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V rikolíka wábi tlmÍUUU
KíitVny byty vihy krán tiUj
r)4tirt rolníclvt kďré toto klsdťi v

Utoinl ňřolti lťil(ichfiv& tř i

tun n%l to ikátou ZpustoSffiý
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4írh řlin ttvrlno jt di VmřřnAb( ly a toyfUtv( a nřkttrýrn ulol4-kft- m

nstbývá nyni nic jí ní ho nl
viíti IM a jiti lbrotou tu lý ýn
uUM a m uiMiiilo v proupřrh
t'ťh'o rieiraitnch lidi? Nikd df-i- d

nezahájena pomrxná aVca ku

Itrnotnému lachránni těch tnifint
níkft ktř( přišli o vše co jiinskrov

ny livot (loskytoval Komu by
srdce nevelelo tu vykonati avatou

povinnosC přinésti malou oběť ku

odčinění bídy do níl uvržen byl

bratry Tibu celého neštěstí

lze vystihnouti jen i čáiti ze zpráv

které! a poškozených povodní a

krupobitím obcí doAly Tak se

sděluje z Lipan: Neni u nás v obci

mezi nejstaršími lidmi pamětníka

podobného hrůzostrašného řáděni

rouzbouhených živlo jaké jsme za-

kusili a děsnými pocity jako se bií

žil aoudný den v pátek dne 27 dub

na Asi k 5 hodině večerní zdvihl

se ohromný vitr a přihnal to hrozivý

temný mrak který zastínil celou

krajinu Náhle ozval bo zlověstný

hukot a začaly se sypati velké ledo-

vé kroupy a záhy vychrlil mrk ta-

kovou spoustu vody že v krátkosti
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V M#titk oHM{i ililt itm U

května k stratnl sr41c mcil i

a racujícími horníky kt

r4 mrla u r4t-ř- k velké krrpro
lití Na larhtl nejsv 1'rojics v

Potuké Ostravě malá lkt horník

rhtělt pustíti si k ranní šichtě

Stávkující shlukli pfrd budovou

oh roluj Ion své aoudrohy a chtěli

hnát) útokem na budovu I)fsrt
čelník snalilo se je za Irleti Při

tom došlo ku srážcp tři níl řetnici

vystřelili několik salv 32 hor

ntko ponejvíce mladých tříštilo

okamlitě na místě lužeti me

ti nimi! devět mrtvých Okrcsni

hejtman povolal k naléhání ředitel

dolft prapor pěchoty z Opivy

tSmriC řďliUt u Matiku znho-bi- la

v tamějších lesích velikých
škod Takřka prostředkem les byly
na dvě hodiny cesty až ke Kytinovu

sporáženy vysoké staré borovice

na 7pHobené spousty jest děsný po-

hled Prudký liják zanesl cesty
kamením a piskem mimo to strhlo

se tak silné krupobití že ještě dru-

hého dne ležely v příkopech kroupy

i Míly nríur tr
rC(iy tUky amti knU 1#J

němot í kojní a krt v ní (xUirafil

stoupi! a kruli vlaitf ncO I okolí

linslijcklo kUrý si visi za úkol
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BUkalkAv Olaj vDmráa 7hání
hi ili hAnl v ll IIU krtlo rnkťhl 1 litmtul litn krfirrh —

l mtt to t
BUhnlkova aojivi tnaaf aa váay
IIU lliil lUrf ni rtnv Inilrall
lfMln7"'Uttiiii7iiiirlina Cna
Blahalkova Maal proti avraba a vy

rnIrnlnAm Vrrlil vyhnil vrkr drnbf
tratu m VjfJnld v aikollka dorvh —

Cena t!i

BUhnlkova Zlato-r- t lov 4 maal na
oíl Mtt oínl lAiml vcKlnatt nit katar
oinl n vrkkerl ilaboctl — Cena SIS c
fclahnikova MarUck4 náplaal

