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POMNÍKY
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žulové u mramorová

na dobytku Mi P-- Frank Novák
UI3-1- 5 So 13tb StOmibi řefc

(naproti Motolu ťrba)
Vclkí iklad kr&nnk hrnce a raruřena Kupti

í pomník v Ornne Co wíetHte capltt
Tam víco noJt rnutit

vými Tato flcbuta vňak přece by-

la užitečnou A ti kteří ji začali

prokázali velikou ulužbu veřejno-
sti což učiniti ovfieta ucinčli v

Kflznó zákonodárný při-

nuceny }yhu k tomu onřnn íi

kteří trpce nesou koupí-l- i ni-

kdo zvláštní lék místo aby si za-

volal doktora zdvihly vňcho dru-

hu útoky na léky připravované
které možno dontali aniž by bylo
třeba doktoru dva až tři dollary za

to dáti že naŇkráhal néco latin-nkéh- o

Není žádné pochyby ž ntáty
licho lé)o řoeiio národ iiminI pří-Hii- é

a bez miloHti trcNtati proda-
vače tak jcvaných lékfi jež jaou
ve kkuteenoHti Škodlivými

Táž vynoká autorita míla by

mfižo býti evjíon tím žo v8-n- u

jo tvliňtní péčo xdraví

dobytka a drubcže

Nemocná drůbež ovcoy do-

bytek prasata konč atd

jsou liviM na avýck já-trá- ch

aby byli zdrávi

V nudit vním Čísle "New Yor-Kkýf- li

íiiMtfi" objevil so zajímavý
řláfick pod jiazvrnii "1'ííklady po-

učují" 'A poiiflričho popími dok-

torská unie říníino tento výňatek:
WnI1 vojnu nudAvno propukla

jrn'i Aíiicritian Mcdical Associa-lio- n

(lkuři) u líkárníky v zemí

lríínu její byly připravení ji-

nak tuk zvané patentní
K-k- Ii-ka- ři

praví žo patentní
K-k- v zna-

čná tiúh zařízly h do

obchodu Jkarníci naproti
tomu dovozují že velki c7ist jích

výdělku pochází z prodejů těchto

U'kh Jích odborný časopis pra-

ví že íodesit procent obchodil

providéného 10 tÍHÍei lékární-

ky ve Hpoj ňtňtech sestává z pro-dej- e

upravených již lékfi JVduiří

upnlřují V tomto vlkem prodeji

patentních leM sum ožít jme! zrněn-Seno- u

poptiívku po jich Hlužbách

Účelem tohoto pojednaní není roz

ČESKV hostinec
o mésta Prahy

Black-Draught- n I hotel prasue
D

na rohu 13 a William ul Omaha
' Olítd a pobodlnó raHrcn pokoji pro cttulujlcl Jakut 1 výborná feiká
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ncjlťpAl druhy t fu a UVfth a ncJJnmnřJM doutník y
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Stock and Poulíry

Medicína

u4rtuj Jich jitra v práci a

proto udržuj Jo Ví draví
JllMk-Drauif- ht Uk dobytka A

drfibC Jit řltř přírodní
bylinný CUtltel krvo a účin-

kuj Jako regulátor žaludku

Jtr a m řevni aouitav
ZamtííHn a 1#CI cholrd yi- -

ifobylku koliku
Ířovho knlnl racliUxenl li-cp- u

horitAku tr4iu chuti k J-

ídlu achaaonf a vchny oby-

čejné nemoci dobytka- - domá-
cího

Jt to doknnnlý lk m
veobon poulvint na tur-mác- h

SSkuiU ho

bor zdali upravované íčky jsou

dobrými čili ne Má ho jím pouze DrLI-Hořk-
é Víno
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1 Jeirosí

vňnk napravovali pronánlcdovatí
a véznítí každého doktoru který
ve Hvé latiiiNké Hkriihauitití dá mu-

žům neb ženám předpis jenž z
'

nich učiní obéti morfia nebo ko-

kainu

j JcHt dokázáno Žc tiníce a

neňraHtiiých mužův a

žen oddaných morfiu chlorálu

kokainu atd mají co dčkovati za

své neštčstí hlavni témtýž dokto-

rům kteří nyní tolik brojí proti
zvláštním lékům a tito doktoři
kteří jřou pravými původci

