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V noci na minulou stMu (Aouytu

byl vlak Union Pacifia dráhy Je-

doucí na východ blil Hrady Island

ai 300 míl západní od (mhy íi
piěi byli tak dal#v jsk sn4rno pou-- m
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BOLEST v KRIZI
PROČ?

uejsou

valy ženy po celé zemi nejlepiV
výsledky

I)r J TI McT smfi

Valsáiu pro játra a ledvin

Zkuste ho a budete souhlasit s třmi tisírl ttřf n(jeat "NEVYROVNATELNÝM LÉKEM"
1

pro líčení neduhů Jater
ledvin a méchfře ženských

Briehtovy Na orodel všude no

TJIE Dr J H McLEAN MEMCINK CO ST LOUIS MO
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St ra tiroUro Jtk Ui tam vjfa la

a t tam lřj# J gtf Uv jak ni
trub dk I v sajmu vpkrého

liJítva uriiínit jrii (] t#mro Io-inim--
li

oarn vlt weinfw vi# co Je

v tni moci abych ialal ii rivy
rnu přft#li V jřinul také vkl4)4m

aby rnoje ipravj i onoho alta uve

řfjuil v lAjma ♦{Jy'' — Al donud

iicnlal rjftboítfk Taraona lilnou
pr4vu t onoho avřta 1'řítaí jřho

Y nelotal od D ho dopoaud iidné

Fpothht vim v 1'ttrohrtnli MI'e

Urab (}aa" Mn4Sí o tom naale-dují- cí

data: Pivovar kalitinaky vyrá
bí rocno I milliony vř r piva I

vovar "Sitaraja Iiavaria" 1200000
víder "Novaja HavariaH aa 1 milion

vřder Pivovar Ourdínflv 740000

vřder Kalaínikovňv ř300000 tak Je

v Petrohradě vyrábí e každorofnfi

5J raill veder piva Abychom ai

tnáxornili lípe tato říula budii při

pomenuto že hořejií mnoialví odpo
vídá počtu 110 milliona láhví Jež

obyvatelé - petrohradští nehledě

jiným lihovým nápojům kaídoročno

apotřebujl Páčíme li počet obyva
telů petrohradských okrouhlou au

mou na 1 million připadne na kaž

débo obyvatele feny a dŽti v to

počítaje ročně 110 láhví jež při

průměrné ceně 6—10 kopejek za

láhev representují 9—11 rublů Pro

ti eprávnoBti těchto tnatných cifer
mohlo by býtí namítáno že inačná
část piva vyrobeného v Petrohradě
zasílá ne na venkov To váak děje
se poměrně v malých rozměrech a

pováží-- li e že akorem veškeré pi

vovary v Rize mají tu akladiaté a

velmi značným odbytem odpadá
tato námitka vůbec

Co stoji francouzský parlament—
Rocni rozpočet francouzakého parla
mentu páčí ae na 7371720 franků a
sice řinl íiety 5328000 franků růz

ni uřadníci sněmovny stojí 809000

fr a doatávají mimo to 35000 fr na

byt a 67 fr jako mimořádné přídav

ky Na poétovní úřad rozpočteno
0997 franků na lékařakou alužbu

12000 fr Pinárna pro poslance

apoiřebuje řečně 65000 fr Tato

položka váak jest promínlivá podl
toho jak čilá jest korresponďence

pánů poslanců Za tiskopisy platí
se 530000 fr Předplatnnó na no

viny které vyloženy v čítárně stoj
27720 f„ topení 42000 fr a osvětlo

vání 116332 fr Pěknou Doložk

vykazuje těl suma povolená na uni

formy pro dveřníky 27000 fr ale

za to také ve svých skvělých fracích
a okázalými kordy a řetězy na iij
nemálo zvýiují lesk a důstojnost
sněmovny Na záchody vypočteno
9420 fr Za pohřby platí te 26000
franků — "Umřel-- h poslanec" při-

pomíná k tomu jízlivé MFiearow

druží se k bolesti kterouž smrt jeho
státu způsobuje ještě lítost že se

musí zaplatit 1200 fr d a Jeho po
hřeb''— Nejmenéí pololožka ▼ roz

počtu jest 200 fr: dostává ie pán

jehož úkolem jest hubiti krysy ve

sklepech slavné sněmovny Na ku

lečníky ustanoveno pouze 60 franků
Dále obsahuje rozpočet sněmovny
suma 1522 fr povolenou na — ko-

