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To bylo by už — hotové bláznov

stvl a naše neštěstí

Klerikilni ruch v Praze

Německé heslo "Pryč ad Říma'

Kafr

Jedním z nejlidovějších pro
středků léčivých a zárovefl o

třebováno bylo 7500 liber mýdla
1336 tun uhlí (tedy asi 190 tun
denně) a 600 bušlů dřevěného
uhlí

Hotel Waldorf-Asto- ria posta-
ven a zřízen byl nákladem asi
15 millionú dollarů je tam 1305
ložnic a 800 koupelen Budova

Pro nezóživtiost zácpu
Íí Bolesti žaludku

kyselinu v žaludku
Nadýmání atd —

UÍTJta

Patra UoMto
Starý spolehlivý bylinný lék Není na prode) ▼ U-kérn-acn

Pouze zvláštní jednatelé Je prodávají
O podrobnosti plité:

8 Hoyna Ave Chlcigo ULDr Peter Fthrney 112-11- 4

stromů těchto ubývalo a to tím
více ježto spotřeba kafru a tím i
poptávka po něm a cena jeho stá-

le se zvyšovala Tím přivedeni
byli dodavatelé k tomu že se jali
soustavně stromy tyto pěstovali
což se nyní rozsáhlou měrou děje
a to nejen v jich původní domovi-

ně nýbrž i v cizích zemích kde
se jim za příznivých okolností vý
borně daří

Američané co bojovníci
Že Američané dovedou bojovat! to dokázali

před svitem několikráte Bojovali vidy sprá-m- i

a za právo a tedy i podstatná pfíílny
Blahodárná snahy Ameriíanl a veliké mi re

porovnat! lze se svěloznátnm domácím Jich
léknm— Hostetter's H tornách Hltters Po nňl
století vihlaxny tento lék napomáhá posilnit!
seslKOeo? žaludek vy8Íl-ny'- ouvézuje nervy
v teio a napomans ku sesuent a uzdraveni
Dobrá povést a obliba pravá llotetter' stála
vzristi vzdor neHiíslní-- v trhu nud£lkn A

tak dlouho pokud nemoce v tile lidském bu-

dou převládat! tak dlouho téí Ilostettoťs
Btomach Hitlera potrvá va vfteobocném u Cl vá-

ni Protěž kdož trnité neiiilrniwtí
zluioatoatf aneb komu la ra a ledviny nevy
knnávaji řlly zdrav? svij okol toi neopo-
meňte zkusit! Hostetter'a Ptomach Bltters
VvhoJI vás a cítíte li ae zdrávi užllte le ohlas
a zdravými zostali dttHxŽ

fcToJlepěi ze váecli
Ps nadesáta let Mra Wlmln_'a u11

Syrnp matkami podáván Jich dítkám v dob)
auya aosuvan zpuOKy Jste vyrušováni ♦
noci a zbavováni pánka chumvVm náuled
kem boleni aubft platícím ditkemf JmM bni
allete st ihned pro láhev "Mrs WlnsloWa
Boothln„yrop"prodltky dostávající zoubkv

?"irn?ÍRPM0?'n- - Uleví nbohá--
nu trpícímu minu innea epoiennete se naB I

iJféMsápal a uirai svížeKtl celému (Wrvilt h- u-
nslow'8 Hoothlnr Svron" nmriítkv iahIIi

dostávající Jest příjemné chuti a Jest přednísem Jedná z a ncllcpfi ženských
lékařek a opat rovnlo ve 8- - oj Btátoch Jest
na nroiiei u všech lékarnikA no ceim svité
Otína c láhev Buďte Jistí a požádejte'Mra WinKlow'sSotliln!r Hyrup

Vázací provázkyr&
Mohu vám nspoMť peníze
Farmáře hledám co jednáte?

