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pokynů k (ťovslt o aliy
vthlcilrm k zachováni krásy obli

I toč vlastně má hýli ki chjhské
nádobí unhováno abychom rtiu-- i

't
sely pro kaldý kus ivlittě thodíl
a j v)bl'Utiř V kuchyních
holelů a jiných podobných lávo

Slaró utrpení
jrl nám tivot

n)vfri mpítije
známo jist jsko

Jatém! choroba

dů které řlrrny jsou tpůtohrmčre( nrbnť má to i nsčnou důlrli
tom Žádná lena tirlcc II plné naČrt se k lomu přidá 1 gill hay

Wnbash drália
na rýchod na jih
Kvliiilnl criiT jatiu ilriniř k itoatáni

do vtvtb nlimilťh iltutk6 na jilm l'o- -

mudernlm vulimo celé lady růt
ného kuch)Rkého nádobí v tnad-oé-

dosahu takte kuchařka neb

kuchař nemusí nikdy nic vyhledá
vati jen se ohlédne a již věc má

rumu jedna kávová lžička obyčej-
né soli a 1 pinta rtifkké vody
Tím natírají te vlasy jednou denně

krásy novtniijo li svým nohám

náležitou péči Hlavni věcí je

nenosili obuvi těsné tuhé aneb

špatně přiléhající Obuví takovou
zaviní se kuř! oka otlačeniny a

a odřeniny Neopomeňme ani je

a posiluje se tim lejich vzrůst
v nmiihfrli rpfisolirrh
)tl iirhny snsilnn
molími bf vyWiny
pmnorl

V takovýchto mUlcch zaměstnané
kdelto vlasy ryté nabývají po na

kuchařky naučily se Šetřit prací a

I lovlíitl jíntné aa iikmíní cealn v de ti
hntilé prvé a Itclí dtcrí V mfakl ilo
mnohých jíKnlch mlat
Jviliná dríliii a via ni alanlcl svou

při hlavním vchodu na svřtové výata-- I

vlití Wabaah jriiill k vlastních avých

časem any nepotřebují zlobili te
máčeni tekutinou onou Imavfi

barvy Češme vlasy vždy přirozediného dne vtlti si Čerstvé pun
čochy Přes jedou noc pun-

čochy nikdy ládně nevyschnou

Dr Anicst Kocoiťs

HAMBURGER

TROPFEN

ným jich směrem a ne Opáčně
Volme nejraději hřebeny kostěné
které nemají tuby ostré aby se

jimi kůže na hlavě nedráždila při-

Nenosme punčoch vlněných Ha

prohledáváním tmavých špižíren

potřebuji li tu či onu věc která
má býti stále při ruce Proto
mělo by v ksždé kuchyni býti do-

slstek polic a věšáků ťK aby
všechno nádobí a náčiní kuchyň
ské bylo v přímém dohl jdu a snad

vlněné punčochy jsou oejlcpM
kromě pro osoby jež trpí pocením
nohou Nikdy nenosme v domě

gumových plezuvek Szujme je

kolejích s Oinnhy Kaiisns Cíly Ve

Moíiipm 8tIyuils a Chicaga do Toledo

Dctnill Niaara Kalia a BtilTalo a dal-&í-

venkrzným apujeníin
VSichni jednatelé mohou váa vypra-

vit! jio Wabaah o popisné články aví-tov- é

výstavy a vípehny podrobnoatl

dopište ai na IIAKKV E MOOKES
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Z kuchyni Za dřívějších dob
ním dosahu Hospoiyoě by měla

2$ jichž účinky známy jsou
všude jako rychlé

Jj Mé- -

pro kuchyni pokrývaly hospohned jukmilp přijdeme do otydlí
Přezůvky takové překážej! náleži

yhf t rnli asrriti
— Zvik ponechávali krávy kle

ré jíl odstavily jeidi osudu při
chátl larrrlh vel ni draho Krávy
takové se obyčejně šálenou do

jalové pastviny kde mají si pntra
vu sháněli a tak poilebnou výlivu
nejen pro tebe ale i pro plod
který nosí taopatřovati spatným
ošetřováním takových krav pntobí
se nejen škoda dočasná nýbrž po

