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leČný deštit pro hotké letní dnykdy chtivost lato vyísdije uvpronfrntho farmáře amerického

nepanují Americký farmář mi vfiilho syceni Jakmile člověk
va tvých típkách vtty tásohy on odiůlá dčivlvl iiočlná loului i
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a la ae i iHpěthctu nemineme

Zúttivi ll vHylIt-Jný-

Sf

Jnkobs
Ocl

tvoje plodiny dril vytkává po jíněni O" i pouhých fysických
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zábavách On loulí po něčem

Drobné rady pro

domácnost

olej (swerl oil)

naaianou trny lepu lato vy

tkáved taktika Irtoa řiospodá co osvěluje ducha co odpovídá Tineboť ja to znalom vyplatila neboť ceny plod i
vylMm ji lio arhopnostem duiev

menitý prostředuk léčivý i loiletposlední dobou tatí ol vystoupily ním Obyvairlé měst již t věill
části odrostli purilanské myilén

následkem febol plicháscjí do
rukou ťarmářa obrovské tumy cc ie zábava ie břlínoti ztrátou Jest sUls lipzporii)'lu léřlvom

pmllpeníz jtké by jinak octly te času a mládež městská má plila
rukách obilních apckulanln ne žitosi užívali va aměru tom toho

Prof Dr E C Oollinsbýti toho ie farmáři eásoby svoje nejlepMho Na venkově vlak
drží

ní — Koupají-l- i aa unavené nohy
va vlažné vodě k nli byla přidá'
na polévková lžíce sody pekiřské
(baking soda) na jeden kbelík na

ttane v králce úleva Niklované
části sporáku zachovají ae lesklý
mi otírají li te často hadříkem

navlhčeným v petroleji načel te
musí vidy vyleštili flanelcm a pak
měkkým papírem olříti— Chceme-l- i

napnouti rákosová sedadla u

židlí obraťme židle nohami na

dosud takováto úplná emancipace
nenastala Zdo již samo utrácení

(' aetehe testelě hixpoUřiliiK
Fakulta missourské univrmiiy

rozhodla sn povznésti studii ho

spodářství na stupeň vySMcti věd

Následkem toho bude e nyní po
ládovali aby vstupující žáci byli

vyzbrojeni takovým předběžným
vzděláním hospodářským (pllro

dovědeckým) jakého lze nabýti na

středních školách (high achool)

Za stoupnutí cen některých
plodin hospodářských zaviněno

peněz za zábavy znepokojuje své
bylo t velké Eásti válkou rusko domí venkovského lid prot

Itliouiaatlsmu
a Neuralgii

O" a 25e a 5 Je

japanskou nebude zajisté nikdo velkeré zábavy pořádají ae vždy
popírali i bude-l- i válka lato ta ohledem na nějaký dobrý účel
vládati ti a dálném východí po Tím vlak ataví ie na úroveň kai

horu načei rákot omyjme dobřeNásledkem toho bude postavenařadu let jak rcaozí JohujÍ]! dému jinému podniku obchodní
_ J ! 1 i i J I studie zemědělství na úroveň a vě mýdlovou vodou a nechrne ntidcu lom i jen jouiuy run ize mu kde te jedná o to lby te do

volném vzduchu oschnout! Nese
právem domnívali ae ie ceny cílilo co možno nejvěišfho zisku

učení 11 oblíbený česk) Idknř
i:o Je nprvil(ivm nákladem třeli vdkjeb rtf liftv kterých tento nlavnf

Ufanen v ďřnnl iliisnlitijd
Islln to leun takřka cely svftj Život vřnovsl ronmnoZavíní a idoknnalo

vrtnf svy rh vídimmiuí a nkii4innii( 1

Z knih se aěll pH IMkiicb nemorneh nkii4'l dup!Euvl
iroje zkuicnosti kunw nň auNfli tajnou coulu vmloueí k dspcAniíinu lofenl

