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ZENY a dívky trnící
měkicnl

nepra-vídelnoti-

belotokem ftlabottí obtíťnil
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toho udravl
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Severova Mai( proti avrabu a

vyraženínám vždy ponifi£e 50c

poAlete-- ll popis nemoci E3
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— Naěe slavná policie konečně

se rotkývala a přikročila v áurý
ku zatčení vtech kteří brali podíl a

na pětnlm zápasu klerýl v sobolu

kolem pni noci ve staré stáji
na H a Vintoo mezi dvěma čer-

nošskými rtái o cenu uspořádán

byl O toni že zápas vůbec s kde

se odbýval dozvěděla ae policie te

prve a čaoopi0 a a tiicb také čer-

pala teprvé vělomost o lom kdo že

vlastně na zápasu onom se podílel
Oba rváči Bs'1 a Sheroj zatčeni v

úterý a předvedeni soudci policejní
mu kdež proht&ili ae býti neviuný- -

mi a rlyěeni s nimi na dneftek odlo

ženo Jelikož za sebe záruku ložiti

nemohli vandrovati museli prozatím
do vězeni

— Spolek maloobchodníka věno

val středeční svou acbfizi výhradně

pojednáváni o naěicb department
atorecb a náhledy přítomných shodo-

valy se vesmět v tom Ze závody tyto
ni velkou újmu maloobchodníkům

jsou Nescházelo ověem na těch

kteří velkoobchod o těchto se ujímali
a během celého jednáni nepředveden
však žádný návrh jakým způsobem

by torna odpomoci se dalo Jednáni
odloženo do schůze příítí v kteréž

výbor přísluíné návrhy podatt za--
mýčll

— Žaloba L lluttera proti dráze
TJ P na odškodné v obnosu $5 000

vyrovnána byla cestou amlrnoo a sice

spokojil ne žalobce a 1350 Žaloba

podána pro usmrceni lOIetého hoifka
kterýž 2 prosince na trati si hrál a

rychlovlakem zasazen a usmrcen byl
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uhlí 6 metro silné a sice meii doly
"Max" a "Mayran" Sloj tato jest

pokračováním 'starých kladenských
ložiHfck a ebová v aobě ohromné bo

batstvl — Současně objevila žele

tářská společnofC pražská na potom
cích svých o obce MuCice ca Dusní

ky a trati pražskoduebcovské dráhy
velmi mohutné ložisko rady žuletné

Na místě onom je rřizována Šichta

Mocné jsi jrstč ložisko rady železné

objevila česká monlannf společnost
blíže obce Krahalova kde ložisko je
silné 18 metra a skládá se te trnko

vité oa železo neobyčejně bohaté

rudy tak zv chamoi-m- u Z obou

nových Šachet odváži ae rnda na

Kladno ku zpracováni

Hrozná tmrt Jn Sopota dělník

v kniž Aoerabergském cukrovaru ve

Žleblch pozoroval ve střelu 13 led

že taudrub jeho 4£'etý oádennlk

Václav Vančura ze Zehub pojednou
amizel Vo krátkém pátráni bylo
shledáno ie Vančura spadl či vsko

čil do nádržky ploó vařícího syrupu
NeSPifiník byl pomoci tyči vytažen
ale oviem jen jako mrtvola Přlči

oy pádu Vaučurova do vroucího sy

rupu aoudně ae vySetřujl a případ
oznámen státnímu zantopiteNtvu d

Hory Kutné

('etnik tavraldin Po akonče

ném výročním trba v Horní Cerekvi

dne 7 ledna odebrat ae četoík Vác

lav Bukač na pravidelnou obchůzku

po svém okresu V soboto ráno ne

byl Jíté doma i soudilo ae ibned ie

nějakou iiehodou velmi horliv el
nik jest postižen Marně pátráno
po ném celý den Teprve v neděli

odpoledne podařilo e nadřízenému

aUUiiUiliUiWIHUUlliíHlílliUlííliUliUUiWlUUMÍ

llambursko-Amo- r

To parolodích expresních nejrychleji! Jízda přes moře za pět dni 21 hod
N- - Yorku Z Hamburku

do Hamburku: do New Yorku !

Po parolodích ezpresenlch 134 00 t3050
Po parolodích pravidelných 13000 13400
Po parolodích Uníén linie r2700 13403
Po parolodích lultimorské linie I 12700

Po parolodích Baltické linie do Štětina 12700 ze Štětina 12950
Ohledni přeplavu hlaate ae u '
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