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Ono obsahuje výživné látky kteréž
mohou být! přizpůsobeny i nejchoulo-stivějíím- u

žaludku Ono udrŽuju vás
zdravými a dodává jídlu vnady Lékař!
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chutí k jídlu trávíte špatně trpíte
na bol hlavy máte ruce a nohy
studené dostavuje so závrsť a

Kdo ebee v poli pracovati má

tu dosti příležitosti tak že nemususpokojující I rodiou mám zdra
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ské i v těch nejtěžšlcb Může loa myslím že jsem našel co jsemČerstvou zeleninu Poměry zde
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nejsiarsi a ncjicpei místo pro senozku jest

VT 'MPATTOP15A HESTAUltANT APíRosio Krotschmor
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malí soba rovných Nivitlvte II oobn6py Jednu výhodu zde řepa má
totiž muže vzrosti dříve než začne brasce rovina a dobrá zem ale nbo doplíte udajíc popis své choroby

Nyní je ještě bez plevele zklamal by se V takové zemí nis Krabička (8 uncí) 50c
Na venak trnitou htm

plevel
Na rok 1905 budou zde všichni neroste a snieaai oy to teprve Adroaujta:

lín važ by se tam usadil Jinde by se ni Mniv mi i7iM-ufiii:-vzpomínali neboť to byl rok veli
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Lumír Rye
1'roTá Mhlá sanelllná 10 rekft stará

4 plné kvarty $350
3 gnlloiiy v soudku neb v láhvích 950

" " M "il 1 50
Veškeré dopravní výlohy a£ k Vám

rozvodnily a na železničních mo ny stinné stránky Uklanomy
Dle lučebních prozkoumání dokázánostech a kanálech bylo způsobeno

mnoho škod Náš kaoál však

prasata se zae prodávají 5 40 za

xoolb korua 31c buši pšenice
Ze velmi mnoho obyčejných vln junt
pmlčliino Jhoii to ev ttrojond vína od

pravého k nerozeznání Takovó padčtl- -33c máslo 17c 1b a oves 300neutrpěl škodu žádnou Co toto
pišu krásně nám tu prší vše ky koupi vyrabltel obyColncho hořkebobuši Ceny grocerního zboží vina za pnr cenm sud —Za to vak Kar

jiného jsou jako v jiných státech ovariké Hořké Vino Lťičivó loat nflnrukrásně roste a ječmeny už nalévá
venú pouzo z vína tnodovóbo a léčivýchVejce jsou zde laciné Tucet stoji

platíme sami

zafileme i objednávkou 5 gal-lon- o

kořalky vína neb likérů

11a vo vrchách Colorada nro inA oMm ojí Dne a března jsme zde měli
mrazík ala ten poškodil pouze ZDARMApouze 9c coz dosud prý nebylo irsDVcii a linvch imnortovanvcu

ilfnÓ b Ir n n Vl1n lřll M1ranné hrachy jinému neuškodil
vyslovil díky tu ponioo Jez Karlovanká JEDEN OALLON dobrého vína(vyjma piva a lihu)

nikdy Myslím Že proto klesla cena

vajec poněvadž letos v Nebrasce

byla mírná zima a slepice dosti
Minulou zimu přišlo sem též ně jotio otci poskytlo Když uí byl zaopa-tře- n

a lékaH vzdali o nadají nu uzdrakolik Čechů a yšem se zde známe
nesly tak že odtud nevyváželo se veni naBloukein stnfl a žaludeční choro

by Karlovarakó poskytlo tnu novou ži-

votní tíli a opčt jej pozdravilo— Zdra

nitě libí Také z Cedar Rapids
sem zavítal krajan Šindelář Za žádných vajec Taká jsem za

vý žaludek iont zfiHobitrnou zdrávi nroslechl že jakmile bude Qklahomapříčinou zlepšení zdraví zde něja celé tčlo BluboBt bolení hlavy závra
sestátněna bude zde zavedenaký čas zůstal Paní Dobrovská

Málci & Klein

Jediní MU obchodníci lihovinami ve ÍSp St

Jltí So i:ilhS( Oinahíi Neb

te ncpraviiieino nuceni trucu zacpu
tčžká atolica a rozčilení laou dnkazytemperence Nu já myslím že tense synem právě odtud odjela ale

zažívací UBtroii lo v nepořádku a
kdo bude cbtíti pít Že vždyslíbila že na zimu sem zase přije táhnete II Ihned po KarlovaraKOta Léči

vém Horkém víno to Vat oidnó nozdraněco obdrží Ceny pozemků jsou Iae xaictez zastavit se zae pan
( Bedna o 10 menSlch láhvích za

Hruška obchodník z Cedar Ka zde rozdílné Farma o 160 akrech
s výstavnostmi oplotěnás dobrou Speciality mojí výroby Jsou

1 Karlovarské Jediný" lék pro zažípids jsa na cestě do Kalifornie
vodou na nižším pozemku stojíDále jsou zde mladí manželé
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neJlepM lék pro pllcní krovtií a řenuké
nemoco

500 — 800 dollarů Farma na

vyšším pozemku dobré výstav
oosti 300—500 dollarů Farem

Žbáokovi Máme už zde Českého

pekaře i obuvníka a všichni si zde

pochvalují často se scházíme a Jaro se klíží-naá-iie setba8 Pnramol Jediný JUtjtf lék ku vylé
k pronajmutí je zde také dost a čení záduchy (ÁMtlirna) a katarupo krajansku se pobavíme Pro
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od 150-3- 50 dollarů nebo také na
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Karma o 40 akrh v okmu Tulk v MUiourl sa ll0O
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Jim JniiiU MS W 25 Slroct VUkm lil

OtuIltéreatlInS tmninechtřjt Jak některým Čteoáfam iím oba aby poslali mi loukro uť
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