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Jatnese liurnie který náhodou

odešel a zinechal saloon v opatro IŽena o níž se nyní nejvíce

píše a mluví v Americe

Mrs Cirrie Nation z Kansasu pověstná ničltelka hostinců
ukaiají mi býtl Sude Jitka dědičná

nemoc v kaidé rodloř
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a k Čemu se na příklad bamhusu

používá a čtenář sezná jil z toho
Že je bambul jedním t nejdůlelitěj-tfc-

produktů říše středu

Každý dovede si sám sestavití
řadu účelů a potřeb pro něl se

tvrdé a houževnaté ale při tom

přec lehké kmeny bambusové vý
borně hodí Hrazdění všech bu-

dov jež toliko listím nebo roho-žem- i

kryty jiou sestávají skoro

jenom z bambusu bambusové je
"trámoví" malých í rozsáhlých
kůlen jež toliko k dočasným
zvláště náboženským účelům se

zřizují a tolikéž je z bambusu je-

nom vazba střech na malých chu-

dým lidem obývaných don cích

Lešení při stavbách zřizují se po

nejvíce z bambusu Pro svoji
rourovitou strukturu hodí se bam

bus výtečně k zakládání různých

potrubí pro vodovody když byly

proraženy silné stěny u jednotli-

vých Článkových kolínek Nosítka

v nichž se lidé po městě nosit dá
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Společnost tato udržuje celý rok pravidelné spojení g Erropoa
loděmi KeJryehlejŠi jízda s New Yorku do Hamburku

Lodě odjíždějí re čtvrtek v sobota

Hambursko Americká Linie Jest nela tarif Německá Traus-Atiantic- Paropla-
vební Společnost a vlastni W2 lodí majících úhrn nou snosnost 541083 tun 95 z

těchto Jsou veliké námořní parníky zahrnující 24 dvouíroubových parolodí
které ku pohodlí cestujících zvlášť zařízeny jsou Takový počet parolodí ne
vlastní ziulná jiní společnost Ohledné přeplavu a cen obraťte se na
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Paroplav Spol
Sev-nameck- élio

Lloydu

Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes
moře za 5 dní 15 hodin a 10 minut

Po parolodích expressnícn z New Yorku
Po parolodích pravidelných z New Yorku

Po parolodích expresních z Bremen do New Yorku „$3850
Po parolodích pravidelných z Břemen do New Yorku $3(150
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Učte se vydělat si

T 0 lidech a událostech
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Vosoko na úbočí francouzských