Nejen suma rislrojf členit ml o Melt nl 1 Mvy nwvvkleril ovliiilnjí linlrojl ilnditvajl Iřnilo sdy vylrvalwtl íllravl
Oillialnnl loholo ukiíulo um patrnou cesiu k zdárnému leřnnf
li ulil ý htnvnl Ulciný rislroj Jest flánknm v Mnu íl vol a Bum řetěz

není silnější no]liilillio flánku a same lilo nunt sllní naž Jcbo nejslitbti ústrojJeslll srdce plfcn Játra aneb ldvlny jaou tlabé nezdravé v řelízn života
Jo BluhA pojivo ktnré te nifiín kaídým řasrín rottrhnnut Talo lak
ívaná "alshnarji'atsavMnav mnobych případech newtflviioatl která pocbaxí
od řuludku a a n(m oiivl(clcli úntrojft

cílil s aul ocenit kulík tilaba a iUiall pílnetly do českých domovů

Prof Dr Collinsovy
výborné léky Jeho zvláštní wpásob léčení a Jeho

NvčdoinltoNt po éas Jeho 201etého působení

Dyi 11 rakot poiamto napne iaobilí bavlny a razných jiných 1 nejmenlím možným vynaloŽe

dami ostatními Osvědčili

plán tento bude následován i

jiných státech

'I hoKpodfíhikitbo zápisníku

opět jako nový—- - Kartáče a hřeproduktů dostoupí takové výie ním piněz Zábavní výbor
jaké m ani nejobritnějSImu ipeku místo aby pátral po nejlepllch ta beny mají býti udržovány stále ve

velké čistotě nejen proto že ja toJamu bursovnímu nezdálo lentech jež možno zjednali za— Věda i prakcf luSlí každo ve prospěch zdraví vlasů nýbrž i
Velkým konkurentem Ameriky peníze které jsou návštěvnícidenně otázku jak učinit! farmy k vůli čistotě a nečistými hřebeny

Pozemek na prodej
160 akrů dobrého pozemku bez

budov částečně vzdělaného kte-

rýž asi před půl rokem koupen byl
za (3500 prodá ta nyní za hoto-

vých 12500 aneb vymění te za

ochotni zaplatit tbání teve výrobě plenice jest Huško

Toto viak bude mlti Ictoi kaido výnosnými
hercích zpěvácích aneb hudební

vnáší te do vlasů a na hlavu prach
a nečistota ucpávají te tím otvory— Farrrif dneSnf doby musípádně menší iklizefi poněvidi cích již nabídnou tvé ilužby co
v kůži následkem čehož vlasyvynikati hlavně lilou mozkovou

nejladněji jen aby výtěžek ze zánásledkem války buda hospodář
tví do jiaté míry zanedbáno ztrácejí lesk a vypadávají

bavy byl pokud možno největlí
neboť tilu ivalovou dodává mu

potah kromě čehož lze nahradit!potfebuje v Je co vypěstuje Jelikož podobný způsob v pořá
ji silou strojovoudoma Na druhé etraně jsou opět dánf zábav panuje í ve větlině

menlích měst a městeček bývají
Cíoa a Japan naiimi hlavními — OrgaoisaČní tnahy mezi far

Má dobrý kořen

Jaký Jnst rozdíl mezi stroairun

Žaludkem t

obchodní budovu v ttejné ceně
Pozemek ten vzdálen jest od West
Point ati too mil v Holt okrem
5 mil od městečka liwing a od

jiného městečka pouze lýi míle
Dližší podrobností tdělí ochotně

Charles Krepela
ti— Wett Point Neb

máfstvem konají mnoho dobra akonkurenty ve výrobě rýie Vál
zábavy takové po větlině ubohé

kou bude ne jen pěstováuí plodiny povznášejí povolání loto v kaž těll ae návltěvě hlavně jen k vůli
dém aměru Proto měl by každýtéto obmezeno nýbrž i vývoz účelu pro který jsou pořádány Strom jehož kořen jeti zdravýznemožněn firmáf náleželi k nějakému hospo poněvadž nikdo nejde tam v tom

pěkně roste a člověk sn zdravýmdáfskému tdruženíUvážíme li tudíž Že tyto země očekávání fe by te bavil V li

