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Míním že by ta lépe vypláče t% n 9 VYLÉČÍM IC- -Uí JicbeRpcřného vitřlko--Uovfh —batit v noci na 19Hospodářská Dosídka r?ndle výsotu sklizni zařízený cho březoa atal se hostinec Anny
ilaidrové v Uísm u Slaného jevívhodoých plemen lírného do

bytka pro který by též i ve z po
tr úrthelníkj Itěm hrozné vraždy Dvacetiletý

Nyní když podlý se 01 nás oádenník Štěpán Skůra 1 liisníaobě mata mattoých výrobků
usmívat! teplé pavrsky jarního ládla a loje bylo nezbytno vyna vyučený obuvník navltívil v ne (uluoriifení lei la uro via zdarma 311

slunce jimi vie podrobuje db
~ w i r -

HVICK Cl'KE KIJITUKE t'0 611 Woedmen oř Werld Illdif Omaha Krtijiti cettu bojoého odbytu pře
stala pro drfibeioíky piloá práce

díli zmíoícý hi ttioec Ilaidrové
kdež jefilě 1 r oliks mladíky hrál

do 11 hodin zapovězenou hru

more což by tnad vyjednalo— tuiazování kvočen uvádění obataralo spojení diplomatické
umělých libo! v činnost Hlavni "íerbL" Po ukončené hře odrdle vleho ati neivýhodnéii do
vecivteto úODeipn teto práci „mí nímecktfch do Pruaka kam bral se do druhého hostince pana ZDARMA DOMOVINY
jiou dobrá k nasazování způao-

- Cech doválí mnoho rotného Zslczoíka kdež zdržel se do 2

bili vejce jímž raut! venovatl se dobvtka a válec za cenv značnl
vzay naiezua pece ar nasazujeme I vysoké

hodin Na to vrátil ae opětně k

bokliuci Ilaidrové kterýž vlak

byl již uzavřen a žádal aby mu

bylo otevřeno že jde zaplatit

je pod kvočnu nebo do libné fako nvní dobvtek dolov" aeta m s a at áT ' ¥ V

o MO akrech v Ncbrasco Iiodící no

k Hiníšcnému farmaření a mlékarcnívejce k naaazovani oeami nikdy Cech ca každou cenu kuoule a do

býti dlouho vytažena mrazu pUika vvváží kdež oo zužitko dluh 30 halířů které tam zůstal
proto je nutno nemá-1- 1 teplých Láni doinic na mléko se Doráží a dlužen iiaidrová nttutíc nic zlé

'I J M !l _i ll _ Šestnáct okresů ležících na dráze Burlington v Nebrascemukbiii nu o iiepice □seji iDiiiii i nákupen) ta potřebné zne do ho otevřela a na danou jí korunu

jo caaio aietpon ciyrmraie aenoe pn( chtěla dáti zpět Jakmile se obrá
bebraol vejce v příhodném miste siuíno též uvážit! nebvlo-l- i bv tila udeřil ji Skůra sekerou do

a m ě _ a a _ 1 _ 'acnranovana mcia Dy se ODaen ui a nroaDÍcbem v tich atátech hlsvy Iiaidrová v smrtelném
strachu počala kličeti o pomoc akde by ae zjiitilo pfimČřené pod

obraceli a udržovat! v kolících

vyložených aoukenou látkou

mebo v dřevéných nádobách
utíkala předzloiynem přes dvoreknebí a poloha pro pístování fepy
domku kde spal invalida Jercukrovky zřídit! v poméru sklizni

fepy cukrovary Hotový cukr by
Velkou chybou jett utcbovávati

vejce k naiazováof uríeoá vnádo

znění Kinksidova 640 akrového zákona o domovinách

Pravidelné dny Výlttní—Osobně řízené výlety do domo-vinářský- ch

okresů v Nebrasce každé prvé a třetí úterý každého
mčsíce

Doprovodím oaobni každý z těchto výletů a pokaždé
budu mít! sebou plány townsbipů na nichž třetelně naznačeny
jaou posice sekcí townsbipů a renČÍ vleho k zabírání určeného

pozemku v krajině jež bude navštívena

Kromě třehto zvláitnfch výletů ve výle zmíněné dny bě-

hem jara a léta 1906 domovin W mohou dle svého přání vy-

konat! cestu onu v některé jiné dny a ačkoliv vydání robou
býti vylií rozdíl v jfzdaém nthrsdi re zvláltní osobní obsluhou

man — několik roků a ní Žijící
- a udeřila do okna Křikem azajitté nasel dobrého odbytu od

