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Rány a boláky
Vnloy odřeniny vředy bnln boláky boj!

Rámuremn ifiMC ni ránu n hnbMf i mt P'
Mwf t&toosvčdčila ee vžkycky kaM JI

P_Jlf lotnf choleru koliku £alu

IrrujcIII deční křefe boleítlTitřo- -

vách aránót ítrer odstraní rychlá a típlai
iSetenJj fci proí choleře dprqjmu

Ba 60 a 25c Odstraňuje bolesti při mS
aíČBÍm toku

zastaralou zácpa a bolesti
naiaril blaTyzlatoainu žloutea- -

xa ílut ikTrny ▼ obličej! nadfmáni zá
aX wl1nK I I X 1 tí t

Xa£dá žena by mčlazkusítl tohoto lčku
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Jaboif i trbnutl odstraBaJa
Směrová ialudetnt hořká ta $100 a60o
Znamenitá f!1ipl vitiSff

8TrabL?fbi°aŽDÍ2k
aeterota mok proti tornou a tyralmindm
za 60c

Xiltpai OCI zanícená oři zhojí brzy
Smerota ilatá mott na otl ta tSe

Vypadávání Tlasů g 7"
ryrazeniny zamezí tam kde pomoc Jest

Kdo chce mft! fiaty hebké a Jernoí

Severoea vomdda na e£u

Bolesti zobů SSSřAÍS"4
jřrřť ioioní fuAfl a 25c Edo chce

mfU zabj čisté a bílé a perné datng I li-

bou vCmíz riit af ii koupí Seterůvpráhk
M uy aa 25c

Strženlnu XftteMí
mua l zápal araio bolesti v pnou a t tidech odstraní Směrová Hojivá ndptatf &
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cehilt b iák'nfi Mvalv zemi a há
rolu nrtui#fiý blabobjfl 0ec fJht

nyiííkdyl Vii-rav-

provedena a a--

je v tini jako nebílo nHiltj za d ly
ochrany relní iievětloil ť:aii-- v

oliv proi Irn jirr--i slibovaný tl
Kobyl neJxUnl pruu ten bUhl}(
ktert jme méli tmiiel anil mail
l lik d !

pravdomluvnou a pi
ctlvti aby doznaly l txt y gá--

sady l'm'krlieké nevedly k libo
vánému cíli Naotmkabv t ru urně il
stav (t t měli omluvu klatuu opét
jako po vík i biia dřívějií a svs
lujl iriu na otszku míny Kdo t

schopen čtení anglického a bUdá

poučení o tlxce mřity ve vecl
směrech tomu cdporoucime čajiid

Sound ťnrronry
TýŽ vychází v seíitech knibověho

formátu polouiřuícnř a každý sfiit
obsahuje celkové pojednání o někte
rém z předmětu k míně se vztabujf
círa V druhém ročníku vySly ná

sledující spisy:
Nalionat und State JlndsUo

race White (10 stran1
2 Cawttlkm llank-Nv- te Uurren

cv h Carroll líiot (10 strun
3 Jlimetalmn in tlistory líenry

Iiotnis NeUon Í10 hlrani
4- - The Worlh Currenciet Hicbard

ť IKttwell (24 stran)
6 Nm York Jlank Currenv

L Carroll Iloot (24 utran 1

6 7lie Vurrencu Famine of 1S93
jonn ne vvm vvarner [20 stran)

7 1ie reoplťi Money Wm L
Irěnnolm stranl
8 Sotch liank Vurrencu (12 str
0 Our Paper Cutřenou m it it

„!'una at ti tenould oe WIodswurtb
(10 stran)
10 Stutei as Jlankert L Carroll

Ro'it (32 stran)
11 Ovinut Financial JFooL Hora

ce White (20 stran l

12 A finitnctul Catechism Fred
Perry Powrs (10 stran )
7J Alexo luiialand JSank Currnm

Current Itedenwtirm Deveíonmenlt

u uarroil Koot (32 stranl
Vftechny tyto sešity jsou k dostání
sice stoií každí sešit 5 centft and

celoroční předplatné tlOO když se

nopise na adresu:
Calvin Tomkins Seo'y

8ound Currencr
62 William Str New York City
Nssim odběratelfim novým i ta i

rým kteří nyní své předplatné zašlou
mflžeme poskytnoiiti kterýchkoliv
pět z výse uvedených sesitft tdarma
když si jich za prémii přáli budou
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Každá rodina ve Spojených Stá
tech ví Že Severův Balaám pioti
plíoní neduhy jest neilenéím nro
stiedkem proti kašli

