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kromě jiného mi vVrolui sodové

nnm kl II si spoli hluého vědeckého

nlrtlení iřel ah lrval rh f

motl ať joii tyla thronitki neb

diuku byli Vyléčeni

Picl Collins docílil tiiiačnýili vlé
íenl jak luk v Sp Státech skoro kal--

)dmní oíotitiui' Ou věnoval rrlý
iivol v Kvropl i Anmite studiu všech

nemoci jak c mi léků poullvsii a

zkoušky vr vlrth nemocnicích učinil

Nyni tiskal silákovou povÍM fa pova

lovin jnt ta prvního specialivtu v

Americe
NYtoitfrjte linlřli liitttého Míilílil jak

mfAjitoló 17 a Douglas ulico U-u- -

vody měla ve tvých službách
kočího Fr Houska jcnl po okolf

sojovou vodu rotviict a také od
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190) tt II rtodint noci oMilrl
šťasldý otec pártfek Nof
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ranní opět druhý páreček jak
M proslýchá IÍM (t matka i děti

neilepllmu iiltivl t maji k li
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pi' —At lufty

tpátkv ssvrtllěna byla v Pelř

valdt nedaleko THIna Maria To-

manovi Vrtkeré plirinl po vra-liov- i

byla marné celá 4U íiioil

upadl v upomenuli V minu-

lých dnech pohádal aa mul

tvými yny pro ja-

kou! přiřinu během hádky vy-ír-

synom svým la oni tvou

matku tavraldili Sousedé hádku

tuto uíinili o výroku
starého Tomáoa oznámeni íetni-ctv-

které lyny latklo a dodalo

aondu do vasby Jelen tyn jii
doznal že ubili matku spoleině

Drama ve vti — obci Holubo-

ví pod Kleti usedlý rolník Fr

Štěpán otec dorostlé dívky na

stará kolena upředl milostný po-

měr jistou tamo! Ženštinou

Žena i dcera jeho snažily se jej

vymanit! 1 pošetilého tohoto po-

měru aviak nadarmo A tu v

nich vznikl neblahý úmysl: zbavili

jeho milenku života Plán tento

vSak se nepovedl naopak uvrhl

celou rodinu do neštěstí ještě vět-

šího Obě Ženy matka i dcera

byly v těchto dnech zatřeny ob-

viněny jsouce z pokusu ukladné

vraždy

Desátník odsouzen pro tabitl vo-

jína —Dne ii listopadu minulé-

ho roku přišel v hradSaoskýcb ka-

lírnách o život vojín Valter a to

nikoliv snad nějakým neštěstím

ale turovým jednáním svého nad-

řízeného desátníka Dufka Při

cvičeni nevykonal Valter rychle
velení aby slal 1 pušky bodlo a

tato maliCkost rozčilila desátníka

Vladislavi přepadnul tavralděn
via avjmt ťkT vvIWi

NastllOllí adi se býti nepatrnou chorobou

kle té si ninorl ani nevšímají Lrč i malého nasture- - CVoloupen o peníze Pachatelé pa

trní ati věděli že Bouick vrací nl povstávali těžké nimoce které maji sa následek 'Vvw
m

nennice
ae a penězi a proto si naň počlha smrt Loz nevíte te t nsmuzeni pornasRji unce
li Četnictvo lest vrahům na

řpíMTO se uváll rt krnRm v snámost h lr Kurd II

llreuer nánleilkem KMti vtnl)li llio poetu titeep)l-n- li

b nenioenVrli kn fl k tiřmil iliťrt-t- J llll mllilil pra
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Nrinoriilre o dokoniiUi tle n pod vedením tltine foukli
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likkklllvvrb ntimm-- l lU Itreuer má ku porno I dvk dobrá

tkniv k vío Junt řHeuo ku provádění vAiťb nperncí

I)H KAKEli II imEUKK Cretc Xebr

atopí Zavražděný nebožák za

nechal vdovu a sedm nezaopatře

revmatismus tápal plic sánět střev kstar ledvino-

vé choroby čivnl nemocc atJř Což nevíte le mei
strašné oáslcdky nastutrnl pslří též SOlICllot lllj' '