3ách plechových anebo kamen padky pak řepoé te znamenití řinkotem skla probudil ae Jerman
lýcb poněvadž takové te dle po- - osvédčuil oři krmu ítuřnÉnH bo vyběhl a nalezl llaidrovou bez

a á a 1
~

9

etrnosti ryčme vyntivajt a ocnia- -
VÉzíbo dobytka zejména vlak při vědomí v krvi na zemi ležeti Hoje

:uji a nanie změny teploty ve cim robfi mléka VÝrobkv mléčné se podezřeni odnesl omráčenou
akovým Škodí jik0 míl0 t rAlno uoravené

x ar a l
llaidrovou k sousedu mlynáři
Mschovi kdež podařilo se jimivuiezuyra ciniieiem roznoau- - ířV I0U t m dál hledaněil od UthilU Informace adarma— Nová naKe kn(Z1á a a m a I # - 9

icimozaaru nasauy lest vyber oadek tak zvaná avrovátka leat lisidrovou přivést! k vědomí a JT I ka poplaná pjedná Vijící o dornovlnárkch
Nebrasce jejich vhodácb lionemíirilllllilika JI okresích vvajec jež mají žádoucí ikořípky znamenitá oříkrm a oročisfulícl tsk z několika slov jf pronesených )IIMIMIIIvezmete kolík a vejci a večer prottředek oditaveným telatům dověděli se kdo přifieroý čin ten

proti avltlu lampy je prohlížejte zejména vlak bravu vepřovému provedl Přivolený lékař ahleda

cích a vrobdch ohaihující cenná (rakyny o

praktkkch nicthidách lak řabriti vládní --

ítrakr poslána bude zdarma vícni kdol o nl
se tíjíinají Adresa

HOIKMEEKERV INfOItMiTION JtlítEAU
D CLEM DCAVER ASI 1 004 Vttttm St OMAHA HEU

na hlavě hostinské 7 ran sečnýchalouží při krmu znamenité jichžjako ae prohlížejí na příklad vejce
f líhni natažené: tbledáte že nichž věilioa zasazena Ilaidrovépak maao i tuk je chatnejlí
velká část jich má chybné tko zdravějlí Též při úprav 6 chleba do týla přídtěkují smrtelnétsk Že

řápky Nedostateční vyvinutá m(gt0 vody Ie mQje dobrým vý sotva naživu bude zachována Ze

aicorapkajcii aokazem ze tiepice sádkem pojžítl tvrovátkví chléb zlosyn nesrazil svou oběť první
ranou stalo se tín že Iiaidrováneměla doatatek látek k vývinu hak upravený je chutntilí a vý

jejímu potřebných a že látky ty est velkou a silnou Ženou kdežtoíivnéjlí Konečně i drůbeží jako
budou nepochybně i novému tvo Skůra melým tskže nemohl nanápoj znamenitě poalouží
ru aebázeti Jedině vejce v každém blavu sekerou dobře dosáhnout! Popisná knížka

o South Dakotě
ohledu dokonale vyvinuté jett Jakjxte ataříl— Člověk neníttar Co Skůru k tomu Činu přivedlo
normální a jedině z takových mů est dosud nevysvětleno ale mátí než jak ae cítí a přece potká

vázne ae v životě i mnoha starožeme očekávat! bouíec atejooměr ie zs to te jde o vraždu loupež
nou bkůra byl noed drunv uenně ae vyvinujících kuřat Každý

nedottatek každá nepravidelnott
mladými lidmi Skytají truchlivý
pohled Jaou to pravé předměty
politování A zase tetkáváme ae

ráno zatknut
oslabuje vitalitu neboli životní tilu
kuřátek Z vajec nedokonalých te zdravými starými muži a lartfmi

