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nm I koíní a krevní odatranl

#rSa Kntútihl ii $100
Jat tl atSIn unaveni malomyalní ochabil
a napálí uilvrjta tohoto Uku

revmailimiis authá lámání
JtrCCCa n(i klíny boule pí-

chání a botratl na ťraoti v zádech klou-

bech a k"tí Uolitran(
Vrrrůt QťJ Qotthardn

za 50c Jeat to nejleptí domácí mazáni

y tibiek a kámen tnoový a
UCZaVKU ledvinový obtížné a kr-

vavé nWení zánét a Jiné nemoci ledvin

vyl:l Jisto
íkrerůt fíiUUi Udvirta jultr m $ltS

IepMho léku proti tém nemocím nelze
připravili

Kány a boláky KUX
leniny odřeniny vředy hnis boláky hojí
tírrrrova Aínťna rány a boUttitatSe

Masftatoosvédčila ao vžkycky každý Ji
chválí

letní choleru koliku falu
ITUJCni duéní křeče bolesti v atře-vác- h

a zánlt atřev odstraní rychle a úplni
Seiertio Uk proti choltts d přijmu

za CO a 25c Odstraňuje bolest! při
m5-sléní-

toku

Hfn1tl zastaralou zácpu a bolestí
JlUltiril hlavy zlatou žilu Žlouten-

ku žluté skvrny v obličeji nadýmání zá-

vratů a mdloby i nemoci žen léčí výtečný
Hettriío Životni Balním ta 7Se

Každá žena by tnčlazkusitl tohoto léku

Ncchuík jídlu SžKtdku
slitbosí ! vrhnutí odstraňuje
Sevtrota ialudeřnl hofká ta $100 a 60c

Znamenitý sil i tel v stálí a po nemoci
a různé kožní vyrážky 1 lifiejo

OVral) hojí rychlo
Serrrova MaH' proti ivrabu a vyralenindm
za 00c
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atbujícl tél pla I0() vyobrazeni a

tvoříc! a prvljiími ňplný ďlak

Vícclmy I Ncílty zdaním
obaahujlcl př 200 vyobrazení
zatleme tomu kdo nám tJká jeď
nobo celoročního předplatitele

Doufáme přijití touto prémii
vhod četným railm přátelům kteří
aí cbtl zaopatřili krišnou a trvalou

upomínku na avétovou výattvu
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Praze

Je nyní čeaká lékárna

tkoinf liklrnlk

mi tam na akladé v&ecnny byliny ko

řinky vSellJaké thé kapky olejíiky
ifávlíky práSky masté náplaaté
(flaatry) vodliky pilulky zkrátka vše
£0 do lékárny patří Připravuji té
rorličné mazání pro lidaké neduliy i

léčebniny pro domácí zvířata a vět-ií-

dílem trefím ldy na to pravé
Léků Severovýcha jiných t z patent-
ních mám 161 hojný výbčr Jakoi i

barvy itítce olej na barvení i na atro--e

zkrátka váe co v lékárně mívají
Zvlááté velkou zásobu mám všech vé

cí z kterých ae recepty připravují at
Jsou již z anebo od doktorů zdej-

ších Dlouholetý cvik mni dal mno-
hou zkuáenost a ta přišla a přijde
mnohým krajanům vhoa ZvláStni
starostlivost věnuje receptům
28-

-) A MASINDA
k iru

Irn Ieteree

jcat pokládán zajeden a nejlepňích léků
této doby On clatí krev obnovuje aílu
životní vypuzuje nemoc z tíla uvádPJe
veikeré orgány v dobrý a pravidelný břn
Vék JpBt připraven i více než třiceti roz-jiíny-

aoucáatřk hlavní roatlinných a
byl znám a užíván po více nei ato let
Byl a velikým dnníchetn užíván ve víecU
nemocích zejména téch které mají ná-

vod v krvi a pokaženém žaludku Jako:
zácpa nezážlvnost neduživé a nervooní
bolení hlavy i a torní neduhy nemoci
žluční Žloutenka rheumatiam fpatné
trávení dnu dyppaia tanemnice růži

jkrkavky neuraljie mrazení a horeřku
vodnatelnoat hlavy bolení občaiué uhry-vřed- y

