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vadní svou cesiu přerušil v Dresdomácíná A před kupcem přece každý AAAAAAaUAAAAAaAaáaAAApravého studu tohoto pracuje

pflmoě věhlasný íeský předák tají co by tam rád měl Většinou Přirovoejme k Slovsnúm Heky cil kde jej došlo pozvání krále
aJukub Svačinatam mají vodu tvrdou kde ji to a Kimany o nichž se tolik mluví švédskéhoBoh Simek profesor na stitol

uoivenitě iowské Netřeba ae tiž mají místy pak mají vody dost píše Jsou obdivování jejich vládni
hrdioslví jejich lesk a sláva Domnoho rozepisovat! o muži tomto pokud dosti prší Když však na

ně trefí suchý rok mají studně dnes pro obdiv světa stojí jejichneb větŠioě z vás jest znám jako

DM uduhno Děloík Antonín

Lrgeli v Ivančicích položil dne 25
m m večer čtyři měsíce starou
dcerušku do postele ve které

památky ohromné stavby přeuupfímoý Cech a horlivý vlastenec suché a proto musf mít cisterny

aby nemuseli chodit pít do mě
sta' kde však také není nic k do

mělé sochy a tisíce různých pa

ELEGANTNÍ A HOJNĚ
ZÁSOBENÝ

erocernf obchod

ví 1200 JIŽ ollií

mátnostf Ale nevidí ae jejich

Oa jest zajisté pravým uíitelein
českého lidu který má na zřeteli

pravý účel a my Čichové musíme

spsli jeho syoové jlelý Rudolf a

Kletý Václav a ám také ulehl

MO MORE BLUE-MONDAY- S
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SOAP

stání k proplákoutí hrdla nemáte- - veliký neodpustitelný hřích o
Když ráoo vstal nalezl dceruškuli předpis od doktora Myslím troctvi ťoloviuu práce na tomm(t muže takové jako jest prof

ze je to tsm c5te) hot&l než ta vykonali jejich otrociSimek ve vážnosti lásce Oa ne V obohrKlí tomto nalninnt tanf
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Ul A -- kkansasská prohibíce kde nemusí Praotcové naši slovanští neměli Je (nratré a Krvé Jaknallní kazatelem kterýž by nešváry
Db u ititi Jt i tvjrku nekoukali
na ntjan lim uflu-- NaHm llběhat za doktorem neboť tam do otroků 001 vzdělávsli svá pole

svou zadušenou Zalehl ji v noci

některý z hochů Manželka Le

gelova leží od 6 ledna v zemské
nemocnici v Brně a Legeli musil
se tudíž o rodinu a její výživu stí-

rali sám

zaSti mezi nimi rozséval ale on
Jixlnuu a i Irubí plljilnt limstane vše co kdo chce beze všeho pečlivě sami Hospodářství dokáže svornost lásku a bratrství

On poukazuje oa cestu kterou by
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTVmov rodina měli avůj ušlechťujícl

vliv na celý jejich charakterchom se míli bráti abychom ae Good in hard
předpisování Proto také mám
za to že v Appletoo City není moc
zdrávo když tam člověk kromě

těch patentních břeČek nedostane
smýšlení takže nevidíme u oicbItali hodnými tyny a dcerami oas! Železniční pozemky na prodej

V severním Wiscousinu ChicaJarní sluncezpanštělosti hrdosti a pýchy nýmilé vlasti

Když tak člověk poslouchá nic kloudného pro vyčistění těla bri duch demokrslický kterýžtt
Příroda rbre aby I lidé sířili ití-tía- iDvanáct mil jihovýchodně od Ap převládá dnes mezi námi převláslova jeho tu jaksi mráz tělem

probíhá jako když budba na nás pleton City jest Schell City Je dal mezi nimi již tehdy Po dlouhé době vysvitlo slunce

go it raul Minneapolis tt Uma
ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách

platebních as 400000 akrů vybra-

ných pozemků rolnických Ti
kdož koupi záhy mohou vybrali

to městečko malé ale lze tam do Zde v naší zemi ivobody velikámile účinkuje a zdi te Že by
mohl člověk nišeho výborného

a jarní příroda ukazuje nám avoji
úsměvavou tvář Bude ae naše

Část národních výtečníků vzešlaHati vle co kdo chce Též i tam

jiou místy dobré pozemky Kdo lidu rolnického Velicí předáciřečníka celý den poslouchali aniž

water and good
in soft water
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tvář také uamívat zdravím kypět?
by potřeboval služeb jednatele na kterých ahledáváme charakterby byl unaven Oa jest tea pra si pozemky při krásných řekách aBudeme-l- i pozorní není třeba o
nechť se obrátí na firmu Johnsonvý muž na pravém místě Když takového rázu bychom jej mohli

ctít v jejichž bytostech vidíme ty& Wheelcr a bude mu 1 radostízavítal do Lincoln dne 9 dubnf
tom pochybovali První podmín-
kou úsměvu a spokojenosti je
zdraví a první podmínkou zdraví

šlechetnosti pro něž člověka můposlouženo Srdečné díky nechť

přijme krsjsn pan Sláma Jest
tu CeSi a zvláStě čeití studující
slavili den ten jako svátek a když

mi opravdu líto že jsem neměl Swlftdvo Prlds mýdlo Jl nuJlepMm madlem íkMwI Izi ku p raní r t(6)u snadešel čas jeho přednášky spě
je čistá krev Ňsše orgány žád-

nou jinou potravu nedostávají
nežli krev Je li dobrá potrava

žeme milovat zrozeni byli i čá
stečoě vychováni oa farmách ja
ko ku př Waahiogton Jeííerson
Lincoln Graot Garííeld a j

tolik času abych ae mohl podícbal každý do siní kde řečnil SctMo svého prádla— nikoli obalůvZde každý 1 dychtivostí takřka vat na jeho farmu Rovněž díky
pí Letákové za pokyny v okolí

jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jež poskytuji nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak i

dobytek

Pozemky po vétiinS jsou zales-

něny půda jest úrodnou a snadno

zpracovatelnou Chicago Milwau

kee St Paul Minneapolis
Duluth Superior Ashland a četní
jiná prospívající místa na dráze