vylíhnou te líce kuřátka ale jiou stsřenami jichž zub Čatu jen málo
tlabá mnohdy hotová nedochůd- - e dotknul Snáiejí tvých 70 roků Pozůstalostní prodej
čátka která pocházejí dříve nežli s mladistvou svěžestí Jiou mla
jaou mísíc ttará Velká čáat po Následovně popsaný pozemekdottaří Pečovali o sebe— jsou

zdrávi a silni a radují se nyní zechlzí jich také již ve akořápkách prodán bude nejvíce nabízejícímu
sladkého ovoce pozdního věkua procento takto pollýcb jett da

leko menií jsou-l- i vejce před na
ve 2 hod odp ve středu dne

35 dubna 1906 u východníchNení žádné podstatné příčiny

Nežli učiníte rozvrh své cesty do South Dakoty vy

platí se vám prohlédnout! s! tuto knížku popisující
stát ten jeho přednosti a výhody právě vydsnou

Chicago Hilvaulioo Cs St Paul

dráhou

Bude poslána zdarma vlem kdož se o ni zajímají
PoStovni Katek na níže udanou adresu vám ji dostane

Nedávné prodloužení železnice skrze Lymao
Co- - South Dakota poskytuje neobyčejnou příležitost

Kupte si lístek od vaieho místoího jednatele
aviak trvejte na tom aby vystaven byl na dráhu

Chicago Milwaukee & St Paul

sazováním prohlížena a vybírána proč by Životní ústroje neměly dveří radnice v David City Nebt
Na vejcích k násadě uschová býti potiloěny ttíny opřeny Severní půle sekce dvě (a)i

ných nasazujete tak jako na vBem hynutí tkaniva zaitaveno použije- - townsbip třináct (13) range 3e _a_ r% f _n _ 1 _ _

jioera pracn rroio jesi zanoano m %t patřičného léku liutler Co Neb
vejce která byla nějakou dobu Jednou t cenných vlaitnoatí Výle uvedený prodej bude trvat!
uložena před nasazováním otříti Dra Petra lioboko je jeho omla pouze jen hodinu Toto jest vý
houbou navlhčenou ve vlažné vo ďující aila Ono nejenom čistí borná půl sekce a umístěná v do
dě To však má díti ae až teprve brém českém okolí O dallí poaoustavu těla ale i tvoří novou

bohatou červenou krev Je uzná- -když mají te vejce naaazovati drobnost! adresujte
Jiného ošetřování vejce nepotře-- váno za tllivku pro ataré a alabé J C ANDERSON

35x4 David City Nebbují až na to že má zacházeti ae Pan Torkel Tottenion t New- - F A NASH
General Western Agent

1524 Farnan St
OMAHA NEB

s nimi opatrně aby ae příliš burg Minn pííe: "Je mi 81 ro
prudce nepřebazovala
Při prohlížení vajec po nataže

ků ale necítil jsem ae tak dobře

po 40 roků jako nyní díky bohu $20a Watch for $545
ní aby te mohla odložit! vejce a vaíemu léku"

Člověk nemůže čisti taková do"čistá (oezúrodnéná) nutno po-

čínali si velrri opatrně neboť svědčení aniž by byl mocně dojat
takovou skutečnosti Že Dra Petrazárodek [embryo] jeit v době té

Hoboko následkem svých jem-

ných vzdor tomu činných vlast

velmi choulostivý proti poSkození
Také ae nesmí vejce nasezelá
Meti přilil dlouho před lampou CENY JEDNOHO JÍZDNÉHOností

' zvláltě ae hodí pro potřebyk - ' I

ponevaaiDyae zaroaku momo 1 tarvch alabvch a chorích Na

TIO 1U mluví řelm 00 dAllNm-uro- di

Vkllt e ÍJUJM iKxllnkv tll Natvrdlma

horkem ublížit! Pro jistotu jeat tj8ice lidí ve vlech stupních života

lépe prohlížet! vejce nasazená až dosvědčil! o jeho zdraví poskytu- -

deaátý den Není H skořápka jfcfcH vlastnostech a dobře si za
prasklá vejce taková nepočnou oui chválv kterou mu mladí !