(flaalr) JUtt B iiolrhllvf trTtířlK (ifialřř-ilr- k

tiriitl liiilcntrin v láiírt h (trlcni kftic
lApnlu uvnlft a l 1 — Cena U3 c

Blahnikův NiilUl kaflcb ok Jisti
otlatranl kuM oka vt třet h dnech --Cena 2Sc

Blahnikovy Kapky proti bolaal anbťL
Zantavt buleni lulik hnětl — Cena 10

BlahalkAv lék proti cboltfa prů- -

Imu Jediný ICk proti tirOJmn a cho-cř- e

proti kfrílin liiilratrm atrevnlm a t ne-

ní octe li letních u Uftek — Cena 23 c

Blaknikovy Oplatky proti boleni
Mary a neumísti Jiou plcblir uN kalilnt
boleni hlavy líil rythleo lcieínt Cena 25c
Blabnikův Konej lir ty rtip pro AitL

Jcnt nr)lei)(rn ICkrm pru tiemlurňAtka pfi
duatávánl ulift botcitcm atfevntm a pro

nsiatiti parnitku tu a postavili na

pozemcích Jt-li- roJné obco otnník

kti rý lilioti tnk pohnniénímu o

hroJencmu lidu rlioNkímu riulvli

tort Jich oteft pro nnl vhxt ststeS-n- ý

IkJ z jich pouilvano'1 srotio luZilVKU dMlvinovy tilt(u4 a kr

I u n ks ta tnoři-- mnohý z krajiny
4 inornt tínt a jlnó nemoci ledvin
řlJUtfl

Stho lúku {irott tím ncmoclui uvita
ravlti

ř _ i i jři_ frrfttfl I řMla- -

té solů vomeiu vypravování i
mU'1ťh let t staré vlasti o smrti

Kozinovč o Trh ano v 6 a Laraingenu

najde ha EijUtó mnohý vlastenec

který třeba jen malou hřivnou při-spé- jo

k nbiulovárií pomníku toho

lny a UOUIKV rlS Mary ipA

iiiij ivii uif ifwij kvjiÍijj
ht tato osvědčila 10 Yikycky ka2d JI

Školy a řifoké barvy školní w

řailoó rozesílají v téchto dnech

au

lotnf diolcru1 koliku íalu
QJCni dcřnl křďo bulCHtl T itřo- -

i azánít řtřev odstraní rychle a tiplal
správám Skot v královstvím českém

pani
— cena c

násludujíJ vynesení: "V poslední Blannikův Červ ok aa Jest pravýmItktmU Uk proti eholtttd prtymu ničitelem vkebo druhu icrvu mrkávek a ta
"ja&JC uaairunujo uoienu jn mo-- dobí' opft bylo pozorováno že při

rozličných slavnostech vyzdobeniím toku
Liják i krupobití způsobily na oseníi tastaralou zácpu a bolesti školních budov lei praiory a od

luril Llavy zlatou žílu žloutciv a na ovocných stromech velkých
iliitA mi trrn w nKltXntl n a A čiti A fif Vlii

vše v okolí bylo zatopeno Květ i Skod
ř mdloby I nemoci ípu lécl vflalný

Stiertrův Životni Balnám ta 7So

emulce — cena c

Blahnikovy Jatorai pilníky Troti
fácpi IpntiiCinu eoilvdnf idvratl a olkU-vua- tt

pucháicJM od ialudku — Cena 25 c

BlatnlkAv Prilsk proti hřibíoi
Jcat to nyní ten nejlepal prrtiek proti hHbéii
v Americe tknuté jej t — Cena: tnuly 25 c
velký SO c

BUbnikúv Koňaky floil (mazání)
Ílt6 vylíčí tupoat iiřehyliů bolcatl ivalů a

nnkolenlrl tvrdý vřed vluikou knat
moioly a vekkeré bolcati nohou—Cena SO c

Proetm ctiné krajany bv t pAita rotili
nýťh nemod ikniiily mýťfa lřko neb Uou to
Kky mnoho roků ikoukení a vidy dobrího