Na tisíce a tlsfce pMU ae Oecbft kterd rbavll utrpení kiorýin navrátil zdraví
a ktoM mu lindou do snrtl novdAnýml A mezi tcml Jíou mnozí kterým Jiní
líkaH nemolill pomoci s vybliíll Jo ra nsvybojltnlne

Na miinhyeb zraillcb lících usuill siny utrpení svojí hlubokou vědou a zkn- -
SCftOSlí

Ntstiinenl a t tubo pocházející pllení a Jlnd choroby Wi t nepřekonatelným
zdarem

Jiilio apAsoh leřcnl benpeříní a trvale odhání rliHpku revmatlHm křeěe a
Jiné podobné nemoci

Nsmonl lortvln a z toho povstávající nebezpečné choroby odhání 1 vý
berným výnleilkeiii a v nejkrsUfin £aan

Piumnul fEiirtrnl nkravnl nejen že nsstaví ale nAroveB tiíl navždytamezí Jlcb uáliiilliyt voilimtiilnost žluf natiat kožní vyrážky lioloní blavy atd
IH lAAnnl 1tul rahratluja vyvinování se Jiných nmuocl pllcní:h
ťohluvni a in jn numucl aC mužská neb ženská láií a úplnou Jlato-to- il
a lli trvalo iikvzíly
Joiilllze vám níeo schází Iste-l- l nemocni plAte eStí Unos Prof Dr E O Ool-ns-

aby vám poradil obludně vaíí nemoci a on vám mllerád odpoví v kteréko-
liv Ml

Jeho adreta je následovní:

Profesor Dr E C Collins
140 West 34th St New York City

- Viimejme ti pokroku a zdo bavách lakových vystupují z pra
žaludkem taky Kdo má zdravý
žaludek jest silný "Má dobrý

(akfka úplně z tržiště (větového

vystoupí pokud týče se prodeje i konalení jaká zemědělství v po vidu jen domácí talenty Vystu
Uložení penéz
v ližních pozemcích
TaknvA ulolnnl tmnfr není spekula

kořeni Nepraciije li žaludek dovývozu přebytečné jich výroby sledních letech provázejí Využit pování takové je pro ně znameni
bře nevyvozujo-- li šťávu kterájest nám jasno že Amerika nabý kujeme-l- i jich stane ae nám farma tým cvikem ale pro obecenstvo
potraviny rozpoultí nebo zmenšívá jako světové skladiště záso tivní Jlb nniil novou ruml Otťiliuilulpravým zdrojem zámožnosti a spo bývá mnohdy hroznou zkouškou
ae pohyby žaludku tak ie tebíilě daleko větší ješlě důležitosti kojeného života Potom ovlem nelze ae divili ie

íťáva tt nemůže 1 pokrmy smísilinežli jakou měla v době míru

a dopravní iirnstřsilky Jsou přiměřené s

ncJIcpU 1'o'liinM Jnst nilrne a příznivé
Vzdor lÉmlo a Jlnym nhiilnosturn JI7nl
poznmky e prodávají za eeny (Ulnko
pod Jich eenu skutečnou a při nynfjílch

mladík neb dívka když pozná— Pěkná a pohodlná farmář
pak běda ubohé obětil Ztratí chuťPotrvá li válka pře dva roky tká obydlí počínají rychle nabý tvět zábav ve velkých městech

kde lidé na jevilti neb dějišti vy
k jídlu nastane nepříjemné říhánítanou ae následkem ní mnozí na

vati rozsířeoí což jest nejlepslm tlak v Žaludečním důlku břichotéto pevnině boháči avlak farmá
conitnti pritiMflji vniky zik % uio7nýeu
peníz O řadu oliMtitkft L 1 sí 10 vfot
d(i M otnlr?lte žílu nim týkulíeíeh seitupujícf mutf ti zde dobýt! místadůkazem pochopení farmářů že

ta nadme a nemocný těžce dýcháli jako celek budou míti z ní tvou výtečností jsou nad tím celípohodlí a krasochuť nejsou jen
zisk největlí neboť farmář ameri

vliod pozemků v Knnluiký Zilpmlnlm
TiifinoMnii Mlllripl a houlslmié MÁ
clrh na aneb M llllnolsCentrsl ilréhy

