
ptrnuttui

ososiostosiosioatoaiosioaiostosíosio#stos!ostososioajoatoatoitostosiosíoaio
značný pokrok i £!lý ruch co!

Z mi cesty Proč so daří Dr A SvobodHořké Vínoprozrazuje že zdejii krajina muai
liíil velice bohatou neboť velkeréPííe Vác Přibyl cent Jedimtcl

obchody jež ponejvíce vlastní nali
Třlprevené dle prodpUft tohoto prolul5ho J!kře odporučeno ode vinetu

Mkfkb autorit v mmoclcU íeludku vnitřností Totr ftM Jé váProtože Jett pro jedinou pouzekrajané jsou noioe zpozim záso-

beny nealyiel jsem le by aobě

někdo inad naříkal na Ipatné Čssy

i Musím dorostl vzdor tomu U
:bloh poislase hrozivými mraky
itehoviti oteče DfiDtdtio mi

vlno uzlvano II V pravycn ofivuacu iuuw uyu i ví miuumi -
věo a Omaha te tomu učí

rrooftVSno ion V ni o ven uwmrwyyvu ibutiuu imjvi v iw iu- - t'n11 V „i jll t t§t tii tu in tiutiiiitm

Něco přea míli od urainardtentokrát vse rdi daleko vefelejlí
nrill tli ooslcdní mc aávltCvfl

l (jottani ve viocn ivpiicu cdíicu iuuua
H JUNO & CO MLVJAVKKK WH„ Jadlní mejltelovémusí jeltě vlak cestu aobi raziti Nlo neui&ža bil dobrá pro vločko

imini jedno vflci úotUúi tu xlru Pintu tfí ffn 1iu1fitiilnm 1fit rmn 4-7-A tu ptl vtpooiínánf co by toho krajinou více méni lámanou i
vrlkovitou ale kdyl koneční lhuť Kldny 1'lils m} pouw Jea

aii bylo příčinou marně porna nu yfic
supící psroitrol poslední překáf mri vkUHíM kt OMllfl HVM TvMon 4927

sr m " 3on pro mmovní ledviny
M holANtl v íAihch a Mhm ll vlku ořekonl tu 12 nsikvta ae osm

vám la nejspíše byla to ct oiob

Doit p Emila 1'oldy chvaloé po
včitl požívajícího zdejšího bao

otoottoietooMoleoiioMlsoleoieolio
kraiina rovná i len tu i tam mírně

novou tmmoo
prolomená Jeltl před několikacho zářil blaženě Tot OKisždké dosvřidiiml vím to do

ťolda poeledfll do
vťjlo Oblídc)

'
% bou Žíla

káiroky větiioa zdejfiich rolníka ie
stávala i AmerikáoA kteří vlak

pro avou pohodlnost nikterak ne- -
Iťastnou domácooit po KOOIonn uéltet Ml v

80 ulice prsvíí "Doslftl Jm Jon's¥

mohli přihllžetl k tomu Jak pilné
boku milená línky Nedávno

vrátil ae p Jolda f ivo ivatcbnl

ccity po dálném západft i jak z

vypravování Icho zřelmo bavili

Česká nemocnice v Crete Neb
Dokonale zaHcný ántav k lcní vfcrli nomecí

řjur Jit ovhitun ihI nJii"vJl"'l ť"J' ep' tl f ecni
uMjlupilliv Mltrn)-Mnif- cl Ju jod iéíl fok olf(yVUilk

Zvlíítní pozornost io vÉnuJe léíení vlch žen-

ských nemocí rakoviny a nemocí pronícb
KtoftmAft mm přijat uU rluMlíih ptlortth §pr4 udili W postou Jky

H bt Ilřuf im lprvuK mIhJÍ - jrilMi v WvfA wířoli dopili
yrt llřill Puk vám tuin iAmiui M # unwim k léky tm lu

folii jtmt prvtiUmk nm'iil( v Aihurífn uskwhI Jíou puuUvl lvl 0ll0U-U- M

)m iMdokáxttiifinoliK ty YyrMhiiiUiA

O podrobnosti plíte n řldltli Dit KIHKL Jí HUFXťlt Crcto

Kldoey PJlřa v Knhn Ůt C JkAriiS n

rohu II} a l)oiuh ulice pro svou 9mi

Trp£la brož ii 4 návalem nemoci ledvin
ruce bodrých českycn romika

ohromným úspěchem zde ae

to nmobá 5tt Tehdy II iM voimi bosetkávali Pomalu leden za druaa oba novomanželé znamenitě
lely a ifi urvala mnohé pHprsvky o

nichž tvrzeno U pro Jed vlny jsou přec
neboť Západ svými romantickými hýn vyprodával až několik jen

lích zastalo tak U milá Česká řečzicvv bohaté odmčoi ne cestovateli
za namáhavé a nciCetné svízele Uk pitrnýu U Um váhání dotvrzuje

na vlech stranách ae ozývá Jsou
zde krajané kteří movitoti avoji
do několika desetitisíc mohou ce

oři ccitování tak dalekém aa vy tmi to co praveno bylo" '
skytající Ochotné přijmuli jim Nu nrodol u vdech obcbodníkfi Cenaniti Kraiina lest velice úrodná i