vyrážka akorřu'e boule atd
HOboko není patentním lékem aniž ae
u lékárníků prodá"á avíak niuJI a ženy
tří ním byli vyléčeni z vdWnoatt k lé

kařl a a přáním podlonJit tvým apoluli- -

Íem zaatávají míato todnatelakd a
tím aby I vzdáleným nemocným

tnoblo býti poslouženo Jest to nevyhnu
telný domácí lék zejména v mlatech
vzdálených od lékařů a lékárníků Lék
tento nelze obdržet! od lékárníků nýbrž
pouze u míetních Jednatelů
Není li ve vaíem okolí žádného Jedna-d- e

pro dra Pcterse Hoboko" můžete
V obdržet! — 13 lahviček po 35c t na
akoulku — poalete ll 1300 pHmo na maji-kl- e

Této nabídky může Jen Jedna a ta
aamá osoba pouze pro Jednou použit!
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'Na mém hradě Skalách při a

Hch hraíicích Scakých" odpovčdil

y "Neutajme víak na mrazu po-
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i rej ae o iiui i o none Jenď po-ib-

a vedl p Unika odtud

V teplé ýibi pookřál pan HuSek c

lekovio ca krátko Převlékl ae do

j chch řatft a pant Eliíka maniel-#- !

páné Arklebova postarala ae o do-- I

ou večeři Za nedlouho byli ji! v

rvóm rozhovoru
HuSi-- k vypravoval o dvoře císaře a

áli Karla IV od níliož ao t Prahy
acel Noviny jeho byly vácné
bo na oaamolnf lý hrad v horách

jídka kdy cicineo přiíel tvláStS pak
! 'ineo tak vzácný a tkulenoHlmi

)ohaciný

'j
Paní Eliíka itedČla nedaleko krbu

pilní předla Dcera její Aneika

ystvala oidobný páa Arkleb e ay

iem Heralteni UHedli k hosti a pobí
li ho aby po dlouhé a obtížné ce-- é

ae poailnil

Kdyi e liuSek rozhovořil dal ti

oba vaky
f
j 'Ukáli vám co nového vezu Jeho

ťjiloati markhrabíti naíemu a co pí
šArklirabcnce" pravil
í! Potom otevřel vaky

MJ M cíaařaká poíýlá nejmilejží
Vpana bratru avómu Janu Jindři-H- ji

markhrabíti naíemu tuto

VViftku umílc vykládanou ta dar

V'oro6u(" pravil ukazuje kráani

acovanou akrlAku ve alohu gotio

'Její Milo-t- i mirkhrabžnci pak

(jCo pouzdro drahým řetězem a

íieoí korunkou do tlaftM
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J"dnadaUnap(íludajBaa botoví pM konpl a

iMuyrn roiam dnaallna a prooaoty dra-

ka Kdo aplati prvol aplitka a ebUt by aa aa
Doaamka lbntd oaadil a Tult alnlni
a Jlo boapodáNki budovy poaliovl aa nadrutiá
I IMI iplátka Uk la at tvrtyra rokam prv4
bodu as Doladovol aulátka aa anumt WA

by cbtl arb mohl putlt vtoa blvl al dla
amioDvy m na van a přijmou aa iaUa kdykoli-vl- k

Tl roidlU aa potamky dle Dfaol aa
oamdaaatky
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Omahy ia ailral ooy od IOO do )00 aa akr
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▼ "fiálavt" v Bonth Omaia II atlnni Mat
od Cadahy nakladiraa Bán hojoj vyblr lol!
? dbI od 1'joo do 300 prval aplatka Jn 0 M
aab víra dla pHnl oaliUk na dloahý laa aa
II iplitky Edo olioa HavlL iimnil do irvnl
(platoa po orly rok nla na lot arlamt Jaal ko

Han a BeJkriaiJloh pHdavkl k ao Omata

Viacbaa UnVn natatak lni dulal futm t

ba proatyn a katdy obdrtt Mrncaay dad
Bia ta aa poaamkovlho Jadnatalai

JosefKavan
a400J lit ulloe Ontuha Ifb
Ofllrei V aoith Oaaaa a lonUk lm

aa M al — V Omaia a d Joaafa Movika 1311
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m do Urna k J Milonií panu mark

hraběti"
"Pak ovtem neomllme ae dřin tfi

zde tdrlovali" pravila paní
Na to obrátil af pan l!uek a otát

kou na pana Arkleba:

