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Ur Amrust tieraliťs

dne ptej polednem nesla Kuklovi

oběd a chlapce Bohumila Kuklu

doma tavřnla Měla obavu Iv

by v domácnosti nedělal dol rot 1

a proto jej uvěmila ve spiílrně
Patrně neučinila toho poprvé
Chlapci v tomto domácím vězeni

nebylo nikterak volno a proio od

válil te uniknouti Ve spiílrně
oalezl prkénko otevřel pak okno
a položil prkénko do protěšlho
okna iměřuiíclho do kuchyně
matčina bytu Po tomto můstku

chtěl školák přejít z vězeni na

svobodu ale nešťastná náhoda

mu v lom nepřála Sotva že na

prkénko vstoupl přehoupl se ten

to primitivní můstek a sletěl i s

e'ilapcem do prohlubně Spadnu
tl Školáka světlíkem do sklepa

způsobilo dunivou ránu která

obyvatele nemálo polekala Sou-

sedé te iběhli a chlapce vynesli
Mezitím byl povolán lékař p dr

Kotýoek který shledal že chlapec

utrpěl poraněn! na pánvi zraněal
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všeobecné nemocnice přivezen
5 7 lei ý dělník František Kolman 1

Hladových Třimelic Kolman dne

29 m m zúčastnil te honu na

tajíce a koroptve Netťastnou

náhodou doslal te do terče jedno
ho střelce z jehož ručnice vystře-

lený náboj vnikl Kolmanovi do

hlavy a do hrudníku Těžce zra-něo-

byl druhý den ráno vlakem

Františkovy dráhy převezen do

Prahy a z nádraží v ambulančním

voze dopraven do nemocnice

PoUry Dne 25 m m zapá-

len byl ve Zduchovicích u Příbra

IMt PmAiiIKiS Krnnm

Edison praví až bude

zásoba uhlí že lidstvo

nebude nuceno trpěti zimu poně-

vadž v příštích dobách prý každé

topivo bude nepotřebným Tento

jest nejlepŠI letní lék atiy t
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jím krev vyčistila VlíDsní a pobodlDS zafizenýtvůj výrok staví na náhled Že

oheň plápolajíc! ve vnitru naší

země bude potomky našimi zužit a

kován oejeu pro dům ale i pro vlutnlmi panu Janu Novákovi nájemci
dvora na poli stoh obilí Který

úplně shořel Škoda obnáší 3000
každý průmysl vyžadujíc! páry
Edison te domoívá že ohromné

jeho není však těžké Hošík byl
v ambulančním voze záchranné

stanice žižkovaké převezen do

všeobecné nemocnice Mayerová

když se od oběda vrátila ztropila

::J W HROCH
l'MiJUní 13 ni Omaha

íiítný MiMzfiv eUk sliíle na lepu
' ' NJlnpíl vlnu likéry a jnninu (

0 doutníky

K a jest pan Novák pouze na 1250
K pojištěn Hasiči ze Zduchovic

dostavili te v čas k ohni nemohli

roury budou spuštěny do středu

země a těmito že páry budou vy
cházeti na povrch )ichž tíla úploě

postačí ku hnaní obrovských elek-

trometrů vytvořujících elektřinu

která jest pohooovou silou
&lrť~ iš

pohnuilivý výjev a běžela do ne HlailkA vlna gnlon od 71c nahoru T

Kofalkv eslon od nahoru 1
V Ví -'-"Olo1

mocnice aby politovala maieno
vězně Proti Mayerové zavedeno

trestní řízení

Ť Čské ImporlovanA kořalky sko 1
1 ro topí Inka manillovka rosol k a T

však proti zhoubnému živlu za

kročiti jelikož nikde na blízku

nebylo vody- - — Téhož dne v noci

vyhořela v Bukově knfž Collore-d- o

Mannsíeldovi náležející stodo-

la ve které nájemce dvora p J

'i
ÍXPOSITION

iwti h kiMntil tNlii niMrl
'HWla Kninnwr ai laintumk ť 3

pi ír i niB i 'nik 'i'l lln
tV f An pl řr IUnil
Kant HailiiVk llaresský I If

XlnNcapolls Vlna
mlťf l ! k#dii I ndllvmAle v
ml f tul nirnnr Wihinln a 1'nlnr
So ťtmltrU l'ltf Pl THk mUlnpIxU M

