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Ačkoliv poskytujeme čtenářům

Omahy do Lincoln a zpět bude
státi cesta fa ao účastníci vlak
se musejí přihlásit! do 8 ú&ora o

lístky
'

— Z Bruna se nám sděluie:
"Na farmě pana Jana šťávy vy

pukla dyfterie kteráž tam byla
zavlečena soad s nějakým starým
Šatstvem a Chicaga jak praví'
Nejdříve ji dostala nejstarší ibletá
holka Povolali k ní doktora z

Braintrd ale když dívce bylo
hůře zavolali doktora Breuera z

David City Ten shledal děvče

již mimo veškeru pomoc umírají
cí Však co hůře seznal též že

to mají i ostatní děti To se roz

umí že nejstarší holku již za- -

chrániti nemohl avšak ty ostatní

všechny zachránil V pátek týden
opět byl sem doktor povolán a

sice ku krajanu Fr Hlaváčovi

kterýž se potloukl při splašení
koní CHTOú' z Abie a to to tak
hrozně že si lebku roztříštil a

mu tekl mozek uchem a 'nosem
ven Doktor udržel jej na Živu

pět dnů avšak za těch okolností

nebylo zachránění možné Doktor
Breuer zde již provedl mnohá ob
tížná vyléčení a uznává se nyní již
všeobecně Že jest nejlepŠím léka- -

řtm celého širého tohoto okolí
— Nesčetoěkráte poukázali

jsme v minulých letech na to že
tak zvaná železniční komise státní
jest pátým kolem u vozu a nečiní
nic k úlevě občanstva co by ne

chtěly dráhy samy Tak bylo
druhdy pokud republikáné měli

správu v rukou a komise skládala
se z republikánů a ješlě hůře jest
nyní když skládá se z populistů-Jestl- i

dělali republikáné málo po- -

pulisté nedělají nic Když už se

v posledních dobách rozhoupal i

zdejší World Herald obviňuje je
že nic nedělají a všemožně usiluje
aby prý přece aspofi něco udělali

tedy musí býti na bíledni Že stali
se nevěrnými svým slibům a zá-

vazkům Aby veřejné míníní po-

někud upokojila nepochybně vůči
blížícím se volbám učinila koneč-

ně železmČQÍ komise minulý týden
"něco" To "něco" spočívá v

tom ře nařídila dráhám anížení

dopravních cen za místní dopravu
na obilí o 30 procent tedy skoro
o třetinu A to prý mají učinit

dráhy do ao února aneb podat
své důvody proč tak neučinily
Hm tak se chytají vrány To se
rozumí že se dráhy nařízení

aneb to budou protaho-
vat až do zasetí aneb do jara kdy
pak není Žádné obilí k vozeuf a
tak se vlk nažere a koza celá zů-

stane Ti populističtí politikáři
nejsou ani o mák lepšími nežli

republikánští

Zprávy osobni

- Krajan Ambrož od Kala
mazoo seznal onehdy že byl
"tchoř'' v sýpce a odvezl fůru

pšenice Stihal
'

zloděje po stopě
vozu a dozvěděl se v Tildea že
tam tu pšenici prodali dva mladí-

ci Stíhal je dále a dopadl v

Pierce kdež je dal zatknouti
Jsou to synové zámožných sou-

sedů _
— Krajan Anton Pelan od

Bruno přišel v pondělí V smrtel-

nému úrazu na trati dráhy Elk-hor- n

Vracel se z města domů
a při přejíždění tratí zasažen byl
vlakem Vůz rozbit na třísky a

ubohý krajan zraněn tak Že bez
vědomí dovežen do Brainard
— Pan Karel Palda zástupce

doutnikářské továrny v Elgio la
zavítal na své obchodní cestě vče
ra do Omahy a po několikadenním
zde pobytu ubfrati se bude dále
na západ Jak- - nám p Palda
sdělil- - vše stoupá v ceně aviatc

jejich závod může posloužiti po-

sud zbožím nejcbvalnějši pověsti
se těšícím za ceny dřívější

fiat lék proti eronpn
t&HUU tuuMl poulítáni tlrfy m Uvem
Prvuí známkou eraupu jest ochrap