škozuje se tim i budoucí dojivost

krávy takové kromě čehož nikdy
se od ní nedocílí pěkného vyvinu
tého telete lo dlouhé době

vyžadují krávy zrovna tak
dobrého krmení a oSetřcní jako
když dávají mlčko Kráva tako-

vá musí býti zaopatřena vším po
třehným má li donosili tcic jtí
stálo by za chov

— Je to skutečně ku podivu že

nepěstují se dosud pro dojnice v

hojnějlíí míře turky (pumpkins)
Pěstování turků je laciné ony po-

skytují znamenitou píci pro roz
manité druhy dobytka Mezi

mnohými je rozšířen náhled že

semena turků jsou dobytku ško-

dlivá a že je třeba je odstraňovali
leč to je pouhý předsudek který
nezaslouží si pozornosti
— Miékařenlm zvyšuje se cena

pozemku neboť hojností hnoje od

dobytka se stále půda obohacuje
— Na Jobrém riojiči záleží na

farmě více než na jakémkoli jiném
dělníku

— Při kupování dojných krav

také přihlíželi k tumu aby jí ne-

scházelo potřebného nářadí Kaž-

dý řádný řemeslník má dobré ná
tému vypařováni se nohou poně
vadž jsou neprodyšné Nosili

řadí Kuchyně je dílnou hospose příliš mnoho zchoulostiví nám

dyně dorty (cakesj
při pečení v jisté době huř lýrn

papírem aby předešly přiliš rychlé-
mu hnědnuti kůrky V dnešní době

používá se k tomu jemných osin-kovýc- h

(asbestových) archů jež

jsou nespalitelné a zůstávají stále

dyně proto by měla býti tak vy
NOBTH—WESTERN DRÁHA

zkrácení času

zlepšená obsluha

pravena jak te na spořádanou
dílnu sluší Vynalézavost lidská

opatřila již i pro kuchyni četných
čistými Asbestové rohožky hraji

znamenitých pomůcek které lze si

opatřiti t nepatrnou jen výlohou
leč mnohé hospodyně ti jich odpí-

rají z pouhé nemístné šetrnosti V

každé kuchyni mělo by býti do trans-missisV- pi EXPOSITION

statek táců různé velikosti k pře

Denní chicagský ívliiítní vlak vyjlždf
v 720 ráno místo v 7=00 ráno T toni
duba přijíždí do Chicaga
Dcnni Bt Paul Mnpls eipressní vlak

vyjíždí v 7:10 réno místo v 6:55 T tonfc

dobo přljíidí doSt ranl-M- pls

Čil 2 Overland limited do Chicaga v
7 48 večer má spací vezy posre Daleko

rychleji Jede na zápsd t Chicaga do

Omahy

North WeeUrn to ui&itj uftulli

nášení jídel z kuchyně do jídelny
tim uspoří te mnoho zbytečných
kroků V Žádné kuchyni neměl

by scházeli vodovod k přivádění

vody čerstvé i k odvádění upotře

nohy a my budeme trpěli závrati
a bolením hlavy Nikdy nepo-

koušejme se odstraňovali kuří

oka aniž bychom nebyli dříve vy

koupali nohy v teplé vodě Také

nepoužívejme nože když můžeme

odstranili kuři oko kouskem pem-z- y

(pumice stone) Neseřezujme

nehty do okrouhlá nýbrž nechrne

je čtyřhraoné Seřezují li se do

okrojhla jako nechty na rukou

zarůstají pak do masa a půsoW
velké bolesti Nikdy neukládejme
se na lůžko a nohama chladnýma
aneb vlhkýma chceme li ti zacho-
vali tvoje zdraví Se stanoviska

zdravotního je to velmi důležitým

Spíše můžeme míti záda mokrá

nežli nohy Vystřihejme te ttáti
delší dobu na sněhu ledu tneb
vůbec ttudené zemi Mnohé i
mnohé nemoci lze stopovat! k

náhlému zachlazenl nohou Nikdy

nemysleme že noha je pěknou

proto že je malá Noha má býti

přiměřená postavě se souměrným

šlapadlem pravidelnými prsty a

nevyvstávající patou ladného

vzhhdu

bené Která hospodyně podob-
ného zařízeni dosud v kuchy-
ni nemá měla by pana hospo

uvarujme te takových Jci mění
MDstská firaíoma: 1401-- 3 Farnai Dl

dáře k zbudování tohoto příměti
on žádosti její a radostí vyhoví
když zví jakou výhodou to pro 01

