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známého vědě o léčení

i UdoVolill hálfdjh"l r''-p- l Zní

JI plímo kr lovskyj "KM SkMhWi
M tlato Čto ri jít a tomu o llituil trettil

srdce"
V H„Lt lítí !( H - i

i pyniF) ICIV maji f"Jllřln IM OKII

f„ t lacinější prottfdky Ale ty ]
# t

1

n
♦

'Ví

nentene nezpeeny rrertéiM i jen
iHkcí formuli g domácí lékařokí

knihy t osmnáctho aut ví ku

Proti lámání Vcjmi-t- i f dce t
syna f ducha svatého Amen Já
Jan m Jomf ílí jxiim olu ďtou
outkou potkali um iun Krista

Kterk ji ty Jene lltdj? Což ji
nem&tn bl-l- a ninutiiý lijti když
mne tak n&ramné lámáni tr&iif I

pane Je?iVi KrÍMtť raoi2 tak lakavj
býlí a to iiirarniió lámání o1a miw

odnitt A KrÍHtiiH: "jeden
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V#d tír h tff(-hlťtl4'h01f- t

fla a umíním A nmíaí ri t i jí
fl n n# H křiuíntnií Hlf I dn
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by J4 Ifi
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p'k u l g# na fct# fi dvl
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lto rohu ij!ff fřř--l knfirt fttdfi
přt 'itř rlo f dířk 9 ttn wur

dlyfkowí M'h diri paikiUrjm"
ltitřk ta dř-i- ttřii# Hlfdi

hrí ii fl jMfiý ) l l byl

NVI tUkfMi hu I ri rMtřřd fjíav
kfJ niVfbydlokíh a tuiím tř- -

f'0kh tojl t ! imntfathá kMA

jinými piy (íbibii p!Íkil
pllSffndio I'jup!iiíii pft Jfu
li knihy vŽlikých prorortví a přrd-povd- f

návody a záznamy farodj
nieké Aff-hi-t t-- míla umní! N- -

mívpjle trnokiířliiM-tv- í j

primáti tnodertií vřly A to in pře
vzácná honodivá pant !

N prvním mUtA nřkolik vydáni

pift Proroctví hici ého mládeno- -

Uývala to obllbi-n- á kniha Kolovala

a miad dosud koluje v tieNcínlných

otÍHcfch mezi lidem Ul jako kluk

jti m o ní nlýchal a mři před

pýrn mládeticem" ukrutný renpckt
Do dnen vSak nic blilílho o riřm ne

vím Je to nedoittatek moderního

vzdřlání které pohrdá víím co mi

nulo a vlády pozbylo A alepý
mládenec byl mocný muž! Pamatuju
ho na uctiv třlzvuk a laktm to

jtneno vidy vyitlovováno Ke čtení

jeho proroctví jem vSk nikdy
nedoftal lenkrát bych mu byl ne

rozumřl a pozdí-j-i cpali už do nás

jinó "lepřl" Htaroti a vřdomosti

Exemplář vydaný v Jihlavě nebo v

LitomySli má tento titulek:

Trorotevi lepřlio mládence

od narození utarý !57 let kdežto Karlovi
Krau resKemu a cinan ninsKcinii utne
luclin gvatí lio oznámil a povc-dí:-

! r VMi

Vylisttno v tomto roce

Jakých ani vecí týkala ee proroctví
Houditi Iz s textu na otevřené libo

volné Htránca jedné knížky:

"jiný národ pohanský tento

krátě hrozné krveprolitl bude v řím

iikém cÍHařHtví nebo ten čau veliká

proměnn ho utanp o které žádný ni

kdy neHlySe) nebo nřkteH východní
Národové odHtoupí od římckřho cí

ařo a budou bouhti a popouzeti
mnohá knížata proti nčuou tak že

povstane neslýchaná roztržitost mezi

třmi národy'

Zabýval ne tedy alepý mládenec

politikou Proroctví v tom oboru

upadají dnea mezí úkoly náa novina

řů Patřil tedy itlepý mládenec jaksi
k naSim razitel&m dráhy Jen že

Re dnei na naíe slova už tolik nepři
sahá jako kdysi na jeho Jiné vřsť

by a proroctví:

