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Český lékař v Crete

Specialista pro ženskč a ťčtskč nemoci
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drm J (Mly v Prat# Hiatoriiký
trnto román Jft nátorným a jaaným
obrtiem kterak s kdyal eiíbh
lnlbáfh" plýtvalo stalenou muž

nou krví a jak mařily m to--j

lepí i síly nÍ0 na stahoat a konečnou

tkácu veAkeré čeaké koruny D(ji
ítřrn jist jednak starobylé punaké
ídbi OekÓ IJhrr-ko- " e!nak I!

kde! roku 1601 a I&0! zuřila

domáci válka o dfdielvl Laudahut- -

ké Historický tento obraa jest
malován barvami živými a sytými

vyniká typičnostl ostav a dokoná-ot- (

umělecké románové stavby
Jeat to jedna x nejlepsích prajl AI
Jiráska

Jtctcd lidu nejlacinřjSlho obráz

kového časopisu pro lid vyšlo právČ
clilo 10 s hojnou výzdobou obráz-

kovou z niž uvádíme pěkné v bar
vách provedené genry "Jarní bese-

dy" a ''Loučení s vlasií" dále zají-máv- á

vyobrazení "Sluky" "Oblačná
návčšlí v Londýnč" a "Pouštčnl

ptákA na den Zvčstování Panny
Marie v Moskvo" Čtenáře listA

denních budou nemáte zajímali po

dobizny srbxkého krále Alexandra I

a jeho rodicň k nimž následkem ne-

dávných událostí bělehradských
obrácena byla pozornost veřejnosti

Slovesný obsah obsahuje zdařilé

práce novelistickó "Vrátila so "

od Karla H Hájka "Sestra" od J
L Hrdiny "Hříchy kapitánovi" od

Fr Coppéo v překladu Jarom Hore--

ckého báseň "Mrtvice" od Oldřicha
V Seykory zajímavé pojednání

"Osudy 'Prodané nevěsty' " od Fr
K Hejdy a četné drobnosti Ob

vyklé rubriky šachA a hádanek rov

níž jHou hojné zustoupeny "Besedy
lidu' vycházejí každých čtrnácte
duA a předplácí se na 116 pouze ♦lOO

na rok
Némecko-čeak- 'j slovník Nakla-

datelství Ottovo zahájí vydávání

encyklopedického Slovníku nčiue-cko-české-

k jehož Hestavení vy-

čerpány byly co nejdAkladnéji vše-ck-

nejlepší prameny řeči české

německé i jiných v usilovné snaze

aby slovník stal ae vítaným a uži-

tečným všem kdož k němu sáhnou

při studii a při výkonech svého po-

volání liude v ričm složeno všecko

bohatství německého jazyka okol-

nosti za jakých se kterého výrazu
užívá pečlivě budou vyznačeny

terminologie technická přispěním

vynikajících odborníkA bude spra-cován-
a

v část velice obsáhlou jako
tomu posud není při Žádném slovní-

ku Touto částí dostane ae poprvé
na veřejnost terminologie česká

všech oborA v jediném celku Část

mluvnická bude v těsném styku n

částí slovesnou postavením přehled-

ných vzorcA aklonovacích a časova

čích Ve slovníku budou vyčerpána
slova fráse přísloví a pořekadla s
doby starší i a doby nejnovéjif
Topografie orografie a hydrografie

Ml rt!ibinn Vilm(ny Koll4řiví
fbofi proslavcniii báanlka Jana
Kollára -- li4 Prtan vyt4i
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Wol Udí Črty tu ví#Iího
Života oj Iťrrtianna Druhé
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Inh p í'i !tr Hltt tt kisrý práví

vylel tibsalmja lytnr prácts f allf

a ťukriata' "Okamžik na slau4

viť!" "(! vt starím bytí iAla
lo" wHlřaípá 6 lálost v L mi na

Novém Míti" PřálelAnt vesM

řetby naskytuje s příležitost aby

si opatřili puknou rennou tuto kni
lni Vycháit v seAitftch Jit hl bil l

celkem as 11

Jitměnj n VltnrtdUkn stávají se

co den zajímavějšími Konfiskace

opposičnfch časopisA zvláště "Ob-zor- a"

