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BOLESTI Wznámkou choroby ledvin Ob-

tíže močeni páleni řezavku vše-
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SEVEROVY PILULKY

pro játra

Severova Mat proti avrabu a

vyraženinám vidy pomůže 50c
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14kft 1 třídy cbřu liinké střední

skoty odbrati se do imé svoWdy a

voltiotiti ta ocránf m Znechutilo se

jiin pojednou prcwl létali déle i do-

mácího krbu v domnění ! ta oc4
nem bud-- rejen tvrr4vtiýml pány

jimi aru rixliče ani profesoři nebu-

dou rotkatovat) a poroučet že vlak

tam Df nu- -í také navittovati 4kolu
U2 v bojné fantasii avé vykreslili ai

jak třídili si společnou farmu upro
střed pralesa a jak společně a k ulov

nicemi brokovnicemi a tomahawky

vycháteli do pralesa na lov dravé

tveře' Kotumf se že připraveni
byli i na půlku a Indiány lež do

jednoho porubali a pak jim kůži s

hlavy stáhli na dokaž stého hrdin

stvf Chlapci hořeli nedočkavostí

tejmena když jedenkaždý snesl sobě

všechny titěrnosti které dle jich
domnění v Americe netbytně budou

potřebovati Když konečně vefikeré

překážky byly překonány a chlapci

zaopatřili si něco peněz rozloučili ae

potají se školou dali Chrudimi vale

a ranním vlakem v pondčli 15 břetna

odjeli přes Pardubice do Prahy Sto

věžoti matička neupoutala ieiich

pozornost nevyéli ani z budovy
státního nádraží v Hybernské ul a

nejbližtim rychlíkem odjeli do Dráž

dan Mladistvá expedice vzbudila
u policejních orgánu sice jistě pode
zření avfiak policie bet určitých fakt

nemohla takročiti Teprve když
rychlovlak ni byl dávno ta horami
došla do Prahy teltgraheka žádost
Chrudimi aby mladí uprchlíci byli
zadržáni Když totiž gymnasisté
nepřišli dopoledne ani do školy ani
domů k obědu tu teprve bylo po
nich pátráno a zjištěno že odjeli do

Ameriky Pražské policejní ředitel
stvf telegrafovalo do Drážďan ale

uprchlicí odjeli až dále Teprvó
Berlína obdržena telegrafická zprá-
va že tam celá výprava gymnasistft
byl-- tadržána a deputace tatínků ae

Um ihned vypravila aby zbloudilé

zpět st přivezla

Hlávní úřadovna k nrmlejl při
plavcích Iíb

po vflech liniích v čísle 1502 Farnam
ul Omaha — Píaárna Burlington
dráhy 33-- 6
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□mpovali Víicbni tli byli dopra
veni do Olomouce

ObUentcte — znlřelil Neavřli- -

teloý takořka případ aebevraidy

spáchal v noci oa 17 blatná povos-ni-
k

a majitel doma Jan Hodek v

HoleSoviclch líubnech Ilodek byl

ji! po delřd dobu trudnomysloým
následkem finančních neen&tí a Uto
okolnost dle domnént přivedla bo k

toufalatví Ve macném roicilení

opustil Ilodek večer evfij byt a více

ae nevrátil Drubébo dne naleaen

byl na OHtrově— obřée-n- ý

a íanthelený tiroveň Zoufalý
mu! připevnil ai totiž na atromě mo

tout upravil na ním kličku ve epft- -

bodu opr&tkv kterou ta polom na

krk vložil Aby rnrt tfru jistěji ni
sledovala atřelil ee neSfastník

revolveru do pravého spánku Piavi-c-e

smrtící ibrafi třímající klesla

nešťastník rotloaiil ae a Životem

Zastřelen Dne 10 břetna byla v

báji ležíciru meii Přesekou a Duna-jice- mi

v okresu třeboňském naletěna

mrtvola 60 roku starébo svobodného

majetníka pozemka Marka i Duna- -

jic soudním vyseirov&nim ae sjí
atilo že smrt nastala po vystřelení

rány brokové do tad U mrtvoly
naletěna spořitelní knížka a 1 si 60

kr Nádoba naplněná kořalkoa asi

osminou litru kterou Belfastník nesl

a Lomnice domu ležela edle mrtvo
Iv Mařen byl maietnikem neca- -
dluleného hospodářství a měl i bo

tové jmění Pachatel i příčina iinu
jsou neinámy

Úmrtí Dne 10 břeina o 10 h

večerní aemřel v Prate Český spiso
vatel pan Edvard Jelínek ůřadnlk
statistické kanceláře obce pražské
mimořádný člen české akademie véd

a umíní maje 42 let věka svého

Zvěčnělý narodil ae v Prate studo-

val na tamních reálních ékolách

vstoupil r 1872 do služeb obce praž-

ské a stal ae 1 ledna 1880 ofBciálern

Horlivé oddal ae Edv Jelínek etudiu

alovanskýcb jatykS tejmena polaké!
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člaUltonu 1438
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Obydlí ▼ Male 1619 Center alloe
Telefon v obydli 1874

Dr Rudiš-Jičíns- ký
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LÉKAÍt A HANIlOJlC

V CKETE NEB

Ordinuje v lékárně p Fr Neděly
Telefon číalo 32 15tf

Ecjstarií a EsíitnStcKi Ccstí prámí:

T Sebrance feat
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SEVErCv IUIS1M pro plíce

as 50 ct

FTUVaJivky trpící nepra-- #

LI 1 I Wloií niřkiíní
bTlotokem klabotlí obtížemi
vtřhotenfctví po porodu a v smč
ni"-- života uznají za nejlepíí lek

SEVEKU V REtiUliTOR

žentkých nemoci Sioo

El Uobrým měřítkem zdrávi jest

Mi nr' ilu' 'lo tri''
l I neHivnohtíklaho

%Z 41" % po nemoci ses-lot- (

toho uzdraví

Žaludečni Hořká

g řistě bylinný lék

itE 50c a $ioo
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obliřťji krAny Chcete-l- i i je ta-%- Z

kovýtul urinili a udrželi nalez-net- e

nejlrpHim llkem

SEVinttv HILITEL VLASU

9-- 5oc a $100

Severova Zlatá rnať na oři
odtítraní každý zinřt cm" i 35c

ST tW ZvláUni léky za $300
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CEDAR
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llambursko-Am- or akciová paropl spol

&ioplavnl ceaxiy
Po parolodích expresních nejrychleji! jízda pFea moro ta pét dní 21 hod

New Tnrku Z Hamburku
do Hamburku: do Hew Vorkui

To parolodích expreasníeh 114 00 13A50

Po parolodích pravidelných 1000 13400

Po parolodích Union linie 12700 13400

Po parolodích Italtimoraké Unie 12700

Po parolodích Baltické linie do Stětína 12700 ze štětina 12900
Ohledné přeplavu hlaste ae n

HÁMBURG AHERICAJí LINE
87 Brodway I erii ářsdot ay I NW cor IUndolph St LaMalle 8t
NEW YOIIK I spoia-- ti J CHICAGO ILLZip Fiite neb přijďte ai pro něj