Víkiii línilo linu vy linout kdy 1 natu-zen- í

nezanedbáme a obrátíme sena Proí COLL1NSH
ných dítek

Usmrtila riťtm nororounl —

Žofie Slavíkova ailetá děvečka

Oplocan sloužila do nedávná Nemocc ledrlu léčirrof collins důkladně

a jeho zvláštním spúsobem bylo zschráněno mnohoIvaoi a udržovala a čeledínem u

lišíc rodin od neštěstí Ledvinové nemoce jsou vážnétéhož hospodáře zaměstnaným
a jich zanedbání může mlti osudné následky Proí
COLLINS má velkou zkušenost v léčení všech ledvi

nových nemocí ledy kdo trpí bolestmi v kříži a zá

milostný poměr který nezůstal

bez následku Ona však změnu

tuto před okolím tvým úzkostlivě

tajila Nedávno v noci stala se

matkou dítěte které však ihned

po porodu udeřila rýčem do hlavy

dech má píchání boleni hlavy opuchlou tvář musí

Často mcčiti nebo jakékoliv jiné příznaky ledvinové

neb měchýřové nemoci nechť bez odkladu píše

a aice tak prudce Že zraněn byl

mozek což mělo v zápětí smrt

Proí C0LL1NSOVI __________

JfemOCe řlrnf které mají za náaledek nespa
vost rozčilenost těžko- - a choromytlnost atd napa

IMliDMONT Okla 15 ledna
Cl tedl Zasýlám vám předplatné
na milý mi Časopis "Pokrok" Byl

bych vám ialal penle již dlíve
ale čekal jsem ai bude dráha do

hotovena Stavba však velmi

pomalu pokračovala Od Gnthrie
do Picdmont už jezdí Místo
Piedmoot pěkně pokračuje Nyní

buďi mfti do města pouze 6 mil

kdežto dříve rrusel jnem jezdit
14 míle do města Vše co Šlo

oa dřívější poštu špatně dochá
zelo neboť poštmistr v Okarche
všechno jaksi zadržuje tak že jsem

mnohdy dostal dvoje ano jednou
i troje noviny oajednoo a dví čísla
se vůbec prý ztrstila Doulám Že

to bude nyní lepfií S úctou

Karel Štochl

TÁBOR So Dak 35 ledna
Ct red I Zasýlsje vám předplat-
né eděluji vám že mladík Maurice

Moser kterýž po delší dobu pra-

coval v kovářské dílně bratři

Srstků v Tyndsll So Dak ob-

držel patent na gasolinový motor
se zpátečním tlakem (reversible)
za kterýž bylo mu již nabízeno

25000 avšak on je nepřijel
Jtet prý to jeden z oejdůleŽitějšlch
vynálezů této doby S úctou

V Beneš

P1TTSBURG Pa 45 ledna
Ct red I Já vám mnohokrát sr-

deční děkuji za vaši ochotu —neb

jste bezplatně pouze na požádání
uveřejnili v "P Z" mou ohlášku
Z toho jest nejlépe vidět že i na

svou Škodu pracujete pro dobro

stavu rolnického To by opravdu
málokteré vydavatelatvo časopisu
pro rolníka učinilo Též jsem pře-

svědčen že málokterý český Č uto-

pil jest vydáván za ceou tak lev-

nou jako váš— "Pokrok" v němž

noyorozenátka Po vykonaném

dají nejvíce ženské pohlaví Čivnl nebo nervovoučinu zakopala mrtvolu do zahrady
a zase ulehla Ráno tpozorovala --Ulízlinemoci trpíc! žena neměla by odkládat! nýbrž se
na ní hospodyní změnu a když na

nout si a pospat tvou nemoc a zaslat dopit Proí

COLLINSOV1 který již mnoho tisíc takových ala

3MO MORE BLUE-MONDAY- S

SWlFFs PRIDE

SOAP

Good in hard

water and good
in soft water

Mode by SWIFT & COMPANY

Hwlřtuvo Prlils mýdlo Jost nnjloplíra mýdlsm Jakílioí lze ku praní prádls a

Sctřto Nvého prádla— nlkollr obalů v

bých a oešťastoých žen uzdravil

ní udeřila chtěla Slavíkova prch
nouti byla však zadržena a po-

drobena výslechu S počátku ta

pírala později však doznala vle MílMÓ pohlavní nemoci jakkoliv zastaralé jakož i všecky
tou měrou že vytrhl vojínovi Byla dopravena do vazby ke kraj ženské pohlavní nemocevady maternfku žaludku jater srdce plic 1

vůbec všecky vnitřní i zevní nemoce léčí t obdivuhodným úspěchemskému soudu v Olomoucí a objevízbraň a vrazil mu bodlo do boku