I'irn tilitnlkAii Mnnil lill- -s Sir
Mulu ďnlnik J ífi lujs- -t KU Siulk
pokladník Jun HrlIAk w ThornUiii A

t V v !to?é 1'raae Xlnn

(dliťit schHo kkdon 4 dll v mli- -
intnii Ant T Iluilln lJ Ani Y V rul

nf AfVliilk Víi-U- t I piikludnlk Jakub
rolxd New l'tu Mlun

Komenský l TI v llayward
Mlnnriota

odbaví ifé KbtMi I nvdtll v nitlcl Hfndl
J funfar mlatonti-d- a

Vojt Psooriky ta)
Jnnr--I Hlraka Olfnrllli Mina Sfninlk
Kr 1'ranlnnr poklad V '! Afndl Oakland
Mlnn
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Jan Klllpck lioyla Min tajnm-ni-

Vr! Kdl IhijiIr Mlnn Jan l'odo
Ilnylo Mlnn přiklad Jan Nimka llirle-lln- n

dťrnik Jan Kluln urArod'1 J
Halaia vnlifnl itrát Ant Valllrk vmiknirnl
mrk Jna K Kllipuk únt vlxr Jut KOI
Vr ataaka Jan HliMk

Č VIII KoTBost Owatonna Mina
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Hletik vankovnl stráll Joef II Vavtln -

Npolik ě IX v I'ln City Minnesota
odtifrA t"t liře ka'lou druhou nadAII
míi-- l PfndiwHla Jan HUK-h- l nlatoptMlaads
TumiS Hafli tajnm Jna HarUI I' () Uru n
lleroun Mlnn 4ílnlk Jan HJila Plna (Jltf
Mina pokladJan SarotiaTr plnaCltf Mlnn

í X ťohol(ian t Ollvla Vlun
PradaadaAnt Itiik mtatopladactla Rad

flork tajemník Kanil nvlhorafl Srelnlk
MPetVlka pokladník VAnlar O Ployhard
OdliyA i4 Kliíím druhou nodAll v iiíau--

twhle é XI V No Omaha Neb

Odbfvá nřihSui kadj druh tvruik f mi1
Ol o oam hodin eatar r ainl V t Laltni ra l'r 4
andaJan Kuliát lajxtniilk a S'tntk Adolf
7tulk l Hunu in ul pokl J Voriiwk
tl t

fiale XII (hradím v Karině nit
odliffsavA sehS m kaídim třetí aotmtn n
tlel v T hodin vetor Ptedada Kar f aularf k

l'H N Ilrneva ati míauiprnda Jna Pir(llka
iixis N Iln a t la) a fif-- t Jo Havllia
I7J-- N ílnar st pokladník Van Janou
lni! Albert Ml

Cíale XIII Český Ier v Hnařortb Hrd
WIHrd (' MlílB

odlifrí aiihAaa KaMoti druhou aedíll v BIO
Pdada Karel Hiulek mlaluphids AatRnrbua tajemník Jaroalav Kovanda t'41!
řrJarol pokladník Jan Irác yf

