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POKROK ZÁPADU 15 v

pres třicet rohů bezZ ČESKÝCH VLASTI

Skoro každýli

ť

řftbiřjliri irgrarnrn ti!li nKf
t(řm! Afdk iitámw a ftjliybtl

iak aírio)ko íří anArna

aouťml m fiřjálpji # řtann

ikim k atranátn fib#íi( ] aarn

# yrl'wi
nik Jan Daji I'ioli jrof4ř
ilim 27 MJn t r4ři Jk-i- l vř' v

nbInlm dula-- MJan tt Ducbcova

'i ukoiířcřil ytkt fiou)ili cbfll lo

klfť iMnf o kloré m ilinnnfvat !

'
iifiiffMi j ii mj tr mltl níMpf vía

--limy n4alrli]fr(rhknlh klerY-- l 1hi na
aklaIA knihkupectví 1'ih roku Západu
aaAloti se iiiton yfilríři p íilxlrícnl
nv tifl ka)M s nich wlan :

A Uplny" tjthf potář (Th (VitijiIiIíi

ltaly lt' koiifrV iffrnnf kníJka pro
kupující a jrn {)(( t tabulkami o

tun A rtdll ? Jakémkoli ninoJstvf a Jak
koll hmlnotA ck! 1 rentu ilotlOoo ní

taji nehoní M Mimoto prllny tabulky
brokové a Zíiknnv o drokái h t rfin#( h
it4lrh jilntni Tabulky mly a atravo- -

rilni ra (Iintif n a rnair Mfní prkn
wmnu lunmn arTtiiiovn tihhtu mu- -

Telmího iIMtI a klád Olx hodni zrtknny
▼ obecnm iiJIvlil Poltovnl sal váhy
t míry aM První vyl4nl t Jayktt anH
rkím feaklra Cenu poltou fiOc

í 11 mUioJenaka T lliUtvu vitflanrm
lim Norilaua tlunWÍ K 1J Zlrfttii k

Cena Tázané 2e
f Tom I'alnr-I- W Vík rozumu dnplnkv
t Jrbo ostatních splali vybraných ře f

¥ li Zdrftbek t tuhé vazbé70c

KftMřka obra yf nkovukho ilfotaíxl
Bořeny rířmro¥ iilulrovanAve Telkf m
formátu atTOntnA váznná IJ(K) tiU jfe
loJon do nnítllHnj l OrcgoruTOii v

pkoó tazM í 25

Zltot JeiřSftT prontoniírfHlnř nentatr ny
ni 1J rtraims přel F llZilrOlJck k

Dřjiny olnnukd Tálky a pHpojcnfnt
ZkuAcnontl ceakycb TojinJikuTfMilo roz

nýcb pranicnft nestavil JCcniiik Ohia
hiilHU Htrítnek velkého knihovrho for

liniAtu a obohaceny Jaou fcnanm potero
Tenyrn i m'nnirn Troira7eni vnmr
kožené thIií1 ro zlatou oflzkou ra 13 50

poAtou i% t'IH0 v polokožené vaxbfi za
:iUU a poštovní zťmylkou :m

Hierarchie a arintokrncle neto pfino-b- n(

Jezuitft na život loukromý I vcřt-ln-

Velmi poutavý romiín HcpBal lí llas- -
aaurek Vazany tiw
Beoeilnfk americký nestavil A Jurka

Ubianuje v) pruHlovo ku všem prllci
toňtem a slavnostem '£i dekiamarf vít
ných a 511 deklamaci žertovných 1'řkně
Tázaný !- -

Gratulant hojní sbírka pfánl a dodat-

kem obiahujíclin
_ pHpitky_

k rolienýin
' X A IM

I Kuchařka řehko arnerlckií Novákova
I Ttuhé vazbítliW
1 Funebríl evanjelickf sbírka pohřel
nich zrřv6 ku véem obyřejným i zvifiít
nun phpailDm úmrtí upravil Jan Muni
iko bývalý učitel na odpočinku v lluin-polc- l

