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Karamszovýťh v níž npojil nejvý-

značněji! črty d by Mistrovství v

podrobnostech složitost xápletky
velikost hlavních a cli irakternosl

polružných figura bohatství ssjims-výc- h

cpisod Jsou hlivni předností

ve!kolfpé básně kterou nakladatel-

ství Otlovo právě předkládá českému

čtenářstvu v předkládá Jsr Hrubé

ho Veliký litertrní a umělcký
význam díla j ikož i obliba které se

neamrtelné plody velikých ruských

spisovatelů ti iutelligence naSI těší

opravňují nás k naději že i Bratří

Karamazovi naleznou hojně čtená-

řův v kruzích našeho obecenstva

jemuž slavný tento román co nejvře-

leji doporoučíme

Zlaté VaAy tohoto předního
illustrovaného týdenníku českého
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Výtvarné uměni Umělecky prove-
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a rottomilý %ut ivy obrátek
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cký přibf h Ničím zlým o I ďňka
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Fr Šimonu humorinka '()u lni ko
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Jana Vílka 'Žťrty Nari'ddinovy'
pokračování povídky z ruxkiMio 'Sle

pice' a poučná stať Dmdi Panýrka
'Jest lenoC chorobou?' Poutavých
drobností Jako obiíVjnč je celá řa-

da Hesedy li lil vychátejí dvakrá-

te mčtínú a předplácí mc na nČ pul-letn- ě

postou pouze 80 kr Jednotli-

vá Mulu pouze 0 kr Časopis tento

jenž za cenu tak nízkou přináší tolik

krásné zábavy a poučeni mel by

byti odbírán v každé todinč a od po

ručnjeme jej čtenářům svým co nej

vřeleji

Ani z domácích ani ze zahranič-

ních malířů nevytvořil žádný podo-b- u

Jín8ou historicky pravdivěji a

účinněji než mislr Václav Brožík
UduAevnil ji vlastnostmi ducha a

srdce které betlémského kazatele

učinily nejvčtSím Čechem a jedním
z předních veleduchA vSech národři

Je to nadšený sebevědomý bojovník
7a riejdraliií statky lidstva za víru v

boha a svobodu svědomí pravý pro-

rok a mu! boží Vidíme na jeho
obličeji nejen občtivou lásku k li

dom apoAtoliky cistou víru a svatý

zápal pro poznanou pravdu ale i ne-

oblomnou moc přesvědčení i v&le

při ní s d 6 včrou v Boha setrvat až

do smrti Tak poj il Brožík nnseho

mistra Jana Husa jako mučeníka a

reformátora světového významu

Aby víechen ten hluboký obHah jejž
mistr Brožík vloJil do hlavní posta-

vy svého velikého obrazu doSel plné
ho výrazu i na reprodukci bylo
zvláštní vydání uspořádáno a skvě-

lé barevné reproduktivní umění sou-

středěno a na podání samotného po-

prsí Husova v životní velikosti ja-

kožto uměleckém díle trvalé ceny a

sice u M Lohm ma v Praze Cena
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ovzdechl

V tom zastavily smě v dvoře u
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iaia:

"Tolé podoba"
"Její dcera" vpadl jí do řeči u
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vánice oa cestě zpáteční pře- -

lapila
Pan ujeo četl psaní Martiččiny

uliy Potom je dal své paní Ona

l witóetia a oba na se do t cd i

iiozutnřli si

"Hoknce ] třeba společnice" po-
-

M amanattt nanf
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Imlesil na prsou v zadech klon-Lec-

a kostíi hmlitriiní
Sftn& Ottj r fíotíhiirtli

za 5oc: Jest to n ]h pi domácí maziínt

písek a kííinfii tuoovtf h

UCZilVKlI lilvinovy ohtínó a kr
vsví moření zánít a Jiní nemoci ledvin
vyWcíJIsia
třrtrlio Silitrl Uhin aj-itf- f tu

Tifpsílio Íčku proti tťm nemocím nclu
připrávili

čerstvá I žnuta- -

Hany a boláky mie opiry spt
lcnlny odřeniny vředy hnis holáky boji
Herrrota Miť na runy a loUttitn 25r

