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7zvon k smutně trnka: "lojcc kteří na lodích od Krumlova V Jisi ( m zavírají vždy o po- -

iída! to j bída!" A tato bída by- -no Vltavě vozí tuhn: "lloíi má etinacu vwcny maic tuu uo jar-
-
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cha přihnav pastvy postavil Dr E HolOYtchineriiiiiiiu ivmnučitelovi do chléva místo krávy

býka Taní učitelová dělala
český lékuř

Tíď o piiii firíři
koráiu 4J!i

{rot rťte tálkjr relé

pTaiiia roku trrkiilřU: l
obědu knedlíky a majíc na spěch Ít základem

[(Hry ídravLVy
lou unavenoktotpa
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Jkžova Malího kolomazníky z

Žova ViLicfHo (u VoŽice) a Kosto-- Trhlou I43H

třebuji mléka skoč mi starý tro-

šku pocvrnknout" Učitel po-

slušně se odebral tedy do tmavého

chléva namakal potmě kravičku

a chce dojiti Ale mrcha kráva

SEVERŮ f BALSAM pro jilice

3S S ctV iiUirnft V tinlwnt lid 10 do 13 hod lit finomlatské hapousky — kdybychom je I Z ili MtMiiiii a mi 7Uo !

hodili do jednoho pytle a jimi za Ohj dlí v Čísle 1I9 Center nllff
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v láJech bý-
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ledvin tlb-tiž- e

močení páloni Kravku vše-

chny choroby ledvin a niěchýře

vy lěcl

Seterflf Sllitel ledrla a Jater
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ženských nemocí $ioo

Jkzovaj —Křupa
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rozhněval se učitel "však já tě

skrotím" Otočil si tedy konec

ohonu okolo krku aby "bestii"
skrotil a abv mu nemohla šlehati

nuií řrríf a Krufd

Dobrým měřítkem zdrávi jent
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Vili w 1 tj po nemoci
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ŽaludeČni Hořká

fc' ěbtt byllaný lélu- -

30c a $100

Holektné zoubkování horkont bo- -
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pokoj odstraní

SEVEUŮV TlSlTEL DĚTÍ

UtlSí uspi a vyléčí děti

JS ______

V JiCíNř: jest asi velmi zle po- -
U bydli

do očí V tom však milá kráva
ně vad ž tam žebrák o posvícení 53 již 20 n!M lIiž St Mary Are

jako kdyby do ní vsichui ď?si Tlron 1217
urnřel hlady

vjeli dá se do bzikání a počne
Na sousedském divadle v Jfuiřrejditi po chlévě až dvéře vyrazi

OMAHA - NKltKASKA
T Mluví řenky

(u Vysokého) provozovaly Se kdyla a na náměstí vyběhla táhnouc VLASY hutet jemné
lesklé dodávají

si pašijové hry při nichž se při- -za sebou ubohého učitele jemuž

DrGalbraiMLordházely zhusta směšné výstupyse byl ohon okolo krku zadrhnul

irřrTnV zácpu nepravl--

I K I i"0 tollee
f L 1 l I ibolefctl kolem pa-

tu nadýmání vyléčí úplně

SEVEROVI PILULKY

pro Játra

asc

Jfc oblírčji krásy Chcete-l- i ni je
uřinitl a udržeti nalex-f- Z

nete nejlepKÍm lékem

§ÍÉ SEVEKŮV 8ILITEL VLASŮ
Jedenkráte teŽ provozovali kusZde teprv se objevilo že to neby
Vzkříšení" Ten co dával "Je provádí prakci ranhojičskou

a léčí ženské nemoce
la kráva nýbrž obecní býk a sou

žíše" náruživý kuřák použiv ma 5oc a $100sedé zvěděvše oč se panu učiteli
Office f 1'axlun llliiek na roli a 1(1 a

jednalo dali se do křiku "Mlíko lé chvilky v meziscéně zapálil so
Severova Mat( proti avrabu aFarnum ni Omaha Neb

