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Vyhrál ledy rnoí kUrf ]! ojrdnn
4íky é drulce liíotenj dal dva

pollf ky ale tak Jtmné ie fple lénu
na tviří pcbladil Leo probMit it
proti uttanoTťnfm látky oebcť při- -

dal n4di?kém jeítí jeden který vlak

byl tečně Jemný Okolnoat ta po
bfiéřala Klugovou loa mčroa ie
rothodla e mule opoetit Skoteínř
také Ibned e oblékla a ee třemi

dítkami evými cduéla ku avým rodí

čum OJcLod Zeny působil na myil
Klugovo tsk Ze ncbopil revolver a
lamřelil ee

Výbuch gavúinu Z Lanlkrouna

dožly správy a hroméra neétětí jež
tam v pondělí 28- - prosince tatinilo

poranénížl osob Tamní kavárnlk

Neogebauer savedl si ve svém

novém podniku osvětlení gatolinem-Ned&vn- o

bjly mu dodány 2 aoudky
mcbl jeden bjl patrně nedosti

dobře uaavřen Do ekleoa kamž 1e

kavárnlk složil věřila potději složka
ee svíčkou Jskrnile překročila
práb nastala explose Pani Neuge
bauerová elySfo výbuch běžela 9

podlvai s dítětem v níručí co se

děje a byla rovněž porážena Okna

dvéře atd byly vymáčknuty a ve

sklepě bořeb Tím vásk neitěstí
ueskončilo Do hořících mfstno ť
vnikli přes varování hasiči a byli

postiženi novým výbuchem tak že

celkem stihlo poranění 21 osob Šest

je těžce raněno Devět raněných
oéetřoje ee v nemocnici a ostatní y

domácnostech

Ze ikolštoi moracikého Jaké
měžraoskó ikoly jsou na Moravě o

lom poučná dala přmáíí vládní list
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Dr í f Clemenls
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lékař a ranhojič

v Clarkson Nebraska

Dr Rudis-Jichis- ky
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řífUvrab ni d4fDodali vmi typ
stil k Jl t#jr hj doíoříl D
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praven flfih Ilholav ailrtt
úřettií libtnkéto parního pivovaru
oaii#jíciřo anglické epoli-ínost- l

The lbeiiilao Ilřtweriee Lmited
Ztcnf etalo se pro spronevtrVnf
atcrřbo I!( huUv s doiiustil Dle
vlatnlbo svého dománl iíoboslav
byl n4roIivíca ctitelem saská hitrrin
Ccetní v tom klamném přesvědčeni
le Mťsténa přece jednou na ořbo ee

ousměje hlavni výhrou ku kaž
dému tahu aaské loterie nakoupil ai

velké množství Josft 1Q kromě ně
kolika nelnilílch víhr ntK)
eitě bral poutě desetinu o větil

výhru ani neiavadil Náruiivoet
tato vyžadovala velkých obětí finan

čních které přesahovaly výži příjma
ůěetnfbo Nedostatek ten kryl i
penřt távodo které mu byly evřře-n-y

doufaje že vyhraje a použitv
obnos že pak vynahradí Očekává
ní to vsak se nesplnilo Bohuslav
na učet Štěstěny bral etále až obnos

apronevéřený dostoupil ena6né výie
24000 al V těchto dnech Dři uca
virái í celoročních ůčta manipulace
účetního vyšla na jevo a Bohuslav
catčen

Neštlttl v cukrovaru brodfcém
udilo se dne 2 ledna Dělníci Čisti
i právě odpařované do kteří}
nalili vody a kyseliny aolné když
vařifi Sládeček který mol v ruce ho-řl-

kahanec ivědavostl puaen chtěl
se podivili jak práce v odpařovači
pokročila Dělníci neviimli si ho
V tom udál se strailivv vbnnh ni
měl v aápětl okamžitou smrt
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koní choroby odstraní

SEVEKLV KRVEÍISTITEL 3
$100

Rfll FSTI Tň± 3
známkou thorobjř ledvin Ob-Ui- e

močení pálení fezavku víe- - 2
chnr chorohy ledvin a mčehýre Za

Severů v Sllltel ledvin a Jater 3
7SC ajias

Roieitné zoubkováni horkoktbo- - 3!

PS0TNIK5I!
pokoj odktrani 3 !

seyerCv tiAitel dětí 2:
Uliíí uspi a vyltfči dřtl

1ČTDV zácpu nepraví- - 3
I l I uelno1 stoliceTl I l I tbolehtl kolem na- -

u nadýmání vylťfí úplně

SEVER0VY PILULKY

pro játra

35c

Severova Ma( proti v rabu a

vyraenlnam vždy pomaže 50c

poSlete-- II popis nemoií

iMHlIlflftt

flCEr fiftiirní thra- -

Žp
n?t chřipku nemoci plic vyléčí

É SKTEItťv I1AISAM pro plice

355ct
g~

"ypRiV a dívky trpící neprš-VbL- I

1 I vlilelnoMJ meMrnS

g~ bTlotokem UboM( obliÁeml
vt"hotentvl po porodu a v rmř-n-

života uznají ita nejlepSí lk
SEVEItl V REVUliTOB

lenHkých ncoiooi $100

K Dobrem m?ritkem zdraví jet
1UHT' ki'(u- - K(1° trpi

g~ II I ne4živnoitilal)o-Uli- v

I til po nemoci
loKtl toho uzdraví

£Ť Sprerova Žaludeíní Hořká
fc f ltě bylinný lk
g~ 50caS100

h u t é jemnéOAS lesklé dodávat!
Clicetpll i ie ta

kovýml urinill a udreti nale-nel- e

nejli-pJií- Iťkem

SEVEULT SILITEL V LA St"

5oc a $100

g~ Severova ZlalA ma( na oTl

odtran kaídy atan?t o"i 35c

tlT vláUní léky za $300

W F SEVERA
CEDAR RAPID8 IOVA

ititUiiintutiiiuídaiaiiíuaiaitiittatiuUiUUíiuii

moravský Dle něho čtvrtina němeJfry""" iarmu „a"urm"

Ílambursko-Amo- r akciová paropl spol

ckého obyvatelstva na Moravě má 60

měšťanských ikol a tři čtvrtiny
českého obyvatelstva len 52 4 kol v'
méřtanské Kdyby mělo býti na

Moravě poměrné tolik českých ikol

měšťanských jako německých ikol
musilo by jich býtt 180 Jsou tudíl
Čechové ikráceni proti Němcflm len

oiasškolměéťanských Ajakjso
navštěvovány ty přebytečné ikoly)
německé? Celá řada jich nemá ve

viech třech třídách ani 60 žáko na
Dř v Hodoníně chlnrkA mA 'h—r 7 7nem 58 žákfl v Csrvené Vodé dívčí
55 v Lipníku chlapocká 54 v Třebf
čí chlapecká 62 ? Záhřsbu dívčí 47
Uherském Brodě dívčí 44 Ano

w

Po parolodích epresnlch nejrychlejil Jízda přes moře sa pět dní 21 hod
Nnw Torku Z HamKurku

d Hamburku: do Vorkuíro parolodích expressních 13400 ')50Po parolodích pravidelných rwOO 134 OO

Po parolodích Union Unie r700 13100
Po parolodích Baltlmorské linie 12700 '
Po parolodích Baltické linie do Štětina Ii700 re Řtětína I29W

'

Ohledně přeplavu hlaste se u

UAMBURG AHERICAN LINE
87 Brodway I saMrii1 áfasovar I W corIUndolph & LaSalle Street
HEWYOUKl spsua-ar- ti CHICAGO