"zločinných léku" mčli

by hýti jiilnč Htíliňrií a přínne trc-Htiir-

Jeht ncpopíratciiým jtožadav-ke-

aby exÍNtovil iiirotlní zákon

týkající ho prodeje v&eoh vécí

kterých IčleHná Hoimtuvu lidská

'lživá r!ÍKlé plodiny čisté pivo

čÍNti léky mély by přijití pod je
den zákon Ale přítomná snaha

vyjiiiouti pouze ty kteří vyrábčjí
své vlastní léky a pronásledovat!
je pouze proto že doktoři z toho

mají zisk jest mincjvýS nespra-
vedlivá a jednostranná

Nemčlo by ovsem býti nikomu

dovoleno prodávali iičjaký lék

který jest vlastié- - zakukleným

jedem Zrovna tak nemčlo by bý- -

jti dovoleno žádnému lékaři pro-

dávat! tentýž lék pod latinským
'
názvem a poíítati si za napsání

předpisu čtyřikráte tolik co ten

lék stojí Ncslu&í se tnká aby

provozoval dále praksi doktor

jehož riezpusobilont k tornu doka-

zuje řada náhrobku na hřbito

věch (Jo by říkali doktoři tako

vému zákonu který by nařizoval

aby na každý náhrobek napsáno

bylo jméno doktora který zemře

lého léčili Hyla by to dobrá my-filenk- a

Myslíme žc dobře by by-

lo by každý doktor nucen byl

psát i své předpisy anglicky

Ty neSťastné "zločinné léky"
jsou dčláriy doktory nikoliv pa

8
Ncsí-jdt- i na tom jak 8 vtmi vřt zachií máte-l- i mnoho přátel a
fitČHtčiia m n i vns iismívi nmňžrte býtí veselým a

spokojeným irpíte-l- i ncHtravitclnoKtí Zachováte i svřží náladu
a nchtaiíctt} hc podivínem budete-l- í uívuti

= SEVERŮV=

uuu □

Tento zniiiiKíiíitý lék jest připraven z čistých fímčástek a napraví
oidou Houstavu Nepflsobivosť trávících ústrojí zácpa ncstravitel-iioh- I'

atd rychle se vyléčí Bolení hlavy a v zádech se zažene

Zádumčivosť a omrzelosť ustoupí veselosti Kr v se očistí a po-

silní Stiiří ii choří nabudou dřívější svěžesti Ctdá soustava so

vzpruJ a zlepáí ÍViVbij
! 'i "

dokázali U Ičluiíi snaží ho ehrá-nit- i

jich osobní zájmy híIou vč

ortfa riísace právč jako kterákoliv

řemeslnická owinÍHace jenom s

tím wnad rozdílem že doktoři jsou

moudřejší v tomto svčm počínání
než mnozí delníei Organiaovaní

lékaři používají bojkotu a stávky
ve ivéra boji proti otevřené dílné

Bojkot shledá vn jí Iroebii oblíž-no- u

zbraní pro používání v

boji jaký právo rozvinuli

7i to vfiak chopili ne h důrazem

působivostí slávky American

Medieal Assncjntion provádí
stá-vk- u

uvoii v zákonodárných tele-

xech zemských jakými jsou kon-

gres a státní lejřÍHlatury
U-kař-í

požadují jÍHtých zákonu týkají-

cích ne patentních Ičkft 7a 'tou

příčinou činí vSemožný nátlak pro-Mředk- y

jež mají po ruce na zá-

konodárce AvSak nade všecky

prostředky chápou se onoho kte-r- ý

pozůstává z vyslání vlastních

lidí do kongresu a státních legU

u &fctir#

JM jest výňatek x zprávy
výboru Medieal Associ-fltío- n

"VáS výbor cítí se býtí

nemilň dotčena čas od času ná-

sledkem faktu že mámo pomčrnč

Klálo ástlIpCU Hvřho prořfiHÍ v

kongresu Fakt tento jest dosta-tečn- č

projeven v 58 kongresu v

riřmŽ byli zastoupeni v senátu

pouze dva lidé naSim zájmům

blízcí Co tomu říkají rniiony
dčl-riík-

ft

v zemit Zde je ortfanisnoe

nelítající nnad ani dvacet tisíc

Meníi a vzdor tomu naříká si žc

mela pouze dva sví representanty
ve spolkovém seriálu! Kdy mili-

ony dčlníkfi mčli jednoho svčb

reprcKcntanta ve upolkovém
sená-tu- ?

