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Orgtln rmUho m(ntterttm flnan
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že máme pravdu
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myi obecnou korem dvakráte tak
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mecku následkem toho že osení sli ti
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Třetí scéna: Džízes! Co pak
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by při nichž nemocným kyne spaná
jen s ožíváni otrustku Jinak iest
také tnimo že tejmena horalé a a
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ministerstvé Před nékolika tídnv
aniž by při tom byl ustal ve svém
lamfstnáni jal se požívati otruíík
ica jakožto lék proti bolestné jakési
chorobě Patrné stupňoval přílií
ryčme d&vku nebof když neustál i

užívání jedu ani tenkráte kdvž obie
vily se jisté poplaínó inámky vflči

kterým ihned měl přestati v daláím

požívání otmííku nastala konečně
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Otrava krve která vyžadovala

gického a nebeipeěného aasáhnutí
operativního Není dosud anámo
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Spoj Státech a Jižní Americe Vyrábíme
též Sestistopové sekací atroje sestavěné v
některých éáittech fakn rKřln h
avíak ninoherajed TIIP falirril
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vuci léčivým praeparátftm t otruííku
veliké opatrnosti

Zajímavou historku vypravuji an
glické listy o princi Walesskéra Při

Jedné i posledních aábar v paláci

princově spoaorovil prino Wallesský
o jedné neobyčejně krásné dámy
třpytivý diamantový Iperk tvláitníbo
tvaru Svým bystrozrakém a tkuJe-nost- í

v podobných věcech poanal
ihned že to vsácný citokrajný řá--I

Pardon ileřno" pravil přistoupit
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