tlaí a SDOUTuJenie-- to u dítka můír
ae to vzílf za jisté známou! io nemoc

tu dostane Po cbrapténf následuje
tvláitnf hrubý kašel Dává 11 M k

uMíánl Chamberlains Congb Remedj
tak brzo jak dílko ochraptí aneb i

k1yi ne if i kašel lostaví předejde ar
onemocnění Používá ao ve mnoba
tialcícb domovů v této zemi a neakla
me nikdy starostlivé matky ieit
jsme nesvidéli o Jediném iHp4u
v kterémž by ao nebyl osvědčil vydat
ným Žádná jiná pMpravenina nemů-í- e

sa výkátatt Ukovf ml výeledky
Z3 roků naustálébo pouiívánf brt
netdaroNa prodtj vt vftei-- lékárnách
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jel Jsnej kdoetáuf vrtl
efeh abu-kac- Fitto ai o acsoaaa a
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někteří umělci ukázal v minuljch
dnech proslulý polský pianista
Paderewski u příležitosti svého

koncertu v Columbus O Vzdor

tomu Že koncert měl býti již za-

hájen a síti byla posluchači přepl-
něn r musili tito Čekati trpělivě 40
minut na umělce jenž nemohl na-

lézt! v bytě svém — hůl bez níž

nechtěl za Žádnou cenu z hotelu

vyjiti Říká se le každý umělec
má o kolečko více a Paderewski
nečiní dle toho výminku

Dle vládní statistik v privlzeno
bylo během roku 1899 do Spoj
Států zboží za 1798845 571 z

něhož se vybralo cla 1334077131
Vyvezlo 6e však v roce tom ze

země zboží za 11333903987 Ze

statistiky té vysvitá že se vývoz

potravin zmenšilj za to vývoz vý

robka továrních bornických a

lesních se značně zvětšil Na

opak zase přívoz surovin neb po

lovýrobků se značně rozmnožil Z

toho jest patrno kterak Spojené
Státy se stávají stále více zem

průmyslu tak že není asi doba
daleka kdy nebudou vjvážeti po-

traviny nýbrž jen tovary jako
Anglie

V SOUSEDNÍM MĚSTĚ lOWSkÉMCOUN

cil Bluffs a v okresu mají otcové
veliké bolení hlavy Je tam runo

ho chudých kteří musejí býti
podporováni a okresní zástupcové
si nevědí rady kde na to peněz
vzíti Před 3 roky měla býti
koupena farma o 530 akrech s

mnoha budovami za 118350 ale

při všeobecném hlasování návrh

propadl aby se koupila a pro
chudé zařídila Dnes nechce ma

jitel o koupi té již ani slyŠeti po
nřvadž vše v ceně stouplo Během
roku 1899 vynaložil okres na pod
poru chudých #20000 tak že

chudinská farma mohla býti dávno

zaplacena z peoěz na podporu vy

daných a chudí pak ae mohli na té
farmě již sami vyŽiviti jako je to
v jiných okresech Tu se zajisté
neosvědčilo přísloví: "hlas lidu
hlas boží' když všeobecným hla
sováním byl moudrý návrh zamít

aut „

O REDAKTORÍCH KATOLICKÝCH ČA

sopisů v Cechách píše "čas'1
Není tisku prolhanějšího Všecka
lež která otravuje náš veřejný Ži

vot má Živý pramen v Katoli

ckých Listech Ať už zlo pášou
zaslepení kněží nebo najati žold
néři vše jedno To není naše
jen mínění nýbrž obecná zkuše
nost v Cechách že za žurnalisty
katolické přijímá se nejboršíbrak
Lidé kteří všude jinde byli ze

společnosti vyvrženi jsou dobří
katolickému tisku protože jsou
schopni každé služby A zrovna
tak řady lidí kteří ve veřejném ži-

votě všude už zkrachovali bývají
vítáni táboru katolickému jakmile
dají se užívat za nástroj proti
lidem pokrokovým čestným a

vzdělaným Z obojího druhu lidí
těchto utvořila se pravá tisková
Mafia katolická To platí o

katolických a dílem i

"křesťanských" listů Českých i v

Americe s jedinou jen výminkou
Tou je "Hlas" D N

Madame Nordica proslavená

zpěvačka americká dala pocítiti v

minulých dnech hrabčcím manže-

lům Castellanovým Že pro ni ne-

má cenu blahosklonnost zbankro-těléb- o

a nafoukaného francouz-

ského Šlechtice ani pozvání jeho
ženy bývalé Anny Gouldovy za
hraběcím titulem se pachtivŠÍ
Stalo se to na viaku mezi New
Yorkem a Lakewoodem na němž