údělem měiťákú tmelem a počnou hned život Někdy trpí i trdce A to není
viechno Žtludek souvisí pomocí VollIáVj poluxllí pro vitwcký je doeíní doby doatí prozíra městě oadceBovati Malá městeč— Při zařizování zahrádky Ie nervů také 1 míchou a mozkem a prn hlndajleí domovy a pro ty Již eiitejl

vhoduA uloftltl perilo iluulítu sl níže- -
piKhotlu-- JaK ittvtini eástrajvým aby mohl využitkovati každé ka nemusela by stavěna býti dotolníbo jara zahraďte každému ze icb j opatřit ti to Jtits dacs im

psanémupříležitostí která ie mu nasky-- takové nevýhody Kdyby ta zde ja li žaludek v nepořádku vzniká
též bolení hlavy závrať mdloba W II liHILUsvých dětí ve ttářl 6 — ia roků

alespoň jedou čtvereční rod půdy
zřídil zábavní spolek probudilýchtujo

Probudilý farmář jo vidy bdě
tmVurnum UM PumÁttcelková slabost Co dělat? Oiimfaa Nnli Illlnota Uantral II II

a ukažte jim jak sázeli a vzdělá občanů jenž nesloužil by žádným
tpolkařakým aneb filantropickýmlým nad tvými zájmy Kdo vísk Vyschlý kořen třeba je zvlažit

poškozený Žaludek třeba podpo
vati tu kterou užitečnou zahradní

probudilým není tomu mažeme účelům mohly by te pořádaliplodinu roval Severova Žaludeční Horká
velmi krásné zábavy jen za to coříci tměla že nyní právě jest nej

pfíhodoějlí doba aby te vzpružil
— Po dlouhou dobu jednalo se působí na samotný kořen Přiměje

vyneslo by vstupné když nejedto jak docílili aby se ven
Nyní je dobaěinu Kdo oedodělal nalo by te nám o čistý výtěži--

tlizné blány k vyměšování iťávy
odstraní viechno co je pohybukovská mládež udržela na far

TIIK CltOSK 8TA1'IK l'i:ilIV(l FKNCINÍi 1'IJIÍIt-Aftco- ee petřebiijetu
yuhriiiilíi rtit niaťi-iijf- t v Jrdnom— klulW IH IHIiiií# rtrálí klllvko IiiIibí aknlmlf
IhIih llhlflIlA kl„llVMA a flILulfili! SttMt IUlltlll# I „l 11 VMlLwll I HÍIwMllHUJl

te ve farmařeni zdaru v minuloiiti
následkem tvé nedbalosti měl by mách Nyní se konečně přitlo ni

V jistém městečku kde se způso
bu takového chopili byly pořádá

ústrojí ni překážku zabrání roz
klad dodá chuti k jídlu a podpo

rtíl IHUJ k tutaný 11I ranr Ilr ili ll tm al rui n n iMt M oitkliaii tlumit) kun Urátu
lnívi'l JalH wiu iibiiiíiI lflli"iř Nmihciiin cIhmi iinalil i4a pluj náalroJO nnho
HiaMU ía vriicniilm a (im Jiní Oiinlřmil táinlui klintíinl Jatit (ifiiiriiviiiil ku UMévzíti věc do ruky i plnou ener ten pravý prostředek — učinili

farmu místem příjemným která oy uslcchMé a krásné zábavy

OÉa 2 PÉítcpi vozy

DO TEXAS

Sk
Je?