bude V kuchyni budiž vždy do

slstek čistých ručníků a utěrek

v novější době důležitou úlohu v

kuchyni zvláště při pečeni --

Salát špenát aneb jahody právaly
se v cedoíku nechaly te okapali
načež te natlačily do jiného cd ní

ku a propláchly Nyní má hospo-

dyně zvláštní pračky na salát

Jsou to dvě drátěné polokoule
opatřené držadly zavírající ae v

kouli Do takovéto koule vloží

se salát a ponoří se a ní do vody
v niž te nástrojem mává až te
talát náležitě propere Jahody
mohou te přáli v přístroji tom po

dobným způtobem any zůstanou

neporušené K vaření rýže po-

užívá te drátěného kotlíku který

ponoří te do hrnce 1 vořfcí vodou

následkem toho neusszuje te rýže
u dna aby te tu připálili násled-

kem čehož není třeba aby jí ho-

spodyně neustále míchala — Ná-

levka (trychtýř) a malým odděli-

telným cedltkem v hubici je taktéž

nové zařízení kterým se hospody-
ni značně práce při labvování

ovocného mostu aneb octa usoad-Suj- e

proti starému způsobu proce-zová-
ol

iťav hrubou tkaninou —

Novodobá hospodyně těší se též

různým jiným druhům kuchyňské-

ho nářadí na jaké pohlížela by

hospodyně minulosti a podivením
Jsou to rúzoá důmyslná ttrouhád-k- t

a kruhadla přístroje oa Šleháni

vajec praktické formičky na peči-

vo patentní slojíky na zavařeniny
atd Vůbec všechno kuchyňské
nářadí je nyní zdokonaleno takže

hospodyně má pro každou práci
tu pravou věc --— Každá hospody

avšak nikdy nepoužívejme jí za

skladiště špinavého prádla aneb

staré obuvi též nenechávejme

nikdy v kuchyni viseli různé šat-

stvo neboť to děli nepříjemný

SE7ER0-HÉMEC- KÍ LLOYD

PravIrtrlD poltovnl
a paroplaviibal doprava

z Baltimore do Břemen
ptímo po novfoh drouHronbovoh
polwvDlcb parnících od 1M0 do
10IXJtun anosDOatli

(assel Hreslao Rhcln Koeln Ilan-aor- er

Frankfurt Hrandenburg
Chemnltz Keekar

II kajuta z Baltimore So Brcmci

od SI4aS nahoru
Tto parníky maji pout jxdnn ttldu kaj li

ni Jat ozoačuoa Jit Jako II kajuta
VfJa Jmunnvana parnlkf Ison vhradn

oo viltitnh ilmdovuna a tsnsané salony a
fokoJakaJntni

prostorách
na palub Elektrické oavť

Dalll iprivr podávají sanerálnt jednatelé
A BCTtrjMAClIBlt A OO

b Hnuta Uay St lisltliuora Md

II CLAlJwicrsurjH de CO
V5 Daarborn Mt Oblcafo 111

nebojejloh rásupcl v aoiul

dojem Pro tvůj oděv měla by

hospodyně míti zvláštní přlstěne!- -

píci v maso

— Jeo dojiČ který i kravou
dobře zachází nejvíce od ní docílí

Časné vstávání

Ačkoli je to velmi prospěšným
pro lidi vysílené odebrali te na
lůžko časně je velmi škodlivo

prodlévsti v něm příliš dlouho

Časným vstáváním nabýváme tily
jaké nám nic jiného dodali nemů-

že Kdož nejsou tkulečně velmi
tlabi a dobře tpějí nechť vstávají
co možno nejdříve po probuzení
ae To bude zdáti te třebat ne-

příjemným osobám vysíleným
any nebudou te cítit odpočatými
avšak tím upevní se spánek pro
příští noc a člověk si na to za

nedlouho k vlastnímu tvému pro-

spěchu zvykne Pozdní vttávání
je škodlivo nejen proto že tim
člověk ochsbuje nýbrž také proto
Ze zamešká tim denní dobu v

které je pobyt nejprospěšoějfiím

Storz Brewing Co

OMAHA NEB

vvríbi vte£ný ležák t prsvébo če-

ského chmele neJlepAíbo Ječmenové-
ho sladu a výborné vody z vlastní
artézské studnice

