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faetní (obchodní) knihy jako Ledff-rr- a

JonrnaU denní knihy a jiné od

Tác nahoru u Pokroku Západu

minulého rokn na lékaře dra

Heilborna v bytě jeho čtyři rány
z revolveru když se byli oba dva

před tím v různých hotelech silně

podnapili Pžvkyně byla obža-

lována původně pro pokus vraž-

dy Trestní soud uznal na pouhé
ublížení na těle a odsoudil pak

pěvkyni k pokutě sto marek

Požár v pudoví university Unev-s- ké

způsobil v síni fysikální škody
za 150000 zlatých Velký počet

drahocenných a vzácných nástro-

jů zničen v plamenech

Zavraždil Senu a utopil se Děl-

ník August Kuritz v Kottbusu v

Německu zavraždil ženu svou v

záchvatu odůvodněné šílené Žár-

livosti ve spánku tím že zasadil

jí několik hlubokých bodných
ran načež běžel k vodě a vrhl se
do hlubin z nichž vytažen byl
mrtev

Zavraidlni prostitutka Františka

Hoferová odsouzena po smrti do

vHeni Oběť vídeňského "roz-parovač- e"

Františka Hoferová
měla se v úterý které následova-

lo den jejího zavraždění před

Získají první cenu

pro rok 'M lalle ie kaldamn kdo
aaila nám lito pultovneho Má pro
Ttacenu uu peiujete-- n aonron
drnbel pro TBiary aneb ohcetell
VflU cesy vejce docilltl

John Banscner Jr freepoiSíill

nejstarU teský lékárník v Nebrasci
má lékárnu v Prague Neb

Je vidy čerstvě zásoben vieml do-

mácími hojivými prostředky Byliny
květy kořínky kapky olej íčky iťá
vičky prásky mastě pro růsoe bolest

jako podlom [fellon] mast pro otravu

krve začínající v končetinách mastě

pro kofiské boláky léky pro koDskou

koliku ruzuá mátáni pro lidi i pro do

mácí zvířata to vše připravuji dle

dlouholetých osvědčených rkuSenosti

Prostředky skoro okamžitě účinkující

proti pícháni v ufiicb proti rýmě pro
ti bolení zubů a Lolení blavy mast

proti kuřím okám užívání pro Játře
a ledviny Elexir pro změnu života u

ženských a kdo ví co Jiných věci

Tim mi ovšem zásoba lékfl vzrostla

tak ie mobu vyplnit každý recept ať
ho trnul kterákoliv doktor Dovolává

je se Vaší přízně doufám ie v čas

potřeby navštívíte vidy
A MAAINDU

Nový mlýn na

Shell Creek Neb

Nížepsaní dovolujeme si ozná-

mit i všem rodákům vůkol Shell

Creek bydlícím že náš mlýn jest
již dohotoven Mlýn náS sesta-

ven jest dle nejnov£jš( soustavy a
můžeme bezodkladně každému

posloužfti moukou a mletím jaké-
hokoliv obili za ceny velmi mírné

Přivezte si své obilí a semelenve

Vám mouku z Vašeho a za jakost
mouky a dobrou obsluhu Vám

ručíme Přivezte si všichni cokoliv

potřebujete semlýti a přesvědčíte
se Že jsme vždy úslužní a ochotní

flratři fiuořákové
tss majiteli mlýna t Shell Oas

na zaniissippské a mezinárodni výstavě

v Omaze
t%httm3

MEDALH
lete na veliké omitské výstavě vzrostly

Výstavka semen našich
Ceny naše obdržela

vždy nej nižší

ZLATOU
Ty krásné pestré pažitv lež viděli

z naiicb smí&enin travných semen Každý obdivoval husté a krásné ty pažity vy-

pěstované v tak krátké Ihfitě Jest to hlavně dobrá klíčivost a dobrý druh' našich
semen a vidy Jest naí( snahou zásobiti kupující smAsem pestrých travních semen
a jetele Též vždy máme zásobu semen zahradních květinových I zelinářských a
ruííme za jich klíčivost Ozdobný katalog pro rok 1899 zašleme zdarma Pisté na

