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Ilábt # tma pollvíla co Je to ta

dldečka a pravila draři fa jí namft
! porn rt leten iU lečak ty 4 rflja

jinik dáti nechce nel ta lenké oěi

HAba na ly vyloupané oči iajom1
dcera ale tie a proto hned jí skočila

dořeěi

"Vždyť je máte v papíře zabale n

a ildíře v ťm moři vyprané!"
A tak bílu ocí vy rtdíl a

FaleSná královna plynula nyní v

rozkiAi ž bude mít okolo sebe tM
až bude spát ale tnla lý král nmll
z nich žádného poteiení a povídal:
"To nejsou ly rftže" A pořád byl

smutný
Dědeček tatím přisel domu a na

Sd schovanku vou spící a aj tlaté
rfiJe okolo ní rostou Jak se probu-

dila bned ji s očima potííílaona
ho probila dřdfěka aby ji dovedl ke

xtudance aby mohl ty oči mořskou

vodou páchnoucí opláchncuti zasadí

ti aby byla tak jako dřív"

Star rybář ji tam dovedl a ona

víe tak učinila jak pravila Slzela

a perle ji z očí padaly

Oět vzala jednu Šlépěj zlata dala

starému rybářovi a prosila: "Dédeč

ku tu šlépěj vemte a jděte a ní ke

kupcovi a řekněte mu aby vám ra

ni dal 4 lokte nejlepřlho aukna a

jednu panenku zlata ale zas nic ne-

berte nazpátek i kdyby vám chtěl

lávat

Rybiř ochotně to tak přinesl jak

oca ho prosila
Dolcfln'ant
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rClly nUky irrab krtira a vžech-n-

nemoeí knní a krevní oiUtraní
Bfrerúw KrtttiUlA m tlfiO

Jte II t il' unaveni nialoniyalní ochabli
a napálí uplvejte tohoto

aurhí UmíníI z X revmallsmui
KrCCO otekliny boule dtřcle pí
rbiínía holeati na pru tu v Ziídecb klou-

bech a kotlích ntUtrnnl
Sfterit OUjn Gotthird

za 30c Jckt to neJIepU tni ící maziíol
plat k a kitmen moěovi a

KCZaVKlI obtlió a kr-

vavě' moěení zánět a Ji ně nemoci ledvin
vylěěí JUifi

ikrerůt SiliUl Udtin ajitrr tn $tt5
LepSlho leku proti těm nemocím nelze

pHpraviti
řrrstvé 1 zasta- -

Klíny a UOlaky ralé opary spá-

leniny odřeniny vredy hnl% bobíky hojí
tirrerota Afiť na rány a boieuti ta tóe

Mauťtalo osvíděila ío vikycky kaWy JI
chválí

letní choleru leoliku žalu-iTUjC-

dečuí kíeěc bolestí vatře-vác- h

a zánět stře v odBtraní rychle a dplně
Strerůo Uk proti choleře d průjmu

za 50 a 21c OdatraQuJo bolesti pil n

toku

l it zastaralou zácpu a bolesti
Jlílinril hlavy zlatiu žílu žlouten-

ku žluté akvrny v obličeji nadýmání zá-

vratě a m(llo'y I i áíen lěcl vy teěaý
SerřHt 7i'0tni llaMm ta 7Š

Každá žena by měla zkuMii tohoto léku

bolesti žaludku
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Secerota tliťi maC na oři ta tóe

Vypatlívání vlasíi SI iSSH
vytaženiny ziimezf tnm kdo pomoc Jest
in řná ííovrráv tUUel vlulí ta $í"0
K lo chce míti vlusy hehkú a Jemně

tou u so odporučtijo krásně vonici
tíeteroca pomáda na tUity ta SÓe

Holcsli zubu siraui Severory kup-

ky prtl bnltni tuhá ta 25c Kdo chce
ni 1 i zuby ěinté a tjíló a pevné diisnř t li-

bou vůní z list ať al koupí Seterův práitk
na tuby ta 25c

křiže bolesti t Jednomw'