Obsahuje 100 rCizných pohřebních
píini Cena iíOc

Pohřební řcřl od Zdrubka vázané 25c

I Uotnáci lékař Učení o flovřku ve sta
I vu zdrayétn a chorobném od Dra Joa

tl(ÍH ob-bra- l tm d Hiki) tmydlsl po řas u Utcín
é é 4 1 i I t f „
fjl ř#tol po Jihu a aonenne v

rKMi IÍR9 utal s rlaktoram N4rod

nich Novin St looikícb vyd4va

řtíili T St Jvmísii tn4mým teli ly

J II Jttlohradakjm a nimi t roc

1170 (řeMI do ( hci Irzy

p lom ř4til s víak do Cm h Jo

avím n4vf atu do staré Tlasll Tstnupil

do radakce NArodnd h Uih ta kte

rých uvfjil mnohé tsjlmavé fnull

letony o avém Pobytu t Awrlce
Ol roku 1873 je prořssorem angH

ckého jtyk na feskoslovanské '

! w1 i

teebnu na unm —
i1]''

— V krajském soudu podána Ta

Mrtk Udost zanovéalTÍenlTí4 I

elitosti poslední Tftle mUion4ře

Creigtitona aierax j himiuio

ozn4milí v okresním aoudé porotou

neplatnou přohMena byla istupci

církve katolické které by uznáním

poledni t61 té co neplatné tufné

sousto od út olejmuto bylo uvádí

M fHéinti tro kteroul by nové sly

Sení povoleno býti mřlo a hlaml

váhu kladou na to že prý rozaudek
K

onen vyvolán byl appelovánlm na

zn4m zakořeneuý předsudek vM- -

"7rw J

lK' urii xV tnL~"

_ i' : i_ - rj4ímí 1 1 Kté I

mo T :V i:

Idy liítmllove onzaiovan jm j
nluJn kratukému SOU I

kdloci vinu mu klad- " I — — — t a

ného nevinným by'i se proniau i

utAin( iiMiancivKno leHt na anesea i
CIILVllt S I

ak-- li
_
totiž přelloenl ae Spoerlem

I 2

za v čaa ukončeno bude

Tržní zprávy

Cbloo 35 IUUptda

Plnir ttdnn mlDaUm ltl klMl v o

bí vlak Ulito td-- B pořal l"P' vyhllflkoa
Z tíMřlDO pToílltch cn nídl f Kll
fornU potýlá st tnhf ai 4nlo do Antrll a

Is v AronUní ] tUv nyní rostoool nov drodjr

Tlml oliatrný JrWa i i kll mlnolý tdn
pod M prodiri vlkk njrol i MS'(&M%

InkuHc j— i Ui enaj ochabli VWilYl

Or- -t iMt cny Dltki 8 i t 18o bil ÍTÍíi
M ol

Žito trvá v Uvn oeo dMrlJII SCo

Jdmo Ui mi ummioinon 9Si0o dle

Luini aino drubtt zlepíllo prodárá

iMo
Dobytka boviíllio co niikl pHot m aápsd

nlih rníl )it nvnl mnolim mini v trbo sel I

dřtvu vlak Uki odbyt jut válo oohabiym l

nebol nal aul tak dobry oaoyt pro vyro ani

volák lira cu ovlam nnl valni poUMUlnoo I

yh iiyM Za tich okolnoall cena trocha po

klla Voli k iln prtxlávajl ao po iwjim) i

krivy a Jalovic ILBoa iio I

Taarnvý dobyUk til Jat atala ony nlxkt I

bn vvhlldkT na lli'nl prodává po3 i

170

Omaha 38 Uaťtpaila

PMvox hoviaibo dobytka Jeat nyní alaby an

přoatttl dovoz a roool aa to ala mnoii an přlvm

venhiviho V tiialedujlotm podivimo vykat

pHvotn v tomtil týdnu aa minuli tri roky:
IIovW Vaprovy Bkop

Minuly týdan 13788 4018 #46U

Pfadmlnulý tyduU4M 36B7B iso

T rooa lHt4 M4 3325

T rooa 1 el s-- 7-
-

V rooa 193 U019 MI73 8807

Voikarnn pMvoa od novilio roka v porovnáni

phd- - tlýai Jt Jak náaladaja:
PMvoa letos Ubylo o

Hovili HUSlT 31S943

Vcřov 10073M 747704

0t0 187Í17 87Í4Í

Koni WO !