Spravedlivé

proroctví Sjbyly
královny ze Saby

ae zvláštním ohledem k naší

české zemi

Prorokyň a rodu Sibilina adá se

byla celé pokolení Jeden nápiw

praví:
Proroctví

MICHALDY

královny ze Sáby
třhidcté řiybyly

Většinou vyplněna je skříň aeřity
velikého formátu popsanými vyble- -

dlým písmem Tu pracným necvi- -
i

čenou rukou kladeným na ailný

drsný papír tu zase ozdobnějším

přímo svižným Švabach třetládá a

Několik knih obráceno tavreb stráň- -

kami jel pokryty samými čísly

lřfl#hfldifi Vikiřofmi1 'm řrókalíři k4 Jft U iummu- -

ř4y přdpU po U Ut dl látky
pMmM f

KdI ťUtiik rhn" aby hn 14 íňj
uavi U Vm n I n ník jr t
r Jr# lby Jáhrj Mví Mi a dJ
řtodi lřb#ndlo fcpí (ahrab jrit
n í 9 hoditt If 9 dli ho im hU t
im f j i t h Am d#j poioř
by 14 14 Irtsj (iMi to pří tM
ro a tak 4 MtWb I4ln#j vi ÍHm
to fJ # riírrmřil

Jikl potřb př#notl attkfno
ti{ Jtfft lio-li- Vrií y lom t

lnfjllych aíl i4kon4 y přfrolA
tou platnost fto Ivřitft přn i

illn4vajl Irh? Zvlaíf m U-fll- k1 a

mytlivcA hř4í boniU i Í4ry lUloli
("U álohti

Jk m44 kulky Ujt aby feíítho

nechybil Dotaft kata km pro
varn na kurm oM4nÍ vy# dJ
ho do řoř nl vlik mitřlí n% pru
dno

ťhce-- lí nřkonuu flintu a4zít
vmiiÍ Upi kot a t inoiifk t nřhw
irovtm kdyby mi mohl (otřít jeho
íity y kterých nejvíc rholí ne-b- ije

nic

Tak vaecky zjevy %tU neviditelná

pák zákona í Jiný pfelpi tmu

ilomylnf :

Absí snadno k řáriA ptiíel a%lřel
kání před v Jiřím namaž i tím 4

dlem mezi ořima tak ti zviř auna k

ránfi přijde
Také hospodáři a vůbec lidé v pří-

rodě žijící klonili se k taiuidiřmu
nazírání (Matné nechybí i cist
moderní snaha vysvřtlovutí co mo-

žná na základě renlolcb pnznatkfl
V kalendáři a r 1793 ctěme návod
ku předpovřdem povělrnosti na zá-

klade pozorování domácí zvíře:

"byť i třeba tato zmřna v spořá-
daném třlu buď od suchého mokré-

ho poví tří neb na jakýkoli zp&tob
oučinkovala tak přece dle zkušeno
stí bývá stejná a aikoli jedno
každé zvíře podle svého p&sobenf

jiHtou cytedlnost má nicméné přece
každé jako rozdílné jest tak i rozdíl
nost povřtří v svým tíle okusuje"—
Neleží celá budoucí pySoá theorie

o jednotném koloběhu života v téch
na oko zmatených slovech ?

A jiné skříně! Jděte od ctihodné

památky k památce a srdečně se ob
čas zasmějete Jaká velebná sbírka!
A a tím pytlem naivností a nevědo-

mostí kráčelo lidstvo avřtem a bylo
živo a naposled i SCastno?

V literárním oddělení írovna pro
ti pokojíčkům naSich buditelů jaou
mezi časopisy také "nejstarSí České

noviny" Hustá veliká kniha krásně
tištěná vyobrazeními ozdobená Ve

liká křiklavá illustrace s daleka u- -

poutá vaši pozornost Sensační
událost

"Vymalování divu a zázraku ne
dávno ukázaného totiž tří slunci a
tři duh na obloze nebeské což v mí
stě Nornberce i jinde měsíce dubna
léta tohoto vidino a spatříno by
lo"

"Leta tohoto" znamená MDLXX- -
XIII jak se na jiném místě dočítá
te Bližší popis ziovu:

"tři slunce z nichžto ty dvě kteráž
odle pravého a každodenně svítící
ho slunce po stranách stály nětco
menší a zatmělejší byly a červeno- -

ttí a zelenosti prorufšené kteréž by
ly paprsky od sebe vydaly a zvláště
to po levé etraně dlouhej ušpičatě-těn- ej

paprslek aneb ocas naproti
[tftluoci od sebe soustilo"

1'ozdějŠÍ nějaký malíř ochotník ty
strašlivé barvv všeckv doslova na

t ě

kresbu položil Až a toho oči bolí !