Odporučili

mohu svědomilč a též odporučuji
všem kteří trní nechutí k lídiu a sá- -

cpou užívali pravé Trinerovo hořké
víno neb jem jej sám užíval a uží-

vám dosud i v roé rodintí co domá
cího léku a břesvědčil Ucm ae In

m '
l° VfiImi dobr ék Proli žaIa

:íMUÍm De0C!m "fúzuje cbuf k

iinir úctou

tl Vái lávoví di tváM
"Vidím tl maďk fit ubiíMI"

pravil ittřfw rol i Uho ) tisnf
n Vás VMrj

♦'II íiení Pani inálf mojs
tál# stát soulsns J#l (tem'

Jí 1 řilííiio
"Vbňhk taní" fkl II-fí- M kél

by jí hhh v ntltt lm aUhěit

aby Ttohla povttstl § Uít na fíml
n tolik pIi jíl itfl artil naleiá

tf A ohfro !t také Ir klert
i lky syftovské ve tím i v um
bdíl na l ní a ti#i nl trpnl
J#jí"
"A ntvidám Btdíjd v loil

BMravsnr dokti l btt l míli dni
UI-- " odvftil na to Várlav
"Jtdo sem alyth tvldllo s!an

fntié ml paní uty A tit sljlím
nsmile dojat i stav ! ( ne to
lepíil Iljilo mým úmyslem ratstf
viti li ale kltl jm tvělél d

lb i Je !f hoře nevím mam li

k nf vyjiti"
"J přilil stála a tlmO stále v

mdlobách"
Pak odložím návitlvu svou al

ía-- pfcnob le se pozdraví a já
vrátím se trvale a vojny"

"Kdjbjs před ní předatoupil ve

válečném odění zlo by to na ni

jisté plsobilo" pravil Vát tav

"Vil dobřř jak hořce oplakávala
mého zemřelého oue blabé paměti
Byla vždycky ženou statečnou ale

kd) J Ji přivezu mrtvolu otcovu v

plné zbroji pokryto'! uschlou krví
tu oplakávala bo jak víš po dlou
nou dobu a od těch dob má odpor
k vojnám a odění válečné ji vždy
ekv rozmostní"0

"Pravdu díl" odvětil na to Be
nei

"Pro její nemoc nebylo ovíem
ani pomyšlení abych se vvdal
tebou do tábora Jeho Milosti král
a pána našeho Jiřího nebo jako

jediný její syn povinen jsem u n

setrvali do úplněbo leiího uzdra
venf Ale i kdjby byla zdráva
bránila by mt zajisté vydati se do

pole kde smrt nenadálá čeká na
válečníka Znái mne bobda dobře
a vli také že nebjlo by mi nikdy
za těžko ale bylo by mi radostnou

povinnosti cbopiu se meče pro
rodnou zemi a milovaného krále

když hrozí jim oběma nebezpečí"
"Vím to dobře

_
milý

"
druhu mfti "

pravil Jieneá vřele "vsak je také
mu našemu viech zdatných paž

potřebí aby tu vetřelou cbásku ze

země vypudil
Věř nebyl bych nikdy posled

nim"
"Věřím jako té znám"
"A co je nového v táboře?" tázal

se Václav
"Mnoho brachu že bych měl do

noci co vyprávěn" řekl Beuel
"Povím ti aspoň to hlavní"
Po těch slovech skočil a koně a

veda ho za ůzdu kráčel po boku
bratrancově

"NejpřednějŠI novinou a tobě za

jisté milou jest že král nái miln

tivý vyzval uherského Matváie na

souboj Maje lítost krve nevinné
záhub kteréž s dějí a chtěje to
tavili vyzval svého protivníka k