MM5X3 AUGUST POST MOULTON IA

Následky zimy a

dlouho pronásledují řlovřka Kdo Irpě
nastuzeni nou kaňlem zsiaáie chřipkou
mel by peřovati o to aby z téla vyhnal
všechny škodlivé látky které tam rimni
choroby zanechaly

: Sererar kneČistitel :

jest jediným lékem účinkujícím přímo
na krev zbavuje ji rychle všech jedo-
vatých látek dodává jí síly íiní ji bo-

hatou cistou a zdravou 8 čistou krví
jei celým tělem koluje všechny ddy stá
vaf se zdravými silnými pružnými
člověk nabývá nové mysli energie a

Máte-- li boláky vyrážky vředy rány
jež vzdorují každé masti užívejte 8eve-ro-va

Krveíistitele Cena 91 00
Severiv Olej sv Gotbarda

jest proto nejlepsím lékem k mazání že

rychle vniká do kůže a působ! hned na
sídlo bolesti Proto bolest tak rychle
mizí natře li se bolavá část těla tímto
lékem Měli byste ho mítl stále doma

Cena 50 oenttk

V F SEVERA
český lékárník

CEDAR RAPIDS IOWA

ťavodai Informace od zpravodaje Tok Zip'

Před obratem? — Sním království Českáho —

Nov konference — Klerlkálnl ruch v

Prase — Dozvuky bonřl NáchodHkyeh —

Kltuelnl vraldy Drobotj

V Praze ig dubna

Před soudem i!
Konejšírae vás předem: Neče- -

kejte obratu který znamená roz-

luštění rakouské otázky to jest

otázky kterak bylo by možno žiti
v jednom Rakousku šťastné

svobodně při tom rovnoprávně
všem národnostem — O takovém

obratu se zde nikomu nezdá Ale

prorokuje se: změna vlády ve

smyslu Němcům příznivém
ProC?

Protože Němci řvou že se

nám vrátil kus který nám byl

uloupen protože Němci volají

pomoc své brisedy téhož jazyka a

cítění
Rozumíte tedy nyní dobře: veš

kery tak zvané ústupky a náklon

nosti posledních vlád rakouských

nebyly nic než hokus pokus dali

li by se blované koupit aby za

nic dali své všecko!

Slované ale chtěli něco za ně

co Němci řvali víc a víc a tu dle
hesla u nás nahoře vžitého: 'Něm
ci neublížit!' obrací se vítr tam

odkud původně vál na stranu
Slovanům nepříznivou
Tak hlásá dnes celá česká žur

nalistika
Píše se: "Co nevidět stane se

pokus vládnouti s vládou přecho
dovou Rána udeří brzo A selže
li pokus vrátí se panstvo k vládě
—německé "

My tohle tušili

Fakta pak dnes svědčí na pra
vost oněch referátů — Ministr
Kaizl dlel v Praze a pilně tu vy

jednával se zemským maršálkem
se šlechtou i s českými poslanci
také mnozí z posledních pfed ne
dávnem dleli ve Vídní
Ve Vídni samé jsou ministerské

porady dlouhé den co den a slyše
ní ministrů u císaře rovněž

Kuje se něco

Ostatně rozmach sněmu král

Českého o němž jsme posléze
psali hnul vodou nastává pohyb
saad i obrat

Nám věru vítán I

Psali jsme přec: To dusno ta

jemství nás udusí to naše "takti
cké" kolísání mlčení a i potako
váni vládě o níž nic nevíme to
nás ubije

'

Máme-l- i býti ve vleku a při tom

ustupovat tož buďme v protiprou
du a — postupujme!

jedna se o cesty kterými se

dát ukáže-l- i vláda své zuby?

Můj bože radu dává zkušenost
řiďme se tím čím Němci vyhráli
totiž veďme krajní obstrukci do
ma a za hranicemi hledejme slo
vanskou allianci
A uvidíme kdo vyhraje 1

Sním král Českého — zasedá —

Víc nedá se o něm skoro ani říci
Schůze jeho jsou bezvýznamné
neboť cítí se že těžisko situace
vězí jinde A ví se že zemským
financím se nepomůže neboť vlá
da co vyssála to nevrátí kdyby v

ní sedělo deset Kaizlo A protože
nejsou peníze bojí se poslanci
každé i dost málo nákladné refor

my V ohledu politickém pcvě
děli jsme minule že sněm trochu
se hnul ale dnes klid je v něm
zase

Pardon včera v úterý přece ně-

co udělal zvolil živnostenskoa
komissi co pomocný sbor zem

výboru aby tyto korporace spolu
povznesly pckleslý stav živnosten

ský Podaří se? My pochybuje
me Uvolnění berního šroubu by

pomohlo ale naše zemské "po-
mocné" akce jsou už smutně po-

věstný
Zákulisí ale pracuje Před tře-

mi dny konferoval na sněmu mi-

nistr Kaizl dr Heroldem
a s dr Englera dlouho

Ne nadarmo Něco se kuje Jed-

nak nový jazykový zákon jednak
i po případu změn a kabinetu

Jak vidět pohoříme asi zas —

optimismus dostane ránu

Ntvi konfertnet a nový jazykový
zákon jsou už tedy jea otázkou

saad několika dno Konfe-

rence se nesejdou tof víme ne-

boť Němci vládu opět odkopnou
Ala vláda poleze za nimi přec a

vydá nový jazykový zákon ie k

naSf Škodě toť jasna Toť ul
ale abychom měli místo krve už

syrovátku budeme-l- i i teď mlčet!