00 centft IToiter-Mllbur- n Co„ Jiuřfftlo ČESKÝ HOSTINEC

o místa PrabyHOTEL PRACUJEbohatě odměfluie ae přičinlivým
pozvání p l'oldy abychom totiž
do rána v pohodlně zařízeném

jeho domově užili pohostinství
N Y výhradní Jednetelá pro Hp títiíty

rolníkům za llcii úmornou mnonoyi) PuriiAtiiite I (no no l)oan's a nebefte
1 námahu Do Dwiitht přijel sem

jíniliNemilé vlak bylo ráno oase pro
v pondělí kolem osmé hodinybuzení když ilylell lama déiť
ranní Městečko teprve pomalubuatě oblak k zemi dopadali Louinliorka

na rohu 13 a Wílliam ui Omaha

Čisté a pohodlnS zfízcné pokoje pro cestující jakož i výborní česká

střeva a vzoraá obduba V hostinci obdržíte vteín HTOItzCV LEŽÁK

nejlepíí druhy vín a likérů a neJJemn£j6í doutníky

Krájené zsvíláto II do Omhy nívítívou ubytujte se v hotelu 1'rsha a

utotfíte nejenom poníž ale zbnvíte so 1 všelikých ninízí 8

1WkMi OpMzefikrajsn6Mdi VIWVM i DOHItOyhit

jen počalo ae probouzet! a nikde

ooaud nilaký ruch ae nejevil liyla
neboť to bylo neklamnou znám

kou i marně po celý den očeká
český právník a veřejný notářto má první zde návltěvt i abychvali bychom nikoho io do místa

dokonce snad nezabloudil chutěohlede Po celý téměř den znač H1 2V YIdfe JtMif Omalia

vkročil isem do jednoho hostinceně orčelo proto nezbývalo jiného
ej4MiíiU#nedaleko od nádraží vzdáleného W'til-WAťMlialWA- I

než podrobili e okolnoitem zaie
kdež právě Činili ae úklidemvečer ipíchili jíme na nádraží

abychom ae doitali do Ururo Dyla dosti citelná zimu t proto
zavřev pokorně dvéře zi sebouodkud potom lám naatouptl jiem i

dalll ceitu do Drainard i do ptám se Jsou 11 tu také ncjaci
Čeli? ''Ovlem vlečko čettké ažDwíuht atd
na nepatrné výminky"— zazněloTutím že iiž pří prvé mé oá- -

PODIVUHODNÁ SILA LEKU

Dr E C Collliis Mcdical Institute
títočíátóiii trpících

Mnolití iicHiocí poMrtdatiú dowtid a ticvylččl

melodicky v milé mi mateřitlně k
vfitívfi důkladně zmínil jiem ao o

zdeifiích rázných obchodech i chci sluchu Na to nastalo obvyklé
představování a po seznámení aetoliko idtě iednou vfiechny vy

lmrnvti tirtínard mohutně
W B W WWW — — pokračováno v přátelském novoru

Avlak v málo již okamžicích apuJ- I-

íg vziuiimi nyní wp ciuo iwiuuveuv
atil ae opět prudký liják jakou?L bylo promyslovým podnikem vel

tclnd prciiiáhrtiiy Jihoii náležitými l(žky

Nccliť žTid ny nemocný nczoufrí
neboť tnňžc být! iizdravcií

z konve lil a nechtělo dlouho v
Kym louž miynem upmo uw

delti uitati Když pak konečníkončení mlýna chvatně ide ku
enUINlNMYMlKMtOICALINďirirrtdelť ustal rozprostřeli ae již nad