Pouta dvi atida krmanyoh voli byla dnaa v

v trha t alcbl Jrdno prAmirtm HIM Ib pro

dalo a ISU a drnba 149 lb i 1415

Krávy a Jalovloa prodávány po 17VÍ27I o voli

k lira 33tl30
Tanfový dobyUk ťtrváví v eaai lavni u

♦8iJ47'4
Trio naaUviOlol ximoa atoopají V eaai

Jtoa ayat aa ISo

Uáaln tnal tak oof oo úřad týda-m- : K na--

kládaal rdloo praatřadul 13£14o Jlapii do

~ál íKiSo máalovaa laCtSOo

Drlbal prodávi ao tacony náalrdujtoí: živi:

tatle kachny a buy 7io krocani

T4&So Pařani: alaplo to buy a kachny S'v2
10 kraoanl tklOo

ZviMaa prodávi aa aa aay aialadujlol: Pral

rijni aipio n ou tuo krapaiky i7aaiiM
boay %l XJA S kaobay tl K 1700 aajicl IJOO

krállal $100 vyaoká svif aio
Snnhan na káry laea aa 34o v Baollm

m ooitr! Boa

Baao aa IIIOQaM tank
Bt Lonta 3B llt

Ptrloa --rveai 8 t prodávi tm b-- 41 hotovi

ta (la vlak pro pmota aa M a kvUoflia
Kaknřle klaala aa SáV pro Ivátaa aavo

Tvtaa ] oy alill al ayal opit pavaijil
roatf-4- al aa to

w Orlrana 3B Uat

Davlaa ! eaay opit proatř-4- nt

L L
P II lil liliV
UIIUIUMII

Mř II Wettstein a4m podnl

'n Hyro" IjU vt MI'

řutov4nl Tnítřnotl nVnal

#av témřř ldravé'
io dno avHak od té

fen doby kdy aeznal

jem clé n4ldky
i4 py t fitinky

Ar %L AYER'S

jv n#7I JMfn

H thuratř ani Jediný

t'í es B a mia — nin
bj

lokinilité neustoupil tomuto léku

Manželka mol byla Před rjaim
sfutkem churavou po léta méla

Itf pwmiek nroii cisiain pro
I_lL A lt I kmit zaíaU ull- -—TX u ' ?„ Iiim ae Tr4--

ij0

MYER'8
Lni ČISTÍCÍ PILULKY

obdržely cenu na svčtové výstavé

Trárni kíIj užijte AjeťaSarsaparllIa

fo)oko ft Uthf oleJ
od I)r Fahmeye t ChicaKa jeat k
doal4ní u hlavního jednatele pro
Cleveland O Josefa Sedivýho 237

Petři St ir Hamm St 32i2
—————————
Va l)rodo "í

ap iua iiwib) iuiuhi r mm y —

IMl třH(o íroda Dopitu a Haary Bro4
brxM Pirc b ku

FruncU Kdo br o nim viéit nuoht lukavi
poli ) bo adreco na T franol 1Í09 WllUaa 81

Omal Nb 2xS

Farma na prodej Si"5
od okrtauitio tldU prodi luotno M akrt }tfdiláao 30 kri na dollní nbubaUI pidj
dva llvi iranny vody bojnoit po eolý rok) I
Uju irabov domi-- kuoliyní i prkoo mimo

toho 3 rubovi buloT daMI pil akra úhrady
t roillínym ovoonym itromovlm Tin prodi
i %iHO VAH podrbaotl tdili pitKatai Joixph
Jlráíck Mrfleld Mo 92x4

100 akrl 8 mil od
Farmy na prodej

HuouClty 100 akrl
vdiláno 40 ukri ixwtrliti drSák 14x40 oUta(
budovy dřsTini: atá] pro koni 14x33 iUJ pro

krivy 10x34 (laptínlk iltřlO na 400 bnilá oblil

tndui 63 stop hluboká pumpa vitrnlk boa
koU V prodám u flXiO Mim Jiti dalii
dvi Urmy li duu Uol&ijtl drahua dralit O

podrobniiiti dopiito na F i- - KULHÁ Muaon

city Cot- - r Co Sob Slxl

f 1M1„1 a praktloký
JilSl-- 1UUII dobroa aknin- -

noitl proiiiai ópíofim iladovulokoa ikola
? fnlM a mílu aa vykázatl dobrými vyavidS
„(m pivovuri v alobi pmooval Dopitu na

