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Hospodářská

JOfJII LlfJDEfi vofkoobchodnfh lihovinami
tní na skladě

rýiečQá stará ífnuorforaQá i domácí víaa kořalky a likéry

2v1iité ale proslulou zr 1881 arCi iS Tiylor

'At jakost víeho ztoži e n ti '

použe aí tříct cenili Stalo e to
vtik teprve khdy když mné jíž
žádný lékař ntthiíl pro díté nic

dát a když mi jeden dokonce řekl

abych to ponechala přírodé Tu

jtem kupovala knihy a hledala v

nich nČ-jak- prottředek až ko

nečni příila jiem na matička it a

ícc: kvasnice med a mouku To
v£e jiem dohromady amichala a

-- Cosidha

nechala nakyaat l'ak jxern dte24
umyla odvarem heřmánkovým na

to mastí tou po patnáct minutní páteře-- —

nepochybní ií nejsou Kaliforniemazala a pak zae v Čistém htřvfdomí že zde ve Spoj StátechPositdní dobou počínají rjabý
máokovém odvaru umyla To jsemdčje fe tak pod jménem "chírovu (m lá Jol tlených firmách
dělala ten dvakráte tyrtné Ml sepractic kteréž oeoí nic jioéhoznačného todíhiii obliby gaso

línové hnací stroje netoli motory
to dč-la-t čtyři nedčle a hle příkl
třetí týdca a chlapec byl bílý jako

o2l staré české capravování
NcjlepSÍ ze vřebo kat ale že muž

(iaitolíoové motory míjí mnohé
kMda Je tomu jíž dvanáct rokfi

vtfhodv nad tiné atroie oohonové ktří P° 'oko rdJ Že on
m - ~ - 0 r- - _ - ~ r i # _ ě t m t „ -

chlapce němči na sobe jeltč anirkui„if híi UínM jcí prvým jenž vynášej icceni
toho nejmcnllbo Tef to ale do

stala má holka po osypkách Tožádají Žádné takřka obsluhy i dá- - "pwováoíro jest li J Palmer
i „ „ íí ! i li tli) C z Davenoort la i že tentovan ií a in ii ji iíu v unm£iaiJV£i r - - —

jsem vyléčila (ťovíkem jenž ae
íí nířií-ři- ní ri a' svým Usem čítat tém kteří ii

vaří v ptvč i jednou dcond ae jímPřáí kosící vynálezu jejž li příkatí 1Ž se vvvíne tář t kdvŽr ' ' ' " i i ar _ á

rtírti! ! ri viastnovai az moo uie rneno myje a pak ee maže mastí ovsem

ale mastí pouze li tomu určenou# - — #

lakový okamžití Gasolínový mo náhledu příiel aií k onomu D- - C

Falmerovt nlkterý itarSÍ Čech pro Myslím Že na tííce nebohýchtor v nčmž zapaluje se gasolio
pomoc a tu mu nepochybné ukázla

pomocí elektrické baterie může

Nčkteří praví Že není na svítí místa tak krásné

ho k obývání jako Kaliíorníe Stárli lidé obzvláStl

libují ti v teplém klidném vzduchu v modré oblo-

ze jemném solném vzducbumořkém Mnozí jdou

do Kaliíorníe na předpis lékařský aby se léčili

podnebím

Osobní průvod
cestujících v turistických spacích vozech jest význač-

nou předností Kock Island dráhy jež ae velíce za'
mlouvá tčm již nejou zvyklí cestovali V£ech

vízelů jste ulelřeoí pečlivé jste obsloužení — §

cestujete sYtrné

Snížené ceny po Kock IslaaJ každodenní od 1

března do ij- - kvčtna PÍSte si o brožury a jakou-kolí- v

potřebnou íoíormaci

F P Itutheřrurd-1- ) V A
J 323 FMriinm hlf 0ulmf !

lidí stůné a ač ae praví že Žádný
léksř nemůže vyléčit líícj nevčfírn

tomu Jsem jen prostá žena ale
jak rny Cechové známe domácí

býtí postaven vlude aoiŽ je třeba
obávali ec požáru a to je velkou oaše léčení páteře a též ostatních

tolik dovolím ai tvrdit že nemůžekloubů což on ai pak přiavojii a
výhodou nad itroj patní Ke gi

být lificje než jen z krve anebza avflj vynález prohláiil Jelikož
kožního t to přece ae dá obojejá jako Cech vím dobře že on

solíaovému motoru oeoí třeba

strojoíka oeboť jakmile uvedeme

jej do pohybu bčží a4m i tím ae jéčít Tředně by ale kaídý mčlnebyl prvým jenž rynaftel apůsob
léčit krev neboť kdyby lifte ponapravování nýbrž anad jen jméříiiloj Vřru že je radoit po cliázel z krve SpatnS by pochodilno pro né rcruropractic vidfiidívti ae na itroj takový

