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to blfna jejíž barva kolísá meti

bell a rudohnedou podle
toho jeli vlceci méné bohatá kyslit-níke- m

želetitým Nerost tento ob-

sahuje více než CO proo kysličníku
hlinitého Hoztápí se s uhličitanem

sodnatýrn tiiícež se vodou rozpouští
sloučenina alumínia jež se proměni
la v hliničitan sodnaty t něhož ne

sráží kysličník hlinitý proudem ky

seliny ubličilé

Talo procedura jest dosti náklad
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množství kysličníku hlinitého nesto
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ní Francií z Provence dováži se do

včtSiny evropských temf Avšak

výroba kysličníku blinitího jest do
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francouzské hutí aluminiové spracu- -

jí kysličník hlinitý jenž dochází t
Hamburku a jest vyroben z bauxitu

zaslaného t Marseilli)
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místě úplnou proceduru nerostem

kterým p&da francouzská jest bohatě

obdařena
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Cena 40 ctil

Ladlmir Klárel 4rná podobltna tobole

Téblaaného amerického ivubodófo Cena M cti

Kristus pfe-irildte- a Krlstua na Kal
Vartl enlmky obrué innmanltého díla vlhla
Débo mallra Mankacaybn oba ve kvétlrtlika
velkKtl 3U3fl oba dohromady la 40 eenta

téchto pledolá Jlc(ch pn-m-

Obrasovych obdrli kalily pMplatltel adarma

Za doplať k 40o nabldmat

Bnlmek auammaltélio d!' (eaaého umíloe Vae

BroUka'4IIua před koncilem kostnickým"
ome $100

Za doplatek too nablalme

IIUH a Žižka kráaoé dva Utofrarov M
obraty pfedaUvoJIol éiké velikány Hoaa a
žilka bijdlct ee pro tpolkové a viejoé kalatai
ti lakot I pre rodiny Oeaa II 00

OBRAZY
Pro ty z naších předplatiteli kteří si přejí okr nu pro dům máme hojny

běr obraiflvesměs snímky nejvytečnějáícU tniatra a alce:

Kolnmbiis na krrtloThkm dvoře řpa- -
nělNkém anlmk raitmi-Dltéh- díla sejvýto-íii4]lb-

feakého malíře Václava Brollku kt-r- yl

ubru Kaknuea byl oákladi-- fRSnOO a chová ae
Mnaea nmínl v r Turku

Dái-- i Kolumbovo vj sto ipenl na ainerl
ťkoti pevninu dle proalavi-n- f ho dílu Vnder
lynova naleiajlclho ee v kapitolu ve Wahln
tonu Cena obou Ucbto ekvuetnýoh obra 4 $100
00 Jedna prémie celoroé pfedplutltpléa idarmiu

Napoleon na bojUtl n Frleillnndu enf
mek Mamrnlté malby v4hlaanéha mallre afaiaeo
nlera velkoell 1U38 palcích barvUlaku Cena
Ma

Návrat Na jwleona f Moskvy Ureknun}
barvotlakový obral pfrdatavujtcl u priMtfed

T cela řady dlatojntkl v pmal( řady
vnjaka a ka nlat tiH boKrl Uoekva K)nam-kltij-

to dílo mamiBlUbo malíře Uulaeonli-r-

"aikoet 91x38 palolcb cena eOo

Oofarftltá avalba antmek roikoAneho obraio

Wbtaaoébo améloa lak4bo Makovakýbo 3U3I

alM f banroUaku Ceoa lOo

vohoftraomné pleti kterýchž vet--

iina jeat přirozené republikánskou
bylo dovoleno voliti volné aneb

[fvoliti dle vlastního jich přesvědče-
ní n f ril i i W tii

Jj ťravdou jest že tito obíané byli
trovna uk dobře ta té tak tvané

'V volební opravy o práva avá tkraco- -

t I vint u lifnfnU iKtmtt 4nlin lAifali

í f'ubdy když ani žádných oprav

f$ ri"l0 Proto tatím ani v nej
fííjaioB budoucna od Ukových
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