ira' iailllllM al jr'lliy OO Vttafirill K''l(iyltKII 11110 11J p7'AIIIJÍ„ tthy Vtlltrií celou tnahou věnovat! se uolnla fiAin SIIU k rnv váii ttvwirxk Na Jliíl ollfii„e vypiucHriádvakráte týdně po celou zimu nliáyiil

poskytuje dostatek radosti i za (j„ii-l- l o nich víilftil více uer ml J olijiflnau dopiattt nám na yoStuvnlw llaiku otvému povolání Příležitost dě~
telily te veliké oblibě Sestávaly lrákv icplaii nlííilk wif

ruje trávení Tím nepřímo tvoří
dobrou krev a tílí tělo a mysl
Severova Žaludeční Hořká léčí
nezáživnosl obtížné trávení Ža-

ludeční katarrh a žlučnatost a

bavylati farmařením peníze je nynější ťltOMK A CAItltlKft JHFOCO Ilarilrriire Npeclultles Klinlra S Yt přednáfiťk koncertů dramati
doby větSf nežli kdykoli před tím

Z UtmkUVk fllH(ifl ckých přednesů atd Zábavy ty
byli Dnešní doby mlže i msji nabyly lakové obliby ie míitno- Farmaření je jako Irakař —

stí ani nepostačovaly následkem JONII LINDER velkoobchodník lihovinamimusíme je postrkovat aby filo
tet malé farmičky dopracovat! te

při náležité tnaživouti neodvislého
odporučuje te jako nevyrovnttclný
tilital obzvláště pro ty kteří
vstali z chorobného lůžka a tlabé
lidi vůbec

čehož ti zábavní spolek tlibuje— Je-l- i dobrý farmář i dobrým má na skladěžt bude moci příští zimy povolaličlověkem docílí na dosti malépostavení

1'ectlre farmaření
PallmanoTj Bafíctorč spací toz7 a rolne

mú i kmíarmičce nejen velkých úrod ale i

"Trpěl jsem dlouhý čat nezá- -
si tily jeitě lepší Čímž zajisté
touhu občanů po lepiích zábavách ponorkové fozy oa rm viakácli

Majlupil drélie do vtecb udat
itistí a spokojenosti iiviuuu a uuuauwi iíuujživností 1 bolestmi žaludku choPovinností ksždého farmáře již
— Jedinou íkolou kde ae "vše dil od doktora k doktoru žádný

uspokojí takže nebude třeba ven

kovské mládeži hledali jí ve vel
Kansas Indiánském artmí Teiaso zvláitfi ale proslulou zr 1881 0FC& JS Taylor

Za jakost víeho zboží te ruíí 53
vědoucí" lidé mohou něčemu oau Mexiku a na raelflekéwi pobřeží

Jde přímo do

vzhledem k němu samotnému jest

hospodařili poctivě To jest

jedna z prvních podmínek které

povolání jeho vyžaduje Co míní

kých městech a k vůli nim ven
mi nepomohl Využil jsem jednu
láhev Severovy Žaludeční Hořkéčiti je zkušenost kovu te odcizovati Telefon 1815 1209 Doualas ul OMAHA NEB

byl jsem docela zdráv LouisDobrý farmář musí neen
Krotz Irwin Pata poctivým farmařením? OaJlM Ft worth Hllwbcřcksvo i pndu oilcžiie znati nyorz

Zužitkování Za nedlouho námPoctivým farma(enfrn míní te musí též věděti jak úrodnost její Severova Žaludeční Hořká jest 77uuhaoMo77aoo( Ttapk MASNÍ KRÁM Chas DonatJahol nsdejd období jarok od roku zvylovtti aby vý lék osvědčený a kdo jí pravidelněkonali ví tím nejlepífm zpfiao
Lem jakého jsme schopni vloie hod proto zajisténosnost tvé farmy povznesl užívá může zabránit iterým ne

neuškodí bude li míli hospodyňním te do práce kterou máme mocem Stojí 50c a fioo dleFarma jest nejlepíím ml
ka po ruce několik předpisů jakpřed tebou i celou dutí velké velkosti láhve a je k dostání buďttem kda múze tlovtk Hledali

rou odhodlaností a lilou Pocti vhodným způsobem Jahody přsd v lékárnách nebo přímo u firmy