a "Hrvatsky" stíhá konfiska-

ci proti redaktorAm "Obzora" zava

deno vyšetřování pro články o obme-

zování svobody úřednictva při

posledních doplňovacích volbách do

sněmu a nejnověji su dovídá "lir
vataka" že se zakazují oslavy

sedmdesátiletých narozenin Staróe

vičo a uvádí oběžník okresního

úřadu v Karlovci zanlaný v té pří-

čino starostům obecním v němž se

vykládá kdyby se myšlenky opposí
ce uskutečnily že by lid musil platí
ti trojnásob tolik daní a zároveň se

nařizuje ataroslAm aby oznámili

úřadu jména všech kdož by a obce

jejich se súčastnili některé opposič--ní

s?hftze a činí se za přeené vyko-

nání těchto rozkazA starostové a

obecní tajemníci osobně zodpověd-

nými

Úplné Tykořeněny
Jak mnoho jest lékA které pouze

uleví aniž by nemoce vykořenily
Kontrast jaký so jeví mezi pravými
a takovými povrchně hojícími léky

nejen povyšuje hodnost prvnějsích
ale dokazuje pošetilost užíání polo-

vičatých léků když možno dostali

pravé Pozoruhodný příklad tohoto

jest účinek jaký jeví Hosletterova

Žaludeční Hořká v případech zim-

nice a střídavé žlucnatosti a jaký
jeví obyčejné léky v podobných

Hořkou touto jsou malari-ck- é

neduhy v každém stupni a i toho
ncjzarpulifejšiho druhu úplně pře
moženy a a těla vypuzeny Nemoci

tyto jsou obyčejnými léky zřídka
zdali vůbec kdy úplně i těla vymí
těny třeba byly příznaky jich osla-

beny To samé platí o nezáživno-st- i

žlučnatosli neduzích ledvin rcv
matismu nervosnosti a ochablosli
Hořká je vyléčí když ostatní léky
neprospějí

Zlatá íila trvalo vyléčena
Dým IMcnlm Jedna návitiva dUól Ohorobain
rtU vánnráua ítIUIii! poaornnat Dr K i Gook

li rund Hntal Annax Ooaucll Bia (Ti la

TUaTo')

Spravedllré a jisté
V době nynější stále se počasí

mění a tělo lidsko nemohouc ae tak

vpraviti změny tyto podléhá mno-

hým nemocím zvláště kašli a nastu-

zením a kterých povstávají noduhy
velmi nebezpečné Nutno aby každý
měl doma JSvverna linkám pro plic-- '

nlncduhy% který již obstál dlouhole-
tou zkoušku proti všem jiným lékAm

Uhcete-l- i mít! I6k spravedlivý jislě
úftinknjicí kupte si tento lék Má'

příjemnou chuť ie i dílky rády ho

užívají Cena láhve 20 a 35 ctft Vdy
chtějte SoverAv ISalsám žádný jiuý

W F Severa

CedarKapids Iowa

p'ti iihl4-- k 6myl on v ikutk
uvfdi-- n bf li nwroM an ly tím vy-d4t- l

inti4 ivýinrt bývalo aml by

fijk iotý ilroj přijmu ottvřnn

býval )omi al na nA vřrjnoti
poí4 máli dokonl#rt( ono p- -

Í4tkrm ronil ku dřtililio provaleno
býti

Iljrl a nrbo tirbylf

Teď se nivu dostala do proudu
otáxka ida-l- i byl aneb nebyl nAjaký

Jan Nepomucký ' s svétf svátek
avatého Jana Nepomuckého kbrý
míl bjl práv přej jli sty lety
utopen to ví oviem kaídý Vlak

již to ie církev svatá dala si ujiti
tak krásné příležitosti ku veliké

pčtíatyleté oslavč jo samo sebou né

jak podezřelé A tu není divu že

se ta otázka dostala na přetřes Je
likož vznikla o sv Janu pochybnost
napnul biskup královéhradecký jo-vést-