jela madame Nordica i Šlechtičtí
manželé Castellanoví tito ovšem
ve zvláštním voze Jakmile hra-

běnka dověděla se že Nordica na-

lézá se ve vlaku pozvala ji k vel
ké hostině kterou pořádati bude
v Georgian Courtu Madame
Nordica však pozvání odmítla

pravíc le v něm znatelná jest ve-

liká a hrubá beztaktnost společen
ská poněvadž nepozvaii Castella-

noví Nordicu nejprvé do zvláštní-

ho železničního vozu v němž jeli
A má pravdu Není-l- i vítána
slavná zpěvačka ▼ úzkém kruhu
rodinném není také zapotřebí
aby nafoukaní šlechtici honosili se

její přítomností ve "vznešené"'

společnosti která jest krmena ho-

stiteli na útraty odřeaého dělni

civa

— Náplasti a podobné pro
středky jsou zbytečné a zastaralé
Proti recmatismu a s nastuzení

povstalým bolestem užívejme vý-

hradně Dr Ricbteťs Anker Pain

Ezpeller Po užiti jeho mizí ná
sledky nachlazení a ntiŠÍ st né

nervy které neuralgii a
nervové bolesti způsobují Cena

2$c a 50c za láhev

V časopisech se objevily yprá
vy ze Jiůerové maji nedostatek
zásob - jak v potravinách tak ve

střelivu Tuto zprávu však vy

vracejí úplně američtí exportéři
hlavně new-yorš- tí Časopis Even- -

iog Post o tom píše:

"Z dotazů u rnznýrh firem

vysvítá Že bylo do Transvaalu

dopraveno ohromné množství ma
sa v krabicích uzeniny mouky a

jiných potravin Během roku

1899 byl vývoz amerických potra-
vin do zálivu Delagoa zdvojnáso-
ben Jedna newyorská firma

tam zasílala 300000 pytlů mouky
každého měsíce a krupice kuku-

řičné tam posílány celé lodní ná

klady z New Yorku Veškeré zá

sobárny obou republik byly před
započetím války naplněny co se

do nich jen vejiti mohlo a potra
viny ty byly tam dodány nejvíce
z Ameriky něco též z Austrálie

V nahromadění střeKva byly

rpubliy též tak opatrný Praví
se že mají Boerové dostatek stře'

liva kdyby válka trvala 10 let

Střelivo a zbraně byly dlouho

před započetím války objednány i

v 6amé Anglii nejvíce však ve

Francii a Německu Nyní se

však vyrábí vš: v arseoálu nedá
leko Pretorie Po nezdařeném

vpádu Jamesonovu před pěti lety

přišli Boerové k přesvědčení že

se co nevidět utkají v boji s An

gličany a od té doby počali si

zařizovati zásoby zbroje i střeli

va Jak i jeden anglický časopis
tvrdil jsou zásoby boerské ohrom
né Mají prý v zásobě jenom
36000000 patron jichž prý ee

ani tolik nespotřebovalo ve válce
franko-německ- é na obou stra
nách

Eugen Easton novinářský

zpravodaj z Kansas City' který
se nedávno vrátil z bojiště tele

grafoval o svých zkušenostech
mezi Boery následovně:

Nebyl jsem zajat od Boerů jak

bylo telegrafováno do Spojených
Států nýbrž odebral jsem se do

tábora jejich sám Byl jsem
svědkem bitvy u Colensa avšak

anglické kabely nechtěly zprávu
moji telegrafovat! Není prav
do" že by tam byli Boerové za

ujali jen stanovisko obranné
Téměř na každém místě kde ae

obě vojska setkala měli Angliča
né větší počet mužů než Boerové
a zvláště u Belmontu byla jejích
číselná převaha' veliká Angliči
né však byli řádně biti a výkvět
jejich vojska poražen U Dundee

prchal jeden pluk za druhým před
Boery a Angličané tarn zanechali
dvě řady vozů naložených potra
vinami a řadu naložených střeli
vem Ano důstojníci zanechali
na bojišti i tajné listiny a plány
výpravy Tyto jsem viděl a mám

