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A To několik jil dul byla HlaZena

velice znepokojena Mřla

Íovakova a ta se jl
ni ztratila Mařenka
V'IJt 2 J tfui Hama vinna nebo

olta ii vzpomenout! kam ji v

Ali položila Chvi la e strachem

ontjílcnl na tnatkn al zpozor-

uje Jí chybí rodinný tento řperk

fl ta byla skutečno rodinným kl-

ekni Matka JJIalenčina dostala
f své malinky lilalenčiny babio

A když odrostla darovala ji své

jří sestře Anežce teto Illažcnci--

Teta darovala ii naší milá dl
e

kdyi jí tato uk&zala avou

'ni zprávu na níl velmi dobrý

_přch jejt ve škole bylo lze v- i-

ř
íjlaženka umínila si že nepřestane

{cenou vře hledali al ji najde
iU dobře že ji nikde neztratila

o nikde založena nebo pohořena
'Afala že ji nalétne snad matka
%k udržovala ve všem vzorný po-d- t

i byla by rada snesla i nebe

ejsi domluvy jen kdyby ztracený
''k ae nalezl Ale matka ho o ni

} nezmiňovala ba ani ni toho ne- -
že je Blaženka bez lito oz-- ♦

Ínala

to dívenka nepoufit£ia brui o

Ali ani na chvíli Stále ji viděla
a to velmi heeounká holubička

Jící pomnřnek v zobáčku

ím déle ji Blaženka pontrádala
1 více poznávala jak velikou má

jednoho dne potdala ji matka ke

pci

plaženka bižela honem ale venku

itrŽiíti velmi ne lekla Potkala tu

Inadání teličku Anežku od níž

lacený fiperk byla dostala Víechen

na strátou jeho náhle ji uchvátil

}% ae do ptáče

--jeta polekala že snad se atalo

jtřntí v jejich rodině

Teprve po delíím dotazování se

ženka tak daloce vzpamatovala

pohla odpovčdíli co se ji pťiho
SkrouSení te vyznala Je je

ÍK strátou tak vzácného šperku
fSilo ji ie so til teta nevadi- -

Neplač když ji ho neztratila

vde venku ježto ae nalezne" řekla

Vů nikde založen" pokračovala
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tllfýřli Tltrt v feihaVli i(li)tiij
ifll(M ht!nJIr t

bulka ku ktffi im Mfiji4 h ý

tír-- rrna u oblH utltltitu (hfrlm
lulky vlkt# vlfln při) a frpkr
puk výin ii brmliofA mliii Jrt v

lirklolitrerh — u totllii píiliiýrli
(vlákno prt!raii4 a t

j
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Otrtttií iilstovanl rostliny zaujíma
ly plitím fiíH-- J bn fili o Z pi t

puily a nálfejí k ni ni mak cekaokii
klen zelenina atd
Iuka zatijíuisjí plnclui '2J0II ba

a vydala v rotu m celkem 7H1XH7

t J 1 metrických rentu píce z hektit
ru kdežto roku IhícJ Wri2'H metr
centů t j 2lit metr centA z hektaru
sklizeno

Co ilo výtlžku plodin jeví se pnmlr
ťihrnných výnosfl z roku iswt u porov
nání se sklizní prnrnlrnou a se sklizní
z r lsirj Jitk následuje:

thrnnf rfil-lv- ? hoki l neb nrtf cnl
próniř-ni- í roku

Iruh plolln Rkllint C m

VitnUt AVI22i 4 0m 4K!9 2WI

ziio vam twza toiafia
Jvfmvn 6WI7RTS H03! 8lll75
Ovm I04-I9W- llTl!'Jll a40Ua)
lirmnlxírr 82a(WS 43im729 43'K)6140

Cukrovka 25Ma 0yJT6O 32JATH77

J(t 7W07H 8II3MM S8mr7

H(k SM4I VMM1

Z toho seznáváme Že celkoví! skli
zen roku 1HD3 proti prftmlrril (IHH2_

1891) u pfienice žita a u Ječmene

ponlkud u ovBa jetele a řepky však

velmi znační klesla naproti tomu pak
ti bramborfl a cukrovky značné stou-

pla
K lensímu pochopeni a porovnáni

uvádíme že hektar Je skoro 2} akru
(1 2471 a) hektolitr skoro 3 buále

(1 m 28375) a metrický cent lili sto

kilogramů 220 liber (1 — 2MM8)