Číslo XIV Ladlmír Klácel
v Hanae i tVla

odlifrAachtte kafiioo druhou ndll v ntald
l'llla Alliert Kuřa Jo HoukuD mláto

bliy puns atougai iiii" ▼

Koií 1 párem koni ipail do Vltavy

a

Statistika celého avěta podává a utonul Na pobřeží Vltavy u
Karnet měl velké zásoby obilí a

u převozu trojského nedaleko
píce Skoda jest značná a hraže-n- a

jest jenom Částečně pojištěním
Kubinzkého továrny v Holešovi

Jediný český- -

0 závod olovnlcky strojnlckj
n zámečnický v OmazeJak oheň vznikl není dosud známo

nám zajímavý důkaz že v mírném

podnebí má život člověka delší tr-

vání nežli y horkém pásmu Mezi

tisíci obyvateli v Anglii Německu

a Holandsku jest jich 77 více nežli

60 roků ttarých v Dántku 84 ve

Švédsku 88 a v Norvéžsku 90 V

Dílky tachrinih tvého otce V

cích ve čtvrtek 27 trpná před 7!
hod večerní shromáždilo se něko
lik tet diváků přivábených v tato

místa pověstí o velikém neŠtěttí

Jvlutnl
domě čp 780 v Žižkově bydlící

45letý kameonický pomocník Fr
Přikvapivíí obyvatelé přesvědFulin poranil te před delší dobouRusku v severních provinciích čili ie o pravdivosti pověsti jakna noze tak značně že nebyl zpú- -

LEO BAROCH
Sílil lilili Mtrnwi
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Zaváděni '! plynu a kaoalltaea pro-
vádí te levné a dobře Wlt
Hlilní JeénaUilstTi pre Jedině earMěn

né ťlerelandské plvnl pumpy

lobilý ku práci Od té doby za
mile te dostali na pobřeží Lidé

kteří na pobřeží prodlévali viděli

že o Vil bod večerní přijel z
vládla v jeho domácnosti značná
nouze která pomocníka připravi Holešovic kočí t prázdným vo

jest trvání lidského života mno-

hem delSI nežli v jižních V Ha

kousku a Portugalsku pouze 71

osob z tisíce dožije te 60 let ve

španělsku 58 v Řecku 56 ve

Vých Indii 40 v Jíž Americe 50
Ve Spojených Státech jsme na

tom také Ipatně Na teveru a vý

la o veikeru rozvahu- - V pátek
zem do ktereno Dyn zapraženi
dva koně Chtěl na pramici pře

jeti na pravý břeb u Troje ale dři

28 irpna před polednem chtěl

truchlivé situaci tvé učinit! konec

Otočil ti provaz kolem krku za Jakub Svačina £3
věsil ho na hák a chtěl te tímtochodu podkopává naše zdraví hon

Tlmtul
způsobem připravili o život Šťast

ným řízením náhody v tom okamži
ba za dollarem a na jihu a západu

místy nezdravé podnebí a násled

kem toho aotva 30 osob z tisíce

dožije ae zde 60 roků atáří

ku vrátily ie dítky jeho domů a

ipatřívše otce dokonávajícího

Storz Brewing Co

OMAHA NEB

vyřítil výtenjf Mik t pravého če- -

ne)ÍBillio Jeťmenoví
bo slinili a výborné vody t vlastní
artézské studnice

pověst získalo
tl Istivuvé pivo

"Bluo Rthbon"
adjlnpll suilnl pivo

vyznamenané zlatou medailí na

Zsmtsslisippské výstavG

Století nale pokračuje úžasně

způsobily poplach Přikvapivšl
tousedé provaz přeřízli a zoufalce

vzkřísili Po lékařském přispění

byl zachráněný pomocník pone

ELEGANTNÍ A HOJNÉ
ZÁSOBENÝ

srocerni obchod
v é 1209 Již 8 ulice

V obrbod tr""i nltnl důlní
TfMr rlnho tlil írorcrn'110 Klxizl

) Utrtitré prvé Juknuli Mlr dnliri
nntt u H'liiT)i't v ďjrkn nnkoukutl
li níjmf len pMvnfk Ntll JJ
jadnou a pudruliA prijdt sm

Neien lidé ale již i zvířata opa
předa tajemník Vin Hamám J„ Háraltřována jsou skleněnýma očima V
ářeinik Krahuleo pokladníkJichán v domácím ošetřování