jejich fotografické snímky z nichž

vysvítá že se Angličané připravo-
vali k válce s Boery také již od

vpádu Jamesonova Od r 1896

započali 'vyhotovovali podrobné
mapy kde naznačili každé návrší

každé údolí a průsmyk Pevnosti

Johannesburgu Pretorie a Bloem-fontaio- u

jsou naznačtny do všech

podrobností na piánech angli-

ckých b udáním kde se nalézají
skladiště potravin a kde pitná
voda

O vojínech boerských a jejich
odhodlanosti píše americký novi-

nář následovně:
Lidé ti jsou pevně odhodlání

že země jejich musí býti svobod-
na Aoglie nemůže aci poslati
tolik vojska do jižní Afriky aby
je podmanila Oni bojují pro
vše co člověku jest nejdražším
bojují b nadšením kdežto proti
nim stojí jen obyčejní Žoldnéři

bez nadšení Videi jsem manžel-

ku gen Jouberta nabíjeti jeho
ručnici viděl jsem kmeta syna i

vnuka bojovati podle sebe v řadě
Ano Boerové se bijí pro něco co

má cenu pro člověka kdežto vo-

jínové angličtí se bijí za šiiing
denně a v tom spočívá ten rozdíl

O tom kdo jest vlastně tím

duchem vůdčím jenž osnuje vá-

lečné plány ku poražení Angliča-
nů v jižní Africe panují rázná
mínění Mimo jiné se považuje
francouzský plukovník Jiří dr
Villebois Marenil za vrchního
tohoto osnovatele válečoých plá-

nů AspoS mu tu zásluhu přičítá
vládní boerský časopis Volksstem
že jeho plán to byl dle něhož

vyhrána byla bitva u Colensa
Marenil jest potomek staré rodiny
bretaůské asi 50 roků stár a

účastnil se války franko-německ- é

roku 1870 Jako poručík přijat
byl do cizinské legie nejlepŠíbo
to sborn vojenského v tehdejší
válce kdel postupoval v důsto-

jenství až se stal jeho velitelem
Před několika byl od gen BUlota
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Žena která se domnívá že vdA

vá se za muže v němž zrcadlí se

románový hrdina a muž jenž vidí

ve své nevěstě bezkřídlého anděla

jsou v pravdě děti kteří podrobuji
se zkoušce vyspělosti před soud

cem jenž povoluje jim rozvod

Drsní jezdci budou odbvvati
shromáždění ▼ Oklabomě jak

pak se ale dostaví ti četní zločinci
do shromáždění toho kteří pro
razné zločby jsou zavřeni? Viak

byl pluk ten u značném miožství
sestaven z desperadů a zločinců

nejhoršiho zrna

MASSACHUSETTSKÝ KONCBESNÍK

Roberts jest nazýván svými kolle-g-

'tbe other Roberts'' (jiný Ro-

berts) čímž má býti naznačen

rozdíl mezi ním a utažským m

Nemobou-l- i páni kon-greaní- cí

jioak rozeznat svého kol-leg- u

od utažskébo mormona jest
to zajisté smutné pro něho vysvěd-
čení

Naši městští radní mají těžkV

oříšek k rozlousknutí Každý od-

bor městské správy žádá o zvýše--nf

svého rozpočtu a páni radní by
neradi zvýšili procento daní Je

před volbou všichni by byli rádi

zase zvoleni a proto by s radosti

vyhověli na všech stranách jen

kdyby byly možno nasytit vlka

aby ovce zůstala celá

' Obrana zdejších katolických ha-min-

vel pána Vránka vypadla
až příliš katolicky Nemyslíme
Se se tím panu Vránkovi příliš za-

lichotily Což on vzdělaný člo-

věk by to byl lépe sám nedovedl?

Je to přece je smutné vysvědčení

pro církev katolickou když musí

se nechat obbajovati ženskými
které sotva že se podepsati dove-
dou Nač je tedv' to vysoké

vzdě-

lání kněží?

Tedv interview anglického kom

sula v New Orleansu pro nějž se

illiooiský senátor tak rozčilil byl

vylhaný Tak tvrdí anglický vy-

slanec ve Washingtonu a vzdor

tomu že jest pravdomluvnost pá-

nu státníka velice v pochybnost
brána přece je to spíše pravdě

podobno než ten novinářský in

terview " Známi jsou američtí

zpravodajové pro ty své ioter

viewy neb napsali již do novin
dlouhé rozmluvy s lidmi jež asi
sasidčlr

ČÍM DÁLE TÍM VÍCE SE JEV SNAHA

strany vládnoucí po zavedení vlá

dy koloniální Nejen výbor se

nátní ale i komise filipínská od

poručuje vládu osadnf což jest
tolik jako impenalistickou na

ostrovech nově nabytých ' Našs

ústava se prý pro obyvatele ostro
vů těch nehodí vzdáti se jich ne

můžeme a tu nezbývá nic jiného
než vládnoutí nad nimi bez jejich
souhlasu Dnes kdy Anglie nám

