
Pro stůlum
gi Z přátelských kruhů jg

in

Ti kdož dovedou oceniti výborný atolnl nápoj
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půjčky na mikíční iplátky 1 pří

piauja k dobru dividendy půllctní
při 6 procentech ročné na uapoře
né obnoay Elogantn5 zařízený HOSTINEC t

kdyi nijaký ten milic na ial

oddech v práci tu pro velké (!m
mainou v(dálenot iaa ae nello

Ityl jaem uf pořádný klacek když
mné matka domlouvala Ž ae ne-

umím ani podepaat Já re trochu

přece zu tydil 1 umínil jaem ai

la budu le utít ieiky it Také

rm le do toho puatil matka mne

ulila 1 llo to alce pomalu ale ftlo

přece Nedovedu li teď ani přeď
alavit jak bych byl Živ kdybych
neumři iíkt aapofl tolik jak iž

potud jaem io naučil 1'roto na

pomínám vlechny icaké matky

aby lim ivým iludentom též ia
atiji připamatovávaly ieikou iet
buj jem jiat la dílky budou jim

( 13 po celý ivftj livot povdičol
jako já tvojí matce Jeit to nej

leplí památka jakou můžete avým

dílem zanechat— Katím konfím
ae ardeioým pozdravem vícm Čta

nit dm V Z a redakci přeji hoj
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vám vál přítel l'r Vávra
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bude odbývat v oblíbené ZČUJ
líni mni libí ae in ta znamenité

pokaždé) když dovnitř vkroiím
lak radoitízrovna okřeju A není
divu Jeat to nál hlavní itánek
v nimž viroé irdco dojde ipoko

Už je připraven k rozeiílání

Jeat výaledek velikého nákladu pcnézčaau a práce

Obaahufe čátt kalendářní na každý mílie přtdpovlďmi počaal

Jedná o nemocech a způaobu jak je léčitíj pojednání toto pochází od zkuleného lékaře

Obaahuje zajímavá poučení a ttatUticki data jež zajisté každý čtenář rád uvili

Jeho atránky oplývají humorem a vtipem
Má 13 ttránek na domácí zipiaky
Celkem vyllo 800000 výtisků v devíti jazycích

Jeden výtisk je určen pro váa Doítaoete ho zdarma ve vlech lékárnách v obchodech

kde te prodávají nade léky aneb konečně polleme vám ho na požídinl aaml
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jíme nt jíle až plili A mokrá takže

opozdili jmt ta značné i táto
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péknéj také ovty doitl te vydtfily
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1'očttl máma jako na ztkátku

Itplo dol venku mílie ae dělat

bvt rukavic i bez kabátu Čeakýcb
rodin je tu třináct pohromadě a

nikolik roztroušeno jicli Jeti po
okolí V přítomné dobé vrlaif
zde vlude olejně ttudnfi a v Cla

veltndé místečku odtud ail 14

mil vzdáleném Jest jich atí 150
nedi víc 26 kterých olei jíž pu"'
pují 1'ozemky nátlcdkem toho

Houpají v ccoé— lv! míla odtud

na Santa l'e drázu j "Rock
Cruther'' kdfei dobývají a dní

vápenný káfiixo 1'rtcf tou ja

tam tamfitnáno aii 300 dobře

placených dilolka Velké balva

ny roztrhávajl dynamitem a pra-

chem a tak tu je ttlelby jako ve

válce— Mutím vlak už píettat
bych vál neunavil a podruhé na

pilu toho víc
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Není anad druhého četkého liitu
v Americe který by ae rnu vyrov-

nal ivojí lácí a poučnou Četbou

Co te mné u níj nejlépe líbí jeit
l oejtc 11 v nim žádoé náboŽen-k- é

itvanice Tak kdyby praco

valy
vlt-chn- y 1eké čaopíy jako

činí 1' Vé a zanechaly oátožen
atví etranou podávajíce míto
toho více pouřné četby myilím
Ž len apolečenký iivot jinak by

vypadat J'otcm nedělili bychom

iq na dvé strany jak až dotud ae
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nese a obzvlálté mnii námi Čechy

uplatňuje ae tlaré phaloví Miluj
avého bližního a kde mnžel Kzoi

In Muaím vlak už o tom plenit
abych nezačal iám — l'o£aiií a}
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(iikít vSrclino podzimní obilí a též

po véltinó již je zailí nu a teď

moža latlt prlet k ly chce Oni

nlkuřl fikají Že prý nim tady

prii 14 miifcn v roce kdyi už to

jednou aafne A pak až pfr)tane
lak prý jeiai tak dlouho aucho~
nu ale lak lé tu tady přece není

neboť to by byl pak přilil dlouhý
rok Orttfon má avé chyby avUk
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tál} I" vlak liUíi na lom Jak ae
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lítkoit přítomni nebyla přec přeji
novomanželům mnoho zdaru na

nové jich Životní dráze Sfiatek NaRe Kky imeházi-J- Í ao v trhu p ítvrt atole tí Lidé Jo kupuji nyní více nežil kdy před Um Piemá-I- I

Jich váS nit dkliulř objednejte nI Jo přímo od náa Při objednávkách za 100 aneb viMSích pln

Ume dováné aaml Zn ohnoa 50 niIlJSo o nljyhratl léky v cei $000
LÉKAŘSKÁ PORADA ZDARMA I

odbýván byl v koalele Při každé

odbývané avatbé vzpomenu aí

vždy na avatbu p Večery která

byla velmi - Četné navštívena

Abych podal vfiecky novinky z

Verdígre bylo by jich mnoho a

pak moohým bych ae nezavdéčil

Obyčejné ae tak atává píše li né
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kdo pravdu udélá ai obyčejné
celou řadu nepřátel A piái ne

pravdu zase nemonu Wrodnl
oud ovládá každého človika

Nevrrflv HftUáni pro plíco hojí niutiuení kaSel

jakož 1 vSuchny choroby hrdla a plic 25c a 50c

Neverova Židinleřní llořk ikiiiíIií od m-z-í živ-

nout i a pH vSťCh chorobách žaludku vzbuzuje
chuť k jídlu Mílí Žaludek a celou uMchiioii ou-nttt-