New Yorku jest veliká továrna

vede nustálj třeta jrn 1 c h '

to) v nt ml vod i tattává tlak
tvrdclfinoti vltltkou

livrcpa před několika tty Kly

milí iliieko větll rozlohu ncIli

ml njnl ( Francie nebyla tehdy
oJ Anglie oJJtlena mořským pru

plavém jako Jest nyní Norman-

di tpoena byl úzkým pruhem
země i líJolra i nyoějlfch ostrova

Jereyakých náležících tehdy' etě
k pevnin Anglie Uchem dvou

mčiica pohltily tle vlny tento

úzký pruh tem uplavily blthy
Anglie a Um kde dříve ttály hu

tté obrovské lety tam zasulo
níkolik malých t vln oceánu osa-

měle vyčnívajících ostrůvků

Nejvíce mořskými vloatni trpí
Nizozemsko jeho! břehy jsou níz-

ké a kus po kuse úrodoá tato zem

mizí v obklopujícím ji moři

Od roku 516 až na naši dobu

Holandsko postiženo bylo již še-

desáti dvěma záplavami z nichž

některá měly nejstraSIivíjSÍ ná-

sledky Prvá bouře způsobivší roz

né převraty jest zaznamenána v

historii v roce 86okdy moře urva

lo vitší Část západního břehu Ni-

zozemska Druhá veliká záplava
udála se v roce 1015 a značná část

Flaoderska stala se obětí rozzuře-- j

oých via oceánu Nejhrozněji!

následky měla však povodeň jež

udála se v roce 1170 na den vSech

vátých Moře jako Éclma přikva-
čivší urvalo tvými vodami ohrom-

nou část nešťastné země a všichni

obyvatelé tam bydlící nalezli smrt
v hlubokých jeho vloich
Kozné menší povodně způso-

bené oceánem postihly Evropu
v následujících dvě atě letech lei

fkody na lidských životech nebyly
tak velký V r 1377 bylo vlak

opět Nizozemsko překvapeno
záplavou věcného nepří-

tele a následky povodně této byly

strašlivý Sedmdesát dvě vísek

padlo v oběť bouři této a ztráty
na lidských životech byly nesřet-n-

FozdějSí povodeíl která udála

se v roce 1410 utvořila do zuyder-ikéh- o

jezera hluboký proplav a

to byl jediný dobrý následek její
neboť od té doby Amsterdam

zlákav vodní cestu vzrůstal a

město počínalo nabývali obchodní

důležitosti
V povodai jež přikvačila na

v r1570 a sice opět na den

viech avatýcb neztratila aa sice

fádná Cátt zemi v hlubinách mo-

ře aviak místa Bioger Aotwerpy
Rotterdam Dortrecht a Zéland
dála čátt pobřeží Oldenburgu

Brémy a město Hamburk byly za

plaveny a ve vodách zahynulo

30000 lidí

Za osm let na to jiní povodeň
atihla Nizozemsko a aby netezpe
čí toto poněkud obmezil Ipaoel-(k- ý

guvernér Kašpar de Roblea

znamenitý to iožinýr poíal opev-Cova-
tí

břehy země proti úkltdné
mu moli k čemuž používal špa-

nělské posádky což bylo jediné
dobrodiní které kdy Španělsko
této zemí prokázalo
Dnko stalo tn obětí oceánu v

roku 1634 Veliká £át jeho po-

břeží byla pohlcena a a půdou již
neířastní obyvatelé pěstili zaby
aulo isooo lidí V tomto roce

