIIlTMACriISIl A CO
h Mnuin (Jay Hl„ llaitlinors M'l

II ©rAl7M101VIl7M A CO
Bft linarliorn Ml Chicago IIJ

noho Jnjloh fárupcl ' xninl

rak ke íkodrt
slaveněji hrdina moderní ruské

armády zamiloval si jistého ser

Žanta s nímž se seznámil pokud

Jakubském náměstí na Smíchově
na hřeb vyčuívající z prkna při
čemž hřebík pronikl mu botou a

zarazil se hluboko do nohy Žem-

lička si zprvu myslil Že se rána
brzo zahojí a nešel s ní k lékaři

Jinak má se to vlak s tou dru

Spolek L IX v Mne CUr Mlnneaota
CKlhvá tri achdie každou i nadoll v ma!cl v
l hododp prndaeda Jan átonhl mlatopred
Jan Hárta tajnrnljyr Ku dítník AnUm
1'HhtU poklad Vaolav Karaa průKlíITorallll vnitrní tro 1'rocliíaka vmikorat
trí MaWJ ťrrxhika Plna Olty Mlnn

í X ČechoHloran t Ollrla Mina
PfedandaAnt Roíok mfatrpFdaej

Kořflk tajemník Karel 6vllove ííMnlS

byl ještě poručíkem a oba poutala
hou třídou hub neboť právě ty

nadělají nejvíce Skod na ovoci a

ovocoém stromoví Tento druh
k sobě páska nejupřímnějlího

přátelství Tento seržant byl za
Rána však horšila se stále víc a

hub zachvacuje ovoce vaeho dru
bit při útoku na Geok Tepe kdy

více až konečné přivolaný lékař
shledal že se jedná o otravu krve

M poaiaanik vtclav u Ployhard
Odlévá véiohíiwj druhou nudili v míalclhu orávě tak jako listy a dřevnaté

Skobelev dobyl nejskvěleji! vítěz-

ství nad Turkomany
íw lile t XI v Ho Omaha Deb

Odbývá trbbtm kMŤ druh CtvrMk míil
Nařídil by Zemlička byl převeženčásti stonků dokud jsou ve stavu

svěžejSím Ony na odumřelé čá-

sti stromu nemohou žiti ani se
"Skobelev nad smrtí tohoto ser Ol o oam hodin veíer r ainl Ir LaltDra Pfod

aedaJan červeny ín Q mlatopf fr Ialt- -

'''tl'" n Mru

žanta byl tak roztruchlen že ani

do všeobecné nemocnice To se
také stalo &le za 2 hodiny na to

ubohý dělník ve velkých bolestech
tam zemřel

nnr tajemuia a nremiK námi %iuiik tm
North 'Hi ul pokl J VoeaaaiSl SMt

ÍíkIo XII Chrndím v Raclne Ylín

vyvinovali VSechny tyto hou-

by rostoucí na rostlinách čer
nedbal dobytého vítězství" vypra-

vuje jeden ruský důstojník "On
odbvaiv ach iite kaídoa třetí nolmtu v aťstvých nazýváme příživníky čili

TRANS -- MISSISSIPPI CXP0SITION
afálilaby te pornttil na svlenlzvítězil kde jiní generálové před

parasity Je lo něco takového
ním nemohli s nepřítelem ničeho

lni v T hodin eíř Pfedaeda Kar Cáalavík
WM N Oaneva atj mUtopfoda Jot Petržilka
1IKIK N ííMneva tl taj a ůfnl Jun Jlavllna
I72SN (leneva at pokladník Váfl Janota
lIS AloertSt

co vyjlda potravu z mísy jiné svésti Turkomané byli poraženi a
Z Olomouce se sděluje: Josef
Uulva óilctý nádennlk nestálého

bydliště žije již po delší dobu se
ho A houby rostoucí na rostli

Rusko dosáhlo oním vítězstvím tWU XIII Cenkf Lerv Heařorth Hed- -

svou manželkou v Drozdově by
nách jiných skutečně také žijí z

jejich šťávy Rostlina opatřuje
si potravu z klcré je živa v půdě

svého cíle avSak vítěz plakal jako
d té když mu byla zpráva o smrti

jeho přítele donesena Skobelev

kalili tilu ltlk m#in

StSlI poleká ilu — kolik hlav'
lodk tosumo — naproMO prav
lífm Nrtl tait ilvnii IMt