ILTelorasa Ssed Co °TÍt3Bbasica

Ofin Pěstováno spolehlivou polecnotí

ZUU dKIll SlíDIHDf l)fy MBOLDT fJURSEBy
KVBlII) 3 Z0l6n(n v !IuniboldtrNebr

Naže stromky rostou a nesou hojné ovoce
ISlhSmS Mr platíme tiiilkjr dopravo! ať po express aneb tínali Pilte

Diiii a xalieme vám zdarma nov katalog pro r IW0( obsaho-Jír- f

popisy a vyobrazeni a ceny rieho : : i : : : : : :

Zaručujeme ofl nás tnpBjícii úplné uspokojení

skuienost H století a n&iete davifovat ie pNCInim se adrtatl si vaíl pKzB

--MrHJ!fi HUMB0LDT NURSERY CO Humboldt Ncbr Box 502

PROČ 7ioTiwiTi iniiTú inř-r- i n
BeuN2lnft se # II J I II U I I

ňovaly schůze smutného parla
mentu vídeňského v němž 7 čer

vna Wolf dal heslo proti jubilejním
slavnostem císařským proti kato
lické církvi a pro krajní prušáctví
heslo které i slušné Němce napl
nilo ošklivostí Volání Wolíovo

"Pryč od Říma!" straší však od té

chvíle v listech německo-nacion- ál

nich Dne 13 června ukončeno
i čtvrté zasedání říšské rady Avšak

z hlučné té vřavy vzešel jiný útvar
než kterého obstrukce se domáhá
la: stará pravice obnovena Če

chové Poláci Jihoslované kon

servativní Němci a Rumuni podali
si ruce k společné většině jejímž
křestním listem jest osvědčení ze

dne 13 června dle návrhu Jawor-skéh- o

přijaté Další důsledek to
ho byl odstoupení Baernreithera

jenž jako ministr obchodu by

spolu zástupcem německé levice

(aspoň mírnějších jejich živlů)
ministerstvu Jeho místo zaujal

pak konservativní Němec Dipauli
V německém táboře působila

obnovená pravice a více ještě zdr

želivost vlády rozklad a tito větší
nevráživost pěti jeho frakcí Přece
však ani "nezávazné porady o u

praveaí jazykové otázky" k nimž

předseda ministerstva zval v čeř
věnci zástupce obou národnosti v
Čechách nevedly k cíli Němci
z Čech postavili se za Němce všech

zemí rakouských a obecná obstruk
ční poruka německá na shromáž
dění 14 a 15 července nedopustí
la aby se jednalo o národnosto
smír v Čechách třebas jen nezá
vazně K starým obtížím přidru
žily se i nové: vyrovnání s Uhry
stávalo se nutností Bánfíy naléhal

aby ještě jednou byla říšská rada
svolána aby se stal pokus o par
lamentní vyřízení předloh V tom

případě chtěl je dát souhlascě a ve

shodě s Rakouskem vyříditi i

Uhrách Kdyby však v Rakousku
muselo býti vyrovnání uzákoněno
vládním nařízením na základě ČI

14 pro ten případ měly uherské

předlohy opírati se o hospodářskou
samostatnost Uher Německá le-

vice chápala se té příležitostidou-
fajíc že z Uher jí přijde posila Že

Maďaři jí pomohou do sedla Avšak

sklamala se Krise rozšířila se
Uhrách Obstrukce zmocnila se
uherského sněmu a vytkla si za

cíl svržení Bánfíyho čtvrté za

sedání říšské rady 26 září zaháje
né a 16 prosince odročené lišilo
se jen málo od dřívějších Místo

pěstí a násilí fysického obmezilo
se většinou na násilí duševní

řečněním a svévolnými

průtahy různými návrhy 'avšak

výsledek jeho jest stejné nicotný
Za těchto okolností sestoupily

se 29 prosince 1 sněmy koruny
České spolu s jinými sněmy k

dvoudennímu zasedání Zahájení
stalo se nejv reskriptem který
však jest jen odpovědi na holdo- -