trZeninU místě křoě 11 rcvmatla-mu- s
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Princ vydal na ceatn a jl do

t4 veriiřky kt kuprl Kupea h'

vlídné přivítal

Drnhého dne ráno príno poručil

JUlrjiti pro 4 oaoby ohld Když

pak aedali ta atnl byli tu Jen tři

I)crruka ta nabyla Prino ao hned

tile: "Kde je ta čtntáT" Otec ji
zavolal a cna přiSU
Prino ae nemohl doati vynachváli-

li tu kráau a hned třetího dne Žádal

kupce aby mu svou dceru ial za

manželku Kupeo odporuje a praví
že je to jeho jediné dítS jeho jediné

poteiení že e od ní nemaže roz'ou

čit

Prino ale domlouvá: "Nic neod-

porujte já jaem prino dcera vaíe

bude mti váeho hoj nou t lepSí se

nikdy a nikde nevdá tle by ne ne-

mela nio by nedélala jen se p rochá

'eli to nejlepSí Jedla a pi!a"
Teď byla rada d brá co dčlali

Kupeo se a kupoovoo dlouho radili

tle konečné povolili Prino na tu

psal králi o pěni ze král mu je poslal
a byla svatba Při kopulací dal

prino nevěuě prateti Prinu ne chy-

stá se svou krátnou ramželkoit do

ma k otci Tu přitoup( bába h

prosí aby amSU jiti s sebou íe

když tolik let a ní byla že by si přá
la býti n ut až do smrti Prino svo-

lil řka: "Co na tom bábo nebudu ani

horSí ani lepal"

Chystali se tedy na cestn

Hába vzala s sebou svou truhlu
zavřela do ní svou dieru a jolu T

byl nářek u kupců ani ae to povědí'
nedá

Když přijati na moře a vešli do lo

d£ prosiU bibi aby ji mUdou pa-uič- ku

dal do pokojíčku Dal a háh

viala truhlu a sebou Když by!)

Mamotny vyloupala bába mladé pa-

ničce oči ditla jo do papíru unchova

la a paničku mladou hodila do moře

Ubohá plovala po vodé a svítila j
ko lucerna Scarý rybář to vidí

CotoV" praví Přijede blíž T

slyíí lkající hlas: "Kdo dobrý
a vytáhnete mne abych s

nemusela utopit" Dbrý rybáť ji

vytáhl za ruku na lodičku vzal a při-

vezl dá své chaloupky kdež ji oh
třoval jako svou

Mezi tím přijel prino s babou a je
jí dcerou do paláce ale bylo mu to

divné že domnělá manželka jeho ani

perle nepláče ani! růže kolem ní ro-

stou když spí Byl srauten a neve-

sel A když se domnělé manželky
avé ptal po její kráse odpověděla
Že ji vzduch obe5el ale on tomu ne-

chtěl věřit

Jednou dala princova pravá man-želk- i

rybářovi zlatou ílípřj a řekla:
"Dědečku ta ílópAj vemte jděte
ní ke kupci a řekněte mu aby vám

ta ni dal čtyry panenky (šicího) zlata
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íljl J#lřn bohilý Vtipco re eni
ci a narnM žiJných Jitfk aft pí jich
velmi přál aby mři kdo po nřm d5-l- ití

Jednolio iau ae roa narodila dce-ruík- a

To bylo radosti Kupec ale

oechtřl žádného le vni kruotrov

tf(m oltí2ovati a řekl:

"Přijdu na centu a koho prvního

potkám toho veirau ta kmotra"
Potkal dva vandrovníky na cetČ

hned jiti vypravoval svou p'ihodu a

l by on a 2ena jeho nerudí koho

obléžovali jestli by ti vandrovnfei

nechtěli býti jejich kmotry
Van-drovní-

ct

byli k tomu ochotni

Šli tedy a děťátko kfili potom Mi

pryč liyl to v Petr n pánem Jeli
4em Ale ve dveřích obrátil se v

1'ttr k pánu JeŽlii a pravil:
"Co dáme tomu dltfti do vínku?'