il pohlIMi ly til lutři vře U

nyma itaknma Mol týli I to
f i ono vlí t ljMi oliřma dubtým
ti Ipalnfin v ftlktit Ir C sou tu

rotmanitd v(JlrM okolnoMi v

kinech potulující mohou rAf-ni-

jelíkol pak polillX jedni na vře

lak ilruil pik onak je jiato Ir
ní ku li nou ve tvých náhledech

správui kdcíio jin( se mýlí Jak

sjiMÍscna klrré inn{ je pravda?
Vtemnou výměnou náhledu
duvodo KJy Sejde se nia oěko
liki budeme uvaJovati musíme
e plec jednou ahodnouti neboť

přikloníme ae k lé straně která
o správnosti tvých náhledu pře-

svědčí kteri podá nám silnřjSI

dftvody Uvedením romých
objeví ae nám vře v jiném

tvétle my ji lp poznáme a bu-

deme též ze stanoviska spravnčj-ilh- o

na ni pohlíželi
1'ocho I ten nazývá se tříbením

náhledů pomoci nf hol vykrystali-ui- e

se konečně skutečnost na

kterou ae jako na takovou pohlíží
takže pak odpadají všechny spory

V povolání hospodářském vy

skytuje se j:Stč přemnoho razných
nesrovnalostí neboť v mnoha

se náhledy zemědělců rozli-

šují Co považuje jeden za dobré

druhý odsuzuje A proto hospodá-
řům je právě tak třeba náhledy

tvoje vzájemné třlbiti jako komu-

koliv jinému nc-l- i jeSlě více ne-

boť vřda hospodářská je až příliš
složitou nežli aby jednotlivec
mohl říci že jo ve vSem neomyl-