admlnlatriicl hibotu llata pod Slfroo "alad-- k "
mi m—anxi

obchodník a nibytkam I

M Votava iaaký pohrobník Bohay
lar Nb — Fr Ohraatll

obobodvdoool Í4lř

Max Adler
priivnlk u notář

808 již 10 ul Omaha Neb

VyHiujt prdmicki ulUiilaiti uki v tlwt vUuU

Hpeclitllta: Kolli kca p4adavkl ve tUri vUaU

Spojeni a právníky v Čechách

Pocttvi Hu ni aviř-nyc- h plat

Záatapoa PUlmora okrnaa a IIoa H FPnllltx
okrku aondul klerk v Rab

BárKorn-aponden-o v Jaykn Iiokim niueo--

kiat a auglli kim TS2 ml

CIICETK SI POCHUTNAT 1

kdAte

PiOTT

tf KORUNU
GRANULOVANÝ

W A US TRIA N PURE
I Zkuste je! Hlaste se o ně! Žádný

obchod nebudí! bea nich TéX

výborné odpadky od doutnl-ník- ft

(Clippings) a velký

výběr dobrých a laci-

ných doutníku stále
máme na skladě

ADRESA:

Great Central Tobacco Works

ELU IN IOWA 28 Sm

Nil rok IHÍlH irtjktn} t to Hrtr

M1j#á M(lř lilítnf vvtv'
a i

na osutu tfitycií narozenin

Moravana 1'aUrkílifi a

d#4tiIet'iio Jubilea rvrfh ut--

inu rakomkíhn avoUnJio řw:u

(Ira Ktnmt-W- :

řké ra( i bnl tnu lotA řii--J

blíJíf aaujati b £ek4 r4r rhol
ni liiinitiakii nali-itki"!!- ! llvoil Ilil4

oNtf jo! n ciké fldé n iid4ly
I

n4ledk(in reaignace strany ataro£

ské n4"Mkm aamítnutl kompro
miau v kurii 7eIkontatkík —

Vadali li ao Staročeši ťnnyalu posta-
-

viti avé aamoatatiié kandidatury

volby aemské stalo prý ae tak aajité
jenom i tóno uovoviu ze oy v mao

kterém případu byli prosil i pří- - U
stlm fnému krklovstvi Českého !

teti bude konservaHvnlru Velkosta- -

tktřam atarál Dudou atfcti primo

proti MladooevhAio a to m4 T zápétf

Ze bode li konservatitní šlechta chil

li býlí stranou národní bude tnumti

mladoceskétnu programu se přiblíží
ti Toto faktum ješté zvJSuje vý

mam ud&loiti druhé : zamítnuti

korapromisíu Usnenenl ílechty ko'i- -

eervativnl postavili pro veškeré
ii - l t r t i „ l lí I

manoaiy veiaostaiaarsa ave aanoi- -

dály a ústavodárným velkoatatkářam

žádný nepřiznali znamen& vítézslvl

amtru zaaiupovaneno nnizeiem ji- -

řira lbkovicem Uflnesenim tím

zničuje také velkostatek poslední

vzpomínku na vídenskou smlouvu

ve které kompromisu byl naznačen

UHneaeni to znamená proio pnuiueui
se k mladoSeskému stanovisku Vý-

znam ten bude mlti jeslé více po-tvrdl-

se zpráva Že obcanko-n- á

rodním velkostatkářům budou vy

hrazeny mandáty Nejdňležitéjsím
momentem víak jest Že historická

Šlechta Bvým usnesením demonstro

vala také proti ministerstvu Ve
_- i i ia i i ' i f 1

vécecti tenkých nr iaaeni vykiacm

ist dále dosud nic nepodnikl lec že

aajistil si spolupůsobeni br Thuna

Proto nemftže býti pochyby že hr

Iiadeni schvaluje 6eskou politiku lir

Thuna v této víak zaujímá kompro- -

mis celné místo a br Tbun horlivé
_t a r - I

ofi usiloval amunuu nompromiHu
znamená tudíž posUviti ae do pro- -

tivy k misiodrzueii a ceo viaae

Liat konél svou úvahu třmito slovr:

Proide-l- i konservativnl listina bude

se vědéti že vláda myšlénky kom- -

Dromiau se vzdala Trvá-l- t víak na

ním pak bude proti konservativnl

listiné postavena jiná a vládni vliv

který ve velkostatku vždy je moc

ným a tam nalézá minou Htranu jež

naroam pominu immewoKovee
nesdílí bude působili aby prošla

listina aorapromiaui sm ta0 ua

lom ouae ranono zmezeu jaaou rae

rou konservativnl velkostatek užije

možnosti abllžitt se a Mladoechy
kterou ai aám zjednal Na vše

chen způsob budou na novém aněmu

českém protivy silně přiostřeny

Němci musí býti připraveni na tuhý

boj k obrané své národní posice v

zemi na podporu velkostatku které

ae jim v prošlém sněmu někdy do

stalo po zamítnutí kompromisu
sotva mohou počítali Vláda bude

musit zanechali nolitikv avobodnó

rukv a nrohlásiti ae bud za nřltele

anebo ta odoárca ěeskvch snah Na

jedné atraně nabudou ▼ českém ná- -
rodě nanrosté aamovlidv Mladoěe--

chové na druhé atraně jaou Němci

ae avojl těmecko nacionálnl frakci

Mezi oběma nalézá ae konservativnl

Ikostatek který uailuje překonali

ivaj starý odpor proti demokrati

ckým Mladoěech&m i ijednali spo-

jení a "nebeapeěnou mládeží" jak ae

nn mlnliir nrh Wlwi lnvil T„
f
jest asi obral budoucího aněmu óe--
gkého Stanoťisko t141t ode TŽech

f" f1] d41enó nedá ae pak

jndrleti a hr Uadeni a dobrou ae po

na rnM e nléi4 vtouil j#n do

ir4lfiíhf iirontoro altél ay
aí 20 m-tr- do Jachty kdel nalM

byl outnfnii dčlnlky ápln h- -t TÉ

dotní a druhého dne skonal DajJ
bul stár 4 let a tncL4tel t obce

l)rnlCfl u Hrnfchova

AmwHU — Dne 6 lit roíSlřila

M (f řrif jé atnneti byla

„(lřenil řtftom pro politické dli
ye vfminecoém období pralským

tr)fllflfm BOudern (xlsouzenýtn Jak

fi1iin tlttB„ „rWbila íivw a4lem
i"v""r "i r - ' '

tUl „rivnnst leif bvla

potvnena Zbytek trestu jakož l ve

Skeré Jeho n4aledky byly prominuty
aedmn4cti vřzftám O ]eden4ctó bod

dopolední byla vrchním nt&tnf ra ta- -

stupitelstvím v Praze zasI4na tele

graflck4 zprava atátnlrnu zástupci p

Cáslkovi t Plzni la na tákladé nej

vysňlho rozhodnuti promíjí ae abylek

ejuifcfm vřzňQin T treatnici na

{onch utÉI!tjřriým ňice pp Hajno

y{ Soko0f j l{aňfn0vi Waigerlovi

p0„píŘiovji Mokráčkovi Skábovi

ui AkU skřivanovi Kobrovi

Zemanovi# HaleB)ovi a Voiátkovi

Siátnl zástupce p Částka neprodlené
j do lreBlusce horské rozkázal

I)řivHli tmenovanó vézněadélil im

že byla jim udřlena amneHtie nanež

všichni okamžitě propuAtřni byh na

svobodu Prvých 8 amnestovaných

odsouzeno bylo v procesu a tak zva

nou "Omladinou" Odnouzenci si od

bývali následující tresty: Autonín

Hain red 18 mésfeů K St Sokol

žurnaliata dva a pul roku Dr Alois

Uag M l& Jogťf ňkaba 2 roky

wiffer I)řt rokfi Aioi(1

PoHDlSii tH rokv Václav Čížek 8e- -t

rokft g FraDtÍHek Mokráček 22letý

řl)4řlikv Donjocn(k Tento odnouzen

„Omladiní" do žaláře na 18

t t(Jn{o ji2 0(]pyka
w ' w

v nA}té„x lalá dvonlt nro

anarchÍHtickó rej(ly ve Vídni KromS

u amneKtii: Em Kober

étyry roky Hatle tři roky a konečně

uvěznění Skřivan Zeman a Vosátko

V tutéž dobu oznámeno bylo pro
minuti dalšího trestu třem věíňftm

v tre-tni- ci na Pankráci uvězněným

nice jsou to: Fr Synáček v procesu

a 'Omladinou' odsouzený do těžkého
K

na 6eBtrokftt Hug0 Hradec

komotoirista odsouzen do

amho Jaáhj na pÉt rokft % Frsinl

Kunefif 7ietý MMÍ na tři a pn!