vací projevy jubilejní nikoliv (Od-

povědi českému sněmu na adresu

jeho ze dne 26 února Co kryje
v Rakousku budoucnost je záha
dou Neví se nebude-l- i rok tento

ještě kritičtější než minulý Co
však dobrou naději posilňuje jest
že prah nové té mezery času pře-

kročily ruku v ruce Staročeši

MladočeŠi a konservativní velko

statkáři sdružení v právu a v dů-

razném odporu proti bezuzdné

árodnost a mrav potírající politi
ce agitacnibo živlu b Němci s

Schoeneretem a Wolfem závodící-

mi nedá se shoda pomyslit tu je-

diným prostředkem jest vyčkání
Až rozvrat a útočnost se utiší až

více než dosud slušní budou se

tydět za neslušné naskytne se

chvíle ke shodě sama sebou Jed
nota doma a rhoda se spojenci na

půdě vídeňského parlamentu mů
že zajístiti zdar české politiky v

roce letošním

▼jráavatol lišta Tka ftopl Kaa--
-- J H Moora t MU Morria

H1- - vydavatel listu pile následovní

dopis Drn Petro FabrneyJ s Chica-

ga XII o předmětu všeobecně zajíma
vém Mt alomi III n ftoors DB

Dr P Fabruey Chicago I1L

Ctěný pane: Užívám nvuí Intou
láhev vaiebo Dra Petra Hoboka Ni-

kdy před tím neněl jsex nifebo co by
mi bylo Uk pomohlo Nebýti vaiebo
léku nebýval bych to toto timo vel

ké mooiatvt práce na mni spočívající
tMtaU Co se mébo povšechného sta
ve týěe jsem nyní v tepifm tdravf
oei jsem byl po let _ elita se lépe
a víre práce moha vykonat MflJ ne)
srdeěnějlí pozdrav varn m rodiné Dou-

fám le zdraví vaáe Je dobré a ie ae
zdaro života ae telíte"

Ilxut tx Žižku
iCrisaé dva litomfovaaé obraty
rcdrtavajicí České velikány Haaa a
ika kotící aepro polkové a veřejné
(ctnosti Jalkoal pro rodiny máme

ayaf na suáél Prodírám W oba po
aawV c nesnil k Pok Západe aa

éoctea

Za mocného vzrušení počíná
leden roku 1898 Po divokých
bouřích od počátku prosince mi

nisterstvo Gautschovo bylo u ves

la Vážné a politicky významné
slovo pronesl na samém počátku
roku sném český ve dvou hlavně

směrech: pro urovnání poměru

jazykových a státoprávních Hned
v první schůzi sněmovní 10 ledna

podal br Buquoy návrh aby sněm

zvolil vvbor ienž bv se uradil
návrzích kterak by se měly v Ce

chách upravili jazykové poměry ve

shodě se zástupci obou národních
lemenů Široká půda ke shodě

byla dána Každý jemuž záleže

lo na urovnání poměrů ku spoko

jeaosti obou národních kmenů

mohl bez rozpaků na ni vstoupiti
A co bylo slyŠeti od Němců? Od

volejte jazyková nařízení! hlásali

lr Schlesinger a dr Eppinger ve

svém protinávrhu a dr Schuecker

jménem českých Němců horlil aby
Cechy byly politicky rozděleny s

dvěma sněmy jedním pro Čechy a

druhým pro Němce s dvojím mí

stodržitelstvím jedním v Praze

druhým v Liberci A ani na tom

nebylo dosti: to co bylo pro Něm
e mělo býti německé česká ná
rodnost měla tam býti dána ve psí
a co bylo pro Cechy mělo býti če--

skoněmecké tedy také německé

třeba s trochou češtiny To byl
prapor pod kterým Němci přenesli
boj z r 1897 i do r 1898 horlíce
Se jsou "olupováni v Čechách

jazyková práva jímž prý se Něm
ci v jiných provinciích těší a jež
jim přiznána punktacemi z roku