Dále vysvětluje pisattl:
"A ačkoliv od astronomův třiro- -

a

zené příčiny vypsány a oznamovány

bývají odkud kterák i proč takové
k těm podobné divy v povětří naF

oblacích se ukazuif: váak potvrzuje
toho zkušení že taková znamení

yinisri4ní řtujl1
Aeb to my de t '

jtmk e

VJthkm 'm Ikn f klef k a I

ko4 9 k tím prbř4 divy"
eklitijl f My mánteavl flt(iohldy
voji pfcř4fřil nt!l a voi f'l
hov lhoři í í) J4 my # vyihim
V ilefn í A jak j nim k fní dm

I ti ařf mohli jen tk řva'i ri

vit f My jm in#4enl Jstím
po blekovýfcb vUiíeh ivítřmeels-ktřín- o

§ jký fn4ni vypěný nUh I

My m4m mojí vi líhnout A to
vít y (4 j# p4 ! To j Jii4
l 14 dl4 In ví

Jenom k U nftnk It át? A

klkoitř Tj mezi limito doku

tiienty starými ntpu lijl v4 fktré
porhybnotí lli(ori vii4lriotí
4I4 njiký iif h )( uipet
Jak tařá j li ltvoř Prý ilviret t
p lá ti atotUíf let I A kw tlm

bdtvemkUré lilo před vzM%tuti
Vinihk poko'ftíjl jt# p dv )át
iniu it meoa a v mí ho na j

o--ři

hu tsrnekuU bel naí( ovii-rno-st- í

1 Jíte ztracena tu bu let j
a- -

n l

Jedno víme Vi lélanot jet t
uttál íMlsirafiovéni starteb předsnd
kft Htojlme na vyk4 hoře a pyšně
se rzhlžífn Horu odtraněitých
iddudkn mátne ifed sebou ! K

dmou vám nadsetiím ira? Jenom
jeden háček má ten dnešní vrchol
vzdeMnostii rřijdou ni potomci
ohledají naši dnešní iíotota a oravdu
a coí jestli tak umřvem ji prohlá--
i — za ponny preiisuiiek r

Je roztomilá procházka tou alejí
st irých dokumentu v národopisném
paláci! JI— v Nar Ltstecb

MHtonoíi ve strachu

V Chicagu zakusili listonoši ta

mější veliký strach V minulých
dnech panovaly totiž Zvěsti že

byli špehováni Vládními detektivy
a mnozí s melt postiženi byli při
zanedbávání svých povinností ma
řenf času a pod Vyprávělo se že

proti 176 listonosom byly podány
stížnosti dostatečné ku propuštění
ze služby Obavy listonoSft koneč
ně pominuly minulý utěrek když
došlo vrchního postmistra 172 do

pisft pro listonoše z nichž pouze
dva se mají zodpovídati proč by
neměli být puštěni pro zanedbávání

povinností 36 je pokáráno a ostat
ní mají se doetaviti před superin
tendenta a podati svou omluvu

proč při práci své dopouští se lou-davos-

a zdržování Že dobré
službě nebude tento dozor nad
listonoši na újmu lze h bezpečno- -

stí očekávati

Pohřešuje se st

V St Josepb Mo pohřešuje so
manželka James Leache kteráž

provdala se teprvó před třemi tý

dny ale již za týden po sňatku
zmizela Má se za to že snad

uprchla a jedním ze svých býva
lých milencfl kterýchž prý mívala

hojně jelikož byla velmi slí5nou

Ve Wellineton Kans ozná
mila úpadek první Národní bnnka

mající kapitála $50000 Vklady
její obnáší $21000

Vrchní poštmistr vyhlásil mi

nulý týden dvé firmy za podvodné
a odebral jim právo používání po
šty Jest to Kansaa Mutual Coapon
Investment Co v Kansa-- í City
Kana a Dritish American Loan
Co v Chicago

Zázračné výsledky
Z dopisu pHnného Hi--v J Oundcr- -

lusncm Z Diinondnle Mich dovoleno
nám vyjmoutli "Nevííhitm odporuéill
Ur Kinn'1 New Discovery pro zázrwřnA
účinky v nemoci má manJelky Když
isrm oyi nasiorem liaptistskrho kostela
v Kivcr Junrlion oneiiiiM iířln nr nři
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ksicl trval u ní nouze mnít'
kanil íhhIo no mnoho hnilin mi:!
ze otoknm témto pollihn Přítel no- -l
radil mi Dr Kinjs New Disrovery I

tento Úéinknvikl rvrlln
— iiirT nn 7KOUSKU rusrma U ' Im

tiooilmsn Dnijr Co Omaha Neb Oby
'

CejOC lahVQ OOc a IIIJO 11 tl i
'—

Severovy prasky orui Iestm
hlavy pnmnhnn iy MAjl j po

M

rnrm

V budu až to náratniió lámání (oxbudu
I T Pomáhej mi bfih otec yn a duch

Ué íFleií KDflci ot 1j U "To třikráte říkati pod Sirým ne- -t

"bem v uedíli v outerý a v pátek
A před slunce východem "

t f J1 A pomohlo to řcela jiHtř

4 Vžda IčkařHká nemfla jeňtě potře
f bu odborft Jeden řlovřk jedna

kniha tdačily na vSecky druhy V

přírodě také žij a hyne vSecko vedle

aebe a blízko nebe víro hned vedle

Élovřka Lékařství a — ivřrolékař- -

elff jaký tu rozdíl?

