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nacbT Jate špatný chlap a naSe třa
skaviny vybuchnou vám jeatě jed
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to — pozdrav nemohl pařížský po
slanec vyzvědéti
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roliCffni tiilifel půvotlcem thjna
mitového attentátu 38 proa pobilo
v Madridě přelíčení ae 3 anarcbia'y
Debataem Fereirem a Muftotem

kteři okuaili ae o attentát proti po
tlarecké anémovně tnadridaké dne 5

dubna 1801 ale dříve jeáiě nel ho

vykonati mohli latčent byli Pumy
u nich byly nalezeny Ji2 tehdy ae

proslýchalo le attentát nntrojila
policie je! potřeb irala záminky

mimořádnýn opatřením Viechny
okolnosti tomu naavědéovaly Uýva

ly rep miniitr Carvajal jest obbá

cem Debataa Eclieg uay před Hedou

aoudu Líčení přítomno jeat četné

obecenatvo CetnSci a policie kona

jí hlídku v eíni aoudnf Při výale
cbu vykládali Debata a Fereir anar
chiatické učeni Oba odsunovali uá
ailf pokládají prý anarchinty v

Chicagu a jinde popravené ta mu- -

čenníky anah pro vyproatěoí lídatva
a bídy Popírali dále při líčení že

byli by měli v úmyslu apuiobiti vý-

buch ve sněmovně a že balíčky v

nichž parny ae nalézaly vstrčil jim
do ruky Muňoz který dle mínění

jejich za anarchistu toliko se vydá
val v pravdě ale byl agentem provo-

katérem V proceau eelpanělakými

narchUty prohláiil obžalovaný Mu- -

ňoz který byl agentem provokaté
rem že dodal oběma apoluobvině-ný- m

pumy ie attentáty uchystal a

připravil a ?e měl dozor na 1 jejich

provedením protože policejní pre-

fekt mu elíbil úplnou beztrestnost a

přál si aby attentáty byly organiao

vány Oitatně není to první případ

kdy za attentáty anarohhtickými

skrývala ae policie Před málo lety
dokázáno bylo tak soudním líčením

Belgii i agenta provokatéra Poui- -

baixovi který byl dokouce dověrní

kem minHtrpreai Iontovým

Siciléki ntpokcf jOH plodem tta- -

etého potlačování Hedlakflm vede
se na Sicilii hoře nel kdekoliv jinde
a není divu že hledijf prostředky

aby své nouzi ulevili avláAtě když

parlamentární vlády al pomid m4lo

ae o ně staraly Spor vede ie mezi

ykoHuťovinými a vykoHaťuvateli
Viie nel oprav třeba

jeat prý obnovy inoráinfrm a právní-
ho citu 00 proo sicilských oboí

spravuje se dle zásad násilí a libová

V4

Klí in lejiíiill i ii]!ítiL

ífmIa! fcFři h'if %'t as'#(14Air I rvitkr if- - !

feaUria ' awl lt

K- I- a
t
I HÍI fnmftl#

um a ni ti Mr m tMíf fibM'tr4f 'ki arrbt ůnm%

kMMt' ikt vM'kf 'i-- l tyl

A Mfi'i il ( -

Wit-- lt #4lífnif a

lArpIlf ! Mř lid Jiř
viWI

la JV Ut vlfl ! á'lsk J

JAjtJ A Jf )

Ženilté nemoci %?£?Jíln£

ilnifl f% f M '' li'"a atílll
rh fíi1i" h ř'"l! -- )řnli4lijr
H'ttH i: i iinwe

allW KoHaf k f f t Miswďk

itoatana k' l4 " t tm%

k t títa m

HoTinat ÍHiiiUM „nf mh v h
rtrh itrmiloaf 4 tV i) a otakliajr
VflWl

MlIM Riaíl IM bf ttJW l"l"to lBit
kultl „

Skrkavky a řup
1 umaki

kla vypili
Ivttfit Ctftilt i S

Jet In vťín b ii proti itíeroírnu
a lalmMliíliMI kataru
i Imliky fia noboit řifltf

4ky avřhb kftic a vacíi- -

ny nemorl koJnl a krevní rxUtraní

fíitfrůt A'rUtiUl l l itM
Jile ll M il onav enl mstomr aloí ochablí
a lapali u2ivrjte Mmlo l kil

aurbrf Umini
KrCCC oirklioy bobla tltlclfl

bolrall na prtott v Zíducb klou-

bech a kotili bod iraiil
firtfrii 0! J tr Ootthnrd t

za 5oc Jcit to nrjlep'4 d un írí maziÍDt

ítCZaVkll EdvínovÍTbuTní Vtr

vavt nucení zínťt a jiné nemoct Icdvia
vylčíí jlmé

fítrerůt Bilittl Uttein a r ii $íiS
IpNÍbo i'ku proti tem nemocím nulzs
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Hány a boláky iToXt
leniny odřeniny vředy hnl bobiky hojí
fínerota Mmťni raný a boUttita lle