bych rád aby Čechové dostali za ježto by lítej snad nijakou mastí
A k čemu potřebujeme l:oacího

zahnal ale jaké by to pak mČ-l-oto zásluhu Čímž by ae též ukáza
etroje oa íarmer pomyilí ii aoad

následky! Proto se toho každýlo že on není prvýrn vynálezcemmoohý 26 itarfiích hospodářů K
chrafl Nejdříve léčte krev a teprveléčení toho druhu Dosti možná

mnohým velmi mnohým ňfielflm
pak kůži Léčte ae ale kořínkyže on byl prvním mužem ve SpojGajolíDívým motorem lze hniti
kteréž právé léčí jen krev a neStátech kterýž oznamoval léčenímléčnou odstředivku máaelníci

pilu pkovou oebo okružní drolíč lecjakými břečkami 1'řeslička

kozlíčka mydlička hořký lupen

nemoci přímým rovnáním páteře
ale žádným epůsobem nebyl on Ti

apliíka jalovec — toť jest lestvynálezcem onoho starého spůo
čistící mlýnek prací itroj íroto
vák řezačku oa píci brui mno

hé j:St£ jíuéitrojetjež inad hoapo
bu kteréhož používá při svém rjto vlajku"kořínků jež čistí krev nepůsobí

ale na bčhavku Kdo by cht£l na

bčhavku může přídi t aloe a pí- -

léčení Když jsou totiž kosti pátedář na íarmS své má Konečné

hodí Kaeolínové motory i ku ře z místa zméoí oe následkem
skavice To jsou cejlepSÍ thé ježtoho rozmčr malých Jírek skrzehnaní malých mlátiček jež počí UVM - '

nic nenahradí a akoro nic nettojíh4 tál n!i ni firmách nfldv H 0vy probíhají COŽ přívo- -

U lieránka v Ornaze koupíte vlexolií íní ! u vvmu v řiaccii s rozno line
# t n „ií„ nemocí Vil léčení jak se provádí S pozdravem trvám vaíe

(f tí 'nii'iéM Vdto V6lt Položití pacienta na podlahu 1'rantiSka Otoupalíková

~ i r i
zvlá&tc tam kde záleží na itejno

ruce na páteř a krátkými a rychlý I„lltlí n&Atlh
mí pohyby ae na tuto púsobíČímž JrCOIlO NKOrilíMÍV

tt t
mčrné rychlosti jako sa příklad

ae přivodí milé prasKam kosu
pro dr&bež všeho druhupří mléčných odstředivkách má

sclnicích čistících mlýnech atd Tím ipůsobem ae kosti jež byly
Obzvíálté slepicím msjí li býtíze tvého místa vaunou zpět a

Nehybné stroje gasolmové musí
zdrávy a majMi hodné nésti jestpacient po takovémto léčení se

býtí pevné přišroubovány ku ka- -

cítí obyčejní lépe Není dívu že zapotřebí nutné vápenité látkymen oémii nebo cementovému pod

Železniční a přeplavní lístky
na vlechny dráhy do ze vkch částí lívropy
Taktéž lístky denní v prodeji po Atíi% Wabash

do mnohých míst na jihu i jihovýchodu

za cony volini snížené

které ae jim dostane hojná v perse Vt ťalmer o to tak zajímákladu Mohou-l- i Irto e otřáaati
leťových (oysterKOvých) skořápkdyž jU zákonodárnou státu Mino

podkladem nepracují dobře Malé

motory z pravidla bývají na íarmí kách Tyto pak můžete obdrželi
z první ruky za následující ceny:

přijata byla předloha že každý
kdo chce tímto spůsobem léčit
musí ae vykázati dvouletou ná

Qcjijpotřebitclnčjfiími jsou-l- i posa
zeny na důkladném tělesu na ko

vKtévou zákonnité (koly chiro
lách Nčkdy postačí k tomu i silný

too liber za 75c

300 1b za $i-(j-

500 lb za U 75

Zvládni cena pro obchodníky
Prtklcké' v" A v' Ko°11'

podek vozua pak můžeme drolíti
DAVID CITY Neb ijdubnikukuřici řezati dříví nebo jiné