fa IjiUi Jju 4U nul) v hrxlifu r nj
bil Imu Ui tťKHitlif f 20 00

do mnohých mfkt v

Kalifornii Orionu Washingtonu

t Omehy po

každý den až do 7 dubna 1906

duu Iiu(11n4kl itivtrulk il(iiiui'ttO
il nímukaiiillti tiuuivwilt iiuiu pr]inHlávnu Uuilliitilí tirS fylyzapáchat! až po dni dvanáctém I

atTí vzdávají
Dra Petra lioboko není lékem

lékárnickým Dodává ae lidemřkIIk iler etheve dobytka

i)njni In iifcbuiu U111I1II )rolntl J vel-ka-

ItiHliiiAr&iu m Ptinn %V1 do a l II 00 avluk
vl(liivlii f to plilll mm ilm uráua (mu a
♦jdául A na kuuiH) aái vitlk ťjrl ly tt

Ulálo vtilt iml kljrl urnUi Je tiudmua
uHluo (MlkuuuUliu !) 6 Tlia KvInvUiu

$2000{přimo skrze místní jednatele usta
do Ojfilon a Hkll Uke (Mty
do Hulte AnscomU liolona

do 1'eudletun a Wslia Wslls
do Htiuksus a Wtotlchve Wsah$2250 {

novené v každé osadě O dallí
podrobnosti dopilte na Dra Peter

( do Han Krsnrlika AnKctri Han DIok0btiifl stoupáni cen dobytka a

ravu vepřového raoe přimělo k Pahr&ey & Sons Co ua-n- H
So Hoyoe Ave Chicago Ills

luuniijrin jinyto ivamoriiiu ixiai

do Eveiotl KklrbkTro WkktCitw Yaa
-- l

omu abych ae krátce zraíail o

$2500]
cuuvvr 1 iviuria a rtiutia

do Aktiland ltihurir Kuifene Albsny aotn oeoyio 11 cy ve pojenyen n
itátech 1 prospěchem Při farmář- - LUr j KOSOWlltOr

b4uimky bt nabltti i II 41 iuJI Kul
bulueiiMVl piit iksii a 'Uof biHlinu-vtlK)- k

Maji ivliitó vylai)á drtnk
my krouinii Uu iitiiul Mtatvau )a aktu aa
pfHluluy ualnulni rrulkr poUvaal ifai
ak dvujiiy piUtik dubl li'ny a kvut
nM ka ir l íiiIiUu KkJlU bmluiky
jU dpln plrlill¥f ml Umu V(kiunr k

fulvuy )! ael (iputU (i%arall ili-j- l

I uutru iřu'r H at U1

VylUutta tut xiiáaau a ttljata nim JI

bKUilul viluiHt vaiaku ) a 4iy a
kvliiiiiii atfivatti uiiu- - ťJia pMel li

ti aéitk4 moWí uultkt faiMtluk a y
allvui aa i t'"uí vl( inii I Julii U

wtk)lpu i'l l(ii pnuktutuitul mliu
♦4i4t)'iíkí iaiell H a llnl d

ih a fcujluíy ♦! pakli ik
t4 at4u liťul pJit ) pt m aW

iáiyktaf 1 ht i4'a bla
piifilk kt:t4k a bmW !' tlk#aim

Pkivtu rt ruriisua
do iVrtlktul nb do Tfi aČKSKÝ LítKAfttvf věnovat! více poioroosti cho

u hovětlho a vepřového dobytka "ti" a do mnoha jiných mlat

Tilta se v
li rozsáhlém pěstováni kukuřice

OřiJovná: m "Dtí DullilQř"St tklíícfi Kle ovlem nad spo- -

fcbu domácí a jeví se tuJIll Mlttské áfsJoval 1314 ririsas si
1'eoue tous!at Kil

(M II do II iil
Vt4til4 IStel4lwul

ttaČný přebytek který ae musí

yioroi odprodali a sa příčinou
oho i dosti JoUko do trhu voimo

t lili
Tl l iřfeUvftl 1 ktta lil? Hal uaJ ik tl aW

r4U-4- MM Mil JuUM HhHkol soaJ i obllleuti spojeno HtUk te
mt III tklie lil