1890" Zatím přispíšila si 24 ú

nora Gautschova vláda s novým
vydáním jazykových nařízení Mí
sto plné rovnoprávnosti dvoujazy-
čné v celých Cechách prohlásila
rovnoprávnost jednojazyčnou ří
dící se dle soudních okresů českých
- a německých a dvoujazyčnou jen
vé smíšených Byla to jedna 2

mnohých osudných chyb vide 5

sicycn jNanzeni ODsanuie sice

plné rovné právo pro Čechy i

'českým jazykem úředním avšak

zbytečně porušilo zásadu Badeni

ových nařízení neboť obstrukce
považovala to jen za nový ústup
před sebou a tudíž nové po vrbu
zení pro sebe a dle toho se i ří

dila
Druhá věc která vrhla jasný

úsměv světla ve chmury loňského
roku byla adresa králi Českému

f Přivě o výroční den neblahé

Schmerlingovy oktrojírky dne 26

'února provedeno rokování a při

jata adresa která svou podstatou
jest protestem proti dílu Schmer- -

Jingovu Usnesení o holdu pano
vníkovi k 5oletému jubileu přijato
u přítomnosti Němců bez souhlasu

jedině krajních nacionálů adresa
schválena jednomyslně jako dílo

kompromisu vyjma Němců kteří
odešli ze sněmu Adresa osvědču-

je věrnost k státnímu právu král
Českého společnou horoucí lásku
k vlasti přání aby se zase toto
království zaskvělo v staré slávě

aby koruna Svatováclavská spoči-
nula na hlavě císaře-král- e Českého
Z toho soudný den ve sněmu

ohlašovaly vídeňské listy "N Fr
Pr" hrozila nejkrajnější obstrukcí

pro případ nezabrání-l- i vláda
schválení adresy Vláda sice se

nezúčastnila rokování o adrese ale

schválení její mělo jiný důsledek
Gautschovo ministerstvo odstoupi-
lo a 5 března nastoupila vláda hr

Frantinška Tbuna

Spoléhajíce se na ústupnost
--vládní spojence ve vysoké byro-

kracií rozlícenost nacionální agi-

tace a podporu z ciziny podnikly
německé obstrukční strany bezo-

hledný boj i proti Gautschovým
nařízením i proti Thunovi Vidy
zjevněji vystupovaly i pohnutky a

cfle útoku toho který sjednotil

proti pravici frakce německé jinak

hlubokým záštím vespolek znesvá-

řené Dne ai března zahájené
třetí zasedání říšské rady před ro-

kem zvolené vedlo tak málo k cíli

jako první a druhé Čím smířlivěji
chovala se vláda čím otevřeněji
osvědčovala Ze jí na spořádaných

parlamentních poměrech záleží

tím odmítavěji chovala se německá
obstrukce Ministerstvo Thunovo

v nimi český národ mi doktora
Kaizla ministra financí jako nej-blillí-

tobě zástupce marně se

pokoušelo o ustavení výboru pro

jazykové vid jenž by vyřídil ja-

zykové otázky ve velkém jejich
roxrxhu a pojmul do nich ochranu

národních meoSia Jako ve sněmu

Zzí-i-m tak i IZtké radě pta-wZ- i

ze llUfjré i nacionálové pro-

ti tlJLS £9-1- a v nacionalismu

tlTdi ai--i i kfesfanlíí točil'
iz- -i xií-- lX ítj a nezdilo !e v

r "iJL 3 t"3 cz'-!Lr-
tJ

za siaú

Po honu V jisté obci nedaleko
Hradce Králové uspořádán byl
hon který však nedopadl příliš
skvěle Zabit byl celkem 1 zajíc
a 1 kočka Páni střelci byli sice
rozmrzelí nad tak špatným vý
sleakem neztratili však přes to
humor a umluvili se že s kočkou

provedou pořádnou kočičinu Za-

jíce i kočku odnesli do hostince
kde byla odbývána poslední leč
Dali oboje upéci ale sami chtěli
sníst zajíce a ostatní hosty poctít
kočkou která byla tak upravena
jako zajíc Kočičina se vydařila
lovci najedli se dříve a pak pobí-
zeli přišedší hosty na dobrou pe-