y Novorař(t((kó tre8tnici na

R j u namíllli byi uvřřněn jediný
DolitickÝ vřteň ZurnalÍHU Jonťf
r s

Pachmayer odsouzený na 4 měsíce

Amnestovanl Bor odjeli ihned do

Prahy kdež uvítáni byli na n&draži

velkým zástupem přátel

Jottf Vddav Slidekt Jeden s před

nich básníka českých "Uvil dne 27

října padesáté výročí svých naroze

nin Třiadvacet knih básnických
_t t i

metl nimi irinacie avazau puvou

nich básní avědčl jednak o jeho
Usnickém nadáni jednak o neunav

činnosti jll nezastavil ani bnj o

existenci ani truchlivé ztráty t rodí--

Mn celné bouře literární ve kle--

'íh "e duševní tvorbo nevamo uan

vá A lécli presiai ceiou rauu u
ruku 1874 je redaktorem Lumíru e

kterém shromáždil kolem sebe krou

lek mladfiích spisovateli (Lumíror

cd) proti kterým "staří" urputné

bojovali Josef V4c!av Sládek ae

narodil dne 27 října roku 1845 t
Zbirové Ni universitě pražské

vstoupit na fakultu filoo6ckou

'
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niebt péknd vázaná tlOO

Pohřební řeči od Jos Kaldv obsahu
jící 89 různých řečí k pohřbím a jednu
prl pojmenovaní uiu ie uena vazanc ic

Anglický vyslovovatel (Spelling Hook
navedení ku správnému vyslovování
hláskování slabikování čtení a psaní
anglických slov a udáním výslovnosti a

českých významu pro školy a samouky
aeatavil F B Zdrbbek Vázaná H5c

Domácí ítéstf spolehlivý rádce a prft
vodčí v domácnosti i kuchyni Váz 1100

Dvomý společník Pravidla ksluSnému
ae chování navedení i vzory k vyznáni
láaky krátká barvo-- i květomluva nřed-dís- v

k talným dopisům spoločcnuké hry
přlpilky hádanky atd V pčrkné vazbé a

barvotiskovou obálkou tfcic

Bila a hmota aneb Hlavní rysy přiro
zeného světového řádu jakož i mravouky
na ní m založené od L liuchnera pret
F B Zdrobck Pevné vázaná 1110

iMtunVft třetí obrázková délcnitnáčili
dčliny Hjk)J Htátb sestavil F B Zdrft- -
bek pro školy ceskoamcrlckg a uomac
nnal H barvotiskovmi matikami a umo
ha obrázky cena vázané v [ékné a tuhé
vazbé plátěná II 10

Zpčvník česko-americk- sbírka písn:
česko-americkýc- h nánxluích společen
akých a zábavných a českým překladem
vázaná ooc

V Základové českého pravopisu a mluvní
re pro Školy f esko-americk- e sestavil r

mu českému psaní cena i a pontovn
tásylkou 25c

Bohemian made easy a prartical Bobe
mian courae (or English speaking people
by Cbaa Jonaa 1150

Anglická mluvnice postupná pro Rkoly

česko anglické I samouky urunenrepra
cované vydání aesUvil F B Zdr(lbk(
Tázaná tvíc

Gratulant v&eobecný nejvřtií abírka
obvodních Dřání ku v&em pHležitootem

pro každý atav a stáM aestavil F J An--
lerll ivc velký ouc veuy a upiny
40c malý 25c

JonálQT tlumačnejlepíl pomficka k

naučeni ao anirlKiné rvchlo a dobro
Dobře vázaný 1 150

Slovník anglicko českýdplnýJonáibv
I Tro obecnou potřebu a dokonalou an

flickou výslovností Cena vázané $175

Blovnfk čeako-aniíllck- ý Jonáiftv dru
hi opravené vydáni vázaný 1150

Blovník anglicko-četk- ý kapesní od
Zdrbbka vázaný 1125

Blovník česko-ang- l kapesní Zdxub-o- t

Tázaný 1185

i' Zlatá kniha pro farmera obsahující po--

Els
nemocí a bVenl viebo dobytka I drft
aul Cena vázané lt 00

Amerkké právo sbírka zákonu a vý- -
klad&V četkoama
rlcké tWiité dnréřitcb Třetí vydání

I kde Btudoval přírodní vědy Itoka'i a ta
tkpaal K Jonil Viz ani 75c