Soudíme — a čerpáme informaci

souhlasnou i x úst poslaneckých
nalkb předáků £e xav takových

fosslro dojde k opposici českého
rJLroda Dlužno ovlem prve rj-CL-ti

vili lích čino — Či i potom
s "tr l --Itici" ciledl couvnew?

JL MAŠINDA
nejstarfi česky lékárník v Nebraste

má lékárnu v Prague Neb

Je vždy čerstvě zásoben všemi do-

mácími hojivými prostředky Byliny

květy kořínky kapky olejíčky iťá-vičk-

prášky mastě pro různé bolest

jako podlom [fellon] mast pro otravu
krve začínající v končetinách mastě

pro koHské boláky léky pro koGskou

koliku rňzuá mátáni pro lidi i pro do-

mácí zvířata to vše připravuji dle

dlouholetých osvědčených tkušeností

Prostředky skoro okamžitě účinkující

proti píchání y uších proti rýmě pro-

ti bolení zubů a tolenf hlavy mast

proti kuřím okám tížívání '
pro játra

a ledviny Elexir pro změnu života u

ženských a kdo ví co jiných věcí

Tím ml ovšem zásoba léků vzrostla
tak že mohu vyplnit každý recept atf

ho psal kterýkoliv doktor Dovoláva-

je se Vaší přízně doufám ža v čas

potřeby navštívíte vždy

A MaAiNDV

PKODAM
12 čtFrtsekcí pozemků
v Stanton county Neb

8 mil jihozápadně od Stanton Neb

Pozemky tv roromdám v díle trh trtn akrfi
více dle práni kupujících Nejsou piaCIté ve-

směs prérijní pozemky a ta ceny 116 al 15 akr
roamingy prodeje: v hotovosti čtvrtina ibf-vsjí-

naMete snlátkv a O rroc ročních árokA
Skoro na každá čtvrtce Jest ilvá tekouc! voda

dtS3hfiml Pllte na

L V Graves Lelgta Nebraska

CHCETE

ri2virj ?
Teď snad ví již každý že LACINÉ

DOBRÉ pozemky jsou nyní k dostání

jen ve Wisconsinu Vsak ne každý ví Jíe

nejlépe nejlevněji a nejspolehlivěji
mlíže koupit! Jen tehdy když kupuje od
železničních společnosti přímo Jestli
kupujete od jednatelů koupíte třeba též

dobrý pozemek ale ne tak levně jako
kdybyste se obrátili přímo na společ-
nost A pak nejste Jitti že pozemek
který jste koupili také skutečně máte

Chicago Milwabkee & St Paul dráha
má přes 6200 akrů pozemků podél tratf
svých blíže městeček v osadách mají-
cích Školy kostely atd kteréž prodává
po $3 00 až nejvýfe 1800 akr jak násle

duje: jeanu šestinu botově ostatek v

pěti ročních splátkách 1 6 procenty úroku
ťamatulte kdyi koupíte od dráhy jste

jisti že máte dobré právo majetnické že
vaše peníze ju beipecny a koupíte za
nejlevneiM možnou cenu Pište ti anglic
ky o cirkulář obsahující popis těchto
pozemků na ——— r

II O GAUGEN
Land Cm'r C M A St P Ry

MILHAUKEE WIS

ANEB MA

X Jk ŽTASTZ
w p T A

'dtwtř ouaxa XTZJsas

Draws tk Bar
Aada Tractlaat

LIFT FROM THE GROUWD

mírv f Žádná tf at

pobouřilo klerikály Pilně se or--

ganisují a pořádají manifestace

V čele stojí sami biskupové a hod-

nostáři V Praze bude třídenní
slavnost klerikální se sjezdem
řečmi se mší v Týně s kázáním

pobožností u pověstného Mari

ánského sloupu na Staroměstském
náměstí a s poutí na Levý Hra
dec Projektuje se též pouť
do — "Soluně" Jak vidět

páni biskupové se snaží dobré Če-

cháčky udržet ve vleku Říma

Jářku ale což o ty Vídeňské Če-

chy nestojí? Ti volají po českých
bohoslužbách A neďostanou-l- i

je — nu budou mít — ruské Ať
si tedy ti naši pan páteři věc dobře

rozmyslí O pouti my nestojíme
to je něco pro staré báby ale
chceme právo a skutky spravedli-
vé i život bezúhonný!