čeni jimž skutečně znamenitě
chutnala Zbýval již pouze jedi-

ný kus na míse a střelci šibalsky
se usmívali a těšili se jak se pá-

nům hostům vysmějí Avšak měli

poznat trpkou pravdu přísloví že
kdo jinému jámu kopá sám do ni

padá V okamžiku kdy posled-
ní kus pečeně byl dojídán vyšel
jeden ze střelců ven kdež služka
hostinského který jest mimocho-

dem řečeno známý Šibal důvěrně
mu sdělila že pán když žádný v

kuchyni nebyl pečeně přehodil z

pekáče na pekáč Pozorovala

prý jej oknem Z toho ovšem
zcela jasně vysvítalo že střelci

jedli kocoura kdežto pozvaní
hosté skutečného zajíce Náho-

dou však zaslechl jeden z hostů
tento důvěrný rozhovor a oznámil
to ostatním hostům Nastalo
hrozné haló a napapaní hosté li-

tovali jen že přítomen nebyl
zručný fotograf amateur aby al

kyselé obličeje pánů
střelců

Nímeckj císař dluli se peníze —

Sensační zprávu přinesla "Wiener

Extrapost" a to s největší vážno

stí V dobře zpravených kruzích

vídenských prý se proslýchá že

německý císař Vilém obrátil se

posledním vlastnoručním listem
na svého kolegu císaře rakouské
ho aby požádal — za půjčku 12

milionů poněvadž je ve finanč
ních nesnázích

Povedeni pan policejní komisař

Ze "hra" na policejní orgány
stala se již nejednomu darebovi

pomůckou ku provedení důklad
ného šibalství známo je všeobec
ně i z pražské kroniky zločinnosti
Ale jak rafinovaně dovedou si po--

čínati v přetvářce této podvodníci
měst světových tomu nasvědčují

zprávy které docházejí z Paříže o

novém druhu drzých lupičů po
uličních Individua tato mají
namířeno ovšem nejvíce na cizin

ce a provádějí své kousky na od

lehlejších místech k večeru Ni

čeho netušící cizinec octne se na

př v pustější končině nábřeží

nebo v některé uličce předměst
ské v tom z nenadáni vy
skočí proti němu z úkrytu chlap

vytáhne mu hodinky z kapsy a

jme se mu ňrabati ve spodkách
aby našel tobolku Vše to činí

zcela neomaleně jakoby byl s na

padeným sám a sám v nějaké lesní

pustině Přepadený volá ovšem

o pomoc a zápasí s lupičem —

ale ve třech čtyřech vteřinách

než se sousedstvo může sběhnouti

vyskytnou se v uličce dva muži

Slyší pokřik kvapí blíže a ježto

zlosyn právě se chce na útěk dáti

oba se ho chopí Co se stalo?

táže se starší z obou přibylých
velmi elegantní pán přísné tváře

Cizinec vypoví jak byl přepaden
a obrán pán vyptá se na bydliště

jeho a představiv sebe jako komi-

saře a soudruha jako zřízence

tajné policie vyzývá ubožáka

aby jej následoval Zřízenec si

bere na starost zlosyna a tiše jej
odvádí Lupič jde s nimi jako
beránek Dojdou k veliké budo

vě vystoupí do prvého poschodí
a vstoupí do předsíně "Račte
zde okamžik setrvati" žádá cizin- -

ce pan komisar "zavedu proto- -

kol okamžitě Vy" — obrací se

ku zřízenci "odveďte delikventa

hned ke kolegovi X a pak jej
dáme za mříže" Suchým úředním

tonem žádá pak pan komisař pře-

padeného aby mu jakb materiál

k výslechu i tobolku i hodinky

zapůjčil (nemá-I- i je již v uscho-

vání od dřívějška) Všichni zmi-

zí — a konec si čtenář domyslí
Dům byl obyčejným domem sou-

kromým předsíň náležela několi-

ka bytům dohromady takže si

přítomnosti cizích osob nikdo ne-

všímal — a co hlavního spojena

byla chodbou se zadním schodi-

štěm pro služebnictvo takže "pan
komisar' "tajný zřízenec" i třetí

kumpán "výkonný" zcela poho-

dlní mohli upláchnoutL

Attniil tptvačkj Dvaadvaceti-

letá zpěvačka Betty Listová ve

Wuerxbarju vyplila v červenci

bez odkladu laHVinilll I1IIV I I IšlIVkUI
Každý se zkušenosti dobře vf že suché stálé pokašláváni je
velmi vysilujfcfm a že často je předchftdcem nebezpečného

