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nkt na Jíoravi V úterý div 0

dalma v II hodín ráno tavraidil
rolník lltttter ve Chvilkovicfch
keroa tvou lena Teprve před ro
em nili svatba Rodina líatte- -

rovýcb tniroa jent jako v4rliv& a

pyt!4ckL Hotter byl na vojně
rcřníců ve včtení a poalední dobou

provedl podvod e C00 tl v mřut
ké apořitelnč jemnické Ilutte- -

rova eila e v neděli v Jemnicí se

tvou matkou i uradily ae Je Ilut- -
terova opot( muže který jí vy
planu muaí svatební véno Z Lo

ho viesla h&dka která dospřla ku

tragickému konci V áterý Ilutte
rova poklítela dobytek Hutter

připravoval ai pluh Se sekerkou
v roce vdioopu ao cmeva a ve

chvíli Sel do světnice vxal si tma
vý kabát a malý otlíček a s ruka
ma krví potřísněnýma epěchal t
vesnice ani! kdo ví kam Snad
skončil sebevraždou Hutter Jenu
svou sekerou tavraidil hodil na ni

něco slamy a chladně odešel Černí
ci po vrahu pátrají

Velké vzruieni v Olomouci tpft
sobíla ve čtvrtek 8 dubna správa
že majetnfk pivovaru a mlýna ve
Vel Bystřici pan Antonín Kabel-

ka byl náhle naletěn mrtev Dle

výpovědí byl pohřeSováa chef by-

střičko firmy od 10 hodiny dopo-
lední dle výpovědí jiných již od

utředy veěera Mrtvola byla nale-

těna ve čtvrtek večer na táchoě v

koutku schoulená Známek násilí
nebo levnějšího tranění prý dle
ohledání lékařů na mrtvole nebylo
O zesnulém jenž stal se obětí ma-

jetkových nesnátí vyslovují se

všichni lidé jako o člověku veskr-t- e

šlechetném a pořádném Zhor-

šení prý se stalo od té doby kdy
tesnulý musil takoušeti ve své ro-

dině rottičné nepříjemnosti Od
té doby bylo potorovati na něm ja-

kousi tmalátnělost Zástupce bratří

Kubelkových pan dr Hynek advo- -

kát v Olomouci obrátil se na jedno-
tlivé rolnické fcáložoy jménem je-

jich se žádostí aby byla bratřím
Kobelkůra ponechána lhflta aapofl

jednoho roku Majitelé firem uji-

šťují že chtějí a budou i moci
všecko taplatiti leč že najednou
to očiniti nemohou neboť násled-

kem tajištění r&tných požadavku
do knih byl jim úvěr odebrán —
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ÍKAŠELSS£= líREVaci
j j4fKf pohlavní nemoci ZZ

gn?tlF)pku nemoci plic vykI kf)fn choroftMřlinl

S KEVERtT HALSAM pre plíce SEVKKL V KKVEf ISTITEL §

g asasoct $ioo

i ŽENYša BOLESTI
bTlotokem alatK!! oblými namkou choroby ledvin Ob- -

vtřhotrnstvl po porodu a v mě nwenf pálení řavku vse- - ZZ

n5 života unají a nejlepíí l'k h"(ichorobJ
edvn mM:híre

SEVERŮ BEGUiŤOR 3V cverfif SlUlel ledvin a Jaler
ženských nemoci $ioo 75c $135 3

%Z Dobrým mřrítkrrn zdrávi jett Ižolettné zoubkování horkoníbo- - ZZ$

ÍÍHIIT neSilVnoítUlaffi PSATNIIÍ ptt" 2 !

1£Z tl po nemocí iei- - llllranek ne- - ZZi
'

£Z loatí toho udravf pokoj odstraní ZZ'

£~ Severova ŽaluiWnl Hořká SEVERČV TlAlTEL DĚTÍ ZZ~ ťlstř bylinný lék
UtiŇS upí a vyWČI dítl

— 50C A $100 #
iJCae -a

VI ACVhult J'"""1 lČxram zacPu nepraví-3- :

f LAkll l"klé dodávají V i I K Y deinoiť stolice =! !

£Z odIm cjI r&y Chcete-l- i ki je ta- - f tboleti kolem pa-
- ZZ !

aZ kovými učinitl a udrťtl nalez- - au nadýmání vyléčí úplně ZZ '

mZ nete ne ilcpíím l(!kem ZZ

TZ 8EVEK0VÍ PILULKY zZ
SEVEUL V SILITEL VLASU

pro Játra 2
%z 5oc a $100 jsc 2 !