Zbratl roztrhla nebohému vojíno-
vi játra a smrtelní ho zranila

se v nejbližšlm zasedání tsmnl

poroty na lavici obžalovaných pro Ctíte
'I

co m o Frtf Golliori é Aral nemocní:
Třeti den ve vojenské nemocnici
na Karlovi náměstí zemřel aoiž Cténé mni rrofcmorel

vraždu dítěte

Jirotni neffítí ieny—U lokál

oí dráze jezdící mezí Kutnou lio Ohlrífll )m AÍ list I lky které
by poznal své dítě které nedlou'

bo před tím jeho milenka mu po

Ctřné psn Prof Colllnal

(r(imnjl Vám telm lky fibilrJela

dne 11 Ilitotsdu srxf film dne Jich 11 71

eiítií dlím w dohře Velice Jm Vám

vilnsz své iixilravenl a II nuk netítn

Jsiira hnort pofsl uílvst lil pfodpuii t
chvála Holin sa vločko dlím se dohřerou a stanici severozápadní dráhy

Kutná Hora— Sedlec atalo tevila Desátník Dufek který byl

povýšen právi v den krvavého
Velmi lnem rad o Jnem se k VAin o no

nion ohráill nisboc kilyhych nnhyl luk
uflill hyl bych dála Uu( velké bolestipátek dne 8 ledna při večerním

to vynhrllt net nrdořní Vám poiiZ-k-

vt a nerhC Vám llbb skilntl silázilrv
ki mnohá lts OilioruéuJI Vás vlitm

Hlovenkám coléílllii ženky'-- rknrob
činu vymlouval se oa náhodu a vlaku jedoucím ke hlavofmu via
tvrdil že mu Valter na bodák na ku dráhy severozápadní k Čáslsvi

H pozdrsvem a dt tou

JAS FitANČO
Dos m WbltliiK Ind

sjaasisBMSMsjjktaasaBBBn DCtoll JUIIAHNA Wliua
II01 iMXi AMUinptlon lilběbl sám se zranil Naproti neštěstí Na sedlecké zsstávce

tomu tvrdili všichni druzi probo
FodobniVh énpUA dotíá V rot Collins na tUlr To Jsou nejleptí dAkamyděného vojína fa ae jednalo o čin

tabákové továrny prázdoém to

mletí oznsčeném jen tabulkou ae

jménem zastávky vystoupila paní
i (en la aěenee zasluhuje U dobré Jméno Jaké pumápomsty a že Dufek nenáviděl

Když bydlíte daleko v tom pádí popište tvou chorobu v listě aValtra již z doby civilního života te každý dočte tak zajímavého t
cenného čtenízejména též z oboruMane Velíšková t Ronova v dom

Cudahy'sten pošlete přímo na Proí Collinse On vám odpoví zdali je vaše
nění že jest již na atanici kutnoVýmluva ukázala se býtí lichou

Po vyšetření případu byl pohnán nemoc vyléčitelná aneb posle léky které vás usdravlhorsko sedlecké Vystoupila všsk
MM hnij a éopUy adremijtei Standardkdyž vlak byl již v pohybu nepřed vojenský soud a ten ho od-

soudil pro zločin zabiti do žaláře

rolnického Casopia tento by měl

podporovat každý český rolník
Rovněž dočte se v něm každý
mnoho událostí z našich krásných
vlastí— Čech i Moravy Ačkoliv

Šťastná pani osudnou náhodou
Proí Collins Hew York Medical Institutena dví léta octla ae pod koly vlaku Vlak ji

Kcx lunky jsou otŠe za nrjlepší uznávanépřejel odťal obě nohy aoiž byňebivralda ieny—V dome C 710 já zde teď jen živořím přece mní 140 West 34th St Now York City šunky S výjimkou našich Diamondve Štítného ulici na Žižkovi obě kdo z personálu o neštěstí zvěděl
můj duch morsvsko český káže

"C šunek jsou nevyrovnatelnéhoa odjel do nádraží Teprve přisila se v noci na středu 13 ledna
bych te vám za vaši ochotu od mě

oil a časopis váš podporoval Prozpáteční jízdě nalezli blíže kolejí mi bije do krve Otec vymlou do zevnějšku chuti i nchovaclc

vlastnostíFarmy nu prodejubohou které zoufale sténající na val ae že ve avětnici nemá místa aztím vám srdečně děkuji 1 ode