ným

NcsjlepSlm prostředkem k vzá-

jemnému tříbení nlhledo a poučo-
vání te v užSím kruhu jsou schůze

kde mohou se hospodáři oaohně

sejiti
' V Širším měřítku děje te

tak v íssopisech V Pokroku

Západu věnována je pro rolníky
stať kde každý může náhledy

tvoje o věcech do oboru jeho

tpadajfcích svobodní pronášeli
neboť sloupce Hospodářské Be-

sídky jsou každému otevřeny Do-

pisujte tedy milí přátelé a sděluj-t- e

svoje zkušenosti v promyšle-

ných Článcích o různých odborech

hospodářských prospějte tak avým

spolubratrům v povolání oni pak

podobným způsobem budou se

vám odmiřlovati Upozorníte ho

spodáře kde dopouKtl so chyby
oni sdílí vám kde chybujete vy

a lak uvarujete se chyb navzájem

Vždyť je přec známo ze člověk

uvidí ipíSe chybu cizí nežli svou

vlastní Dopisujte pilní neboť

bude lo k vašemu prospěchu když
obdržíte každého týdne řadu bo-

hatých pokynů od svých bratří z

různých končin vlastí amerických

Krmení vojti-Skni- i

Na vojtěíce výtečné to pícnině

pro rostoucí dobytek vst-h- druhu

nemělo by ae pásli riřívr dokud

nevyvinula tvrdé korunky a silné

kořání aby mohla vzdorovali

kterému je při pastvě
Trvnl a po případě i

druhý rok nemělo by se vůbec na

vnjrce pitichceme li abychom

jednou těžili z vojtělkového pole

plnou úrodu Komu jedni se o

zelenou píci v této první době

nechť nechá dobytek v ohradě

aneb v jiné pastvině raději krmí

jo vojtěíkou sežatou Požínánlm

se takové vojtěíce oeubllžlnaopak
prospěje se jí poněvadž se tím

urovnává její vzrůst a niíí se její

plevel
Jarot pastva na vojtěíce bývá

zkázou mnohdy i dosti pěkně se

uchytivši plodiny V této době je

plodina seslabeoa úíinketn mrazů

ano jeti jí třeba veškeré její ener-

gie Seká-l- í se v jarní době mi
se kosišti postavit! výle než oby
íejně

Nikdy nepouštějme do vojtěSky

dobytek hladový aneb Žíznivý

Když budeme se pravidla toho

přidržovat! a pak také dobytek
ponenihlým prodlužováním doby

pastevní na vojtěíku zvykatioebu-d- e

nebezpečí pastvy lak značným

Dobytek hovězí nadýmá se na

vojtělce nejsnáze any také 1 při

oejvětíí péči vyskytují se případy
se smrtelnými následky

Nejlepllm způsobem krmiti voj

těSkou jest předkládat! ji požatou
Kansaská zkušební stanice odha-

duje cenu vojtěíky za zelena

krmené t jednoho akru na 12526
oa základě krmných zkoušek které

t ní konala Při těchto pokusech

docíleno též znamenitých výsled-

ků krmením volků zelenou voj-

těíkou při čemž ovlem muselo ae

krmiti opatrně aby dobytek ne-

dostal Drůiem Postupným zvyio- -

dlící ve stálém nešváru Hulvová
totiž nechce s mužem svým žiti a

zbraní

Ruský voják vyniká svou vytr-

valou odhodlaností a nepoddajno
stí a ty dopomohly mu k mnohé-

mu vítězství Nezdary nemají na

něj a na jeho odhodlanosť žádného
vlivu Ruské vojsko bylo mnoho-

kráte a v mnoha bitvách poraženo
ale vzdor tomu ve většině válek
ruské vojsko ke konci přece jen
zůstalo vítětno

Když Rus zahájila boj proti di-

vokému kmeni Turkomanů od

roku 1873 — 1879 utrpělo ruské

vojsko mnoho krvavých porážek
z nichž nejhroznéjší byla ona jež

potkala výpravu generálů Lazare-v- a

a LomakiciH Leč ruské vojsko
neztratilo tím svou odvahu a ná-

sledujícího roku pod generilem
Skohelevem byli Turkomané pře-

moženi a pokořeni ve dvou měsí-

cích

Tak ani počáteční neúspěchy

ruských zbraní v této válce nebu-

dou mí ti vlivu na konečné události
a Žaponsko pozná co jest to
střetnout! se s nepřítelem jako jest

ruský voják

Přirozený přfdNniIck

Následovní dopis ukazuje přiro-

zený předsudek který musí být

překonán dříve než se léku i vý-

tečné hodnoty dostane povinného
uznání Filadelfie Pa Dr Peter

Fahrney Chicago III Milý

pant" "Zdraví moje bylo v po-

sledních deseti letech velmi chatr-

né a nemohl jsem nalézt! léku

který by mi něco prospěl Loni

manžel můj slyšel a četl o vašem

Iloboku Chtěl dopsat vám o

sdělení jak dostat bednu pro
mne Pamatuji se že jste velmi

hezky odpověděli Manžel můj byl

hotov poslat objednávku ale já

sama neměla jsem v lék důvěry a

siině jsem tomu odpírala neboť

nechtěla jsem aby utratil peníze

wood Co Mlnn
odhvl achl kaftdou druhou nednll t miati I

Přiidda Karel liouk mluloiiřod Váilav
Platuika tajamnlk flonry JedII6ku ífílok
Ant Kot val pokladník Jan Kotva!

CMo XIV Ladlmír Klácel

r TiincoIiIa V U

ve vzduchu a připravuje st ji
byl trudnomyslným delfií čas a

proto před ním byt zamýká Bul
pomocí slunečních paprsků a li-

stové zeleně aby ji mohla zažiti a
va se tudíž rozhodl že se na svéztratil úplný zájem na v Sem tak

hluboký dojem učinila na něj
smrť seržanta jehož miloval jako
bratra"

odt)jvl tfhlit kaídon druhou neděli v niMcIní se vyvinovali V tom vsak

usadí so tu houba která beze

všeho počne Žiti z hotového

ťriomeoa Aloert Ka'n Jo Houkup mimo
předu tulením k Vin Ilainark lim Havel
oíotnik Joa Krahulec pokladník