Dozvuky bouří Náchodských o

nichž jsme posledně psali jsou
hrozné Stávka zuří dnes v celém
okresu v Hronově v Úpici v

Náchodě všude — V Náchodě
ve všech závodech továrníci lidu

pracovnímu přidali jen žid Piek

nepovolil Lid za to vymlátil ce-

lou továrnu a řadu židovských
domů a obchodů Vojsko je tu
v permanenci a zatýká Nemělo

by zavřít i toho Žida aby povolil
a nessál jenom?
Rituelnt vraldy jsou podobné

zlo jako vyssávání lidu od židů
A ku podivu Rok co rok v době

židovských svátků zmizí dívka
služebná v rodině židovské najde
se íeií mrtvola a lid veřeině vy

pravuje že ji židé zabili aby jed
nak goima obětovali jednán aby
krve jeho k oběti a v macesech
užili A rok co rok je bouření a
srocování lidu proto — letos bylo
v Polné — a přece celé naše soud
ní řízení tajemně mlčí Bojí se
říci pravdu? Ví že bylo by s ži

dy s naŠerni piiavicemi finančně
s našimi hanobitely národnostně
a s našimi nepřátely věrou — zle
Ale proč mlčí? Nebude hůř až
lid zví náhodou pravdu? Proč
lump žid který utratil ve svém fa
natismu křesťana nepyká za svůj
zločin veřejně? Věru víc by to

mysu konejšilo než — tajení
zdánlivé to leště nadržování

Droboty:

Jarojetu! Přilítlo na křídlech
skřivánčích a sneslo se s vlažička- -

ifli a s vlahým dechem vzduchu
Vše ve přírodě pučí žene se ke
květu Kdy o národe zubože

ný i tobě rozpučí palma míru

palma vítězná?
Pozdrav) —ica

Néco o hotelu Waldorf-Astor- ia

Všeobecně znám jest obrovský
hotel Waldorf-Astor-ia na rohu 5

ave a 33 ul nejvetsi notel na
světě kde tisíce hostů se denně

vystřídá Méně známo jest ale

jaké množství potravin se tam

spotřebuje jak je hotel osvětio
ván jak zařízen a pod
Tak ku př v hotelu Waldor- f-

Astoria jest celkem 35000 elek

trických světel opatřovaných stro

ji o síle 2500 koní
Pouze za vodu spotřebovanou

za r 189S platilo se 937000
Stroje které zásobují hotel lidem

vyrobf jej přes 2000 tun každo
denně Ve sklepích je vína v

cenně odhadnuté na {150000
doutníků test v zásobě stále za

250000
Pro jídelny používá se 8400

stolních nožů 6000 velkých lžic

2400 lžiček na deserty 6000 ká

vových lžiček 4800 nožů na de-

serty 9000 vidliček 3000 vidli
ček na ústřice atd

lest témer k neuvěřenu co se v

takovémto hotelu za jediný týden
sní a vypije tak ku př v týdnu
jenž končil dnem 22 dubna ho

sté ve Waldorf-Astor- ia spotřebo-l- i

potravin jak následuje:

125 sudů ústřic 2100 liber sý
ra 25000 clamso 2500 liber
kávy 5000 liber másla 30000
quarta mléku 6000 quarta sme

tany 44000 vaec 38000 liber
hovězího masa 2i6obrzlflca 6600

ryb 4300 liber uzeného masa a

2000 liber rajských jablek' ze
skleníku 650 liber bub 9220 ho--

oubat 1575 liber kacbea 4800
liber drůbeže 45 bedea citronu
60 beden pomerančů 80 beden
vína a jiného ovoce 160 sudů

mouky 18000 hlávek salátu ze
skleníku 326 pytlů bramborů
2000 svazků celera a 27 sudů