též Hamburk Brémy a Oldeoburk

byly zaplaveny a v provinciích
těchto vy' M4lo si moře více nežli

10000 lidských životů

Veliká povodeň známá v histo-

rii jako vánoční v r 17' zapla-vil-

celé severní pobřeží Evropy a

zničila 3000 'Obytních stavení

líplo 3500 pak částečně Ztráty
na lidských životech dotahovaly

ohromných tisíců

Povodeň v Cataloníi jež udála

ae v roce 1617 pochovala více

nežli 13000 lidí ve vlnách svých a

zpustošila celé kraje
Rakousko postiženo bylo stra

tlivou katastrofou v roce 181 1

když Dunaj vystoupil ce tvých
břehů a vody jeho zaplavily 15 ví

aek i a obyvatelstvem Dva roky
na to jiná hrozol B rozzu-

řila ae v růzoých zemích Rakou

tka a přes 1000 lidí zahynulo ve

vlnách lek za svých břehů vyttou-pivlíc-

Také o ale rodná sem Cechy

zastihnuty byly mnohými zátopa-

mi již za natí paměti a mnohá ta

povodeD ožebračila lid čeaký

Nejvíce obětí vyžádaly ti vlak

povodně v Číně V r 1643 zahy-

nulo 300000 lidí n Karfonga a

kdyi ř 1850 Žluti řeka vystou-

pila pochovala jich ve tvých roz-

bouřených vlnách ještě více Dvě

ttě tieíc lidí ztratilo avé iivoty v

jedné povodni v Beogllsku aviak

nejvíce oběd vyžádala ti povodeB

v Honaou v kde více nežli

milion obyvatelů te otopilo

která zaměstnává te pouze výro-

bou umělých očí Největší část

těchto skleněných očí vyrábí te TTTTTTTT1

pro pty koně a kočky Oči pro
osv dělány jsou pouze na zakázku

dle míry vzaté zvěrolékařem ale zařízeaj a

Uniový IIowtlníM

ian Huse XV Ilupklns Mlnn
odhfvt to katdf drithf 'tiu--
niAaUil v Anderann llall Pteda Jo II rol
iníiopreda Jan inka ta) IledHcb Hnimio
ko HoiSS Ilupklns Mlnn tratnlk Jan Čr-va- n

pokladník f Klií

Nebraska i XVI T Omaha Jlf b
0dhvtav4ai-htMka(d- první íterf mSalo
valut pJ W (Iriwha 1'teda J W Hroch
tajemník a ofímli Jakuh Marel IklM So IS
Nt„ pokladník Káral Mareí S K cor tb
and Williams 8t

Čísle XVIII Bratři Hevern

v Drvirood Wla
volili sl nialedulIrUtadnlbr! pfedaedaTom
Kyaelko mlať iiitedneda Jan 1'1'lT tajemník
Joaef Purlu SAM Jan Kjraelkn pokl Jiti
ailpeai prAvodfl Kr Vfan-- valtřol atrU Jan
Hytiru venkornl atráí fetr Patrlik kvhtie
saodbvajl katduu druhou nedíil vutalcl

vlMtnl
oči pro koně a kočky má továrna

stále na skladě Skleněné oči pro
lidi musí býti zaměňovány každé

ho Důl roku Cent těchto umělých
očí obnáší nejméně Jio a vstoupá
až na 1 20

Frank Semerád
na rohu 16 a Wílllam ul

[Uof MvUbv l?ák atíle na ěnpa
Pravé plrirAaké s pravovareřiííhii pi-

vovaru z l'lě v)W-n- Korliclova vína

kofalkyaty nnJlipM doutníky Tnnlf
zAkuack poruiy den Vzorná obsluh a

nurmi fhanií hkmeuao

AlíŠŤÍtAKTY

Tři dlnhi taiypáni V Nym

burce itaví te právě městská ply-

nárna a klade ie pro vedení plynu

potrubí Mezi dělníky na stavbě

plynovodu pracovali u severozá-

padního nádraží před bytem vrch

ního inspektora p Kreibicha děl

níci Jan Mareš z Cbleb J01 čáp
z Budiměřic a monteur František
Macourek z Prahy Doe 24 m