Jun Hus t„ XV HniiklriN MlnnTak vyličuje onen důstojník do

manželce pomstí Nedávno po
půlnoci vlezl do stodoly a tam ho-

řící smůlu hodil do slámy načež
utekl Před tím však ještě závo-

rou zastrčil domovní dvéře vedou-

cí ze síně na dvůr Sláma vzřiala
se rychlostí blesku a v malé chvíli

Ve většině případů sestava odtiva vé aotifiíB kad druhpatek vhjemné přátelství mezi generálem a
hmota hub z velmi jemných vlá

ken jež vnikají do ovoce aneb

rostliny a tam počnou te vyvioo
stála stodola i domek v plamenech
Obyvatelé domku byli rovněž v

vati V případě hořké hniloby

jablk vniknou vlákna hniloboé

do dužiny a zde na všechny stra největšírn nebezpečí a chtějíce se

vemr v nnoemon linu rreoajan nnonaa
Ho lul niiaťipřoda Joa Hlpima taj Joa
Ileyda ll la Hopklna Mlnn díotnik Jan
Corviiny pokladník Frank KřiH

Ncliraska t XVL f Omaha 5cl
odbyv víaí-hfoi- kaídí první Uter r mílol
vainl pJ W H roub a Předa J W Ilrouh
tajarnnlk a 0'iltiilk Jakub Marel 11(1 Ho ID

Hl pokladník Karel Maral S K cor Mři
and Wllllami 8t

(lálo XVIII Bratři Heyero
T Drjrrrood Yin

ivollll al náalednlldl ilřadnlkyi předaeda Jan
IMIIi-- mlatopřndaMla frank Klnkor tal
Joaef Kui-h- &'! Ilohunill lollrk pokl
Tou Kyanlkc prřiviHlíl Jan Hvoma vnitřní
tra Joa 3'm'tpk venkovní alra hlipn

pouhým likovatelem

Američtí čtenáři se domnívají
že ruský voják nesmí mysleli a že

každá ukázka inteiligence aneb

samostatného přemýšlení jest od

důstojnictva potlačována a snad

dokonce trestána avšak to jest

opět jen anglická lež

Prostý voják který nalezne no-

vou dobrou cestu k vykonáni
svých povinností a své práce aneb

ukáže energií a vtip v různých si

ny se rozvětvují A tím povstává
dostati z domku ven byli nuceni
sekerou si dvéře otevřití Jenom
té šťastné náhodě že ohefi byl
ještě v čas zpozorován a že ihned

Skoda Je dosti pravděpodobným
že by to množství Éťav jež houba

ku svému vývoji spotřebuje ani

tak značně ovoci na úkor nebylo
avíak vlákna jež prolézají duži-

nou mezi jednotlivými buřikami

jsou vzrůstu a vývoji osudnými

vydatně na jeho uhnšení bylo pra-

cováno lze děkovali že při silném

Storz Brewing Go

OMAHA NEB

vyritM vftof nf tUk % pravším lis
nkYlmdimolu nelislli Jeřmnnovrt-- h'

sladu a výhnrne vody z vlantuí
nrťVekč studnlco

Hvíítovnu povfnt zinkalo
al lahvové pivo

"BlllO RibbQJl"
nJIp'l utolnf pivo

vyznimiuimriá zlatou m udal II na
missiaslppslcé výglavř

"jurt pocutnl vjlr van Nirvaa loer
VliiMnik Jan Forman Hchnt aa odhvaj)
kaídou druhou nwlřll v i(lcltuacích ten tím docílí rychlého

ZaDÍchneme-l- i si do ruky bodlák

větru tehdy panujícím nepadly
požáru za oběť také sousední

domky vesměs šindelem kryté
Škoda požárem způsobená páčí se
na z6oo k Brzo po požáru byl
Uulva zatčen a do vazby k zdejší-m- n

soudu krajskému dopraven

nebo třísku je známo žo nastane Josef Kavan
pozemkový - -místě poraněném ihned zánět

ono se rozbolavi i au mase 10

s ovocem sneb jinou částí rost za lék o němž jsem nemyslela že O a pojišťující Jednatel