SZ Severova Zlalá mat na oři Severova ManC proti avrabu a ZZ

£Z odttraní každý xánřt o"í 15c vyraženinám vždy pomfiže 50c ZZ

S£ VB" Zvládni kky za $300 po$Iele-- ll popis nemoci žz
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f#kH s% řkt Iflk4
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a air4na itr4 "ih% t

l4fhln!hfi djlrittva l
ikmlovat)klkr k lml U]
hned pf (prvné fcrfky Za I#th

mft plfmo prii pak fJy díl
BiieUi awlalí#ly lijftíbo —

liovnii hnutí protíliiloviké ul
fiilo i H lfi'ný krk V pfrd tit
taním a# n 4ho fj4rc loh'píiř
akého spolku a(i(íarnitik#ho "N4
ro lni Obrana" v kr4Iovat ěik4m
jr! vykonlo se dne ft dabna v l'ra
ta ta vrlikho útnttí ('"la
řala líatu v 1'raie I po venkově

pnibliaila sh ta více mn4 antiai
mitúkou a iihajajn boj proti lidftm
na c!a IkU

Ymuřtný fymlles potlntttm ttht
vrahly Pan Augostío Krurnb
haoatl 4!'lit} hoatínaký v Tábořř

tabýval s dloubou 1 ibu ttepšením
jakéboa přístroje 1'utátkein dub-

na ve výtkumnlm snažení svém
domníval se že docílil po čem tak
usilovně toužil $troj však mu

selhal a okolnost ta na mysl tkla
maného vyniletce pAsobila měrou
tak tdrcující že tabýval se my
šlenkami sebevražednými V noci

na Q dubna v sebevražedném úmy
slu vypálil si ránu i revolveru do

pravého spánku a tp&sobil se vel-

mi těžké tranění jemuž drahého
dne podUhnal

I)obrovohtd smrt pod vozem elek'

trické dráhy Marie Kaisrová

bydlící u své neteře Marie Tesařo
vé v Libni živila se te skrovného

výtěžku jejž měla z podomního
prodeje punčoch Před nedávnem

Bttžena byla Kaisrová těžkemysl-nost- i

a nejednou svěřila se svým

známým že ji svět již omrzel a Ze

by raději dobrovolnou smrtí skon
čila Úraysl tento provedla Právě
v tom okamžiku když přijížděl vfit
elektrické dráhy postavila se na

Jungmannově náměstí na koleje
dráhy Strojvůdce tpotorevav jí
dal výstražné tnamení načež sta
řena odstoupila t kolejí Stroj-

vedoucí pokračoval tedy v jízdě
ale v tom již stařena na koleje se

vrátila Koš vagonu ji tasáh! po-

razil a přejel ji přes hlavu a prsa
Vfit byl neprodleně tas ta ven těžce
zraněna stařena vytažena a ta oka
žik potom skonala Odpoledne
přihlásila se u policejního komi

sařství v Karlině neteř Kaisrovó a
dále Kateřina Antošová t Karlíca
které potvrdily že Kaisrová tabý
vala se myšlenkami sebevražedný
mi a následkem toho sproštěni tří
tencí veškery viny

Krupobití
Farmerská Vzájemní! Pojiífujfcf Hpo

leťnoftt proti krupobití

Falríleld IVebraaka
HpolcřnoHt tato Jest ilplně vzíjpmnou

jedinou inkorporovanou vzíjcmnfl pojl-bťujfc- l

společností proti krupobití ve
attítu
O dalíí podrobnosti pfihlante se v míst-

ní tlďloTnř
líf-
-
Hledají o Judnati l5

J M SANFOR1) J J WII1TTI2!:
lil hdiUl tajemník
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A Ia ArirfinUI a Mli-b- m oporn
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nul novou "lrrm anb dluln noi ním li

Klo hjř o nřrii r'tl nitcbr ním lankavt
aJr'ii Jrbo omítni
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llambursko-Amc- r akciová paropl spol

Po parolodích expresních nejrychlejší jízda pFea moře ta pět dní 21 hod
Nnw Yorku % Hamburku

do Hamburku: do New Vorkut
Po parolodích expresuních 132 00 13050

Po parolodích pravidelných 12100 13400

Po parolodích Union Unie 42700 13400

Po parolodích Ualtlmorské linie 12700

Po parolodích PalMcké linie do Štětina 12710 te štětina I29C0
Ohledni přeplavu hlaste se u

ILUIBURG-AMERICA- N LINE
87 Broadvray I aaaaraial dfdovf I NW cor Kandulph A IiHalIe 85
NKWYOUKI šprta-- " I CHICAGO ILJU