— - -- - -- - w

předu a během deaeti dnů zapo ťfíSBr 1mt fST 7
tato bude i výrobou mouky Ma celou téměř krajinou neproniknu

trlná téměř tma Za právě vyliV)
jiteli tohoto roztáhlého podniku

Čené pohody vydal jsei ae přeceiiou pp Gelwick a bypal ran
na okružní cestu auycn aspoň
zkusil zdali by nebylo možno něSypal jeat dobře znám v zdejiích

kruzích neboť po mnoho roka
iaký obchod učioiti K mé velké—

_řídil ve společnosti p ťetržil
kou pěkný hostinec l'p A I

rrotl smrti la-u-f Jfku pro ví ftukc pfíwovf A vřruje v ufon

mnoho prnvdy Kdu jí! prožil svůj vík mil zcmřfil jř(ro-d- ít

ildí svoje prívo Vidíme víik žť í mbirlí

Jídř mrou A proř? 1'rotože r snod oddivnjí smrti Kdyby
Iíd! neodklidnli %t dne na den líft-pí- sví choroby u tím

mpromiíkdi řas kdy jejích tilu vlídne jrílŽ dottiiuřnoti
íívotní sílou dalo byc kítždmu pomoci n jeho jlrví a
íívot lyl by zřubrtíiiřii
V dlícími pokrořílá dobí Jhou Vkoří-proňstio-

ří klcrm sc

podařilo po dlouhoiotlm bndlní a xuommcuí vyimlfzti a se-

stavili nllťžití ICky proti Vih6 chorobž To nijlfye doka-íiij- e

sprAva lcfmCIio ústími Dr H C COI I INH MIJ

DICAI INSTITUTU í kteří vysvítrt hs tisíce pncictitft by
Io uzdraveno tohoto roku tmÁ nimi miiossí které obyícjní
lékaři ttrohlnsili za nevylítrltií

radosti dopadlo to skutečné naa

očekávání dobře a výsledek za pa1'olvář vlastní obchod zbožím

nvjfcích okolnoatí byl akvělý Kdo
smlieným a železným Jan Fiala

obchod hospodářskými stro i I "P 25" dříve Již otlbirai ten jen
lei chválil a na třech asi místech

Dui vlastní hostinec taneční affi _
slviel sem že právě mínili si nanlos Hroch obchod řeznický los

N Y M INovák hostinec Horiíck bratři
vlastní obchod zbožím amíSeným

předplatili Tedy bez velké ná-

mahy získal jsem vzdor v lemu

několik nových odběratelů cožUkni i Mitoul Dvořák a Vác
mne k datlí čínnoati znamenitěčabeia mají pěkné obchody zbo--
vcnruiito Kitolická oaada má

j žito amíicným Joa Kostka vlastni
zde ooatavený pěkný kostel a vlprovněž pěkně zatížený hostinec a

Tajemství ft podívuhodiiost velkího zdaru jakým líčeni jou lidé v

Dr E C COLLINS MEDICAL INSTITUTE

spořívá v tom 2e tento ústav má vou vlastní obrovkoil lékárnu ve kteří jsou nasiiro

mrtždčtiy líky ze vReeh dílft svčta !e v tomto ústavč předpisovány jsou ucmocnýai títkílíky kterč

Jsou nejen Jistým prost ředkem protldotyčnťcliorobř k teríee shodují í s Ičlesnou soustavou

Kdo no obrátí na tento útov může být i jíst Se je v rukou vyniknjíeílio ttVnee a
2e Íčky Jemu dodaní jsou nejen praví tile i čerství a JSc mnjí veRkerou lířívou sílu

Zda bydlit© ebo ddle od Mew Yorku nic nevadí NnpiSte jen dopis po česku vy

Jíčte v nčm nňležítč svoji nemoc co vfi bolí kile vfts bolí jtk vds to bolí a Jik se cítíte a

noRiete dopis na adresu níže uvedenou Odpovřď dostanete gdmwi v českí řeči

Klein duchovní správce osaay v
I taneční siří vedle Čehož má zařl- -

zeny ouctiou reznicicy &c vzacno

ochoty p los Kostka vzal na aebe

lírainard dojíždí aem v určitou

dobu aby zde alužby Doží odbý

val Maií zde pěknou obecnouiednttelstvf oafieho listu a jest
Ikolu anglickou a vůbec vle co

oprávněn závod oát zastupovat! a

v podobném městečku lze očekápředplatné na list přijímali Vác
'