Tiké hřebeny a různé toaletní

předměty neměly by míti v kuchy-n- i

vůbec místa To jsou pouze
některé pokyny neboť o kuchyni
dalo by ae toho napsat! mnoho a

mnoho Snad ae toho naše ho-

spodyně uchopí a též tvoje náhle-

dy o věci té v "České domácnostř'

přednesou

Svfitovnu povést získalo
sl lahvové pivo

Ošetřováni V celé 01SI toiletě

vlisfl oe°f oičeho co bylo
by tak snadno za-

nedbáváno jako péče o vlasy jed-

nu to z nejdůiežitéjšich okras

ženy A také není ničeho co by

se za náležitou péči tak bohatou

měrou odměňovalo Každodenním

pětiminutovým česáním prospěje

99ilBIug Rihbon

1IS th

Vlocliny druh)' semrn jtl s

tob)tejně sejí do volné ptítftly
llM ve svýrh v:f l!i k

ZirooVk livota v semeni potMui"
je lil podmínek aby i probudil™
vlíhu nálvlilý tlupvn lrlol y
přistup vtducliu

Ktldý druh semene tni nejailM
tvnj iitipn teploty plí kloréml
sstlni klíčili a některá temena
klííl ph teplotě nilí jiná pří

V) 451 Semeno cibulové t hrách
kllfl ku přikladu pH teplotě ne

mnoho stupftA nad hoď mrazu

čítající kdežto huUiihcr ifmeao
okurek jiných podobných rostlin
choulostivých by ihnilo kdyby
lůstslo při tak nftké teplotě vysa-

zeno vlase Z toho je pilrno te
musí se pli aeil jednotlivých dru
b semen bráti ohled na to jak

příznivou je teplota povne té

které plodiny
Dosti rozšířený zvyk namáceti

'9mno do vody aby sc urychlilo
klíčení je íKdka kdy doporučíte!
Dýni neboť nemá-l- i půda v době

setby takového namáčeného seme-

ne len nejlepíí stupen teploty a

vlhkosti způsobí se tím vlce ško-

dy než dobra je li v době setby
půda suchá je zábodno po zaseti
semene ji uváleli hladkým válcem

neboť zvýM se tím její vzlíoavost

(kapilarita) následkem Čehož tá-

hne se k semení vláha ze spodu
Je-l- i vSak půda vlhka nemá se
váleti neboť by e jf tím uškodilo

Zahrada! semena mají se pra-

vidlem síti do řádek a ne na Širo

ko Možná že lze někdy i uchý-
lením od tohoto pravidla dodělati

s úspěchu leč nejlep&í plodiny
docilují se vždy ze setby řádkové

poněvadž maže se jim dáti snáze

lepit oUlélívka
Kdo zabývá te obchodním za-

hradnictvím neměl by nikdy býti
odkázán na tetbu ruční Dnešní

doby máme celou řadu dobrých
ecleb strojku řádkovteích proto
Dění třeba nikomu nějakým tím

dolarem letřiti když doslané za

něj dohrou víc která te mu vy-

platí
Hloubka do jaké temeno iítl

řídí te povahou pfidy pokročilosti
doby a vlhkostí Celkem by te
mohlo říci že velikost semene

rozhoduje o hloubce setí leč í

toto pravidlo má tvoje výminky
Tak 'ku přikladu semeno fazolí

které jest jedno z oejvřtSIcn má

ae tázetí pouze mělce klíčící stra-

nou dolů Staré pravidlo zní:

přikryti temeno vrstvou půdy
která te rovni asi trojnásobnému
průměru temene To postačí v

půdě dostatečně spojité a řádné
irozměloěné ne viak v půdě řídké

hrubé Semena musí se síti

hlouběji v půdách písčitých nežli

v jílovitých avSak ať je půd již
taková nebo onaká budiž kolem

semene vždy náležitě rozmělněna

6até profocávání pHílooo hniloby
tramě

V nedávno vydaném buletiou

vlád o íh o odboru eemědělského

upozorluje profesor Corbelt z

rostlinářského odděleof oa škodli-

vost nesprávného prořezávání

ovocných stromů xvlá&tě co do-tý- če

se uřezováoí silných větví

daleko od kmene Upoeoraěnl
ooo je hodoo povUranuU neboť

náhled profesora jenž věnoval

předmětu tomuto pororaost jest

úplni správný a odůvodněný Hi
prořezováoí ovocných stroma se
velmi zhusta stává te uřriijne
větve přilil daleko od kmene po-