línskou vodičku Za rozbitá zrcadla
a okna roznočteno 1449 fr na ko

berce 24950 fr a na kartáče 7190 fr
DuíTet stojí 33539 franků 24 cent K

této sumé připomíná Tigaro'' jedo-
vatě že oněch 24 centimů jest bez-

pochyby zpropitné pro sklepníky
Na airky povolena sama 1798 fr

Máti faitnjtríml na vlaku byl tél
rodák pan F Novák i llamUIdi
Neb který vracet ta i obhlídky

poitmků blUt Nortb
Platte a pod4v4m zprávu o události
té dle juho aděltní

Vatl Jaem a v přední k4ře ku-ř4c-

Vlak nebyl přeplněn neboř
celkem bylo sotva více než (0 oob
na vlaku V nail k4F všichni spali
ač na tři Náhle se vlak zastavil a

my oviem neviděli co st děj v pře
do Jak jsme zvěděli později nepo-

chybně že topiči vlezli na vlak na
stanici Hrady Island a kdyl vlak

uj#d asi 3 míle objevili se náhle na

paroatroji a přinutili strojvedoucího
hrozbou zastřelerím k zaataveni via
ku Pak poručili strojvedoucímu
aby iel a nimi k vozu expresnímu a

o!4daI Jednatele expresního o ote
vření kasv Jednatel ae zdráhal

1

váak když strojvedoucí mu sdělil že

lupiči mají na něho rychlopalnou
zbrah namířenu a nebudedi otevřeno
Že jest synem smrti otevřel jim dvé-

ře Pak byl jednatel expresní donu
cen k otevření malé pokladny kte
rou vyloupili načež chtěli otevřití

pokladnu velkou Když je jednatel

ujistil že nemá ant klíče ani kombi

naci vytasil se jeden z lupičů a dy
namitem který položil na vrch po

kladny a na něj kufr načež knot za

pálil
Jak se podobá nevěděl jak a dy

namitem zacházet neboť stál příliš
blízko n pokladny a teprve když
jednatelem expresním upozorněn byl
že jest-- u Um zůstanou budou v nej
bližším okamžení všichni nebožtíky
odstranili se všichni do kouta V
okamžiku na to následovala třeskutá
rána která ovšem všechny cestující
na vlaku vzbudila a vzrušila takže ae

počali do předu brnoutí Jeden z

lupičů tu postoupil proti nim a ká
zal aby nikdo se ku předa neopova-
žoval kteréhož rozkazu vzhledem k

namířené winchesterovce ochotné

bylo poslechnuto Pak vyzval lupič
strojvedoucího aby odepnul vůz ex

přesní maje nepochybně v úmyslu

odjeti pak s nim někam dále kde by
mohu dokončiti rozbití velké po

kladny kteráž prvním výbuchem ne

byla úplně roztržena a tak v klidu jí
vyloupni bez obavy že obtěžováni
budou cestujícími Strojvedoucí se

vymlouval že vlak Jest automaticky
spojen a že jen použitím páry lze

spojeni uvolniti Poslán tudíž

druhým lupičem na parostroj aby
vozy rozpoutal však strojvedoucí
odpoutal pouze parostroj a pustil Jel

plnou párou ku předa Lupič kterf
jej provázel zůstal na voze vedlejším
a zahájil za ujíždějícím silnou střel
bu která ale zůstala bez účinku

Strojvedoucí dojel do Qothenburgu
kdež pobouřil lid a uřivezl ait íií
ozbrojenců na Domoč Mezi tím viak--- - —t
aie inpici }iz oavno prchli nebof
nnea po oajezaa strojvedoucího pra-
vit onen lupič ktert hlavní alnvn
vedl k druhému aby liž šli a také ae
nnea vyklidili— I'an Novák měl pří-
ležitost shlédnouti onoho lupiče a
popiauje jej co muže skoro 0 střevíců
vysokého as 27 roků starého osmáh-
lého S ěerními knfrv 7 mtikn
zakrytou měl spodní část obličei
šátkem však ten pak spadnul tak že

pak celý obličej lupiči viděti bylo
Luniči Isou stíhání několika tla

pami ozbraienců a doufá se že budou

dopadeni
Sarit WnVil atlnnl mm JlrtuL ta

kéhosi Oatrandera ktert la v node
tření že je jedním i lupičů

nemocí rheumatlamn r rAi
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