in odpoledne se pojednou část

silnice po nedávném dešti roz-mok-

sesula do přikopu 2 m hlu-

bokého a 80 cm Širokého a zasy-

pala tam jmenované tři dělníky
Mareš vytažen již jako mrtvola

Macourek který těžce na smrt

zraněn jest dopraven do nymbur
ské okresní nemocnice kdežto

čáp vyvázl jenom s lehkým úra-

zem na těle Marel vatoupil do

práce právě toho dne kdy tmrt v

práci li našel a zůstavil 4 neza-

opatřené dítky Na místo neště

stí dostavila te ihned soudní ko-

mise a předsevzala na to obdukce

mrtvoly

V pot ledních letech vedle ústřic

jsou pěstovány uměle perlovky a

J Clark ve Queeotlaod v Austrá

lii známý jako perlový král mí
takovéto uměle založené ložisko

perlovek Nyní 1300 mužů z

nichž 223 jest potápěčů a 250 lo- -

Josof Kavan
Jj pozemkový -

OlI a pojišťující Jednatel

700 Již 10 ulco©
Prodávt lmr V itmaM I v o OmaM

aroría rarinv v pobltsi ni i

tlu pojilitní ripattí varn a i''-- nejlepliih
Srem pil wn4- - li neJnIMirh Tet taíivi
vvhliiovAnHi nbatraktá

Obraťte ae a dovtrou n něho a

bude vám spravedlivě post uieno

SEÍERO-NĚMEC- ří LLOTD

PriTilné iiiluinl
a pnroiUiriLnl doprsra

z Baltimore do Břemen
pHmo po novřoh dvouHrouborřra
boltornlrk purnlrlrli wt lim du
fUiMUtun Dimnoxtl:

ťassel- IlrelHii Ittii-l- Kiwln flaii-nuv- er

Krankfurt llrsnili-nliur-

(bfmnltz Neekar

II kajnta z Baltimore do Břemen

od HO nahoru
TjUi (srnlk)P msjl pnu mi iflrtii kajut-()- (

lnn'in i Juko II kjut
V Jnfni'n purmkv im Tfhriulnl

niv4 vliV-u- gliuduvuriA útulné míinty
V Hlulrii n (jIiií4 Klimirlrk oivířokiijo ih:b priUirt--

IX III tnrár podávtjl (ner4lnl )iHlnUI

A MCHtfMACI ll-JI- l ék €!
H Honili Ony M Kalllimír M4

II CUtl"KNH!M ér „
n liKalHrn -- t Clil H0 lil

nfibo Jnjlnli fénuttri v mmí

Václav Vokál
JcOln J rmf v t hti ti va Vídni

vyulvuf uiMbiuík v uoura

ilcícb strojí ttřeleých zbraní a

hodinářství
vliutnl pkril MMri-m- u dílnu v Culia ffsns
Jh%t trainfm notlři-r- a a břitvám vinuj lu
nftJvAill ponfířnint Z Jwit mlirfn vv4m
fiUiif" úiinvttMuli tmiti' oUí tinírkf tiuimt
od m)nri6 po ul-- t Huol MiáUMih i nd
JlnortáriHl 6 v!4t I vlk piiiirniMi vS

nu" lmi ntatr)ftf V ktlím pllp
li olrMťl" illilmu na S

VÍCLAVA VOkilá tuba Kasa

— vruoTovojsj -dic jest zaměstnáno lovením těch

to perlorodných ústřic Toto per
lové ložisko obnáší 500 čtvereč

S M: Setcilerných mil Velkeré nalezené perle

dopravuje Clark tvými loděmi do
17lh and Faraata PatUrsea lllk

ve ještě umínil ti vyplavili koně-Sje- l

tedy z pobřeží do Vltavy ni
místa dřfve obvyklá pro plavení
koní Situace u pobřeží holešovi-