Hrynych ve svém kalendáři

"Meh" pojednání o včci té kteréž
řehole benediktinA v Chicagu otluk

nouti dala a zdarma rozšiřuje Vsak

v Čechách vysel též spis Dra Jana

Ilerbena pod názvem: "Jan Nepo-

mucký spor dřjin českých a církví

římskou" v nčmž se stránky řosnč

historické podává ho vše co je známo

o Janu Nepomuckém
Kniha jest velmi poutavá rozdč

lena na 7 oddílA a sice:

I odd Doktor Johánek

II odd Jak roste legenda o Janu

z Pomuku

III odd Život blahosl Jana Ne

pomuckého
IV odd H Čech do ftíma

V odd IUahořečenÍ(l721) a sva

tořečení (l?2í) v Uítuó

VI odd Na stopách dějepisného
bludu

VII mld NynéjSl stav sporu
Tento spis vydal "Křesťanský Po

sel" kterýž ovsem není tak boha

tým jako svatá řehole a proto ne

mAže spis ten rozdávat nýbrž pro-

dává jej ač za cenu každému pří
stupnou totiž za 25 centA Majíce
za to že některým naSfrn čtenářům

bude zajímavo stopovali spor tento

objednali jsme noco výtiskA spisu

poslednějšího a zašlemn jej pošlou
kamkoli vek za 25 cent A Kdo chce
seznati též druhou stranu totiž vy-

psání tčch divA a zázrakA které

patronu českému se připisují obdrží

spis "Svatý Jan Nepomucký patron
český" zdarma když si oíi dopíše
na íteholi Sv Prokopa 18 & Throop
St Chicago Ills Na spislIcrbenAv
pošlete 25 centA na

10—) Pokrok Západu
Omaha Neb

Pravá krása

Prtí krta mi bloI4l podkUd od pod kdlt

xtitlvMlbo PkU Jálm Jaoa BmMtiDÍ vjrhllftiUi

iliitl% n mil-- li Uiudek f pofidkl koakáU

kjr l pkli Jioa l"dlujr naraitol itlť njr vjrliU-Ulf- l

tluní ZuJIfU ! dobr (draví badrU

ďtiN Tlillť t o Bittor Jtouým
km prořUtoTuleh ro tonikon piwbl pf Ubo

b vlMbny tmy ílroJ ilvcl Vltíl vyrát-kt- t

oypkjř bouU dodává pok4oo dubriho
rxhlada— Ka rod } t Ukároá 0dmaa k Co

tm Wo lubT 't

)K li učineno býli má

"Hohemian Voice" vzdor tomu

2e rte ntrany nejen mnohých čelnčj-iíc- h

krajanA naAich ale i ae Hlrauy

větžiny caHopÍH& naHÍch a počátku
nedostávalo ae mu podpory také

jaký dftležitý podnik onen plnou
mřrou zaHluboval tá!o vetií a vřtSí

oblíbenoHli a tito i AirSího rozHÍření

nabývá tak le Národní Výbor plnou
ST it i i __

iniTou s uNpccnem uoHavaunim spo-

kojen býti mAže Koncem liatopadu

kdy ajezd Národního Výboru odbý-

ván byl čítal Hohemian Voice váeho

vňudy aotva jedenáct tet odbŽrabilů

kdeíto nyní po necelých jeétfi aedmi

rnřBÍcíoh počet onen ho vlce jak

zdvojnásobil neboť jediní) počet

předplatitelů v prve polovici června

počtu 2002 dosáhnul mimo čehož

Íp 300 jest tčch kteří časopis

onen odebírají předplatní své ale
C tosud nezaa!ali Vzhledem k pomž-orA-

a krátké dobd zajisté že úspěch
ío skvélý jakým žádný jiný časopis
chlubili so nemAže! — Jak so nám

Administrací sdčluje rozesláno bylo

Íposledního číslo Hohemian Voico

f)0 čísel na okáaku a to po vCtiinč

takových osad kde bud časopia
Cáen buď vAbeo jestč ani jedinkého
Libdratele němči aneb do míst kdež

Nastoupení jeho v pomčru k počtu
H6ratelatva přilij slabým bylo