záaétu plíeaiíKo aneb ovielaatiaa
Proí mřli byste pHnastltl aby vale zdraví aneb dokonce vii ilrot

byly obrotoviny když oikollk Jen divek

Sýkorového Plícniho Balsámn
zmírni zánět uvolni dopoui&Je vám ku pokojnému osvěžujícímu
spánku Zaruěujeme každou láhev léku tohoto že poskytne vám
uspokojení a úlevy aneb vám peníze vráiíme

Naleznete nali íeakou lékárna na tevero-zápa- d rohn 24 a N ul So Oaika Neb
a jame vidy připraveni zarufeni naieniu ikmíitl LUNU BlLSAM
jest k doatini v kaidi lékárně aneb u nia v So Omaha za S6o m SOo 1éum-- r

otakringským okresním soudem

zodpovídati pro přestupek § 5

zákona o tuláctví Poněvadž
toho dne teprve odpoledne denní

listy vyšly nevěděl soudce dr
Riedinger o děsné vraždě jež
krátce na to tolik hluku nadělala
O desáté hodině dopolední byla
Františka Hoferová vyvolána a
soudní strážník oznámil soudci
že se obžalovaná nepřihlásila
Poněvadž obžalovanou předvolání
řádně došlo a ona příjem jeho
také potvrdila přikročil soudce
ku přelíčení "in contumaciam

Raport strážníka Isingra vypoví
dá ze Františka Hoferová dne 1

prosince v Hrnčířské ulici vábila
mužské Jmenovaný strážník po
tvrdil před soudem svědeckou
svou výpověď Obžalovaná byla
již několikráte dříve trestána
soudce pak nepřítomnost obžalo
vané vykládal v ten smysl že se
k přestupku přiznává Vzal však
zřetel na pokročilý její věk 42 let
a různé její postavení a odsoudil

ji pouze na tři dny do vězení

Odpoledne ovšem soudce zvěděl
z novin že odsoudil vlastně oso
bu mrtvou že jest rozsudek ne

platný Rozumí se že zavedeno
bude v té příčině nové soudní
řízení po zjištění totožnosti obža
lované se zavražděnou a že k ná
vrhu státního zástupce další řízení
bude zastaveno

Vymknutiny často jsou násled

ky přiskřípnutí a oboje jsou bo

lestnými St Jacobs Oil vyhojí

rychle a jistě

Výhodná prodej semen!
Mime nrivvbraneifl fiicni druhr aemiui

ztlení d s kmin po 2 ceotteh Puklííek Ne
e PlAle napřed o obráx kataloir lowa
um Muknt la uttaicm

Každý český farmář
dt
h8zm

snadno maze sklidit

100 buslů kukuřice
io a Tr-rv-

er

kdyi zaseje EARLY TELLOW

BOSE aneb 8S0W FLAEE WHITE
SEMENA NA fRODEJ JEDINĚ V

CBN A prolWS: 1100

ta bafl pytel za 20c JBABMS
Kdo koupi i I'UI4
diatane pytle pHdav-ke-

Zatlete to v král knkořice
o4kick odeéln ťíid
obálku plnnn temene
tuknnre rineangl
oém aneb teaky la