cukru

To vlečko bylo spotřebováno
za jediný týden aby "apetýť ho-

sta byl ukojen Týl týden spo--

chranných proti molům jest kafr

svým zvláštním zápachem zajisté
každému dobře známý Zejména
kafrové mazání lihové olejové
octové osvědčuje se při vleklých
nemocech nervových při křečích
rheumatismu a růži při nemocech

ledvinových a při mnohých ji

ných také složitější léky obsahují
jakožto podstatnou součástku
kafr — tak na př epodeldok
(mýdlo kafr a líh) masť kafrová
a j v Příliš časté a mnohé uží
vání kafru může se státi velmi ne

bezpečným poněvadž' kafr právě
na soustavu nervovou velmi silně

působí tak že až ochrnutí mozku
nastati a tím 1 smrt způsobena
býti může

Vedle účelů lékařských slouží
kafr též k balsamovánf mrtvol v

ohfiostrůjství a v lakýrnictví
Kafr jest jediná pevná silice

(étherický olej) skládající se ze

stearoptenu jemuž podobný ve

mnohých jiných kapalných sili-

cích rozpuštěn jest v tekutých
Na vodě plove a činí

na její hladině točivé pohyby
avšak jenom tehdy je-- li povrch
vody veškerého tuku úplně prost
proto užívá se tohoto pokusu také

při zjištění zdali voda je všeho
tuku prosta
Kafru užívá se velmi hojně za

ochranný prostředek proti Škodli-
vému hmyzu a dává se do kožešin
a do soukenných oděvů aby se do
nich v létě moli nedostali Avšak
v tomto ohledu neposkytuje kafr
žádoucí ochrany
Kafr dováží se k nám hlavně z

JapansKa a Formosy poněkud i z

Číny Dobývá se ho tam nejvíce
z kafrovníku ienž Důvodně ie do' x
movem V JapanskU a V Líně no- -

věji se však s dobrým úspěchem
níetniA ti na nrnY „f„UnAn(i""""r 'jwiuuui
i západní Indie na březích Siře- -

dozemnfho moře na ostrovech

Kanarskýcht v Californií v jižních
státech našich v jižní Americe
na ostrově Mauritiu a j
Kafrovník jest příslušníkem řá-

du rostlin vavřínovitých jichž je-

diným evropským zástupcem jest
vždy zelený vavřín nej bližším

jeho příbuzným jest však skoři-covní- k

zárovett jeho nejbližší
soused ve východní Asii Je to

krásný košatý strom jenž se i

vzezřením i vyskytováním podobá
lípě netvoří souvislých lesů ný-

brž vyskytuje se buď jednotlivě
zvláště poblíže chrámů v buď je
nom porůznu ve smíšených lesích

Je to strom košatý s kulovitou
nebo kupovitou korunou jehož
jednotlivé exempláře se nad kraji-

nu jako zelené Šťavnaté pahorky
vypínají Přirovnání s dubem
které také častěji činěno bylo
není případné neboť měkký o- -

krouhlý obrys kafrovníku nemá té
hranatosti nepravidelnosti a suko
vatosti která pro dub je tak vý
značná
Vzrost kafrovníku jest zvláště v

mládí velmi pomalý také vyžadu-

je pěstování mladých stromka
značné péče Později rostou ry-

chleji a dosahují značného stáří
Velikáni o 400 až 500 letech stáří

nejsou v Japansku vzácností u

starších pak stroma bývá určení
věku znesnadněno tím že od dře
ně vybnívají

Mohutný kmen bývá dosti krát-
ký a větve rozbíhají se dosti
blízko nad zemí jenom v lesích
nae se spoanim větvím viany a
světla nedostává vypíná se neroz

dělený peS do výše až 17 yardu

Listy jeho jsou vejčitě kopinaté
vždy zelené na koučích letoro- -

stov objevují se malé bílé květy v

úžlabičoých latách po způsobu na
šeho ptačího zobu

Dobývání kafru z těchto stromů
jest pro ně přímo zkázonosné ne
boť vyrábí se kafr obyčejné ze dře-