Kabourek vlastní obchod zbožím vati (Pokračování)
železným Thco Smrž má lékár

nu Dr Aniž est vždy připraven 1'uzbvll Jste edvttbr v srdci a tma- -

Vysoce uči-n- ý p firofessorel

Slavný líčebuí ústa vel
Jd jsem se ze sví choroby

tak vylíčil jako Myl se ČIo1

včk umyje ne Spiny a sice

jen uŽívnuiiu VaSicli líků
1'roto iieiiiohu se xdižeti tu

liych Vrtni na tomto tníistfi

Milý ti ctřný pane professore!
B radostí Vrtni oznamuji že po

využití VaSieh líkd Isem ti! bo-

hudík zdrnvA a dob se iltfm

Dokud jsem Vaíich líků iieuží

vnla nemohla jsem sejiti ani se

choda Nemohla jsf ui ani jisti

lomvsločli následkem marnýchnemocné oietřiti úřadovna jeho
nalézá ae nad hostincem pp Sypat aoah oalézti úlevu? Nezoufejte!
a Petržilka Frank Matoul jest
zdej&fm sedlářem Ant Sobotka

vlastní sklad moukou a prodává

Čerpejte naději ze ikulenostl ji
ných kteří nalezli zdraví a sílu v

tomto prostém starém bylinném
léku Dra 1'etra Iloboku l'o- -veSkeré stroje hospodářské' los

Matou! rozsáhlý obchod dřívím

uhlím a Frank Kaíka pracuje v
llcte si pro malou koliku ktert
obsahuia ikulenosti mulA len s

aul pracovali Kdyijsem učco suřdln Ihned Jsem

vSe svrltila Nyní l manžel můj mrt se mne radost

neboř kdyipfíJtlespi Aee domů najdu mne vese-

lou ftvčll Odporuč ují VAs Jako didirílm líkaře

víeui krajřinmii n krajauknm po celých HMjcných

Htrttech a spluoiiuK ňuji Vfls byst tento list I

lilou pniliibiminll uveřejnil ve vSech lUiviliAi ll

ZňstťtvAm Vale mblaiiA Mery Mlliiiiřuvit

fitl Hrd Ave lloiucstcad l'a

Uvatoru lak zřeimo lest zde

nevyslovil sví iiejxrdečiiřjSI diky xu ponmc kte

rotí jste mi poskytl v mí dlouhotrvající a nadmi

ni bolestní nemoci Jlyl Jhciii Irahnoii tiuliu cliorý
a ne liupný chodili do piaVc CIhmIiI jviu poi]u
Morech vyliaxovnl ale uepoiiKddí mi Ki

'cřtič Jwin se obiAlil itn Vfls pinie profi-HKui- n

Vyjíte ume skuleční vylíčil 't to Vrtni Jiílč je
diiou srdeční diky vsddvrt JAN ftVAHÍK

MMH Hulťalo Ave Komh Chicago lil

ksiJeho státu a Qteml v boustátí
hojně krajana ji vlastní vesměs

Jit byli utíváním jeho uzdrivenl
rozsáhlé obchody a vsicnut vytec
uč pokračují Uylo ml velkým

Neptejte se po Iloboku v iflkar

nách Není to na polích opotfa
„oiělenlm setkali ae opět a pp

bovaný lék lékárnický Híchásl

Čerstvý a laboratofe maje v sobeC Vác Hlaváčem Ant J Váoilem

lot KuCerou i-- oumem tu fravou součástku idravl a do Mil
Kniha tato lid um jíl iat lii Anibt iivot
a nu vidy sÁstauc ntdeeui heiiKH iiýiu I

sdíitvým 1'uiKif nťkolik puliuviiMt
iiiAuiťk a tdiditltv knihu xUnriun

Objcdiuju tuin knihu sepsanou pnf
WtUltNHťM

„VikIcu ku xilruvi'
iittm ntítimlitieiin lak Klrch

diváo je v tomto stavu pHmo ne

ne rem Fr Cudou uouie si sioji mocnili svláltolml lejiiiteii usta
ileíllm rolníkem noveníml o4 msiitelo Ur Teter H vetutt diuírou obraťte e in Dr I' C ťOMIMH Medlwal lntltMt budu- - Jisti ic tra%

iMvl konečně vvtIJil hem vel cení niiíií a sil--
i l'ud" varn viAnuyrabroey & Soni Co lil — 1 18

iiá ivá lileíitoitl v Hraluard
So Iloyno Av Chicago III

Dr K C COUMNS Mudicnl Institutenastoupil Jsem dalll cesiu atych

uivlt ml inoti tovuea veiaou t S MU Wost 1 lili Hlrcťl Nok York N Y HU mi IH itfuhw ktáiHfťlt hi an
la a sice Dwi M V ml

dáld i'eh klsrd bshlsliua ulu od

tttttvlBiu Jskii piwll uopisms i9iHcčku ačkoliv sano neol velice

nlá utoct Isa allti vlude vh l wua prvAipuu n au iim