5 j4 žena by melazkuititl tohoto kka Nová vSeobecnd vzpoura v Jtritské

chat k Jídlu = Indii Londýnský týdenník "Spec
tator" tvrdí že pověst po několiku?íoíť i vrbnutí odBtrnFiuJo

}rom iatudent hořká ta $100 a 60c

Imcnltý sflltel raláH a do nemoci dní v Anglii kolující dle níž domo

oil poručeni ni vydobyly
ICVrtch ve Tketh čenkítl

i nitc ae po my en
Ukárnrtch a obcho--raD bolí rvcblo

rodei Východní Indie chystají se k

nové veliké vzpouro proti Britům

není bez podstaty Cekala prý bc do

listí v zahradách se stroma jest vňo

zuráženo tak že stojí tu jen holé

kostry Veškerá ovocná úroda le-

tošní jest zničena Voda i na rovině

dosahovala výšky celého metru

Pole v úpadech položena jsou úplně

strhána úrodná prsť odplavena sil-

níce jsou vymlety Dravý proud od

nesl 20 metrft Stěrku ze silnice do

rybníka Po řepách ani památka
nezůstalo tak že se musí zaorati a

vesměs znovu sázeli Těžkých Skod

na polích nadělala průtrž mračen ve

všech okolních obcích V jaké míře

padaly kroupy lze si pomyslili sdě-lim- o

li že ještě druhého dne ležely

místy lako sněhové závěje Jak

konce již v den 10 května ve vý

dech Tak-l- l by je V&k obchodník na (klade
nemřl prontm doplkte mní a jA milcrnd ea
tlu l#ky kamkoli po 8po KtAtfťh— ldnům
překupníkům nablilm nejvetkl provili Zna-

menám vidy sliftbovolný

V L BLAHNÍK
tkoušený lékárník

I72W18STCHICA00ILL

roční to den velké vzpoury z roku

1857 Zvláště velké jitření pozoru-
je prý se mezi knčžmi v Napoulu
doslední to útulku neporušené víry
Indův Některá opatření správní

dále prý strach před novými daně-

mi následkem klesání rupií rozči-

leni náboženské pro dovolené zabije

%rona Mast' proti twabu a vyralenindm
0c

1_ t se bolavá Blzfcf řenroná a

jfjllll OClj zanícené ofl zhojí brzy
Ker crota tlata" vuitCna oH ta řSe

ipadávání vlasů ň! uPy
°

jít?eniny zamezí tam kdo pomoc jest
ná tteverův tUikl olatil ta $100

'Ido ebeo mlti vlaHy hebké a Jemné
ao odporufujo knisno vonící

fcíeterova pomáda na ttay ta Í5e

flUSll aUUU gtraní Směrový lmp-frri-tt

boleni tubll ta 23c Kdo chce
4 zuby f iHté a bílé a pevné diin8 I

aťsi koupí tStverův prditk
£uby ta 25c

křJ!e' bolesti ▼ Jednom
'rZCIUnU místo křeč a rovmatls- -

i I z línal svalu bolesti v prsou a v zá- -

Br E Holovcíímer

ČESKY LÉKAŘ0 W

znaky provedeno nestalo ho v říš-

ských éernožluých barvách Z

důvodu toho vybízíme správy ví ech

škol aby toho phísnd dbaly by mlá-

dež při společné účasti veřejných
slavností průvodu a pod — jo li

praporu aneb odznaku vůbec

zde připuštěno — bez výjimky uíl-val- a

odznaku v barvách říšských

černožlutých Tím ovsem nevylu-

čuje 8e nikterak také užívání odzna-

ku v barvách zemských"

Osudy Iiodindhkého pomocníka
Emila Hocha odsouzeného v proce-

su t zv "Omladiny" Mezi 78 ob-

žalovanými v procesu tak zvané

"Omladiny" nalézal bo také ICletý

hodinářský pomocník Emil Hoch t
Prahy V Žalobé obsaženo bylo o

ním udání Rud Mrvy že od ního

pochází pětková oranisace "Omla-

diny" po "palcích" a "prstech"
Hoch sám označoval prý organisact
tu jako organisaci mazzinistických
karbonářu Žaloba pravila dále o