270'JJlž 10 ulice©liny mi prospěje více než všechny
Když se vlákna houby čili tak ostatní Následovně jsme na váš

dopis neodpověděli Ale jak se

říká: "Je zapotřebí zkusit aby se

zvané podhoubí vyvinovalo po

několik dní počne vytvořovali

výtrutnice malé váčky jež obsa-

hují jemný prásek sloužící k roz

Prodívi loty Oioaae I v So Oinaaa po
leníky axrovaa faroir v polillíl Omatiy I va
Ulu i 110JII1W opatři vím a ť"'h neiiepllch
Srem pil cerit'h nJiili'-- lét taíJvt
vvhoUivovánlui alattrakta

Obraťte se důvřrou n nřho a

bude vám spravedlivě posl úženo

Frank Kawpar
potřebuje 50 rodin pro pěstování

cukrovky v Colorado Plat řao
od akru Byt cetta a stěhování
zdarma O další vysvětlení při-

hlaste se v mé úřadovně na 14 a

William St Omaha Neb 33x4

věřilo'

Hudební nástroje
l'lt il o nif)J krinn llíuntrntran

curi nik pian orxan fnukai-m- jí

botiKlI a ulriin mandolln kiiI-t-

tahahrh lUlnlcb narmonlk
niinnnrtln a mnoho Jlnýoh niniroib
lan najliipil liotl ('ony Valml líitk

VITÁK
I Walnh Ave Chlvaan tu

Minulou zimu přitížilo se mi

množováni jako u rostlin dokona mnohem vážnějšími příznsky
hlavní příčinou zdála se býti ipatlých semeno Prálek ten nazý Hojné zásobenýváme výtrusy Výtrusy tyto ne oá krev Tentokráte manžel můj i u

mn nňrnnmohou se vvvinorati uvnitř dužiny koupil láhev Hoboka od zdejšího UU1UUI UUUUUl
vašeho jednatele a ježto už ty pe vlaatnl
oíze na to obětoval počala jsem

proto 1 jistých míst podhoubí vy-

ráží iniípké trubičky jež proni-

kají pokožku plodu v hnilobou

zataženém místě a přichází na

povrch kde utvoří se váček a v

něm vyvinují se a rychle dozrávají
drobounké výtrusyjež pak větrem

Bratři Somínovó
v č 13a! William ul

Mají na výbřrtJdy ho lnout řeratvíbo
maa vícho druhu Jejich uonářaké
výrobky toal an té ncllepSl povóati il

I'HJdte a nreavMai) il Oli]i-ílnvk- r

moíiio ur i nit léf telefonem ífalo Aíl J2

Dr C Rosowator
ČESKÝ LÉKAft

sou rozoišeny aby oaie nákazu

uznání a povýícní
Skobelev se snažil co nejvíce

aby přivedena byla přirozená

jeho mužstva k platno-
sti a každý voják který přišel na

oějakou dobrou myšlénku v prů-

běhu kampaně mohl ji generálu
Skobclevu přímo přednést! a pakli
tato myllénka byla skutečná do-