nechávajíce přilil dlouhý pahýl

Pahýl tento přirozeně uschne t
pak během doby ae u kment ulo-

mí Na míitě tom vznikne pak
jamka kam při delti zatéká voda

a působí potom hnilobu

Kromě toho místo takové poutá

pozornost různého hmyzu a pta-

ctva které hnilobu podporuje

prohlubujíc místo takové Ná-

sledek tsbo }c 2 takové odstra-

nění větva za účelem prodloužení
iivota ttromu a za účelem zlepie-o- í

jeho vzhledu má výsledek právě
opačný je příčinou brzké jeho

(kázy
Hniloba taková nekončí te tu

kem od větva zbylým nýbrž po-

kračujdála do dřeva až konečně

nezbeda jiného oei doupný kmen

Uřízne li ta větav u tamého ktne-

oe rána rychle zarůstá takže

během dvou net tří roků nebývá
takřka ani možno zjistit kde suk

byl
Aby zacelení ráoy te urychlilo

tni býti povrch její hladký Je-l- i

outoo použití k odttraoění větva

pily přihlížejme k tomu aby řez

byl hladký zvláště při okrajích
Proto mi ae řez náležitě ohlsditi

zahradnickým nožem aneb ostrým
dlátem aby se odttranily všechny

rýhy
oď pily Tak ošetřená ráoa

te rychle zaceluje a zarůstá

Jelikož při uřezováoí těžkých
větvi taato aa suk rozštípne čímž

povstane přílišná rána od které

pak atrom te kazí doporučuje te

nejloplt aUilnl pivo

vyznamenané zlatou medaili sš
Zamissitsippské výstavě

se vlasům velice neboť odstraní s rohovcovými

DO TEXAS

Změnou počatí zdijí te neurtl-gick- é

bolesti zhoršovali když tě
však použije rychle St Jakobi
Oel možno te vždy na rychlé a

úplné uzdravení spolehnout!
ABSTRAKTYJarní slunce

ťříyoda chcs aby I lidé zářili Mstím

se prach podráždí te kůře na

hlavě a tím vzrůst vlasů se pod-

něcuje K účelu tomu má te po-

užívat! ostrého a tuhého kartáče

oé však ocelového neboť tako-

vým te vlasy lámou a jsou psk ne-

stejné Počnou-l- i nám vlasy vy- -

—VTÍIOTOVCJH -
ně měla by ti zaopatřili vše co jí

Po dlouhé době vysvitlo slunce
a jarní příroda ukazuje nám tvoji
usměvavou tvář Bude se naše

Q M Setd-lo- r

17th and Faraam Pattorson lllktvář také usmívat zdravím kypět?
Budeme-l- i pozorni není třeba o

paďávati připravme si mazání ze

tfrnitého z 20 granú chyoinu

(quinine tulphate) a atejného
množství glycerinu jedné unce

Ologae dvou uncí bay rumu a

Joo K Mulvtce Joo j Cooper

předl řiditel

Topeka Kant

THE LAS ANIMAS LAND AND
STOCK CO

Las Animas C:l 20 ííjoa '01

Dr B II Delluy Denver Colo
Ct pioe:—Použil jsem vsšeho

Balmolinu pro tebe koně i doby-
tek hovězí a thledal jsem že jest
to nejvýtečoěíšl prostředek n

doba k usnadnění její práce po-

skytuje

iínyétnov Ženy bývtjl z pra
orli bele vidin nejlepfilmi pě

stitelkimi drůbeže

poněvadž věnuji práci a tim spoje
né doslstek pozornosti a konají ji

dobře Mnohá přemnohá žena far-

máře aneb venkovana vůbec vy

ZepUiJte tr nan u tohoto listu Tel 1824tom pochybovali ťrvní podmín-
kou úsměvu a spokojenosti je

jedenácti uncí růžové vodičky cožzdraví a první podmínkou zdraví
dá te do láhve dohře promíchá a

nechá několik hodin ttáti- - Smí- -

leniny této má te použivtti ku
pěstuje daleko více drůbeže nežli

řezy rány odřeniny bolsvé plecevtírání do kůže odkud vlssy vy
std Odporučil jsem ho několika

růstají Tření kůže prsty je při
spotřebuje se i při sebevětší tibu-l- i

jejl domácností Nejlcpšlmi

pěstitelktmi krocanů — pokud
zdejším dobytkářům a zdá se žetom zrovna tak důiežit) jako te
se všem velice zamlouvá V úctě