Smcknfine klobouk před "uni-

ovými" doktory
1

Až potud New Yorské" Listy

Tato otázka zasluhuje důkladné

In uvážení u každého mMia č

nářft n není pochybnosti že každý

Mudnv človčk dovtípí se zjakýcl

hh příčin mastiékáři Šarlatáni

HpecialiHté atd činí ňt-k-

na obchody h připravovanými

lék v "New York Journal"
chvalné známý řiiHipw který za

luhuj úcty pro pruvťďitoHl

výeh ÚMiidku podává té fáku

lisuí informace o pnhuntkáeh

které avinily řc podobné útoky

lÍMd íiirorniHco o pohnutkách

n[ ohUvciÍMi "Patentoví lé

kv d váJení lékaři" Journa-„Icdov-

Vnyníjiích ůtocicV

na patentové léky ikrývi 10 nřja

ké Ujítmtví % hodné mnoho po

krytectvi Jit Ah vVI

třjiích nel jet dokonal A

tuéd v"dé zdravoto! oehramm'

rotMknn I j--t ÍM

m„-- i přd jitl pak jik J b ť

kdi vf

TVnto ředta v pub dol

uoho př-třU-
n-J- b

KH W tvi foofiol !e
J

(rdí
j-- ol lulramH kuchti
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4'l)vé léta Jsem trpéla nezáživností i:lo užívání Sovcrova
životního Italsámu inólo vskutku na mnč biječn účinek Cítila
Jsem kc zdravější a silnéjší ihned a Jsem nyní daleko veselejší
nálady nežli když jsem začala užívat! Váš dobrý lék Tento lék

úplné vyléčil moji nemoc" Kateřina Téžík Troy S I) I
ŽE I 1 1 =

ČÍSLICE MLUVÍ !

tentovými léky a každý lékař to

dobře ví Na řtčstí dostali dokto-

ři pořádní za vyučenou Ale

mnozí jeSt potřebují aby se nad

nimi přísné bdělo Schvalovali

bychom zákon který by zabra-

ňoval prodeji každého hkodlivé-h- o

léku a který by přinutil léka-

ře psát i recepisy nnjdieky n který

by se zároveň postaral aby byla

vypátrána příčina každé1 smrti

uveřejněním výNlcdkftv prohlid
kv mrtvoly ukAJSe-l- i se Že smrt

byla zavinčna falešnou diagnosou
111'VČdomoHtí neb nepozorností
Doktoři kteří héliem století tisí-

ce lidi sklátili do hrobu potře

bují mírně řečeno právé tak do-

hlídky a idiiiiciieli! jako ti kteří

léky vyrúV-j-i neb prodávají
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I liti V nťkU úh vu trpícíui Vtetl průjmem a víemi ostatními nánlťdky horkého poťa!

Cenu
2vSc a oOcSeverův Lék proti choleře a průjmu

- roků v trvající nnuix: jko nule)i-- tčZke laludcínl tliorobjf byla dilřleiii £ufi 1'opkové
♦ a' 1 IitaiiKMirt Ia 1'mU plna díkň v le jeli chuť r vrátila lwletl ji ukutily a oiu

ujtij U tilnr)i( tlMvjiího i(1r4v( a vecuu cul jo vytlctlkcm uitváiil

Severovy Žaludeční llořkó Ctua Sou a II 00

_ _v láhve Hevrrova SÍHte# Mvln a lattr %UřUy aby fyMíily Mrli PiMlIinkovím i Miller-- I

M l1 wikh) N twt hrutuVťh Ulrtív (ádech lul iiíiihkí ipáobcn4 třlkuu Irilvtintvuu iht
rubuu 'ťrpiclui ttulratml v látlrch a whí vhurubaml p( ťtxtlUká cg nejvřeleji MlMiruuj

Sovcrova Sílifclo lodvin a jator
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