týlám vám předplatné oa "Ppomoc přišli panocní z tabákové v č©alcé orsaddv prasečím chlévě jest prý teplo Prosty úplni oné drsné tlané
chuti tak odporné ntobám jichžtovárny Němec a Hrbek ale po Hoch byl neprodleně odevzdánoa jeden rok a žádám vás byste Čít 1— 640 akrů pastvíStídostmoc byla mama neboť nešťastná obecni správi k ošetřování Pěstí žaludky nejsou tak silně jakmi časopis váš zssýlali Též vám vody a dost trávy Cena 117 akr

za krátko tělkým ranám podlehla hrozil Feuerhuber Černíkovi hocha i lby být mohlyslibuji že se phčiolm bych co Cit a— 460 akrů 360 akrů
Přítad tento vzbudil všeobecnou Jemné lahodné hnědénejvíce odběrstelů pro časopis vzděláno 340 akrů dobrého "kriodvádějícímu že mu ukáže kdo

jest otec a kdo má právo na dítěl

ve tvém bytí 46letá svobodná

Eleonora Pitschmanová příslušná
do Klučenic u Milevska Mrtvola

byla nalezena druhého dne ráno

když byt byl násilím otevřen jeli-

kož se mei domácími lidmi pro-

slýchalo že se staré slečně neště-

stí přihodilo Lékař vyslovil
domněnku že se Pitschmanová

pokuaila také o otravu fosforem

nalezl totiž na stole neplnou skle-

nici roztokem fosforu Proč se

Pitschmsnová samovolní zbavila

života není známo Má ae zato
že spáchala zoufalý čin v záchvatu

ten získal Oznámka kterou jste Třít Cuíahy Ptcklnj Cokového dna" 85 akrů oseto jest
souatrasť 1 pani která jela c ná

vštěvy přet Čáslav do své domo

viny Soudní vyšetřováni zave
uveřejnili oa mou adresu oevy pšenicí 30 akrů dobrého lesa South Omshi řttl
zněla na prázdno Právě předešlý ostatní jest pastviště Na této

O případu tom učiněno bylo ozná

mění soudu

flúj metl obludami -
deno

týden odjeli do ttátu Kantát dví farmě jsou dva domy a dost vody
Zlatodol v Jilanliu— Dle "Tá hoši kteří v oznámce té byli po

Důstojník dánské lodi "Michael
dotknuti Mnohé dopisy s jinýchborského kraje" zahajuje ae opět

jest pouze t míli do místa Cena

I43 akr Mám ještí jiné farmy
na prodej Pište jaké byste ti sttrastátů přišly již pozdě ale já dondolovaní zlata u obce Koudnft na

Sara" vyslané ku probádáni se-

verních končin Atlantického oceá-

nu podává zprivu o zajímavém
fám Že po £ budu moci splnit
žádost každého neboť ae to zde

úpatí památného vrchu Blaníku

Opuštěné zlaté doly tamní koupili
přáli Pište česky neb anglicky
Adresa: John F Smutný Jrving

okamžitého šílenství neboť v po
zíevu jejž pozorovat! mužstvo

neukazuje k dobrému A pak ta Marahall Co Ktt 35x3za 440009 zlatých Angličané
Albert Fischer a íierbert Stenley

slední dobe byla zadumciva a

trpěla tíuduOmykluustí V bytě
byt nalezen na hotovosti obnos

zahálka te mnohému zmrzl Sr této lodi mělo příležitost Loď

křižovala v červenci roku 1803 v
a zahájili již přípravné práce k

Paroplav Spol
Scv-nůmeck- ého

Lloydu
Po parolouhb expresních nejrychleji! jízda přet

moře za j dní 15 hodin a 10 minut

Nrw yonic a iinrMrr
'reli)nlnlilourk po rynhl-l- i eprMnl'-- pnrolnitlch
"KnliMr Willmlia ll'r"HlKt Wlllmin rt ()" Ktonprlns Wllhelm" Kkluarlo Maria

TkerMfii''

dečoý pozdrav všem čtenářům tl
a mnoho zdaru přeje Danengattu (mezi Islandem a Farma na prodejřádnému dolování Staví se tu

Grónskem) když v tom a paluby
53 korun a spořitelní knížka na

1700 korun a razné skvosty z

čehož jest víděti že nešťastná
Fr Kochla30 stoup na zlatou rudu jejich

Farma o 130 skrm li hfki lihl míle
IIJoA od Itrnna nroriá sv r ilohrécrbAaý muítdnlk Neslýchané tužena žila v poměrech spořádaných