dává odstrašující příklad politiky

rozpínavosti má vláda země této

▼stoupili do těchže keIeL Vlád-

nout! národům cizým bez jejich
souhlasu ba proti jejich vůli bjlo
prvně v této zemi odsouzeno a

revolucí odraženo podobnf po-

kus odrážejí does stateční Boero-v-é

v jižní Africe a politikové ame-

ričtí jej chtějí podaiknouti přec
Uvidíme při příštích volbách pre-sideots-

pakli národ Spoj
Států si přeje nastoupit! politika
osadní Je stále více patrno le

při prfití volbě bade hlavni otiz-ko- a

stran politika zahraniční

Když vypukla válka Boerů s

Anglií přičinil se dr Leyds v

Pretorii o to aby byl Marenil

přijat do vojska boerského co

generál což se také stalo Nyní
jest však vrchním stratégem vá
lečné moci transvaalské a pracuje
pilně na plánech kterak nájezdní-

ky anglické a krvavými hlavami
odrazit

NEBRASKA

— V Shelby se zastřelil Chas
Burnet z Ravenny poněvadž prý
ho omrzel svět ač byl teprve 30
roků stár
— Paa V Malý ve Schuyler

podal městu účet na sto dolarů

náhrady za to že jeho dům byl
dán do karantény následkem one-

mocnění okresíbo klerka Mapese
— Neštovice se vyskytly neda

leko Armour kdež tři členové ro

diny Pyleovy na ně onemocněli z

nichž jeden již zemřel Z Pawnee

City tam byl vyslán úfadník aby
se o řádnou karanténu a zdravotní

oatreuí postaral
— V Grand Islandu doprovázel

Hugh Platt dvě děvčata večer do
mů když tu z úkrytu někdo po
nich hodil klackem a jedno z dév

Čat omráčil Platt vystřelil po
prchajícím zákeřníku z revolveru
ale tea unikl

— Ve Fremont byl tažen parní
kotel přes led do pily nalézající se

na ostrůvku když ae náhle led

prolomil a stroj se ponořil na dno

řeky Na vytažení stroje praco
valo v sobotu a v neděli mnoho
lidí ale nechce se práce dařiti

— V Culbertsonu se tahají kan-
didáti o úřady okresního písaře a

šerifa a aby hlasy nemohly býti
přepočítány ukradl je někdo Po

zději byly hlasovací lístky nale

zeny asi 5 mil od Trentonu a
zatčea byl J W Cole právník z

Culbertsonu pro podezření že je
ukradl

— Nedaleko Table Rock praco-
vali manželé Slámovi cosi na
dvoře zanechavše roční dítko pod
ochranou sleté holčičky ve světni-

ci Pojednou vyběhla dívka ze
stavení 8 hořícími šaty a než jí ro
diče mohli ku pomoci přispěli
popálilase tak těžce Že za několik
hodin ve strašných bolestech sko
nala -

— TDuda v Linwood Neb
má na skladě vozy boxny na vozy

kočáry všeho druhu drtiče šroto

váky větrníky pumpy kádě po
stroje na koně a všeho drubn
řemesí -

Krajané
: učiní dobře

když si u něho prohlédoou zásobu
a zeptají se na ceny než půjdou
jinam koupit (4tí
— Ve Falls City byl porotou

odsouzen k doživotnímu žaláři
Rich Savory který zabil Thomp
sona v táboře dělnickém u Hum

boldt při stavbě nové dráhy 1

červenci min roku Když byl
Savory po vytiešení rozsudku od
veden do vězení chtěl se oběšiti

kapesním Šátkem ten se mu však

přetrhl
— V Lincolnu byli zatčeni 4

modliči kteří na místě péče lékař
ské upotřebili modlitby k vyléčen
nemocného dítka Když však

dítko zemřelo nechala zdravotní
komise zatknouti matku jeho paní
Stewartovou její rodiče Harrison
ovi a pí Cameronovou Jsou ob'
žalováni z přestoupení zdravotních
nařízení