C St P M O a na dráhách

jiných poskytují dobrých trhl pro
plodiny íarmerské

O bližší podrobnosti piíte na

lest to charakteristické a Dřirohltal veikerá přesvědčivá slova
Burlington a panu Hanzlíkovi v zené Život rolnický sám jde avouv pravdě po celé dvě hodiny před
Appletoo City Manželé Koláři cestou poctivou a neodvislou pronaSky jeho bylo slyšet jenom
kovi nechť přijmou vřelé díky za tož 1 charakter mužů tich tak vydech přítomných
pohoštění Jednatel Wm Willis pěnil Zde není tolik pokušeníNaznačím jen stručně průběh

Cudahy's

dobře pracují Chcete li ae proto
smáti 1 přírodou bleďte abyste
měli čistou krev coč nejlépe do-

káže osvědčený a oblíbený Seve-rů- v

Krvečistiul Týž působí
přímo odvede z krve všechny ne-

čisté a opotřebované látky roz-

množí krvinay a osvěží nejen tělo

nýbrž i mysl Tisíce lidí trpících
chudokrevností bledničkou zvět-

šenými žlázami vyrážkami krev-

ními a venerickými chorobami

partner pana Hanzlíka rád vám tolik spekulací podvodných jakoschůze klubu českých universit
životě velkoměstském Tam avá- -poslouží itd pojedu po vozenich studujících jenž neie jméno

do okresů Salině Dickioson"Komenský' a kterýž čítá asi 35 Standarddí tisícerá příležitots Sslon her
na na každém rohu a bohužel ta

Gto IV Dell
pamkiiy komlaaF Muilioo WjMarion a McPherson a příStě vámčlenů Předseda klubu pan F

anaonas? r itoopět podám zprávu jak a co kde ukové rohy tam nemají aby přecB- - Matlach stručně objasnilproč
St faul MmnP A„ahledám Pozemky ty jsou tam také trošku odháněly!prof Simek byl do Lincoln po Kex stinky jsou osle za nejlepíí uznávané

prý dobré pěkné polohy dále Ir Nyneisi pokrok novověku aezván nacez přikročeno k prove Šunky S výjimkou našich Diamond
tvými vynálezy 1 novotami podeoí programu kterýž byl pečlivě "C šunek jsou nevyrovnetclnéhoty kámen a ublf vše je tam k do-tán- í

Přeje ipolučtenářům svým
Wabasli drália

ba výskot na j[f

vznesl též povoláni rolníka takže

nabylo lékem lim zase svého
zdraví a tisícům lék ten umožnil
že beze řkody mohli vydržet Jeto

vedra Po dlouhé zimě přichá

sestaven Slečna Hlavová z Ha do ztvníjiku chuti I uchovacíc
všeho zdaru trvám v octě Vášveona zahrála solo na piano a je

J V ausank
právě jako bývalo kdysi snižová-

no a pohrdáno jako stav nejniž
ší přivé tak bude si ho nyní vší

vlastností

Frosly úplné oné drsné slané
mi dozoati že z ní někdy bude ZvlíKní ceny jaoil drnné k doatám
aoyen cesxy vyjaarn "puno

zívá dlouhé léto po mrazech ve-

dra nesnesitelná Pamatujte na
to a začněte v Čas užívali Severův

LINWOOD Neb Ct redakce! du vtech zimních útulků na jilm I'o chuti tak odporné nsobém jichžmáno jako jednoho z nejstálejšíchvirtuoso' Slečna Drichova za Pan Bellach kdysi napsal že žaludky nejsou tsk silné jsk
lov líní jízdné la okriiínl ceatu více 12

kaXdé prvé a lř-t- ( 6teri v mfafcl donejušlechtileji ch povolání takžpila solo a to velmi p kně Na Linwood je díra která nestojí ani Krvečistitel Stojí jen fi 00 a na by být mohlyvyjádřil se Jiří Washington první mnohých jíínfch mítto zapěn čtverozpťv "Jak radost
ně pánem kráčet'' jehož před

jemné (shodné linřdéza hrnec hrachu Snad v mno
hém měl pravdu ale zaa v mno

důkaz jeho působivosti stůjte zde

slespořl tyto tři zajímavé dopisy:
president naší republiky Ty do Jediná dráha vlaatní atanltl avou

TN Ctdabv řícUfti Copfi hlavním vchodu na vítové' výuhém můžem iměle volali "Me "Před nějakým časem byl můj
nei byl opravdu zdařilý Pak

vystoupil prof Šimek jenž si South Omaha Nebvlití Wabaah jezdí po vliiatnlch vch
movy které píle rolníkova zbudo
vala jež něžně přívětivě vyzdo
buje láska pečlivá ty navždy tu

sme mel" manžel tak nemocen že nemohl
kolejích z Oiimliy Kanan Cíly !'obral za thérna přednášky "Proč

jako vuuec oa venkove jsme 1 Moiiira HtIjnía i ChicKi do Toledoaoii ne pevneisi zakiaa vlasti a
ťi po většině rolníci proto není

ani pracovali ani oic jisti Roz-

hodli jsme ae že zkusíme Severův
Krvečistitel a po vypotřebováof 1

bychom se neměli itydět za svůj
český původ" A f výborné řeči společnosti vzdělané a ty línyprávě nic tak z bruu nového k
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