Hod Inní poklad

Z mnoJntvt bezcenných lékařských le
táků a pBinlIetd ozniímkových Jimiž
ncjnovejwl dohou zemé Jest zaplavována
tvoři skromný list zvaný "Svitlo1' tkly-hodno- u

výjimku
Svétio1' vydává Dr P Fahrncy v

Culením Ili v zájmu chvalnó znáun-li-

iecivuuo prostřeilku
' Uru 1'etra llo

boko"
"Svřtlo'' zinkalo si u řetnrho kruhu
vrtlo McnilřNtvu veliké dfivrrv nro gvoio

a vážná pojednáni o ztíruví a
1aná v sloupcích Jeho obnažené byly jíž
tisIcOin ku prospeeiiu unsiiii jeuo jeni
rnzny prostonárodní i uzm-cn- a ziuir

nuje v sohé li'cen( mnohých chorob v

tťlu lidském dědičných cenné pokyny i

Jak zachovali si zdraví a nabyti ho pak -

nás opuHtiio a v poMcd Wdfnímnoha osob Jež "Ura i

uzdravilo'

Mulý ten IÍHt Jest doilsta rodinným po
kladem který jxizorneinu řten tři mnohý
dollar z rtctft lékařských a lékárnických
uřictří v téchto dnech nákazy vfceobnené

kdy chřipka neštovice a Jiné choroby
tuk tuze bují 1'oalání IíhIii toho má v

noliř vskutku povahu samaritiuiHkou a

vydavatel zve každého bez rozdílu povo-
laní aby Jej v dobrém dílo podporoval
Doktorovo vybídnuti nnspočl vli snad

'

na nějakých Jalových a mělkých amýMe- -

linu uiiu jnv IIIIWIIJUI ip j
udáním muže jenž sám uennavne prnru

- '

JU I (lllu Ylim- - in iiiomi '- -

třebovati" pí5e dr Fahrncy ve svém lÍHté
'

"Koho nonohánf touha nrosnéli trpícíinu 1

bližnímu svému nechť zažádá a opatři
si Jednatelství pro Dra Petra Iloboko s

tím úmyslem pracovali neodvisle od lé-

kárníků a tch kteři maji interes V pro-

deji obchodního zboží"
Hmlo' zaalňno tnulo npuio zuarma

každému kdo zašlo lim'-n- a adresu svou

vydavateli Dru Petru Fahruey-o- vi 113 - 1
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koupí llky Severovy Chraňte ae

léka padllanýcb!

vlh dřulni Mim'i 40t tAmfch

předpU li nejí ďm4 I
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ZA 21C

ibdeMl hlavy
nervonoHt' Imrkimf loU-st- i ner-

vová Jit5 a rj hlo vyléí í

81oo "TrinM n iia'r4ra ilctl i- - tirnk-x- i
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ihIoIod di nJl' iíra (irotfdka im4 pHrody
— lhal

UUm pro Tťtmdtium bolmt t videch
atd atd

Mukl odkopnfol plil la }! to n]t iill pod-

por pro liliiati 1111 )kou kdy ikhiIIH Itádl

Vánt potlm dll MvlrobiioiiU na

A'n prmlfj u márniki N' dril-1- 1 ) Váí Hiír-ni- k

p Vím bo m tlW
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TPHKis-i- m Ambiver Miihu

fll AniíOC rotojitM-iauuiiui-
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nejll oitrnU Nnl

DII f)C poutlUanlJi dDbormkkokuHo
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Junt 4I kofaUta na aU Ob- -

r„t í&Lámika - Dkll li nemá

11 " w

obohodulkS kteM Jl tála drilt

MCIIARPHOK PltUOj CO — Omaha Noh

E E MICCE CO — Omaha Nb
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MoFJKR FOX — AU)bln Kana

CHUUCHItX 1lva CO — UiirUnKtnn Ia
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V ~A
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ladlnl lailiiatí1
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Pozemkyna nroilřl n vilkíi:ti I malfcli kum-el- i Po
iiMiink t cldlirí a má IioIiwihI ilolr vod v

TéA mám Ikolkii nlmnlniJU!! víoi ky ncjlopil
druhy mru mu tuioXťiiou v rooo i

j r i i n ni
'Tiu ieini Pwijrht lliitlt-- r ro N ť

na ao vujoo ponza
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Mlj tiářftv Jaroolav IM odpote
te ikoty D istal od matky svali-

nu ale fit mll ve tvltnici ani chvilky
stání

Po chvíli vybhl ven ftel rovni

:a mlýn kde byl mlýn

Uylo to v liml
Viude venku ležel sníh

Na rybnič byltvr-- l led Jaroslav

se na nim rád klouzal

Také nyní tam pospíchal aby ožil

zábavy
Mrzlo ale a toho si Jaroslav nio

tifdflal Víilcl že se klouzáním

brzy zahřeje
Na rybnico cekal na ní ho již spo--

lužák jeho Václav Klouzal se spo-

lu dlouho a užili při tom plkné zá-

bavy
Led byl rovný a hladký
Dobře se to po nim jezdilo

Za malou chvíli bylo jim teplo až

tváře jim zčervenaly

Pojednon potkala Jarotlava neho

da

Nohy mu na hladkém ledl uklou

zly tak že znenadání upadl Svalil

ti! vatse na znak a unoun se uo mavy
Zabolelo ho v týle tak že tlžce vstá

val

Tím ho přešla další chuť ke klou

zání Sel smutnfi doma

Ve evltnicí usedl do koutka a po
chvílí sahal si na hlavu Mil v týle
bouli

Matka brzy zpozorovala že je
Ja-ronla- v

smuten

"Co je ti?" ptala ae ho

"Bolí mne tuhle na hlaví" řekl

na to Jaroslav a ukazoval do týla kde

mil bouli

'Co ji to udllal? MáS tam bouli"