Jm tel k iiniťf ní kiliKli-ii- St Jo !holaní! mlíko holaní!" Zdali Severova Zlatá mait na oři
odittrani každý zánft o"i 25c vyraženinám vždy pomflže 50c

bě dýmku a baíČil Najednou
však volali jej aby šel vstávati z llh osledkem této události býk octnu

se v Jablonétn na obecním razítku mrtvých 1 pospi&il na jeviště a

vstával z mrtvých — s dýmkou vnelze nám určitě pověděti Dr Rudis-Jícins- ky
ústech Jindy opět v kuse 'Umu

&r Zvláštní leky ca $300 poSIcte-- II popis nemoci

W F SEVERA
1Jan kov (u Votic) stal se smutně

čení' když týž Ježíš v zahradě
památným bitvou kterou zde cis

ČKS kýJetsemanské se modlil a jeho syngenerál Goetz roku 1645 svedl se

právě na tom stromě seděl podŠvédy pod gen Torstensonem
lékař a ranhojič — CEDAR RAPIDO IOVA %bitvě této císařští utržili hroznou kterým on se modlil a k němuž

zraky upíral událo se když otec
porážku: 6 generálu 185 důstoj

V ( rete Sebrpronesl slova: "Ne má ale tváníků a 4118 poddůstojníku a spro
vůle se staň!" že syn zcela hlasitěstveh bvlo nm zajato mimo to

prohodil: "Ale táto vždyť vy Ordinuje v lékárně p Fr Neděly'
měli 4000 mrtvých a raněných

neposlechnete ani mámy natož I tmkkon aa
přišli o 45 štandár 32 praporců

Ilambursko-Ame- r akciová paropl spol26 děl a o všecka zavazadla Špat
ná tedy poklona řekne-l- i se o ně Ze Schuyler Neb

JíUivŠií prodali svéjarmarky a

kdvž potom viděli Že tím město
Přeplavní reny:

kom že pořídil jako Kec (Goetz)

Jankova Dr LHSixta
1

trpí újmu bylo jim toho líto
o parolodích expresních nejrychtejSÍ jízda přes moře za 5 dní ai h

vypsali cenu: Kdo v Jílovém zaKaždý z Javorníce je s třinácté
ČESKÝtolik a tolik koupí Že dostaneíkoly A jak to? Inu do Kyeh

Z llitmtmrku
do New Yorku:

% Nw Yorku
do Hamburku:

nova nad Kněžnou měl k soše
Po parolodích expreBsiilch t350porci prčene a maz piva Ale nic 1 v 1 v

naplat nikdo nepřicházel Co ICKar d TtlMHOJÍC
vEalr nriiinili IflnvStí? Vvhnall

Mariánské dovezen býti dlouhý

1resp vysoký kamenný sloup Pře ' I aváwli íirému olncentvu v znimt teel
pravjílelných ou

Union Unie I27IW tW50

llaltlniorská linie I2700

baltické linie do Štětina 12700 re h třtinu I340U

vsecnen svoj uonyien na r nu v „ hurb-- r umuIU a kmt na -mitáno sem přemítáno tam jak
Dřivézt a nepřerazit? Nikdo však kdež jeden druhému prodal BVOji voláM kaWému pomul lklké hliajidmu

krávu a pak sli na obecní útraty ikiuiu PorwiBi aoM mie4 a poi
# poítr v HolIiinWorktt druhem líonchoitl

nevěděl si rady až Javorničtí se
dláci na to kápli Nastlali slámy Jisi a pil uruneno unc si Krávy r 4]Am

Ohledně přeplavu hlaste se 11

HAMBURG -AMERICAN LINEvrátili a iedli a oili do "íarmarku'sena hrachoviny a podobných vě

zase NeŽ ani to nemělo dlouhé- - — Úplný seznam knih v knih- -cí na cestu a tak —slyš světe! —

sloup p teti na saních šťastně do
- i i i )

ho trvání a když jídlo a pití do-- kupectví Pokroku Západu zdarma 37 Ilroadway 1 vwwmnt itij1

ipolemmll
X W ror Ramiolph k UHalle Street

( Iiiratfo UllnolaSew l'rkRvchnova přivezen byl W dva Slo bylo opět po v§em Teď tam l Dopistc m o něj-