oa JIŽ stran města vlastní krajanl

IlnitM I£iiim1ovS
Ihh 1344 JIM 13 ul

NoJvÉtlí zásoby masa vloho druhu

nsansk saláuift lunek a vftbee vlebo co

v obor tento spadá

klid pokoj a zdraví

Taltoa TaTlor OalaiDvnio

'ockhart Homlotta Danliarcot

zOraneo Eontca AWarado

2UST0f GÍ1VEST0N AUOT

1 TAH CTNIG

rrcdplaílc hc nu 1'okrok

pottzo $1 rořné

V F Severa Co Cedar Hapida

DOUTNÍKAft

Wls) Wllllam ul Oinalm

vyrábí doutníky výborná Jakosti a kaí-rl- ý

kdo okusil fodnou doutník Jobo ne
ebea Jiný koulit V obchodí Jobo mft
Zuto rfoatatl váaeo pílaliiH k Jobo oboru
Naviti vto Jej a pfeavfiděte so Biim8

Je li Žaludek v pořádku jest Iowa Ph objednávkách za hoto

kládali — Předkládáme-l- i jahody
ráno k tnídinf chutnsjf nejlépe
rozmačkané a oslazené ae Šleha-

nou smetanou k čemuž může te

vou pracf ttává ta člověk člově
kem jf posvěcuje te její účel

Poctivá práce přináší nám útěchu

polěleof radott spokojenost
vé obnášejících f 100 a více platí
tne expreasnl výlohy iimi

Ccoy levnější neí kdekoliv Jinde

také krev v dobrém ttavu Není li

žaludek čistý pohltí krev všechny

nečistoty Dr Auguit Koenig's

Hamburger Tropíea čistí žaludek

dáti káva a dort nebo tlazcné pe
čivo — Jahodofky na rychlo při

neboť po fádně vykonané práci
dennf blaží nát pocit fa plnou wvMapu celého hH iim i—y itretraaua- -pravuií ta z jahod takto: Uděláa krevměrou dostáli jsme povinnosti
která nám byla uložena neb kte ta vhodné lěilo a rozvalí ta Odbor pro osobní dopravu při ttGoulding &Co City Block Yards dř4 Union Picific vydal velkoutenké listy jež aa upekou načel

se jeiii za tepla pomalí máslem a

rou jsma ti předsevzali Práce

má býti nllována již proto ia ja nástěnnou novou mapu tvěta naDenver Colo io ledna 1900

Ctěný panel — Po zkušenosti pomalí rozmačkanými jahodamiužitečným zaměstnáváním člově lepenou na plátol velikosti 44x6a
palců Mapa zřetelně označuje

víca nel zoleté v pěstování a zaka V práci ja radost A to —Dorly jahodové Vezměme dva

koflíky mouky tří člvrlě koflíkucházení ia živým dobytkem mám každou člverečof míli země i moř

Lovní) cony jednoho jízdného

pro osadníky a okružního líst-

ku pro hlcdatolo domovin po

Illinois Central dráze

za to ie mohu právem odporučili aladkého mléka čtvrt koflíku má oa zeměkouli Mořské proudy
jsou přesně vyznačeny a všechny

vál IJalmolioa Jako nejleplí hojí
vou mast jel dána byla do trhu

sla dvě kávové liičky prášku k

pečení půl kávové lžičky spIí a paroplavební cesty zřetelně podá-

ny a udáním vzdálenotti kteréhoezdci a jiní nemohou nikterak dvě kávové lžičky cukru Pro
pochybili používajíce jí koliv místa od druhého V dolnísejme společně mouku lůl cukr