ckého značně však ie změnila ná

tledkem provedení trojského zdý-madl- a

které hladinu Vltavy zdvih-

ne tak značně že zvýšení to je

patrno až u dolejšího cípu ostro-

va Štvanice Kočí patrně nevě

děl o tom Ža plavidlo koní je
značně prohloubeno jinak zajisté

nebyl by v místa ona koně řídil

Sotva Že koně jež kočí řídil sto

je na voze několik kroků popošli
sřltili te do značné prohlubně z

niž nemohli ie vyprostili poně
vadž vůz tlačil je ku předu Kočí

namáhal ae všemožně aby koně

obrátil ke zpáteční jízdě maha

jeho byla však bezvýsledná Sám

naopak za koni tpadl do značné

hloubky a zmizel te spřežením

pod hladinou Vltavy Na pokřik
lidína pobřeží se zdržujících

přečetní obyvatelé a zahá-

jeny také práce záchranné — které

však neměly výsledků Přijeli

převozuíci t pramicemi a lodicemi

pomáhali také četní dělníci a ač-

koliv místo kde povoz t kočím

zmizel bylo tyčemi a háky snadno
k vypátrání přece nemohl kočí

být nalezen V zástupu obecen

stva pronášen byl náhled že kočí

mohl te zachránili kdyby byl
koně zanechalna pospat prohlub-
ni že však zúmyslně se potopil

aby nebyl pohnán k zodpovědno
sti za zmaření dvou koní Jedna
čtvrt hodina míjela za druhou aniž

pátrání v prohluboi bylo prováže
00 radostným výsledkem Kooeč

ně pJ 8 hodině večerní po veli

kém namáhání byli vytaženi koně

Byli ovšem zdechli Potom byla

vytažena mrtvoia kočího Byl to

30 roků starý Josef Szabo do
Velkého Varadloa v Uhrách při
slušný a u povoznlka p Josefa

Vomáčky v Libni zaměstnaný
Potopený povoz byl ponechán ve

vodě a teprve druhého dne vyta
žen K místu neftěstl dostavil se

z holešovického komisařství komi

sař Procházka aby provedl vy

Irtřování Hokynářka Amálie

Pavlíková která celý hrůzný vý

jev na řece pozorovala vyprávěla
že oáručnl kůB a náplavky spadl
do lůně a ttrhl t tebou druhého

koně načež i vůz aletěl do pro
hlubně Hokynářka jakmile te
znala že kočí je v nebezpečí živo-

ta hodila mu provaz a vybízela
kočího aby ie ho chytil ie bo

vytáhne na pobřeží Kočí zachrá

nění však odmítl slovy: "h co

když te otopili koně tak ať te

utopím také!" Záchranný provaz
odmítl a za chvíli zmizel pod hla-

dinou Mrtvola kočího byla od

vezena do pathologickébo úatavu

Anglie a jeho výtěžek obnáší ročně

laooooo až 1500000

Paprika by měla býti v každé

Zcpti-Jl- nad u tohoto Halu Tel 18alNiiill prcvtdtno 300 metti pod Ednurd Donaí
Imtril

domácnosti pohotově Dr Buck

pfše o ní: Užívám papriky ii
dvacet roků akoro denně a ttále te Nechte avé náporyVII i„ praoovat