Hochovi: NavStévoval schůze spol-

kové a byl dne 15 května 1893 večer
v onom zástupu který táhl po Fran-

tiškové nábřeží ke Karlovu mostu

Ilocb často vybízel soudruhy aby ae

zdrželi kouření protože vládé vy-

náší peníze Pro tyto okolnosti byl
Hoch obžalován ze zločinu rušení

veřejného pokoje a pro přeéin taj-

ného spolčovánf V měsíci prosinci
Hoch bez kaucebyl — — propuštěn

na svobodu a měl se dne 15 ledna

dfBce na rohu 15 a lloward ni 8hee- -

Iy'sBlock ěls dveH 210

prudký příval byl lze soudili jen ní krav kroky proti obchodu s

i toho že v půl hodině byla srážka opiem a konečně na severu Indie:

638 milimetr velká kdežto mimo zvýšení dané pozemkové jsou prý

tento déštf pršelo v obci nsší v tom-'ve- dle staré a nikoli bezdůvodné ne-t-o

měsíci Okřát a úhrn vSech těchto návisti Indův k Britům příčinou k

9 deStů činí 615 milimetru Tako- - nové vzpouře Angličané chovají

OMAHA NEBR
n odstraní tmerova Uohva niiptaic a
:tr ta aoc

)zprasl£ané SAiT
dim telefonu 1438

pletrnl k nslotenl od 10 do 13 rino od 9—4

odpoí a od 7—8 veCer

Obydlí v 5íale 1619 Center ulice
Telefon v obydlí 1674

prý se vyčkávavě ale soustředují!ku po holení hojí Bmcrova růlová vá spousta krup se sypala žo jeátd

podéšti na vyvýšeném raíntě odkud
# _ rvcblo a ifstí oostranf 8+

odplaveny býti nemohly na 5 centiliiri OJkU terův ničitel kuřích ok ta
metrů jich vysoko leželi zůstalo

Veškerá naděje rolníkova žo snad

mu letošní rok vynahradí to oč Ion

14 KAKATOVÝ

Zlatý povlak
VyNířlhuMo sl loto a faSlwta
tlum HVojt lulrcKtl a olHlrillo

lvi hiKlInky nik tkou- -
ským rokem přišel jest zase zkla

řiletníky dobytka fgfirVL"
jisti hojtul llulinrnt kn snanirtntlé I

fUut vro konA Hvrftv Wlvf práiok W
Co aVtovorovu KsHhiIovou umnC pro doby-o- a

rio a bulakjr ta Sou

4 lÁkf tjrtn Jsou na prot} vb vch otoho
" i iéky KUa lkoícli oiMihmlb nmif tnm
ři''áiil Jo pHmo po eiprfnu Kilo ptlo KM

mána neb není dosti na tom že

sklizeň která nejlepší se ukazovala

vojsko své na důležitých místech

JVbuý velký UpSch Francie vAfri-

ce Dle zpráv římských listů obsa-

dili prý Francouzové veledůležitou

oasu tuotskou v Sahaře kterou prý
také neprodlené opevůovati počali

Zajímavápředpověď z Vatikánu

Papežský list 'Moniteur do Rome"

popírá neshody mezi Ruskem a Vati

kánem jež dlo některých listů vznikly

prý následkem encykliky polské V

nej kratší době dokládá list tajuplně
dokáže prý neobyčejně důležitý a

trvalý politický akt veřejně jak sr-

dečné jsou teď styky mezi Ruskem

a Vatikánem Jsme věru zvědavi!

jest na dobro zničena ale půda i a

umělými hnojivy a pole odnesenaf ni vybmtl Iřkft fit oan Kin-i- i nikii)
I plácím ObchoiInlkAm film aiulné vbíMly
rftv vlastonncký kslcmlář roxlvti ivnl
iý rok ulnriua liote na oiijocinávky
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