0=1000 AKRU!=o
aejlepiíno pozemka s cenaýa tvrdým

onvím ve Státn Wlsconsla
Tento powinek Jmm )elt( nikdy nenabídnul
orodell ni-b- dHví na tnu bnám Imi m

lloe cenn4 ťoiemek tee letí pouas od H do S
Bil od Hancen )et porontlý duby larory
lipami bhumt které kdy! m rorlriou
4')fn do minteka DHneaon od fc2au An
WO US po akru Ona tohoto pozemka I a dH- -

rti Jk tu i le od tM) do f liuu za akr
Totolwt rakutku len nejlevnélii poteinek

pro kafdeiio neboť kupotici mu tal upla-tit B kolika nitobne ae dřirim Mtmma (
ryeoké daleko od aeh a tidnf pndroat ukie poaeuiek a jrM eboa k zdéianl Jeet to Je
den i nelleptích kuei aererucápadě Plit al
pro Doroa mapa Bobtia k- -

MlnK) lobotK rlaatníni tlato akrt poaemki
odMuedotT Mtaakr Ptea SftOéeskyrk rodin
má Jli koupeno v Barmo floonty Kapte d
kua arni Mte a prodejte dHrj ptae umu
Na lata nodeta mít kua hovrf k teti a k

Plité aa Iícíiolt
tS7asl Xaa Claln "WTja

Neobté žujte si
doptat! pro níi ře- -
íkf boriioarak?
Uatnický cen nik
idvt syni aneb os
války néco I obo- -
tohoto potřeba

'rte CZaraftijema
Ván usetfoof od 1

do tH na každých
hodinkách

Máma velkoul taaoba ttatťth pocl
ca 1 atríbrajch hodinek pro dímy I

panr iex retino naujnic

jmr Jehlic pratcat ald

V Odieakr pro Z & B J
I V krsané tW tt I aa

í - siailkoa

_ CtotHta peaÍM a obdrif
--v""" U sboif trvaaUvé kdyi

jeobdaála ie sivoda

W aT Wí£a o Oyn

ťiite nim dne a deltě nia tré ca-ká-

v in% neodklidejte ai nával
nim nulntnA M imn vc nrám uhnrn

I II lili I II HATI W

Mají-l-i déti Vaše
nebo chcete-l- i aatni jemného lékn '

příjemné chnti berte

Severfiv Laxotos
Účinek pravidelný jako hodiny

25 ct

Prudká bolesť v kra ca--
často přijde s nenadání

Severova Hojivá náplast'
zbaví Váa bolest! rychle a trvale

25 ct

1ři _xr
AUTKl OW1 Becbt jeat rposo- -

ben čímkoli odstraní

Severova Zlatá Masť na oči

aejlepK oční lék nasrřtč

25 ct

Svrab (praiirína Bii chrást)
tmisf často jedinm natřením

Severovoa Mastí

proti ivrabs vyraicilaáai

Uobrt na Ideje m vyrážky 60 ct

Souchotiny caačt plk a sá--

dnchpoč(naj( naatturním akalleia

Sever!v Balsáa pro plíce
aiívá-l- i ae ho t čaa xjUU kaid
kaid 25 a 50 c

Severova Pcsááa ca vlisy
hni je bebkmi IrskljmL 25ct

pcčletc-l-l pepis cecod

Trápí-- H Vás sacpa máte-l- i

ilnton pleť kola pod očima sláb--
nete-l-i

Severflv Životní Balsám

Vis uzdraví dodá Vám nové ži-

votní síly 75ct

' Bolesti hlavy joa často
tak pmdké ie Demůiete ani pra
covati

Severovy Prášky

proti botoatota klavy pomobon
vidy 25 ct

Přítjetll jÍ mnoho lidí nsmrtil

tnatte pak aiesa jim mnoho tisíc
dčtl kaldoroSož v hrob

—severCv

lik proti choleře a průjmu
má rychlý a jiatý ůSnek 25 a 60c

BolákV vfedv hnisavé rány
čerstvé i tastaralé fezy spálenin
a opařen my tnoji nejKpe

6EVER0VA

Masť oi rány i toliký
25 ct

CCTVT pftsoU detem mnoho
obtOf

Severftr Čeryckiz

J I —- " J MiHiiniitaifvact aoosUva
33 ct

Severovt Kilová ttist
drží plrř čistoa a jamem 25 ct

ZvlíStsí Uky u $300

ttl TT i: St ClUíTÍ Cl