Pyrenejí mezi nebetyčnými šedi-

vými horami vypíná se starodáv-

ně klášter San Pedro obývaný

jedním s nejpřísnějších mnišských

řádů V jeho gramtovyen zaeco

jakoby za živa pohřben dli bratr
Anselm jinak saský vévoda Maa-mili-an

Bos s hlavou obnaženou

a v hrubé kutně žije v klášteře

odříkání plný život jeden 1 princů
saského královského rodu Před

třemi roky odřekl se světa násled-

kem nešťastné lásky Zamiloval

se náruživě do sestry německé cí-

sařovny avšak poněvač královský
rod saský hlásí se ke katolické

víře a rod panovníkův Šlesviku a

Holitvnu hlásí se k luteránské tu

tento rozdíl ve víře stal se "ne

překonatelnou'' překážkou mezi
oběma milenci — Ovšem prostí a

rozumní lidé by na takovou "pře
kážku" mílo dbalí

Nedaleko od tohoto kláštera'
avšak na španělské straně Pyre-

nejí nalézá se jiný klášter obý-

vaný Čtyřiceti jeptiškami z nicbž

dvanáct jest bývalých princezek
Mezi těmito nalézá ke mladá a ne-

obyčejnou krásou vynikající prin-

cezna Henrietta z Liechtensteinu

také následkem nešťastaé lásky
Princezna poznala při vojenské

parádě jakéhos mladého poručíka
od dragounů a zahořela k němu

vášnivou láskou Poněvač byl
občanského rodu a nebylo tudíž

pro ni ani té nejmenší naděje (dle

předsudků v nichž byla vychová-na- )
že by se mohla státi jeho

manželkou tu ze zoufalství šla do

kláštera kde h'edí ve své

kobce zapomenouli na

svůj román nešťastné lásky

#

Princezna Cantacujene která se

nedávno provdala za znamenitého

francouzského malíře M Puris át
Chavannes zamilovala se nejdříve

do jednoho obrazu tohoto umělce

a na to pojata byla touhou poznat
tvůrce ďíla jež učinilo ra ni tak

mocný dojem a prostřednictvím

jednoho ze svých přátel s malířem

se seznámila Mezi oběma vznikla

vzájemná láska a princezna aby se

mohla provdati dle volby sveno

srdce raději opustila ďdicivi

$2500000 na hotovosti dáit

statky ve Slezsku a výnoMié

doly v Rusku a zřekla se všth
svých královských priviltjí a ná-

roků Láska mezi oběma musí

být skutečně povzntštna nJd všr-chn- y

sobecké ohledy neboť Cuti

de Chavannes ačkoli je jedním z

nejpřednějších malfiů Franriet t

chudým mužem a za své uměle cké

práce vyzíská-průměrn- jen $4000

ročně

Nejstarším poštmistrem ve Sp
Státech jest Roswell Bardsley

který čítá již 91 roků V North

Lansing v okresu Tompkius v N

Y obstarával poštu po 72 let a

byl poprvé ustanoven poštmistrem

presidentem John Quincy Adam-se- m

Bardsley sloužil již pod 19

presidenty a 33 gen poštmistry

Pennsylvania se pyšní ženou

která vydělá si pěkné jmění zho-

tovováním chutných plum pudin-g- ů

Jejf jméno jest Mary Joyce

jest dosud svobodnou a bydli v

oaltzburgu K posledním vánoč-

ním svátkům zhotovila 5000 liber

pudingu a nemohla v celém okolí
sehnati ani dosti vajec k jebo
úpravě potřebných Své pudingy
rozesýlá slečna Joyceova po celém

státu a všude těší se nejvetší obli-

bě

Úspěch již téměř na pokraji
hrobu přiklonil se k Ezru M vi

z Los Angeles Cal

Byl chudým vysloužilým vojínem
z občanské války a živil re z ma-

ličké pense kterou dostával od

vlády při tom skoro 40 roků za-

městnával se hledáním zlata v Ca-lifor-

Kdyby to hledání bylo
trvalo jen "ještě tří dny" — vy-

slovil se k jednomu novináři —"a

já v něm neměl úspěchu bylo by
mne to zabilo Byl jsem tak vy-

sílen fysicky i duševně že jsem
čekal smrt jako vykoupení když
v tom podařilo se mi nalézti zla-

tou ruda r to mě osvěžilo takou
měrou že cítím se nyní jako ml-
adík" — "Pida" tak HamiltoA

nazval svůj důl jest neobyčejně
bohatou na zlatou rudu a cena jejf

páčí se na $1000000

'Přikulhal jsem se jednoho ve-

čera do lékárny p Blackmana"

pravi VvVsley Nelson t Hamilton
Ga "a on poradil mi zkusili
Cbamberlain's Pain Balm proti
revmatismu jímž dlouhý čas jsem

trpěl Řekl jsem Se v léky nevě-

řím an všechny mne sklamaly a

tu mi fekl: "Dobrá pakli Cbam-berlai- as

Pain Balm vám nepomů-
že nemusíte zafi platit" Vzal

jsem si láhev domů a užíval jsem
jej dle návodu a v týdnu byl jsem
vyléčen a od té doby revmatismem

trápen jsem nebyl Na prodej a
vtecti lékárníka

£' 1

vání svému synu Za deset minut
ze všeho co tam měl zbyla jen
hromada třísek rozbitého skla a

louž "mixovaného drinku" na po- -

dlate
Povzbuzeny tímtu prvním vítěz

ným útokem proti "ďáblu'' spě
chaly do saloonu Johna Herriga
jehož majitel také náhodou nebyl

přítomen a zde když se nalézaly
v nejlepší práci přikvapil Herrig
a vytáhnuv revolver vložil jej na
čelo Nationové s hrozbou: neopu
stí-l- i okamžitě jeho místnost že ji
roztříští hlavu a to pomohlo