Pro úplné iníormace ohledné cen jízdného řádu

ajdčte si do místní úřadovny Wabash dráhy
1 60 1 Paroam ul nebo ai dopílte na

afclí ' J J NAMESTKK
Cť redl Již lest tomu dost dloupráce konati kdekoli

nit So 131I1 St Omaha Neb 36ho co isem nepsala do milého mi(íatolinový motor nemusí mftí

ksždý íarmář sám pro sebe Kde

dovedou se sousedé snáfieti může

listu jelikož ii ale přejete abych
vám neco napsala tož vám nej- - Proflá se im farma IIARRY B 1018 G i PD

ií jj koupíti nčkolik jích dohro jrve adélim kolik bylo tento
'

h ě é i
týden v oaSem hotelu krajanů Z o 30 akrem % pěknými výstavnost'

mi ve výletním místečku Algon- -Linwood jich zde bylo dvanáct z
mady také jiné stroje mohou si

koupíti do spolku a pak si při

prácí vypomáhat) aby nemusili na
ní pracovní síly najlmati Mlékař

Dwight (estnáct ze Schuyler čtyři
z VVílber tři a z lirainard deset

Dyli ml vítání vliebni tito hostévlak musí míli motor avůj On

musí mít i též odstředivku i níž

quin Mciíenry Co III 40 mil

od Chicaga Nové stavby dům

o jednom poschodí 38x46 st dvé

siáje o 34x40 ať a 16x30 it ce

meotový skleppo iczdívkyarléská
voda ovocný sad vinice pastva

Pak jsem chtěla již dávno se ze

ptat p Kastla proč nárn ve avémmusí pracovali jak samo setou se

rozumí každého dne Mléko musí dopisu nepovědč-- l již vte Jak ae

lesík a 16 akrů pole Cena 93300se oditfeďovati po kždém dojení přece mohl oženit když ho žádná

nechtěla? Pane Kastl již jste m£tedy dvakráte denné a tu by se

dávno žádal abych vám nČco

Polovice hotové ostatní dle úmlu-

vy Podruboosti adčlí Jan Janák
1173 So Spaulding ave Chícsgo

Muž kterýž
hledá

stále příležitost k zleplení svých poměrů

jest mužem kterýž jednou docílí svého

účelu Jestliže ae muž len obrátí na

nevyplatilo stále stroj převážet!
Mnozí mlékaři shledávají nejvý psala ineb adčlilt nuže teď ae

mi k lomu naekytla příležitost lil 31 IIhoduf i£hn postavili v mléčnici

hybostroj stálý 1 srm opravdu zvédavi avřdřt jak

jaté ae oženil Vám již na tomSnadnost ovládání gasoiinového Nabídnuti k Mlalkn
Kafí - r-

Obstárlý pán hledá touto cestou
nezáleží abyste to nechával jeti
pro sebe pak jíte jil stárli lak

motoru úspora práce úplná bet

ptčnost Vžhledein k požáru sou

jiko my a proto ae nemusíte před družku Života od 33 do 43 roků

stáří Hledám obsiárlou paní
stře J6iiá íorma milá spotřeba
mfsia jakož I snadnost a jakou Chinairo Htakoo & St Paul llWmůže býti uveden do pohybu nebo

námi atydet Naposledy jste musel

brát napořád aneb jen to co samo
váa chttlo neboť jíte sl Jak sám

jste ae vyjádřil mohl málo vybí
rat Tehdy jíle mi řekl Žerní

Kiotavtn činí vasolioové motory

která by mela íarmu neb obchod

a niijrtck v mírní Vdova která

by mčla odrostlé dítky byla by

téi vítána reb jsem tél bezdČtný
Jsem dobrého charakteru a upřím

pro írmu mnohem spotřebitel"
ttf jUmi rteřli jiné stroje hybné- -

HOCK 1MANU lil ij dub-

na— Ct rpdl Doufáni fe dopře

oinjm lanovou ipravu ouirune pozrmHn
telících ni této dráze aneb k nl sáhají-

cích le mu přispčje v lionbé jeho ea lii
odpovíte nuže nebudete-l- i o

ilydět tak nám lo nyní dopovězte
Dále várj musím drazí adelil

že dostávám mnoho dotazů jak
jsem vyléčila lilej Jest ae mi

jri mula mému dopisu ve vašem
tíilá V posledním čísle tasopiiu

ného srdce Kid bytu si nékam

přiženit neb mait na hotovosti

$1300 Ať se hlásí jen ty které

to opravdu míní Zrrt jest vylou-čt- i

Na pořádáni obrslcm polty
se odpoví Dopisy btiďitl adie

tovHyt Port Arthur

stlm a blahobytem Adresa

I' A NAHIIt ttoiVI WcMtcrn Atf 152 1 Fnrnaiii fit

031AIIA MIH

přiznat le ml to také nello ač

mé dltl kt ré mčlo lilej po dvé
'Sloven Americký" m Článek

ktrrý tié ssjliná nás Čechy
Clánrk tm ohlavcol "Napra léta itálo mne mnoho pcoéa a

mnoho vyirpllo a já i ním Pakvit" Slufl C#chové kuří inali (ieitcral Ilívery
iliiou ptakd usptavováiil-"- - hlv jsem je ale vyléčila a slálo mi to jNlj M A KM1 Lily MO

w