železná konstrukce objednaná v

Essenu v Německu Budovy

provádí lam stavitel V Vrzal t
podmínek Nnliínll m n nl flnm ni

zpozorován byl obrovský vorvaB

Kapitán činil hnedle všemožná o

patření k ulovení léto vzácné a

nebezpečné obludy Zatím činil

vorvaR skoky jsko delfín přeha

Hiiuruvm r molinlfh dvnalmuhnetnh nnriMInh tnnt-- h tůl tUiu
dl'iihf-- m Uii tifwkfch "Ilnwwir K uf irt" "Mflirik7' "KwtnKlu Loulm
Uhhuěiii' eiMlrt'li lla ilriHUĚ" "kfMltf AlliMrl" ''Prln lrno "

rovosti Přišli os stopu Celnici va že ji snad nouze k zoufalství

nedohnala
tm srpna aornkrlliy vosmět noe stav

ly ilohrá stinlriA eoiln priiiultá V

tmttru r elf rok 100 skrft Imt viló- -
Aschachu ve štýrsku Kolník

Feuerhuber a jeho manželka pod
l'fllln MUinl lopr lkklf ílrik) "lllielii" "Mitln" "Necltk"

WMdoRitmal dopravaUnn itnl Jei i!ln lak onetObsil se na sousedově' hrufce—
Ve středu 13 ledna před půlnoci
odešel oádeonlk V Cvalín vdovec

jmu Hmotnou uhiuu vyumif oiirut
1 so na: Kil AMí StKIKNÝ
'M llruno Kub

HMn ntt-liih- B" "Tnti" "llohenxilttírn"— O Kiaanl ohledni lludr r k]ttmeilpvluM nea td olirriM n

JELIIICHS & CO riroadwayNew York
ěL II Itivnl ittttff nut attlaft tírn tmék stMil V

jali te úkolu vychovali 1310tého

chlapce Františka Pecbboecka ne-

manželského syna děvečky Juliany
Pechboeckové která dříve u Feu- -

zoval aa ae strany oa tlranu potá-

pěl a zase vynořoval a opskovsl
své divoké pohyby oa povrchu
mořském Při lom stále vystřiko
val množství vody Z určité HGLAUSEŇIUS & ČO IMWa "unilolNNí"JlM)!ioíIInéJAÍ čemkoli HÍň

eUlnl „

Fr Laitnorna CO a ({nl HoulhOm
V rmbodloá nálevná lt Wy r4xrni

vzdálenosti mužstvo na vcrvsně

vystřelilo K nemalému podiveni
námořníků se obluda ihned obrá

erhuberů aloužíla a zde také atala

se matkou vinou samého hospodá-

ře V nevlastní matky a vlastního

otce vedlo se nebohému dítěti krutě

Hezký a chytrý hošík alal ae obětí

nenávisti selčiny a turovovosti

m HAMBURSKO-AMERIGK- A L IJIE Mtila oa znak a akooala Bližším

vyšetřováním vyšlo na jevo že

vorvaft vlastni již dříve svíjel se v

— r r— _uj
r4MiWn(wt tato ndrlnle relá mk pravidelná apnlenl a KrnipuM dfa
traalwrail loděmi fiejrrrhlejM Jíxda a New fwrka éa llamburka

ldé djlídť-j- í re étrrtek r aabota

nHk na ípu vbr U b nejleptlcb
doiitnfkb vftenjcb likér! a pravcb
nefultovsncb vln

I'r'trniiá nliilná místnoit snolková
tsmlouvt s sama a ct spolky fouká nu

DlrBou v Ho Oinxe lepil i)lioillnř)4l
a levnejM Tel I slfi Unnl nemá v rVi

Dmut rovná a protoá ct spolky fouká

křeči smrtelné t tice následkem

těžkých ran jež byl utržil v boji 1

jinou mořskou obludou Nt blavi Umbiirkonierli ká Mni leat nelnaráf Ní merk á á Parl 'a
velmi HpoloAnot s vlastni S03 lodi m)lc( b dbrnnou snosnost 64101) tunU

metrů dlouhé zela mu rána 3 Int dobra kurt před pofádnnlm sábkvj ™i" Jon wmm ntmorni purnmy Eanrnujim s nvouSroubnvtcb pamlodlktará ku nohodlí rtujlclirb svlálf iHíen )ou Takový prolodí savlastní ládná Jiná ipolonoit Ohledná píeplsvn a eea obratt s aa
Jukkollv prptk]í sa u mkJlUilk ns pod

Votic Dotud lam bylo a 00 hor-

níka a letot jich bude 500 Ne

klamou li ae znalci je dle dosa-

vadních kutacleb výsledku vydat-

né dolování na zlato v Koudném

pod Blaníkem na plných 40 let

zabezpečeno Tichý kout České

vlasti ožil pracovitým lidem a t
daleké Anglie Upírají ae zraky
interesenlú k útrobám dumavého