— Ve West Point provedli lé
kaři zdařilou operaci na pí Marx- -

meyerové Tato se velice popá
(ila a lékaři jí přiložili na popálená
místa kůži z jiných udí Čtyři
mladíci se dobrovolně k tomu

propůjčili že si nechal každý z

nich vzíti b těla asi 5 čtverečních

palců kůže která byla pak na

spáleniny pí Marxmeyerové při
ložena
— V Cetral City pokutoval

soudce Hollenbeck tajného poli
cejoíbo zvěda I50 za to že obža

loval některé lidi z přestoupení
zákona zápovědoého aniž by měl

proti nim podstatných důkazů
Central City je místo prohibičoí a
tamní zápovědníci si pozvali tajné
policisty z Lincolnu aby vypátrali
prodavače lihovin Špiclové však
neměli důkazů pro obžalobu a ještě
se ani k soudu nedostavili načež

soudce jednomu t nich diktoval

I50

— V Lincoln bude 13 února

otevřeno nové auditoriumk čemuž

pozván polský pianista Paderev--

ski aby v něm obeccestvu zahrál
Ze všech okolních měst budou

vypraveny zvláštní vlaky do Lín

cola na toa de aa ceny anížené a

svým neobyčejně hojný výběr pré
mii zejména románů a zábavných
i poučných kaih připojujeme nvnl

ještě další nové prémie k výběru
pánům předplatitelům a sice:

Bludný rytíř historická román
věhlasného romanopisce Walter
Scutta Nádheraé vydání a čet

nými velkými vyobrazeními Spis
jest velkého formátu a Čítá 8

stran se 156 obrazy Bludný rytíř
patři k nejlepším románům Walter
Scotta zakladatele a tvůrce velké-
ho románu miláčka skotského
národa Romány Scottovy dobyly
světa a autoru ivémn— — — waiiw mv--

smrtelnost Čtenářů v %ájero strhnou
le sobe Hlavně dvě proti sobě po-
stavené povahy a sice bídáckého
zvrhlého a ničemného krále Lud
víka XI a hrdinného rekovného
právo a pravdu hájícího a jenom
na svou mužnou pěsť rpoléhající-k- o

rytíře Quentina Durwarda
jehož osudy pronásledování a
svízele jsou podstatnou Částí celé-
ho románu Krámská cena tohoto
aesmírně poutavého románu jest
$130 My však poskytujeme jej
co prémii za doplatek pouhých
50 centů

Přlíemi loď — Velký a velice
poutavý román kapitána Marryata
s barvotiskovými illustracemi Věn-cesla-

Černého Čítá 493 stran
velké osraerky Marryat spiso-
vatel tohoto románu řadí se k

nejlepŠím autorům anglickým vedle
Coopera a Scotta Vyniká rázo-

vitým líčením skutečnosti pravdi-
vostí a pestrostí povah věrností
popisu přirozeným rozvinutím
děje a zvlášť jistou "rozmanitostí
ve vypravování což činí sloh
Marryatův tím lahodnějším Prost
veškerých nudných a zbytečných
popisů i reflexu které Čtenáře
znudí unálí zájem čtenáře mo-

hutným proudem stále se rozvíje-
jícího zaplétajícího a rostoucího
děje Slavný tento román dal
podklad librettistovi světoznámé

opery Wagnerovy
--

'Bludný Ho-

lanďan" (DerfligendeHoliaender)
a nadchl mistra tónů svou mysti-
kou a svým čarem k tvorbě jedné
z nejkrásnějších jeho oper do
dnešního dne repertoírní a úchvat-
né Cena tohoto románu je liaja my poskytujeme jej co prémii
za doplatek pouhých 50 centů

Celý rctntk Svllotor] Každý
ví jak velkou a objemnou knihu
tvoří ročník Světozora neboť
každým týdnem vychází o ia až
16 stranách velkého formátu při-

nášeje Časová vyobrazení několik
románů v pokračování v každém
čísle básně a různé Články a po-

jednání jiná Ročník Světozora

stojí Í500 v předplacení My
máme tři ročníky ua výtěr a po-

skytneme kterýkoliv z nich co pré-
mii za doplatek 8300 a sice buď
ročník ai 33 aneb 23

Libuíe nejnovější ročník totiž
28 Seum svazků poutavých ro-

mánů od nejlepŠích spisovatelů
českých celkem 1300 stran Cena
75 centů pro odběratele co pre- -'

mie zdarma

NejcitlivČjŠÍ místo na lidském

těleobyčejně chřipka nejdříve na-

padne když se objeví Toto ne-

jcitlivěji místo však dojde posílení
užíváním Dr August Koenig's
Hamburger Brust Tbe a nemoc se
zažehná
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