Nyní se ty amazonky vydaly do

saloonu Careyiho hotelu který
Nationová rozbila před třemi tý-

dny a jenž opět znovu byl majite-
lem upraven avšak zde zastoupili
jim cestu tři policisté a jeden iv

a Nationová v ráži dala de-

tektivovi ránu do hlavy
Na to byly všechny ty čtyry

ženské zatčeny a předvedeny před
soudce tento ygak je propustil

když mu slíbily že ten den již ne-

podniknou žádný útok na saloony
' Po tomto nanejvýš zdárném po-

čátku pak následovaly další útoky
jak jsme již naznačili a nyní to

vypadá v Kansasu tak že stát ten

jest skoro na pokraji revoluce

Jsou tam mužové liberálnímou-dř- í

kteří odsuzují řádění Nationo-
vé a jsou tam fanatikové kteří se

jí zastávají a ji bájí a spory mezi

těmito dvěma živly jsou na den-

ním pořádku Celá Amerika upírá

dychtivě zraky ke Kansasu jak ta

mela kteron začala jedna potrhlá
ženská vlastně skončí

Nationová pochází z rodiny kde

bylo několik Členů již měli o

kolečko víc anebo miň Její
matka nalézala se v blázinci v Na-vad- ě

v Mo kam byla dopravena
dne 3 ledua 1890

Trpěla utkvělou myšlenkou že

jest královnou Viktorií a že zdě-

dila několik set milionů dollarů

Nevyléčena zemřela tam dne 24

září 1893 v stáří 64 roků Také

babička Nationové a jeden její
bratr a jedna sestra byli šílenci a

ještě několik jiných příbuzných z

tohoto rodu trpělo střeštěností
Tím se ovšem vysvětluje jedná

ní Nationové Možná že záhy

uslyšíme že propukla u ní zuři-

vost a že musila být odvežena

tam kde nebude svému pokolení
a svému státu dělat ostudu

K čemu je bambus

Bambus zná jistě každý z trpěli-

vých čtenářů ale jaký úkol tato

obrovská "tráva" v Číně koná

každý asi neví a proto přijdou
snad tyto řádky leckomu vhod Ve

větších městech jsou nejvíce zná-

my dlouhé elegantní bambusové

pruty na chytání ryb jejichž dél-

ce ohebnosti pevnosti a sličné

struktuře se tak mnohý "pozoro
vatel přírody" po zásluze obdivu

je Však jsou ještě delší a ele

gantnější pruty tam daleko na

východě kde se již tak dlouho

provádí "válka v míru ' zejména
v jižních krajích Čínské říše a ve

Formose Zde dospívá bambus
k největší výši a k plné svojí krá-

se Roste arci také ve středních

provinciích ale zůstává zde rostli-

nou poměrně nepatrnou Na jihu
čínské říše vyrůstají stébla této

traviny do 50 až 60 stop výše a

jsou u kořene asi 10 palců tlusté

Cesty osázené po obou stranách

štíhlými bambusy poskytují nej- -

rozkošnější procházky jakých v

teplých krajích jen' užiti lze a

vděčný chodec pozoruje stále s

neochabující rozkoší jak se graci-os- ní

bambusové větví se svým
šťavnatě zeleným listím malebně

odlišuje od lazurové oblohy jižního
nebe
' Pěstění bambusu je velmi snad

né Zastrčíte li několik sazenic

bambusu do země na místě kdé

rostlina ku svému rozvoji dosti

prostoru má rozvíří se sazenice

postranními odnožemi záby tak

že vytvoří nádhernou skupinu
Práce při tom vlastník mnoho ne- -

mál Především musí pamětliv

býtl aby nejstarší kmeny vyřezá
val jakmile odkvetly a semeno

vydaly protože pak jako jiné

traviny odumírají Avšak stává

prý se jenom v 18 20 a ještě více

letech že bambus kvete ČíSané

nazývají bambus "králem stromů"
nevědouce že náleží do rodu gra- -

tninejí Čili travin Krásu jeho

ocefiují zrovna tak jako cizinci

Bambus poskytuje Číňanům mo

tivy pro různá odvětví jich drobné
bo umění a má tedy pro duchovní
život tohoto střízlivého národa