"Co je toa tím odpotí-dníke- zem

akfm Odvaneikým ra kterého mne

tvoji lidé lapili?"
"Je to zeman ubohý který pro

dluhy pozbyl oteckého atateiku a

nyní nemaje z čího Živu býti a tova

ryši zlotřilými ae přátelí a poceatné

znepokojovat! [očíiiá"
"Dlouholi koná jíl avé nepleché

řemealo zákeřní?" tázal ae opít pan
udí

"Teprvo na podzim počaly o nčm

pronkakovati jHjvř-Nt- i že je lapkou a

drží a povaleči"
"Jaou proti nčmu důkazy?"
"Pokud aám vím neni nio doká-

záno" odvétil pan Arkleb

"My ovSem zde v okolí víichni

bedlivě alídíme po vnech tčch kteří

by mohli býti kra{i naSemu na ákodu

a tím zločinnou práci jim kazíme"
"Snadno jsem tedy mohl padnouli

lapkAm do rukou" řekl pan Bušek

"a pak by J M pan markrabě a pa
ní markhrabénkou dary císařovy
ovíem nebyli doatali ani moje děti

to co jim z Prahy přináfifm"
'Také zítra hrozilo by vám nebez

pečí a proto doprovodíme váa kua

ceaty abyste jeli bez obavy" řekl na

to pan Arkleb

Ze byl hoat namáhavou jízdou
unaven a jcító dlouhou centu měl

vykonat! odeáel brzy po tom na

lože

Báno jeStě za úplné tmy vydal ae

poael na delší cestu k domovu

Pan Arkleb ae synem svým Heral- -

tem a čtyřmi ozbrojenými paoholky

přichystáni byli ho doprovázeli
Pan Dušek poděkoval za přátelské

přijetí a pohoštění a paní Eliška

vzkazovala pani Anně a Lelekovio

upřímný pozdrav a přáním vieho

dobra a zdraví

Opatrně vyjeli x hradu

Venku byla zima

Sníh ji] sice přestál pa lati ale

cesty byly zaváty Vál ostrý aever-n- l

vítr Lesy byly amutny a nustv
Z počátka nikomu nebylo do řeči

xe bolavé slzící červené a
Zápal Otlj zanícené oči zhojí brzy

btttrmn tlatá nuuvna oc f I5e

Vypadávání vlasů SJ iy%
vyraženiny zamezí tam kdo pomoc Jest
možná SaterůD illitcl vlatti ta $loo
Kdo chco inítl vinny hebké a Jemné

tomu ae odporučuje krásné vonící
íkverota pomáda na vinty ta t5e

Bolesti zubů 11%$
ky proti boUni tubA ta 25c Kdo chce
míli zubv čisté a bílé a pevné dásné 1 li-

bou vfiníz dst ať si koupí íkverůvprdiěk
na tuby ta 2')C

kříže bolesti v Jednom
MrZCIUnil místé křeč a revmatla
mua i zápal avtlů bolesti v prsou a v zá-

dech odstraní íkverota Hojivá ndplasC Íi
fUiitr ta 25c

RozpraskanéAlůvyrážku po holení hojí Seterova růloté
matt ta 25c

irít rychle a Jisté oostranf Sa
11 OKa verův niiitel kuřích ok ta

23 centů

Majetníky dobytka
rftvjlNtl hojiol Unlmoiit ca d"n xnamenltl to
niořiul nr fconS HnvrrAv ltvf priiokratO
2V) iHvvororu Karboluvou ninať pro doby-

tek na riny a boláky ta Wo

tkr Ifto Jou na ptwlpl rlech oboho
doch s léky Kda takovyob obohoiia není tam
hiI4iii Jo liHmo no niptvau Kilo poilo 6(!0
infta al vyliratl ItikA ta t'00 Eiprcaiié nikdy
nevyplácím OiHihoiInlkAni dám alulnl vbody
hoverův vlunteniHrk kalendář roidiviti Jit
katili rok Kdarma 1'miUn na ohjcwlnivky
niimf hf t tRnliiiy nmiHnl Na kaldlm obalu a
na kníté lilivl jest Jináno

W F SEVERA
tunlKr? lékcéVnaikE

CEDAR RAPID3 IA

EapoJU 8eerovy léky
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