brá tu Skobelev ji přijal neohlí-

žeje se na to pranic musel-l- i ná-

sledkem toho rozvržené své plány

úplně změniti

Když Skobelev oblehal za nedo-

bytnou považovanou pevnosťTur-kornan- ú

Geok Tepe často seděl

po celý den u ústí cčkuró pod-

zemní miny stopuje pokrok práce

podkopnlků již proráželi podzem-
ní cesty směrem k pevnosti a pakli

spozoroval že některý z podkop-
nlků pracoval se zvláštním důvti-

pem a že mu práce následkem

toho pokračovala zlíbal ho a po-

zval ho na sklenku iampaflského
aneb dobré vodky Za to vSak

ten podkopnlk který pracoval

jako stroj ueoalezl u Skobeleva

žádné přízně
Váichni ruEtí důstojníci se řídí

příkladem Skobeleva jenž stále

ještě zůstává ideálem nejen muž-

stva ale í důstojníků
Od každého vojáka se očekává

že při obdržených rozkazech bude

užívali svého vlastního rozumu

pakli by ae byly mezitím poměry

změnily od té doby co rozkaz byl

vydán
Kuráž a odvaha ruského vojska

jako celku jakož i jedinců jest
vSeobecně uznávána a te váleč-

ných taženích které ruské vojsko

podnikto byla mnohokráte osvěd-

čena
Tak za kampaně v Chivě chy-

cen byl jistý jezdec od pereslav

Uhly
Abychom si učinili představu o

lom jak drobounké jsou tyto vý-

trusy z nichž každý je schopen

Nízké

ceny
na

západ

vyvinoutí novou houbu povšim-

něme si každému známé pýchavi Úřadovna: 'Bří BulldlDř"223

Během března a dubna
budou v platnosti velmi
nizkó ceny pro osadní-

ky na západ:
$2500 do San Franc lska a

Los Angeles
$2500 do Portlund Tacoina

a Scattlc
$2250 do Spokiine
$2000 do Ituttc Helena a

Salt Lakc City
$1075 do IU- - Horu Itasfn

Wyoinlnj
Souhlasně nízké ceny do sta

jiných míst

Brožurky zatlou se poštou oa po-

žádání zdarma obsahující vše o níz-

kých cenách denní turistické do-

pravě 31x4

cehouby to snad každému známé

která roste v lesích a na palou
cích le li houba tato zralá

snsdno se roztrhne a vychází z ní

Od II do IS opol
Úfadnl hodiny I (Hldok I

Od:doif 009
V aadlll od IS do la topol

Tel v ořwlovné 60f-Tc- l v hyta 1217

BydH-Ól- alo S4IT Jobm nllca
Zvláltnl n"rnot vtnuja t ttmtkfm D

mooeui a ranhojlralvf

ho užívat ale s nechutí Účinek
léku byl hned viditelný Cítila

jsem se mnohem lépe a užívala

ho dále ráno a večer a zpozorova-
la že vaše příprava dokáže co

jiný lék nemohl Využila jsem

nyní sedm lahví a cítím se jako
znovunarozená Co se mne týče
Hoboko je nevyhnutelné Ti co

zpozorovali mou změnu v mém
zdraví tázali se mne kdo mne
uzdravil Odpověděla jsem "Ho-

boko'' Chválím je a odporučuji
je každému Nyní když jsem o

hodnotě vašeho léku přesvědčena
žádám vás jako o laskavost by-

ste mi dovolil jednatelství Laska-

vě mi hned oznamte Vaše

upřímná Pí MaleČkovi

Pranic nepřekvapuje Že lidé
neradi zkoušejí lék jim nabídnutý
Byvše podvedeni několika léky
jsou hotovi cdsuzovati všechny
Když Dra Petra Hoboko tylo
jednou zkušeno předsudek rychle
zmizí Stoleté užívání dokázalo

jeho zásluhy Není na prodej v

lékárnách prodává se lidem přímo
skrze místní jednatele od majitele
Dra Petra Fabroeye 112— 114
So Hoyne Ave Chicago 111

jemný prásek který zdá se skorém

kouři podobati Tento pra&ek

sou vlastně ty výtrusy aierc
áAAAáAAAAAAaVAAáAAAAAAAAjsou jednotlivě tak drobounké že

3 P 31 Svačina 1jen cnem ozbrojeným drobnohle

dem lze je rozeznat!

Jkon(tol bud)
t

HÍUiÍmII
vlaatnl

VZORNĚ A HOJNĚ
ZÁSOBENÝ

grocerní obchod
Ti 1242 Jiíní :Sol

Dříve než kdo započne s jarníváním dávek docílilo se tobo že se

koneině krmilo plným množstvím dietou měl by celé ústrojí tělesné

4 OV-ho-d tento leat iedalni i aaJMarflehpřivést! do dobrého stavu užíváaniž by to bývalo mělo jakého
ikodlivébo vlivu na zdrávi a stav

J 11 IIFAXOLDS

City Passenger Agent
1502 Farnam St Omaha

oncboiia na Jiroi li ui ioe oteirnita M
ti 1 - tí V

ním Dr August Koenigs Ham "r I r ' M'r"i winnqi 4J --lunn TLI
dobytka

burger Tropfen Tyto čistí krev ských dragounů a předveden byl 3)li)eJnírky
a vjfuuji aprévot

S4tfVepřový dobytek prospívá v

nastvě voitěškové znamenitě S před chána do jeho stanua sílí Žaludek VTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT'r