řekla matka

"Upadl jtiern na ledě" přiznal ae

Jaroslav

"Nemll jsi tam chodili" kárala ho

matka

Na to mu dala na bouli chladný
obvazek

Nechoď radji na klouzalku aby
se ti nestala nlco borfiího" zakovala

ho matka

Potom přiáel otec do svltnice

Když vidli Jaroslava se zavázanou

hlavou ptal se ho:

'Co se ti stalo?"

"Upadl jsem na klouzačce audlla- -

la se mi boule na hlaví" odvltíl sy

nek

"Pro5 jsi nedal na sebe lépe po-

zor?" vytýkal mu otec Potom do-

ložil:

"Každou zkuSenost musíme si nó-lí- m

vykoupiti Kdo nikdy neupadl

nenaučí se po ledu choditi na tol po
nim klouzali"

Boule ztratila se Jaroslavovi za ně

kolik dní a tyla

Jaroslav klouzával se potom jeStS

často ale již ho více podobná oeho1

da nepotkala

chválí v

!ri1 cnoicru1 koiiKU zaiu
rrUjCni defní křofe bolesti v střo-vác- h

azán t stíev odst raní rychle a úplni
Srurilv Uk proti choleře d průjmu

zn M a 2e Odstronujo bolesti při mě-

síčním toku
i_ _ i i

mw i f znsiaraiuii 7uciii a uuiubli
Jialaril Llavy zlatou žílu žlouten-

ku íluté skvrny v oblifejl niidvmánf zá- -

vrutó a mdloby I nemoct ?en leel vytecny
Sereríio Životni IlaWnn tu 7ůc

KuZdá Žena by měla zkusili tohoto Jeku

bolesti žaludku
XCCllUT K jialll nezáživnost a

slabosť l vrhnutí odstrnnujo
M vrrora iuwiiefhi horkd m 9100 a buc

Znamenitý sílilel VBtáíl a po nemoci
a rftznó koíní vyrážky i liSejo

SvraO hojí rynhlo
Sérrotní Mu!' proti tvrahu a tyruleninám
za roc

fí til tM holnvé slzící řervení a

£apai OČI zanícené oél zhojí brzy
tkrerotn tUiUl maVna ofa ta Sóe

Vypadiívání vlasů £
vyrnženiny zamezí tam kdo pomoc Jest
možná Heterňo tílttd ttutlí ta $100
Kdo cheo mít 1

vlusý hebko a jemno
tomu so ndpnrucu jo krásno vonící

iifrerova pomáda na vtttny ta £'c

BolCStl ZUbft sírtíS"
k if pmti InUnl subil ta 23c Kdo chce
míli zuby í inté a bílé a pevné dásnS I li-

bou vfinl z list ať si koupí Heverův prdisk
na tuby to 25c

kříže bolesti v Jednom
MrZCIUnU místé křeň a revmatls
nuia I zápal svalu bolesti v prsou a v zá-

dě h odstraní iSeverova lfaiivd náplast' íi
flutitr ta 25c

i -

pysKy ruce ura
ItOZpraSkailO noutvář opruaonf

vyrážku to holení hojí itexerova růiovd

maxť ta 25c

ir rychle a Jisto oost raní
lilirl OKU ter&o ničittit kuHeh ok a

25ccnt5

Majetníky dobytka fRřJCT
rAvJlMlohojlef llnlnirnt saftun ananinnlléta
niaxAnt pro kmiA HoverBv loflvý prek tn 50

a iťai a 8'Vrovii Karlmlovou mať pro dtiby
tuk na ritny a boláky ta &uo

Iiiky tylo Ihoii na prodej vo vhi!i oloh
dcli a Wky Kilu takovýelMibehwlu nent tam
nimíiam je přinio im Kle polo
niftíii st vybrali lékft a !0O Kxpn-s- nikdy
nrvyplaolmoiiohoiliitknnl dam aln vyhnily
Hivcruv vlaaleiiecky kulendař rowlkvAn Jet
kaJSiW rok wluriiia ťenírn na ohjmlnávky
mimi ht raslnny naphil Na každitm obalu a
na kilAlii lAtivt Jest Jména

W F SEVERA
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