boji rovnou zbraní a v rovném odě
ní Ale Jíatyái neuposlechl vyzvá
ni toho také nesvedl a králem
pánem nažím bitvu do čtvř dní
Odpověděl králi Jiřímu pohrdavě
že před ním vždy utíkal a také

nyní že poběbne Té urážky ne

moío krkl Jiří Matyášovi od po-

Stltl"
"Bohdá že ani vt královi vá

lečníci nedáte pána svého haněti
nebo urážka Jeho Milosti je l vaií

ponanou" pravil na to Václav

"Viíchni jsme tebou jednoho

smýllení" řekl Benei vřele "a za
nedlouho jiatí se ukáže kdo z bo--M"'

jiiti bude utíkali Voko uherské
w - i

lalí tPťf ll iimálin mlařa Hn 1 1

ZA NEMOCI MATČINY

I'řI žeretn rpno¥ho do
Mu Í'An lito tl
tího v ?frkotiríth nedaleko mi- -

U Tiioova na Morav! jinoch a

ablril t volntm krokem tol alin

nýtni ttromjr k teto Centa )!
rotjeiJěna a po dloobjrb dcilícb
bbtivi Jinoch VrkM po mezi
vedle polí t nich! obílí jii bylo
klizeno V patách za ním vyU-b- l

e vrat dvomkfcb itfhlý obař a ve
ele pospíchal za svým panem
ťřibřhl al k nřino očichal jeho'
roku jako by cMřl na tebe opo- -

zornit Ale mladý p4n hrubě ni ho

neviírnal ubíral zamjiico tvou

ceitou

Uyl to itatoý jinoch v nei

krásnější dob§ iivota u věku dva
ceti let jarý ailný alaině uroitlý
ale zamlklý tváří vpadlých OM

jeho jako by zamlžené hleděly lbo

"tejné kolem aebe ratrnč neváí
mal ai ani bohaté úrody která ne- -

ialeko ného na polt jeáté atála a

vydatnoa lefi slibovala
Obař předběhl ko zaskočil na

atrniít slídil po etopě ale bylo
patrno že to cmí více proto abv
na atbe pána upozornil nežh z vro
zené žádostí po kořisti Neboť

když pán jeho nadával nikterak ca

jevo že si ho všímá vrátil se brzo
k němu na mez a kráčel zvolna za
ním v patách
Ubírali se tak pomalu mezi role

mi Slunce sklánělo se z volna ku

západu ele zářilo jasně a hřálo
silně I'řes to že pršelo téměř ob

den byl vzduch suchý teplý a nad

míro jasný
Po chvíli zavrčel ohař a kdvl si-

toho jeho pán zase nevSímal při
skočil k němu a dotekl se velkvm

čenichem svým jeho ruky V tom

již také jinoch uviděl proti sobě

jezdce Pohlížel tedy pátravým
zrakem na něho ale pro značnou

vzdálenost nepoznával ho

Jezdec jel dosti rychle Bvl
oděn ve válečný ústroj nebo z da
leka třpytilo se na něm lesklé

brnění ťro horko měl těžkou

přilba ocelovou s hlavy Byla
opevužna na hlavici v předa sedla
A ta ho lil mladý ebodeo do- -

znal po hnědých dlouhých kade
řfcb a radostně se usmál

Také jezdec již věděl koho to
ma před sebou a pobídl svou hnid
ku k rychlejšímu kroku

"Vítej mi pane Beneši!" volal
na něho ebodeo z daleka
"Jsem tomu velmi povděčen že-

setkávám se tebou pane Václa
ve' odpověděl jezdec na ta
"Jede! z tábora?"
Ano přímo z tábora Jeho Milo

sti krále našeho Jiřího" odpověděl
Jíeneá

"Je-l-i jil po vojně?"
'O toho se tak brzv nedočká-

n#" odvětil tázaoý Není dlooho
jsitě naděje že by nám samou ne
činností mcie r pochvách treza

íl
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