Mnsnatooivčdíila se vlk veky každý JI

chválí

Danlnni lotní cboleru' koliku žalu

rrUjCDl dtf uíkřeJe bolesti v itřo
vách a zán ít aticr od itraní rychlo a úplni

SeterUt Uk proti choleřt d projmu
za o0a2óc OdstraĎuio bolesti nit m5--

síčním toku

ar i o zastaralou zácpu a bolesti
illllliini hlavy zlatou iilu žlouten-

ku f l(í ekvrnr v nhHM nnKmitnf it

vrató a mdloby I nemoci fen léčí výtečný"
AtVrriJH Vlmnttt tit)aÁvA m a 1K

Každil žena by mela zkusili tohoto léka
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?raD bojí rychle

íícrtrova Mw proti ivrabu avyraUnínám
za 50c

7iínnl aAí bolavé slzící řervená a
£Alnl OCI yanícené oči zhojí brzy

oererma tutta mavm oči ta S5e

Vypadávání vlasů l? iunD7
°"

vyraženlny znmezí tam kdo pomoc Jest
monit Setmln tiUUi tlatA ta $loo
Kdo cbcfl míli vlnMtr hnlikó n tmnií

tomu ao odporuřiijo knísné vonící
Beverom vmmida na nlatu ca 9Kk

Bolesti zubůKi4:ky proti boleni tuhli ta 25c Kilo chce
míli zuby řinté a bílé a pevné diUně I li-

bou vRnf z dut ať si koupí tieverův práMna tvbu ta 23c

íířriynnltin kří?0' bolcatl v Jednom
inu místé křoc n revmatla--

mus 1 zilpnl svalu bolesti v prsou a v zá-

dech odsl raní Umerova líniinA nAnlmfi fi
flattr ta Víc

RozpraskandSořtřoTúzS
vyrážku po holení hojí Beverova růlwá
matt ta 23c
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23cont5
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Hlai4 rkouk4 I4Í itl vl nino
hla H-ln- é Jiná ohifJ čotium
ínifřiikjni ftohili (lo(ifiuiiřl4
o nit h a n j]n-- olčr4telfch pM

mo bcrávl tollA mxin4Mlnf

ómtuvjr KjiIlélijí óiwijiUy amrífké
potuviilmu jilnolio ťuiitu it dvě

ancr net-h- t aí pol4nj jot cl- - kin

rékoliv utni ktfri k unUrr4ln

iijítovnt unii pHn4li'!l V]l toho

jfxt tél opatht-ii-
f le úřa ly v icmi tó

t které t4a)lks opayl& aamy íjí
lí lati piíitovné plné vyplaceno
jest a kdyl ly plnfi vyplacena tuhj
lo tedy buď tatýlnttdo o tom uv&lo

mí a od tiíli o doplatfk poládajaneb
Vůbec láfljlku noodcAlou kdy! by
zaatUtele dopátrali nemohli

Obyčejné číslo čaNopiím oamintrin

kovílio BoJmi-Hioupcovéh- o válí
a pravidla přivě dvě unce a tudli
mři by jeden ceut na ííkIo pontačiti
To také akutečně bylo pontačitelco
tde a poňta neblánila no o jaké vyiií
poštovné Vřak kdy2 caiopiay ta
kové pouze jednocen to vým kolkem

opatřené doíly do Prahy tu wlavné

ředitelittvn poňtovní dovolilo i jod-nat- i

přen mezinárodní úmluvu a

ukládalo čtyry krejcary pokuty na

každé cítilo jelikož prý nedontatečné

požtovné vyplaceno bylo a molo

vlaatnó každé číhIo dvoucentovou

známkou opatřeno býti Abychom

nepuHobili mamó vydáni a neiin&Ee

naáím odbřiatelumpodvolovali jnme

Re s prvu a a námi vhicUdi ontatnf

vydavatelé okrádaní ne ntrany slav

ného řiditelutva védouce dobře že

eot neoprávněným a opatřovali jmne
každé číhIo dvoucentovou anámkou

Když vSak loni obdrželi jame řpro- -

vii že i na Knihovnu Americkou jo--

l£ číhIo neváží plné dvé unce čítá
slavné poňtovnl řiditelatvo v Prače

také pokutu Čtyř krejcaru jelikož

prý jedním centem nedontateftn5 po- -

Stovné vyplaceno joul tu jume ob5

umínili přeavédéiti slavné hiditelíitví

o jiném Připčním a pomocí naíe- -

ho veleochotného a úslužného po- -

alance v k6nj?reau Hon I) II Mer-cer- a

obrátili jame ae na mho poítov
ní řiditelatvo předloživSe mu cotou

xáležitOHt Hiditelatvo tiíiub apra-vedlivo-

víci naaí a proal reduictvím

cahranicniho úřadu eakroúilo o od- -

atranřní bepráví jeho2 ae poStovní

iditeUtvo v Prare dopouátelo
K vyavřllení podotýkáme Je jed- -

ni tkou pro poítovnó na éaopiy je

Evropě 60 gramO totiž t 50 gra
rnft platí ae tři krejcary kdelto a le

platí oent ta dvé unce Dvé

7
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