značnou důležitost esthetickou
avšak mnohem větší důležitost a

cenu má tento skvostný a téměř

neocenitelný rostlinný materiál

pro různé obory praktického Živo-

ta Číňanů Vzbuzujef zrovna
úžas k čemu všemu se bambus

hodí a jak všestranně se ho k ne

spočtěným áčelům ožívá Stále a
stále objevujete nové dosud ne

známé způsoby jeho upotřebení i

kdyi ui léto v číaských krajích se

zdržuje a tážete se na konec skoro

podrálděnizdali se bambus vůbec

k něčema uki nehodí? Zde budil
uvedena jeaosa řada cposoM jak

Schopnost toho závisí od velké míry na připravení se Není

lepší přípravy pro mladíky a dívky než praktické cvičení se v

oboru obchodním a těsnopisném Choďte tam kde dostane se

vám vyučování jednotného kdeí obchodu učí se tak lak se pro-

vádí a kde pomáhi te žákům k dobrým postavením a kde za

Pochází z rodiny v níž

Před třemi měsíci jméno mrs

Carrie Nationové nebylo známo

jen v okresu Barber v Kansas

dnes noviny od San Franctsca až

k New Yorku přináší o ní sáho-

dlouhé telegrafické zprávy každé-

ho dne a nej přednější denníky
věnují této ženštině a její činam
úvodní Články

A2 do 1 listopadu mrs Nati- -

onová vedla domácnost svého

manžela v Medicine Lodge který
jest tam již dlouho usedlým práv-

níkem a vedla tichý Život jsouc
považována za vzornou zenu

V její domácnosti vypomáhala
jí jistá chudá pradlena která si

stěžovala na svého muže že jest
oddán opilství a že co vydělá to
také propije aniž by jí k uhraženl
domácích výloh něčím přispěl

Tato pradlena stala se příčinou
že mrs Nationová počala nenávi

děn saloony a aby mohla činně

proti těmto vystoupit! tu přistou-

pila k ženské temperenčoí jedno-

tě v Medicine Lodge a stala se

její nejhorlivžjší členkyní tak že

krátce na to zvolena byla před-

sedkyní téže

Mrs Nation ten den oznámila

svým sestrám v loži "že jest již
dost těch prázdných slov a e

nutno přikročiti ke skutkům aby
ďábel v podobě saloonů byl zni

čen a že vytrhne třeba sama do

boje proti tomuto ďáblu ohromu-

jícímu Kansas'

Druhý den koupila si ostrou
sekerku a vvdala se na to tažení

proti 'ďáblu' a skutečně za tu
krátkou dobu svého tažení ještě
dosud nad tím ďáblem vždycky
zvítězila

70 v

Mrs Caiuui Natiou

Dne 1 list rozbila dva saloony
v Kiowa Kan

Dne 27 pros rozbila saloon v

hotelu ve Wichita Kan

Od 37 pros do 17 ledna od-

počívala ve vězení ve Wicbita a

teprve zase pustila se do tažení s
ďáblem

Dne 21 ledna kdy rozbila dva

saloony ve Wichita s pomocí
mrs Wilhottové mrs Evansové
mrs Mutnzové byla znovu za-

tčena -

Dne 23 ledna rozbila saloon v

Enterprise Kan při čemž žena
alooníkova mrs SČhillingová jí
udělala "modré oči"

Dne 24 ledna dostala se s mrs

Schillingovou opět dohromady a

zase byla bita leč vzdor tomu

prohlásila že vyčistí celé Spojené
Státy od saloonickébo ďábla

Dne 25 ledna přišla do Hope
Kaj aby podnikla svůj útok na

dva tamní saloony leč oba

ji očekávali a po krátké
dútklivé rozmluvě doprovodili ji
na nádraží zpět a mři Nation

jela dále a sice do Topeka kde

dne 26 ledna žena jednoho
napadla ji koštětem a

trochu ji pošramotila
Dne 28 ledna "došlápla' si na

guvernéra kaasasskébo Stanleye
a vynadala mu podle noty tak že

tento ztratil trpělivost a ukázal jí
dvéře '
Dne 29 ledna ve veřejné před-

nášce prohlásila že zůstane v

Topeka tak dlouho pokud nezba-

ví kapitolní město jeho 120 sa-

loonů
Dne 30 ledna Čtyry stoupenky

nt Nationové rozbily 4 saloony v

Anthony Kan

Dne 5 ledna rozbila mrs Na-

tion nejkrásnějšf saloon v Topeka
nazvaoý "The Senáte" a způsobi-
la pravé vzbouření r městě
Zde json podány všecky její

"slavné" činy jak ' za tebou ná-

sledovaly a dle nich' laskaví čte
oáři P Z mohou seznati že mra
Nation '

poměrně krátké době

vedla tím "ďáblem" talooaá
bodoě vítězných "iajtft"

Několikráte sice stalo se jí něco

při toni lidského tak že si musila

dávat na oči a na hlavu obvazky

byla také pořezána sklem vlastní
vinou ale to nezmírnilo její boje
chtivost naopak ta rostla kai

dým novým rozbitím nějakého
saloonu ještě více

První výprava kterou mrs Na

tion "činila byla poměrně nepa
trná s tím co dokázala později

Zajela si do Kiowa 1 zde rozbi
la jak již jsme uvedli dva malé

saloony
Tento její Čin spůsobil po Ksn

sasu sensacj a poněvadž okres v

němž Kiowa leží sestává z veliké

většiny z prohibičáku tu ji tito

zahrnovali pochvalou za jejíbtdin
ství

Mrs Nation vrátila se po tomto
svém vítězném fajtu s ďáblem ďo

Medicine Lodge nazpět a skoro

po celé dva měsíce zde odpočívala
na svých vavřínech Při tom pře'

mýŠlela o dalších plánech k vy
mítění "ďábla" z Kansasu a dni'
hou svou výpravu proti němu

provedla v Carey hotelu ve Wich
ita Kan

Mrs Nation objevila se tam

náhle večer když saloon byl plný
a zvolala silnjyn hlasem: "Hříšní
ci!"