Tato jeHt

piekna knižka

l'rowyborno
Kxtorulun

to geMt konaka Prmotyca
pro utdrawenj víech

nerzeHty při konxkym
hovadu

Anno 1758

A dole připhané motto: "Dnes v

domu eýtra v hrobu" — VedlejSí

ipin jt-Mi- univerHálníji hi vede na

titulním lintfi velmi osdobně prove

deném:

Knížka

lekamka pro

pro rozličnou neduhu a potřebu

hdukou pro kounky hovězy

a akouovv dobytek a zvlúAtí
i a #

o zachování a zvelebení

vlna lil o vinatovánl

Nabízím rodilkfim svťm jistf a bez- -

pecny liik k úplnému a dokonalému vy-léře- ní

kuřích ok tneb otliifcnindrnnions)
Jiné léky zjedná)! sice lilcvu nle nikoho
nezouvi upine iccuio irupiCQ kdežto Já
za m&J lék ručím

Cena lulificiy $100
Lék Zňřlo se knWémn mhiitn?

držení ceny 1'ifite na

A ZUCKEH

m Ilorr Park Co Jlontana
K4T Jellkoi v Ilorr ncliou monav-oMr- v mL

bídjt zlliJt ixoIm d esirsnoi poqkitta
do Olnnubar Prk Co Moot

HcjlcpB stroj kD stlačoyání sena

Zll-- 1 nám voJI idn ia mr Tím tiilem nU
"'2!r?'"nt tlg Xsrtla MorrlKor ť

1 ""no Omln Neb

ZDARMA PRAVÍ
Elp-i-

n hodlnkv
Z51ct tutoexnimhu s vhI n 9K
iiiim mlmsuu my vám H 3

11
altu

pravé Klirlnská hodinky
ZOAHMA k prohlednuti Pou-ilrci- it

WilUr xlMt jrrtp kn) ri má vthM ivoIk
ilHtích mi hodinek 8ml-l- t

rnTj riKlll
zarufi-n- f nu 2u

li't 1'rolilřilnílo
ul Jo poiornř ns

Myt ucná
I dnliré xilBi'
lo cxpr'Kiiniii
IoIiimIoII nr
lilixlltikv Imiii vh) JratlirhrMk
i M'Kiiy rMicn rHutn nic i
~ '"J' ni v M" n w II IIT-- I

molu y unii r s oliilriil kmný ilolifw hiI
wnf mJ riwnjř IWI n'l nmn jhIIci
ih tmi il oljtHlnávkou olitlrtitfl fftiirk

kilMrniit Iloilliikv ivto lnou a nřt
irojem k iiulHhnvu( a Muno
nl mfl rk I'lt xtlNll a phJ

(p híKlinky pro nnilf n-- dámu
OAHMA a kaidfml hodinkami

dámu twrkou diMinantovnu ná--
prni ji'hin-- mauři cí-ii- t ri pár- XMUttti (láinkích cliinMtoTíi h pr--

$ uum m)iei h oWhmnifno"'r no mm knih ny cn hýly
i'i iiiiniiip iifjrrrnj jwu i'xsri mi firH

rjeh k rowjnánl Natiiiika imo potrvá pout
krátký liyrrhoin krtnné tyto kamfiir
ntniiioiM-ni-

T7rl KxatliiK A o
vvrlilti nlwhodnl I a kltiotr

il jSepaná od p p Joíta a KoimUrka

rOKU IOUW pHllinill CťrvrniTO

Ikařptvfvérolíkařntvfviri(iřitví
a zahradnictví — ve v Sem e vyznal

latecný pan JoAt a Komberka a

doufám ř mři v pořádku voji ro"

dinu ftái i vé horHxUriitvf

Zní li předpmy dnešní nauky ho- -
inodufikó urcitřii a beziftnfn?
wItřrn kdyl a kráva má ktlení:

tem gedna cybuly rozkrtg ji vrdwj
v wobie pQly airo do krku L lue ae

l yotely a brzy wyóinty"
'I A ponžvadl privi I'aleur zemřel

Dvptf 1} Urkri hu (hlrK lil

f