zoámo — jsou ženy Zeny jaou
kutina tama — Vlnité aneb

kudrnaté vlasy kolem čela jsou

Uložení peněz
v iižních pozemcích
Takové ulořeni pcnftz není spekula-

tivní Jih neni novou zemí Otichoilní
a dopravní prostředky jsou pflmérené a
nejlupíi I (liiull jat mtrné a příznivé
Vzdor tímto a Jlnym přednostem Jlfnl
poremky se prodávají za ceny daleko
pod Jtcb eenu akute'niiu a pM nynéJMcb
cenách přinášejí velký zisk z ulofenérb
(enéz O řadu { 1 til W vřel
né Jej! obdržíte zdnrma tjfks(cfcb se

výhod pozemkn v Kenturký Západním
Tnnese Mississippi aLoulslané ltiži
cleb na sneb lillie Illinois Cenlrul dráhy
prrt lilnl)li'( dnmovv a pro ty Ji cbtéjl
vhodné uloíltl peníze doplíte sl n do-

psanému
W II I3RILL

Ii8 Farním IMat PaaaAnt
Omaha Nou Illinois (Jentral B K

váš J J Cooper řiditel

je čistá krev Naše orgány Žád

nou jinou potravu nedostávají
nežli krev Je li dobrá potrava
dobře pracuji Chcete li ae proto
smi ti s přírodou hleďte abyste
měli řistoti krev coč nejlépe do-

káže osvědčený a oblíbený Seve-rfl-

Krvečiatitol Týž působí
přímo odvede z krve všechny ne-

čisté a opotřebované látky roz
množí krvinky a osvěží nejen tělo

nýbrž i mysl Tisíce lidi trpících
chudokrevností bledoičkou zvět-

šenými Žlázami vyrážkami krev
nimi a venerickými chorobami

PallmanoTy BnííoioTÉ spací yozy a f oine

ecSgUstč tczj na fSccti TlaJcácH

Mejlepll dráha do váech uiiat
Kansas Indiánském ivmi Teraso

Heilltu a na 1'aelitckéai pubřetí
Jde přímo do

'iuUVt Bharmui

Ft Worti HIIlBtej
v7urahaohloVaeo Tmplr
Solton Taylor GalnetTJllťX

úockhait ETurlotta SauMarcoc

LaQrango Sontcst Alrarado

10UST0H GálVtSTON mm
I SAN ANTONIO

bedlivé ony uml zicházeti t ku

lály a věnují jim veškeru péči
velmi oblíbené proto jsou vyoale

Hudební nástrojezáoy různé prostředky jimiž by které je třeba Následkem toho
se rovně rostoucí vlssy zkudroa

nemohou se zdarem ae minoutí
PIHlo al o Siftj bránHI utrovan

eannlk pln orn foukacích
bouNll a alma maotlolln ul- -

Má li žena chov drůlwía na statily Výtečným prostředkem jest
roztok Šesti uncí trsgakantu (ura

tar laka:icb Aaluivb nurmiinllí
Miiirtin a mnoho Jlnýob oáalrol6
Jtn oajlti slHití Conjr Tlm! nUké

tragscaath) ve vodě Když ne
rosti sama a muž jí v tom vy po

máhá je úspěch vždy jistějším
než kdyby se to dělo naopak rui vitAk

SOt-S- Waliaib Ar Clilcarn III

Hni
chali jsme roztok stáli po čtyřicet
osm hodin stáhněme jej do láhvenabylo lékem tím zase sví ho čištěni kurníkůoaváženl nové hlí
neboť psk je připraven k používá-

-

ny do nich přerýváol drůbežích
ni Namočme vlasy roztokem

zdraví a tisícům lék ten umožnil
že beze ikody mohli vydrtet letní
vedra Po dlouhé zimě přichá

dvorků a jiné práce které jsosi
lim načež je zkučeřme aneb na

pro ženu trochu těžké měla by v

češme do polohy v které ai jezívá dlouhé léto po mrazech ve

přejeme míli Takto zkuicřeaí

vlay podrží kučery dva až tři dny]