V tom samém okamžiku velkým
kamenem který si přinesla s sebou

ve své taŠcerozbila krásné zrcadlo
za nálevnou Pak vytáhla sekerku
a započala své dílo opravářské s

celou energií a důkladností Nej- -

prvé pustila se do ženské figury a

uchopivši ji rozbila s ní nádherný
obraz představující Kleopatru v

lázni

Maulel Mm Ht1ooo

Hosti i 8 bárkyprem zděšeni

prchali ze saloonu a mrs Nation
zůstala na bojišti sama a nepovo-

lila dříve pokud poslední láhev

whisky nebyla rozbita a pivo roz
lito ze sudů na zemi Při tom

stále volala "kde jste hříšníci?!"
Leč ti ji sice slyšeli ale nechtěli

sejí okázati

Majitel hotelu poslal pro poli-

cistu domnívaje se že Nationová

je blázen a když tento s celou

vážnottí svého úřadu se k ní blížil

tu tato výkřikem: "hříšníčel
hodila po něm koulí z kulečníku a

trefila jej zrovna do nosu

Policajtská krev nyní mísila se

do toho "mixed drinku" který
zaplavoval podlahu
Za první koulí následovala ďu-h- á

ale policajt se jí šikovně vy-

hnul a koule rozbila veliké prů-

čelní okno To přimělo policajta k

ústupu který provedl s větší

rychlostí nežli elegancí

Majitel hotelu byl nucen poslat
pro pošilu a kooečně přišlo osm

policistu a ti mrs Natiooovou

přiměli ku vzdání se

Co chcete hříšníci?" tázala

se když ji obklopili
"Madame prohlašuji vás za

zatčenu" pravil k ní policajt jenž
dostal tu ránu do nosu

Mrs Nation se zasmála: "Ve-

změte mě vy hříšnicí a Filištino-vé- "

pravila "ji jsem hotova!"

Když seděla v "kalabusu" tu

byla stále navštěvována sympati-sujícím- i

s ní muži a ženami a tm-t- o

mrs Nationová a pýchou sdě-

lovala že toto jest jen počátek
velikého tažení které podnikne
proti saloonům v celé Americe

Probibičácí zjednali aejlepšího
právníka pro sestra Nationovou a

ten nalezl v žalobě technický

"chlup" a ona musela na to 1 vě-

zení být propuštěna
Stalo se to dne 17 ledna a za

čtyry dny na to ještě a třemi jiný-
mi ženskými a kterými se sezná-

mila ve vězení rozbila jioé dva

saloony ve Wicbitě
'

V jedenáct hodin dopoledne s

mrs Evansovoo' Wilavitovou
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městnáváni jsou nejlepší učitelé a kde používá se té nejlepSÍ

methody

Obchodní těsnopisecký ttrojopisecký a pravidelný kurs Škola

denní i večerní Přijděte neb pište si o cenník

Boyles' Commercial £3 Shorthand College

503 Bee bodová Osana Het

vají spočívají na bambusovýcb

tyčích a také náklady a těžší bře
mena dopravují se v bambusovýcb

nosičskýih konstrukcích Vesla

rybáků a plavců stožáry menších

lodic ba 1 žebra rohoŽových pla
chet jsou z bambusu tolikéž to- -

půrka u sekyr a motyk hrábě a

brány zemědělců nářadí truhlářů
a jiných řemeslníků a většina bů

lek jichž při jídle se užívá Z
bambusu jsou dále stoly židle la

vic ' stojany rukojeti všeho dru
hu násady psacích Štětců

držátka klece na ptáky
krosny na drůbež Žebříky mříže

a mřížoví všeho druhu svinovací

záclony košťata a smetákykartá
če hřebeny a koše všeho druhu

hole u deštníků hudební nástroje
vázy na květiny vory menší mo-

sty a tisíceré veci jiné — V jižní
Číně setkává se Evropanův zrak v

domech na ulicích i na polích
všude s předměty jež zhotoveny

byly z bambusu
Všichni Číňané 1 nejchudší

bojí se nad míru deště jakmile
začne cákat spěchá všechno pod
střechu Kdo od domu vzdálili se