va samotného v jehož dutinkách
se malá zrnka katru nalézají a

pouhému oku již viditelná bývají
Postup tu bývá takový že se dře-

vo na drobno rozřeže a s vodou
zahřívá páry kafrové prchají zá-

rovefl vodní parou a jímají se ▼

předloze šetrněji děje se to tak
že se i kořeny kůra větve a listí

podrobují destillaci Japanci uží-

vají k této práci velikých nádob

jež pokrývají zvláštním příklopem
v němí se nalézá rýžová sláma Na

stéblech této slámy srážejí se pak
zrnka kafrová

V tomto surovém stavu zasílá

se polovýrobek do fcvropy nebo
do Spojených Států kde se na

něm teprve čistění provádí načež

se ve známém tvaru do obchodu
dostává

Jest přirazeno ie při tomto ne

šetrném způsobu dobýváaf rychle

je o 13 poschodích každé poscho-
dí má svého klerka a služebnictvo- -

svůj telefon salon a jiné
V jídelně může zasednout! na

jednou 2500 osob Průměrně
tam každodenně obědvá 6000 lidí
Budova jest tak obrovská a Život
uvnitř tak čilý že vydržováni jsou
tam zvláštní zřízenci aby ukazova-
li hostům cestu N Y L

Cigaretový papír

Nikdo by neřekl jaké pečlivosti
se užívá při výrobě nepatrného
onoho kousku papíru jímž jest ci

gareta obalena Jest to zvláštní

papír jehož výrobou se zabývají
celé továrny Však i požadavky
jež se kladou do tohoto papíru
jsou četné a neslevitelné Dobrý
cigaretový papír musí býti nejpr-
ve velmi tenký a přece dokonale

stejnoměrný ve hmotě aby byl
dosti pevným a netrhavým ze-

jména ve směru příčném: nesmí
se trhati ani byl-- li poněkud na-

vlhčen hořeti musí snadno a bez

zápachu nesmí při spalování
škodlivých výparův a smí

zanechávati jen velmi málo po-

pela
Proto zhotovují se nejlepší dru-

hy cigaretového papíru výlučně z

plátěných hadrův Avšak oby-

čejný papír cigaretový obsahuje
hojně nábražků zejména mnoho

dřevoviny Takové papíry jsou i

těžší čím více pak je v nich dřeva
tím více vydávají smolného zápa-
chu při hoření Avšak plyny ty
nejsou škodlivý a namnoze ani ne-

bývají nepříjemný
Cigaretový papír vyrábí se ve

štůčkách nekonečných Toliko či-

stěním a vůbec přípravou surovi-

ny liší se od fabrikace jiného pa-

píru Musíť právě při něm býti
čistění velmi bedlivé a volné trva-

jíc 15 až 30 hodin Na něm hlav-

ně závisí váha hotového papíru o

níž platí zásada že jest papír tím
lepší a hledanější Čím jeho váha

jest menší
Z té příčiny musí vlákna v kaši

býti velmi rovnoměrně rozdělena
a musí míti délku co nejstejnější
Barva cigaretového papíru bývá

přírodní r j obyčejně nebarví se

tento papír vůbec někdy však

přibarvuje se ultramarinem na
modro v Rusku pak oblíbena jest
barva kamzičí hnědá Na barvě
také nszáleŽÍ Za to tím důleži

tější jest tloušťka papíru a ještě
důležitější jest pevnost jeho po-

něvadž právě na této vlastnosti
vůbec závisí veškera upotřebíte!
nost cigaretového papíru Pev
nost pak bývá s váhou v převrá-
ceném poměru čím jest papír
těžší tím bývá křehčí a mívámen
ší pevnost Tato zdánlivá nesho
da vysvětluje se tím že v nejleh-
čím (nejjemnějším) papíru bývá
lněný materiál kdežto se do těž
ších druhů přidává dřevoviny
která činí papír křehkým Pozo-

ruhodnou okolností při posuzová-
ní papíru jest pak jeho popel z

pravidla zůstává popela tím méně
čím lépe papír hoří Rozdíl mezi

rozličnými druhy papíru je v tom
dosti značný neboť bývá popela
od 04 do 1 '2 procent

Hořlavost cigaretového papíru
zvyšuje se v některých továrnách

slabými lázněmi salnytru nebo
chiorečnanu draselnatého jinde
dávají se slabé přísady dehtu

ambry nebo jiných parfumů
Avšak množství těchto látek jest
vždy zcela nepatrné
Že by cigaretový papír měl

škodlivý vliv na lidské zdraví
nedá se tvrditi Možno by to

bylo jenom tehdy kdyby se buď

při hoření jeho vyvinovaly jedo
vaté plyny nebo kdyby papír sám
některé jedovaté nebo škodlivé

látky obsahoval Tomu však tak

nebývá jak se nejpečlivějŠími lu-

čebnými rozbory dokázalo
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