Mssť tato osvfdčilii so vžkycky každý ji
chválí

i) aj letní cholertO koliku íalu
L rUJCni tluf ní křeřo bolesti v stře- -

vách a zánít stiev odstraní rychlo a tiplní
Sererůe tik pruti clioleře d průjmu

za 50 a 2óc Odstranujo bolesti při raó-BÍčn-du

toku

f in„u zastaralou zácpu a bolesti

Jjiaiaril) hlavyzlatoužílu žlouten-

ku řluté skvrny v obličeji nndťmitnf
a mdloby i nemoci žen léčí výtečný
Awrň Životní Duhám ta 7oe

Každá žena by mčlazkuHiti tohoto lt'ku

bolesti žaludkuiNCCIIUC K jlUIU nezáživnost a

slahosť 1 vrhnutí odstrnmijo
Stwcrortt iuludefnl hotká ta $100 a COe

Znamenitý silite! vstiiií a po nemoci
rfizné kožní vyrážky i lliSejo

S?raD hojí rychlo
Sererova Munť proti tvrabu a ryraieninám
za 50c

Axt bolavé slzící červená a

Alipai OCl zanícené oř:l zhojí brzy
tkterwa tluiá musťna oíi ta 25c

Vypadávání vlasů K iuDr
vyrnženlny zamezí tam kdo pomoc Jest
možná Severůo tllitrf tluil ta $100
Kdo chce mítl vlasy hebké a Jemné

tomu so odporuřujo krásné vonící
titterota pomáda na vinny ta tec

B0leSti ZtlbŮl ?iní&Jr%íř
' kyprBti boteni tuha ca 25c Kdo chro
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JiUrl OKft verHe nifit et kuřkh ok ta
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j
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Rapujte Severovy léky

Farář j"rn n 1 snám tjl jtko
♦ jlořflji SMt#--l kál fcll VfllMI

M hibl

Druhého dn pi'kil J"lfinli' s o-b-

va(la oly f( Jul lylfpli
k j m bojA m

Pri firáři' obíl j"J b ih&í

velmi brzký jl rcrt kátsl n 'i

alp poíi(f mi k l vUUiH't řX'1'f

"T Varn mohu #n lno říci" f

til frář
Tmtf kont i uliif ljllltlií n

pe stou Ii tmu a tmi Mítki i

dítsy jou neiuncny Kumn

ou studfiiá Iló ti nemají čím

topili a jíti MMiají ukoro iiit% lio

bida jfjioli j veliká Poradím vám

nfeo Jm zámo2ný mul Kupte

za m-b-o 100 zl potravy a topivu
a HSlete vAe té ubohé rolinč nebo

tamjdčtesúm a řeknilr: "Ubohá

vezmčte ten'o dárek ve jménu páně

kterylmn wm pmlal'A nebudetcli

polom ji-it- č včdčti kde je nebe

vAe co koupíte sám"

Nohatý mul upoMlechl rady pánč

farářovy

Koupil za sluSnou částku pouč-
-

potravin a topiva poručil aby bylo
váe odneseno do příbytku chudé té

rodiny a sám se tam také pozdčji

Když pak se dornA vrátil pravil
že chvíle kterou prodlel u obdaro

váných nemocných zdá se mu sku

tečné chvílí v nebi prožitou
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Čátť kalendářní čáiť hospodářnká a
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dány a jednotlivé údaje statistické
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i udávají se sídla jejich a pokud
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těžko se doptávají vzhledem na lik-
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So Lincoln ul Chicigo

Svobodná Obec převzala od Ang

Oerinpera zbývajících 5 ňSitu Cl

ziíní o smté uíře od K II Zdrubka a

doplnila nejdříve dílo to dvčmt se-Sit- y

v jedné obálce 0 a 7 a pro lává

tento pohlední dvojnásobný seAit po

20 ct Pro vSecky kdož mají dři-vřj-

seíity zachované bude to víta-

ným neb jest dokončení toto dftleii-t- é

celému dílu ano obsahuje pojed-

nání o smrti JeŽliovf z mrtvých

IUrdy Manrus Jokai' čelný bás- - bou vňnř 1 1tlt-
- 6ť81 kuPÍ &crii prášek

na tuby ta 2oc
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klu provedeuého M Alešem a Jar oltZOIlllllI místé křeč o revmatla-vr„„-
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Hluchosť nemftže být vyléčena
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nemocni tUU nebs dotUl Poaz }vi jnálnf
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