musí hledí si poříditi nepromoka

vý lehký plášť a takový dá se

snadno a levně zhotovili z usuše

ného bambusového listí jež se za

tím účelem volně sešije — Proto
uvidíte v jižní Číně o výroční de

šťové době na všech stranách lidi

zejména posly posluhy atd po-

bíhající semo tamo v listových

pláštích upomínajících Živě na

Robinsona Crusoe Bambusové

dřeviny užívá se také k výrobě

papíru Aspoň před dvěma tisíci

lety již vyráběli v Číjě z bambusu

papír kdežto se v Evropě teprv
za křižáckých výprav výroba pa-

píru známou stala a rozšířila —

Bambusovou dřevinu rozmočují
Číňané na měkko v tříselnici tlu-

kou ji pak ve hmoždířích na kaši

a lisuji tuto mezi kamennými nebo

železnými deskami To jest arci

výroba velmi primitivní ' velmi

stará ale přece začátečnická na

ní je nejlépe vidět jak se v říši

středu tak mnohé věci po celá ti-

síciletí udržely ve stavu prvotním
ber změny opravy a pokroku —

Není zajisté ani potřebí připomí-nat- i

že papír tak prostinkým

spůsobem připravený jen malou

trvanlivostí se vyznačuje — asi

jako nejmoderněji vyráběné papíry

pro noviny a laciná vydání knjh

Čínský papír trhá se snadno a trpí
v jižní Číně nad míru nesčetným

hmyzem zejména bílými mraven-

ci čili termity a v době dešťů

plísní
Čtenáře překvapí asi zvěsť že

poskytuje bambus také velmi dob-

rou krmi neboť ani listí ani jako
křemen tvrdé dřevo jebo tomu ne-

nasvědčuje: avšak zcela mladinké

výhony jeho jsou znamenitou ze-

leninou jejíž chuť na hanácký
chřest silně upomíná a kterouž
Číňané i Evropané s velkou chuti

pojídají Z některých smlouvami
obcboďu otevřených přístavů vy-

váží Se hojnost bambusovýcb vý-

honů

A ještě jedné služby dlužno zde

vzpomenouti již bambus v Číně

zastává on jest hlavním ne-- li

jediným nástrojem na udílení —

bastonád Ano bambusová hůl

ještě v Číně panuje a výprask jest
tam dosud nej přesvědčivějším
důvodem Však netoliko důvodem

nýbrž také nejúČinnčjšíro trestem

Bez biti é hole se veřejná správa
v Čině neobejde Jak zvráceno je

přikládá li se na osadu Číňany

obydlenou měřítko evropskéuka-zuj- e

křiklavě Honkon Tam se holí

netrestá A následek toho jest že

se tam sbíhá ničemná sběř z celé-

ho okolí mnohem více a četněji
ež do Šanchaje kterýž přece není

o nic důležitější ani méně lákavý
Zde dělá totiž tak zvaný smíšený
soud jemuž vždy Čífian předsedá
s Čínskými tuláky a pobudy krát-

ký proces používaje pří tom co

nejvydatněji bambusu Zkrátka:
Čífian potřebuje bambusu v kaž-

dém ohledu

Když se chřipka vyvine ptejte
se po dr August Koenig's Ham-

burger Brustthee nejleptím to

prostředku proti ní Dbejte aa to

abyste dostali jen pravou věc

kteráž vidy podpis dr August

Koesuf a aa obalu saá

Rychlým letem
ilří m po celých Spoj Stdtech zhoubný nepřítel
Udstva

ohrožajíciťvotystatlsfc& Každé xaaedbaaf aiflže m
atatl příciaoa těžké choroby neb I smrti

JISTÉ
--

VTttJÉ&Ensí
zaraoí M takto i
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člee vypijte koflík Horké fomoaády a vezmete dvě

Severovy Tabletky proti nastuzéninám

- Pak ulehněte v teplém pokoji a dobře se přikryjte
£ Hleďte byste se dákladai spotill Drahý dea berte

tabletky podle aavoda a tnlmo to

který zaaiceeé pradaiky zhojí veškerý hlea vypadl
ailai dýchael saadaýat a pravidelaýaa zvlaiti

ddase--U aa prsa
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