Cuna 50cafl(x
HcverAv O lij V títtíhunltl ovřdíuje ae při opa
řťiiliiíich vynikmitliiich opálunlnách pira-nři- ií

otoku ssáiiítu a rcumíttických a tKuiral-((Ickýc- h

tMjilcutťťh ďiia 5(ic

Nevrr&V Životni lliil-á- ni vylioji vkklou iiezážlv
iMt napraví každý orán v tile a dodá nové-

ho íivota ytcnui Cena 75c

Sevcrftv Kllltid Vdvla a Jater oUtrailuje % léta

ky tlNU močovou hojí žluřu! káuu-- n Ixjlct-ii- é

hioípiiI a vicclmy obtíže močového lUtrojí
ťeiitt755 a $125

Kfverftv ÍVrvokH4 vyhání íervy iiravuj vnitř-iiiin- tl

a jo iřÍHMiinj'111 rojíiuudk'in pro dítky
Crua 35 cvittíi

Seterftt líť(fiiUIr íeickíc h in iinni mírni bole
ktl irt nfíiním řUtční eilne orgány aléM
vrilvré choroby leiukého lUtrujf t ťiia II hi

Hřverftv KrvťMotltel účinkuje iři krtlckh bou-

lích a vyráikáeh dtrauujo umMMotu a

krve a uloužl co jarnt U'k Cena loo

Kiura IVbrukMra amviiU kaíduit hurvřku

vyléčí nuUrii aluutki mraiivost bahrnuí
tiiiiuU i td ťrtu 75 Cťiilu

fru IIU'I NrJci Hivxtuiuj! rdi a wWh

Sevcrův iaxoton má příjemnou chuť tchcepro-jfm- á

a vyhojí vleklou zácpu Cena 25 centu

8everfit Hlllteí VIaho ísamezí vypadávání vlaafi

odstraní lupy a zpfiaobí vzrůst vlaaň 50c a $1

KoverovB Mnť proti vraha a vyriižeiilnám jest
nejlepKl prostředek v místním léčení koXních

nemocí Vyhojí evrab chrásty USeje a p
Cena 50 centu

Neverflv ííervoton léči bezcaiiost bolení hlavy
sklíčenost otřesené nervy otráveni lihem ná-

sledky prostopášností a nervové vysílení f 1

Heverovy Tabletky proti nusluxenliiáni jsou
řnamenitím prostředkem proti chřipce Vy-

léčí nastuzení a kašel dle moZnoatl v jediném
dnu Cena 25 centu

Severové Tornáda na vlHjr zjemní vlasy a dodá

jim lesku Cena 25 centu

Severové mast" na rány a bolesti hodí se na

řezy oznobení vředy a pod Cena 25o

Neveruv Mřitel kuřích ok odttrani mřkká a

mozoly a bradavice Cena 25c

Semflv Iék prutl rholeře a projmu jest oblHx?- -i

prostředek při choleře éplavlcl lrlnt ne-

moci křef ích a projmu Cena 25c a 50c

Severovj 1'llulkf pra Játra Malé ale účinná
SUieuoii boleut hlavy aávrat" lácpu a vSevh-n- y

choroby jater Cena 25 eentft

Hřierava Zlatá asť a oíl ies Jedliifm lékem

při záuétu očí bolavjfch klapkách očních atd
kabriui utvořeni e ječného artia l en 2 V:

Sarerava aať aa katar vvhoji b-t- ilntnkU
rínio 1'ročUtl a imřrui aaplemm alUnkl
ikmiií Cena 25 cent A

Seierii Xa)pávar( ťráiek pra dřtl hmli a in
malé dítky íwikoupeMapruiutiKihotvtit 2V

Settreta Hajtté NapUsť výboji lkletl ve av

IíkIi a v kloublv Nvjte-p&-i pr%tfekk pi4l
itiíatiikuti reuiiutiamu i en 2 rntá

heieretl kaaiy pretl lislealrM lukl wUiraAuji
iitít a itvliuu v kaídtu pfHďl prvtt
bvttut luUA ťena lUť-řtt-

Jidno ataré pořekadlo praví Že

kterému človiku lid přeje ten Žc

to ntEťaitoým a mni aapofl zdi
e že pravdivou jeho doit čaito
vidívárn Co máme ku př s toho

když apoludruhovi nepřejeme než

uekpokojauoit a otliiatlř Tim

itn ukazujeme na aobé ipatný
charakter a bezohlednost Tím
aobé vlak pranic oeproipijemr
apile jen naopak ulkodíme uka

zujíce tak u vlech aluloých lili
opovrženihodnou aob-ckoi- t a nli
koit Takli vlak nikdo )iuý Ikodl
nim— aj to hned cHlme myall
m le nijak naiaaloužlme ai jed
ninl lakového 1'akll vlak (lovlk
takový Ikodl nim oaviJomky 1

jikté le Čaiem pozná on aim avfij

omyl a nad aebou ae taitydl—
ťodruhé víc J l Koliř
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lo miil lak ryihU pted démonem
boleitl Ať jeit la ve avalech

uit u v ncivevh jil lo mukou a

můUI klooud jak thcl 1 nic ne

pomňlp vlk ulij i)ttlo avtto

olmý Anku 1'aiu lpUtt a

tlVhttl tk budl kvih píktlo)h
muk abavea lihav i)c )ec- -
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