JeŽíáodpovřdCi: "AI bude sheii
oudou jí z očí perle pa lati a at bude

pát vyrostou okolo ní zlaté rSle'
N'a t) jí dal v Petr zlaté vly a

'lalé Šlépěje kudy chodit bude ho-

lou nohou

Jedna bVba mola syna a dceru

Tyn kupeo ni vzal tu bábu za služku

avé ilcertiňoo

Jednou pravila bh% ka kupci že

má doma almaru a proniU ho aby Ňi

li amMa u uřbo nřkdy poiUvit ela

domů chodit e přentrojo
vat Kupeo svolil poslal 4 nádennl-- y

i bábou a ti almaru pHiienli na

Almara byU tSlká proto-l-
a

bába avebo ytia do ní (tuhovala

Ten ayn ai zamiloval kupcovu dceru

4 tak kránní jí vymaloval na čtyřech
arStcb papíru jako by Živa byla i a

těmi perlami a rážemi i šlépějemi

Když to bjlo hotovo obrátila ae bá

ba tase-- a pronbou na kupce aby jí
dovolil tu almaru za oduéat že z

almary jde velký puch a že to němu

Že nČHt Kupeo He na bába rozhné

vat co to má a tou almarou za vrto-ct- y

ale přece povolil Dába pak

zaae ayna do té almary zavřela a ná- -

denníci ji zaa odneali

Na to Sd ayn babin na vandr a

vzal ai ten obraz namalovaný sebou

Sel pořád a pořád Doatat ne až pře
moře a priíel až do zemé která jme
novala Indie a aice do velkého

nČHta

V tom mctě byl král a ten mfl

prince Syn babin vyložil tvou krá-ano- u

malbu na ulici před purk a ro
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Hlálii práce
Každému krajanu zajisté záleží na

umí aby měl stálou práci tu si

jedině Um kyž bude stále
Im v a nlen Kdo snadno se na

tudf ten má miti stále po ruoe

Soeerílo Jíultďn pro plicni neduhy

iby bned v počátku mohl nemoc

loiniti Tímto výteftným lékem

rychle se vyléčí každý kaíel chH-pk- a

ctiraptivosC katar hrtunu n

prftJuřnioe a jest mocným ochrán-

cem proti všem plícnlm nemocím

Cena 25c a 60

W F Severa
Cedar Rapid Iowa

Parní vařič na píci
f ltf)noviit fia]dokoBidi-Jl- i

a Bj:Jn dul Jaat Nily

i ortla a a pMrvé
kulily a J#t tak
la kdf dovede lilia

Ildy rolník by míl utt
vnMJ aa plot pro dubyťk

UiporlU polovici krmiva—

Nrllaiéi a aallarloilll parní vaflí V Irhn -
PUla l o oblroJl popi a aa

Mariin & Morrisey Manuf Co

TBMeSa Omaha No

flntr ta 25c

Kozpraskané uYválrouPc?úzeui

vyrážku po holení hojí Seveřana růiuvi
maC ta 25c '

rychle a Ji Ht5 oostraní St-RU-

OKU terůt ničitel kuřieh ok ta
23 centu

Majetníky dobytka ?lý?Tv"
r6v Jlatf hojlol llnlmont t% 5iso jsnanifnlta to
iiiHánl nm hiiiA Hvrftv Wlvj p''k nHI
a iťkj aHvrn)vii Karbolovou mať pro doby-
tek na rany a boláky aa 50o

IVv tyto Janu na prodr--l ve vwh oboho-dfr- h

a Wky KiIk takovyoh nWhcMlft ni-- tam
lant Ji přuiio po fXir'u Kdii poili' Wifl

mAf0 al vybrali KxproxnS nikdy
nevyplácím OMiocluiknin dám lnn yboly
Hovi-rft- v vbiili-nwk- í kaloiidař riláváu Jfat
kaibl rok nbirina na oltjmlnávky
mimi byt raaiány nanrtxl N kaMóiu obalu a
na kalé láli vl Jcat Jinriio

W T SEVERA

CEDAR : RAPIDS IA

Kopujte Sererory l#ky