Vlasy nemohou býti zdravé ne

udržuje-l- i s kúie na hlavě v čisto

Leyné ceny jednoho jízdného

pro osadníky a okružního líst-

ku pro hledatolo domovin po

Illinois Central dráze

každém hospodářství obstarávat! s

ochotou mužská chasa V tisících

hospodářstvích nepřinášela by drů-

bež užitku žádnéhonebýti pilných

hospodyněk A z příčiny té měli

by jim hospodářové v práci té vše-

možně býti nápomocni Je li tře-

ba nového kurníku neváhejte jej

postavili aneb tttrý opraviti Vie

co vykoná mui pro hospodyni

tě Proto by měla býti v každé

domácnosti na aoadl tekutina k

čistěoí hlavy a vlasů Rozkrájejme

půl sloupku bílého kastilského

mýdla do jednoho kvartu horké

delťové vody načež to pooecbme
ttáti sž aa mýdlo náležití rozpustí
Na to dá ae do toho vrchovatá ká-

vová lžička prálku boraxového

(powdered borax) a jedna pinta

bay rumu Tím odstraní te z

hlavy luply a vlasy stanou ae

dra nesnesitelná Pamatujte na

to a začněte v čas užívat! Severů v

Krvečistitel Stojí jen Jioo a na
důkaz jeho působivosti ttůjte zde

aletpoB tyto tři zajímavá dopisy:
'Před nějakým čsiem byl můj

manžel tak nemocen le nemohl
ani pracovali ani nic jisti Roz-

hodli jsme se že zkusíme Severův
Krvečistitel a po vypotřebovánf I

lábva byl zdráv Anna Střítecká
Hutcbinsoo Mino"
"Zkusil jsem mnoho léků avšak

nic mi tak neprospělo jako Seve-

rův Krvečistitel Odporučil jsem
lék ten osmi známým a všichni

byli spokojeni Frank Bárta
Plato Neb"
"Moje fena byla n měsíci těž'

ce nemocna a nebylo možno dosíci

úlevy Konečně zkusili jsme Se

verův Krvečittitel a totvt využila
jedou láhev byla (drává Mat

Blitt Crensbaw Pa"
Severův Krvečistitel je neprodej

ve všecb lékárnách a u W F
Severa Co Cedtr Rapida lowa

Při objednávkách za hotové ob
ná Sej (cích ftoo více platíme
ezpressoí výlohy tami

měkkými a lesklými Po vymytí
touto přípravkou ae vlasy náležitě

operou vlsžoou měkkou vodou

"Ceny jednoho jízdného pro osadníky"
Do míst v Montaně Idaho Wasbiogtonn Oregonu Britické Kolumbii a v úterní Alber-

ta Lístky na prodej každodenně ai do 30 dubna Liberální tastívky dovoleny
Do míst v Minnesotě Severní Jižní DtkoiS Manitobě Západní Ontario Saskatcbewsn

a Attinobii Lístky na prodej kaidé úterý během března a dabna

Do rnlst v Teonessee Mississippi a Louitianě Lístky na prodej 1 a 3 úterý v březnu
dubnu

Geny inlúů M pra liali lioi
Do mlst v Alsbsmě Georgii Kentucky Mississippi Louitianě Severní a Jižoí Karolíně

Tennetsce a Virginií Lístky aa prodej 1 3 úterek v březnu a dubnu ta cenu jednoho
jízdného více f aoo Zastávky dovoleny

Dslll podrobností tdělí te vám ocbotoě v městské úřtdovně č 140a Faroam St Omaba
aneb písemně

W H BRILL DIst Fass Ágt OMAIIi NEB

načež je jemnozubým hřebenem

řádně učešeme Vlasy bývají ča-

sto po vypráni suché a mrtvé ne
BALMOLINE
pUAH Mkr n kriaiodfe-lavMav- S

áfSitlffySril
Ualcaiiy serValey leiyeltoay Mtciil vtat uitaraW

Soilsy
-- bo druh t4 IX! bán! mu-b- y

bránt érvtm Isrtim tlmo
rauu Svjn dobrf sro ! ! ivt-- n

koBn rlulo řr1edl

Hkíníkk CaallSS0 Naskoa-Ik- u

e poltou O obMatky at4 PM aa
DE HUY BAimOUKE MFC CO

rustdi a la AtHra SUa

boť je jim třeba oleje který byl z

oich smyt Dejme si do čtyřun
cové láhvičky po dvou kávových
lžičkách akočcovébo oleje (castor

oil) a glycerinu přidejme k tomu

dosti líbu (alcobol) aby te to zře

dilo načet amilenioj řádně pro-

třesme aby te tpojila Tim mo