Sř Hostinec
V ťIATTSM0lTHt KKO

Výtřn pivo aulo na Cepu

JírJ)6(i rína likéry a JomnA
doutník? stála v zAaoliá

Vtorná obsluha Chutní ti- -

řflríHn ktidfcl lest mSsfcft
V k lnir iiw vM m prinimri

eáaáAaáaaAaAAaááiáA
3 ť M Svačina 3

moiate akláJst araatM ttv
KototA poitlnMkr dmia

aPiwiM kpiiAj tioo poo00
I knKkai "ItaT ud jita KUJ

lf
Mumy po (tty dtn 1 4

vlutal

tfta omh OMkavkai(VZORNĚ A HOJNĚ
ZÁSOBENÝ

grocerní obchod
rí i2U)lat 8ul

uml Na "Hlavni jámě ' v La

zech na Těšlnsku udál ae v sobotu

dne 32 arpna odpoledne ueoby

čejoý případ zločinný lož Ed

Novák zastupující správce závo

du na dovolené trávícího sjel
dolů Přišed k havíři Rudolfovi

byl od tobolo požádán o řý!eaí
mzdy což inženýr odepřel Rudolf

obořil ae na inženýra kilofem (se-

kyrkou havířskou) a na pokřik na

páděného přiběhlo šest jiných ha

vířú kteří na inženýra Nováka

svými nástroji provedli útoa Po-

razili ho a ležícího tloukli až bez

hleau v mrákotách nejevil známek

života Na pomoc nepřispěl mu

nikdo volání jeho vyznělo na

hlucho v temnotách drsných prů-

lomů Po drahoé teprve chvíli

nalezl těžce raoěoého důlní dozor
ca a opatřil ho na den Na celém

těle mi inženýr Novák atopyran
zvláště nebezpečné na krku a na

hlavě prtty na rukou jimiž kryl
tvář a hlavu má roztříštěny Se zá-

nětem mozkových blanoáaledkem
otřesení byl dopraven do nemoc-

nice a atav jeho jeit velmi pováž

OVbnd tunto Ji--t Indalia I DJtrl(i h J
ibelHMlA im lltui U ul ! oldrlM) 3

osvědčuje při reumatiamu neural

gii a podoboýcb bolestech Uprav-

te ti papriku tím ie bodnou hrst

paprikových bobulí vhodíte do

půl litru vařící vody asi na hodí

nu Pak ae roztok přecedí a dá

t do lahve pro potřebu Může te

přidati i lžička kolínské vody aby
to lépe vonělo a lépe te to ucho

válo- Také je dobře vte ještě jed-

nou převařit! když už je zcezeoé

Když na těle bolí nějaké místo

nakape te paprikové vody na plát-

no neb cupaninu položí te na

bolest a přikryje te buď silným

ílanelem neb kaučukovým plátýo-ke-

Náplasť tato můžete kolik

hodin poneebati na těle aniž by

te podbíralo aneb kůže zčervena-

la Obklad v krátké době překoná
a odstraní bolett v onom místě

To ae může opakovati několikrát

denně bez atracbu Že te objeví

puchýře

mito hi)lpSi Aiřil4 tlMAI Ztofti mnn 3
Oh)~ínll ll mlefonniu IHL Vlmt 3

Dr C liosewater
ČESKÝ LÉKAŘ

Úřadovna: "Bee BallJInf

Ofadnl bodlnfi Odtdnt I „
Od ido4f

T sumUH od It do U dopoi

TeU v éřadoraá 04-- Tei t byta II7
Bfdlt-A- alo t4IT Joae allea

rycbl a tovnl Mít J
tfFTTff tTTf f f f f f ffVf f f f f

MASNÍ KRÁM

vlaatnl

St Faul

Minneapolia
DUlutb

Minnesotská a

Witcontintki jezera
Milwaukee

Wauketha
Dakota Hot Spriog

Deadwood

Providence R I

Portland Maine

NORTH-WESTE- RN DRAHA

1401-140-
3 Faroam St

Omaha

Josef Nojopinský

Prodám vaši farmu
a prodám Vám jinou buď

v Minnesotě Danotách

Witcootinu Canadi'a
jinde vzdělané a ne-

vzdělané pozemky od

#5 do f to a výie mírné

aplátky
PiSte co chcete na

J W ClmlupMli--ý
Z— IJ7 Eodicott Arcadr

ST FAUL MINN

livý Pachatelé zatčení a zavedeVelká vlhott ve apojení a vel-

kým horkem jett okolnost za

kteréž vyvinují ae anadno reuma- -

no přísné vyšetřování
školák tpadl $t Iřetlho patra do

1401 jižní 16 ulice

Velko-- I maloobchod Imirfm ura-

ným aakUdanra Diwm vteenýra
tboilm uzeaifakfm a v ti bee vlím co do
oboru toho přiaáleil
Oblednitkj moino ořlnltl I telefoaeaa

a tto řidni a rve lila h vyfiiull
TK 11 tCS )ilt

tkUpa Va itředu 36 trpná v po-

ledne- povttalo r Budovcově ulici

v Žižkově značné abromáždění

tické boleati Léčte je použitím
St Jakoba Oel týž aíli avaly a

upokojuje nervy a zdechliny koní odvezl pohodný

9FaWP#