Blaníka Řiditeiem dolů atal se

Angličan Waness který dříve

pracoval v Johannesburgu v jižní
Africe Waness a ještě jiní an-

gličtí ioiinýří prohlásili že zlaté

doly v Roudném jsou t nejbohat-šíc- b

na tvěti Tuna rudy vydává

prý u až a6 gramo zlata

Žháři Z Mladé Boleslavi te

oznamuje: Občanstvo útulného

měbtyse MSena jest poslední dobou

neustála ohrožováno výhrůžnými

dopisy neznámých zlomytlnlko
kteří slibují vypálili celé městečko
Občaoé jeoa neustále znepokojo
váni nejen dopisy výhrůžnými ale
i ohni jsou celé noci vzhůru ko-

nají hlídky A přece jeat to mar-0- 0

Rafinovaní žháři dovedou ai

vynajdi vhodné chvilky aby tvé

obavné plány mohli protésti Dne

6 ledna o 9 hodině večerní vypukl
v domí Josefa Plče Jot Kozlíka

obefi který tlrávil nejen obydlí

minky 1'Hznl krkjkoů porouM sa
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ve Starém Bezděkovi rodem z

Lounek ze svého bytu a již se

nevrátil Odchod jebo spozoro-val- i

dcera jeho a zeť Jan Sedlák
nimiž bydlil teprve když byli

probuzeni pláčem dítěte Shle-ďavš- e

postel Cvallnovu prázdnou
jali ae jej bledati konecui zahlé-

dli k aouaedovi zdi přistavený že-

břík a když sedlák naB vylezl

spatřil tvého tchána visícího v

zahradí na hrušce Mrtvola byla
již ztuhlá Příčina sebevraždy
jest neznáma

Tvrdotijná kandidátka smrti pro
neffaslnou látku—Z Ústí nad La-

bem aa adíluje: Devatenáctiletá
Anna Svobodová žila jii delší
dobu ve společné domácnosti s

Jistým sklářským dělníkem v Trmi
cleb Avšak necítila ae pro mno
bé příčiny v tomto manželství

Šťastnou Z té příčiny umínila si

zem řiti Asi před několika nedě-

lemi ae chtěla v Labi utopit
však v sebevražedném úmyslu

jejím bylo jí zabráněno Přet to

však mladá dívka myšlének těchto

nepustila s hlavy Koupila si re-

volver aby jim te zastřelila V

vlastního tstlks "Aby netrpěl zi-

mou'' jak ae-- později výteční li

pěstouni vyslovili upravili chlapci
lůžko v prasečím chlévě Zde jej
také četnický závodčí Faikinger

upozoroin byv toutedy na zachá-

zení t chlapcem 8 ledna nalezl

Chlapec choulil ae v temném

chlívku na hromadí mrvy provlhlé

baojůvkou Ubohé dítě které Jii

bylo na kost vyhublé a pouhým

vlhkým cárem přikryto slabým
hlasem sdělilo Černíkovi ie musí

přenocovali na hoojilti a vytrpěli
mnoho hladu a zimy Prosí li ne-

vlastní matku sepjatýma rukama
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metry dlouhá i akt nama jeno

byla zraněna patrni rameny
chobotnice Skuteční na-

lezeno v tlami mrtvého vorvaoi

rameno 4 metry dlouhé jež vorvsfl

při sápssu nepříteli tvému ukousl

Leč také ostatní tělo vorvsBovo

bylo všade téměř pohmožděno a

i i li ivv) +k ví ví k :j HYi ouyn
VftVBLatviVoVXk tt CWvtttfcOsVW
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zařízSn HOStinOC

rah CO a { ai Ho Oasaka
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NalUDildruhv vfna Ukárfi a

Illr - - l
fiEZNÍK A UZENÁft

odřeno Tučné čáati mrtvého zvi

řete jevily mimo to četné tttré
jizvy pocházející patrol f dřívěj-

ších podobných zápasů obrov

kým! blavonožci xxa B a "Wllllam miaby mu dopřála mláta v teplé
avětnici tu prý ho hoojnými vidle- -

jemni oouionj ta—

kant v látenM Mf J lepil wfhtt tereteehaSlUIIHIIIIHIHHlflHnWIlniMMmimiHUlllHIHIM
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mul tatinaruku )ko I VTMCnfsk rl
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