Geo L Goulding práiek načež vpracujme do čátti veké mapy jaou meoíí mapy
mouky máslo při Černi pooená
biu přiléváme mléka Těsto způ

nových držav ttrýce Samai Pili
pio llawaii Porto Rico atd a

uby Rovněž podrobné mapysobem tímto připravené peče ae

na pájových plílcfcb po patoácl jižní Afriky a severovýchodní
Číny o kterouž te nyní celý tvětminut načei ta vyklápí na plo
zajímá následkem právě vypuknu- -cho rozřízne každá půlka pomaže

aa máslem a pokryja oslazenými

dozná každý kdo byt nucen za-

háleli komu bylo pracovali zibrá-oěn- o

A máme-l- í v práci zálibu
budema farmařili poctivě jsme-l- i

při tom farmáři

Pojdeme-l- i dále do podrobností
teznáme fa poctivé farmaření

znamená mnoho mnohem více

nežli by ta nám na první "ohled

zdálo Věouje-l- i ta přípravě
pftdy výběr j temena a tetf v době

jtrnf poctivá práce buda i odmě-

na za to v podobě tlutoé úrody
na podzim poctivá Každé vědo

mé taoedbání kterékoliv práce
budema muset fádně zaplatit za

každé budema přísně pokutováoí

při tklízenf úrody Nebudeme

třebaa nuceni táhooutí do tobol

ky avian poznáme to na ní fe

nepřibude do ní tolik mnoho li

mohli jsma očekávat! kdybychom
ta byli proti tvým povinnostem

neprohfelili A kdyf budema

zanedbávali razné práce často

počnou ta jeviti způsobem patr-

ným nala nepoctivé jednání buda

vil války mezi Ruskem a Jipao-ike-

Po obdržení 35c oa poitov
né zille mapu tuto na kteroukoliv

rozmačkanými jahodami Na to

pak dá ta vrttva na husto ullsha- -

"Cony jednoho jízdného pro osadníky"
Do míst v Montaně Idaho Washingtonu Oregonu Kritické Kolumbii a r území Alber-

ta Lístky oa prodej kaldodeoně al do 30 dubna Liberální zastávky dovoleny
Do mítt v Minnesotě Severní a JiZní Dakotě Maoitobě Západof Ontario Saskatchewan

a Assioobíí Lístky na prodej každé úterý během března a dubna

Do míat v Teoneitee Mississippi a Louitianfi Lístky oa prodej i a 3 úterý v březnu
a dubnu

Ceny ofrnW M p hledalels doii
Do míst v Alabamě Georgii Kentucky Mississippi Louiaianě Severní a JiZní Karolíně

Tennettea a Virginii Lfttky oa prodej 1 a 3 úterek v březnu a dubnu aa eenu jednoho
jízdného více I200 Zattávky dovoleny

Dallf podrobnotti tdělí ae vám ochotně v městské úřadovně É 1403 Farnam St Omaba
aneb písemně

W II BRILL DIst Fass Agt OMAHA NEB

adreiu E L Lomix GP4TAné ametany která ta posázf jaho

BALMOLINE Union Pacific Railroad Omahadami celými Předkládá ta to
Neb t- -jeltě za tepla — Jahodová ielatina

připravuje ta takto: Udělá ae do

ptodei Trhny in Ukr n kJixai edrt-lu- r

tsliv plfCí irbll fic dríl
odlMiirotlíiiy rtrcalay s4Klir
Soia ctekf tci vcm'h MtUriM
Solí Tt-b-o Orwliu UI Odhání mou-nh- f

brán hwrtoi Urfim ITrnn
ntra i)o iiirf pro malé art svit-

a- MrhvilMlf kolH vlud Pfl'041
vidy sov trť NprtJ vwl
Ikárnik6 CMl!(tSOc Nmtkrni-k- u

r~ piou Uoíittnihr m pliu nl
DE KUT lALMOLIKE SIFC C0~
ttiK)c a II Akllca Ka

brá lemonová buapenioa 1 dobrou

ielatinou Nejlépe je koupili
druh 'Knox't Sparkling Gelatioe'

Nechrne ji pak bodně vycblad
nouti avlak mějme tvořítka (for-

mičky) pfipravené abychom je
mohli bneď formovali jakmile

Hadcbní nástroje
PIIU d o ati) krii lllatrovunf

eaanlk pln oriaa fnuliti irb ní-tn-

houll irun millla
UlinWS ft tetnieh rmnllc

oonmrlln nanho Jlnýob aátimiš
Jl oJIy lí Coy valní Uk4

rOUIH TITiK
tO ass Wabub Ave Chicag III

asmt

r
í


