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160 akrů čái vdělána a ostatní
les a louka Parma nalézá se v

Cliy Couoty Ntbrsska deset mi-

nut cesty od městečka Dcwcene a

6 mil caty od měxtrčka Paírfield

Pramenitá voda potok teče stře-

dem pozemku i Littlo lil ue Kiver

teče kolem firmy na severní stra-

ně JJIÍHÍ zprávu podá
Pí MAKIE T1TIJ5

č 1304 Allen Ave- -

814 St Loijím Mo

StbtvraUa Na Král Vino-hradec- h

v Dívílově ulici Cli laaj
bydlící kloboučnický učefl Klrel
šindelář byl dne ao sáff dopo-
ledne nalezen v dílné obílený
Pie pilní které zanechaldúvodv

Lumír Rye
1'rará (Mi naetoiltiiá JO rok fi stará

1 plné kvarty #350
i) iralloíiy v soudku neb v láhvích M50

" " " " 1550
VtSkeré dopravní výlohy až k Vím

platíme samí

7 [I A Dl 11 A zatleme a objednávkou 5 Kať

áíUnmílH lonů kořalky vína neb likérů

JEDEN GALLON dobrého vlna(vyjma piva a lihu)

Uúk k lé
Jediní hUl eli( liodnícl llliorlniiinl to H Ht

12{28oi:Uli Sl(OinaliiiNob

v itabevraŽednébo ekutku ipočlvajl
V nelťaitoé láice Mrtvol hvli

uuubuui imm c
7ii(Mtii yildřiiid ifii1fl'' i 1 i ' {

¥71 W T'ř
i!

MMu ) l l

1'"

iig
krásné tlliistrovená vw
ř(hy jiilnlfií(li ndutrojí

"

KnUriA )Ih „LLV--f

íoiikmií 4Mtrojn umn
firv4 hmké hurmonlhy koí!ortl y J
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Hyuovfi vf'tuiiM:li UuiMmUu tA

línJft 1'ltte kneil

línům vitAic
Hmt M Wlmh Af (Mrmn lil

Holnó zásoboný

itJurMJBBTBKaaajosuaxa

faA I a
řeznický a múm oíjctiod

dopravena do pathoiogjckébo ú

itivu
Povidla mrtvolu tabitiko dítka

do komína U rolníka Lidíilivi
Dědka ve Zlobící zaměstnaná 18

letá služka Marie Hyzdalova dala

tyto doy v noci Život bolíkovlale
novorozeně boed po porodu ta
rdousila mrtvolu pak na provaze

pověiila do komína kde le udí
rasio a tam nechala ji uditi
Na zločin ne vlak brzy příllo a

nelidská mitka byla zitíena a do-

dána loudu

Dvldltl utopily u v bull Tyto
doy apadlo I7měsíční díl Želez-

ničního hlídače Adolía Gabriela
z Polouvii u Nového Jičína do

louže na pozemku itaroity Aloise

Halbgebaura kde utonulo Dne
8 června t r utonulo rovněž v

oné louži půldruhého roku itaré
taroitovo děvčátko Nyní anad

přece jích napadne zkázonoinou
onu louži nějak překlenout
Utmrttn v první den ilulby V

pondělí i! září naitoupil ve dvoře

vAnt
' Slabého v Chotči i6letý

eynek poklainého Jind Vávra
ilužbu oejmladíího čeledína

Vraceje te v poledne i potahem
vlekoucím pluh branami itoupl
ai na plaz — jak to vídával u

vliol
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Frank Novák
1413-1- 5 So 13th St Omaha Neb

(tmyroU iluidlu Pruhu)

Vi1ký skbul kriíxnA ttu' a riiřnft Kupt
í poriirifk v OriíMu (Jo wfiolhto zaplní

Krutři Somínovi
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O víírii víro ne eiu

lity v Urně má za následek čaité

pouličnfdemooatraceJJiráŽkymezí
německou menlhou a Čechy V

poodělf dne a října doilo opět
následkem německé drzoiti ku

vážným pouličním irážkám jež

nabyly netužených rozměrů Ko

nečně když lituace nemohli býti

policejní mocí více kontrolována

povoláno k rozprášení demonstratú

vojsko Klidu bylo viak docíleno

teprve v pozdních hodinách
nočních Přes ao osob t nichž

vétiína jsou Němci bylo vážně

zraněno a z těch jedna podlehli
již avému zranění Mezi raněnými
nalézá te také známý vieněrnecký
tváč Kir Wolf

K vůli houbám poilřtltn hajným
Aloii Machačkadělolk v Náchod
ku odeíel před nějakým časem

se ivým synem Josefem z rána do

panského lesa v Tuří u Jičína na

houby Po chvíli přiběhl na ně

hajný Hlaváček Macháčka ae sy-

nem dali ae na útěk Jmenovaný

hajný vystřelil za nimi dvě rácv z

ručníce při čeuž první ráa

sáhla Macháčku otce do ke

levé nohy Týž po nikoli
cích upadl a pozdili biu !

vlekl 10 domů Zraněný "i
dopraven byl k léčení d _k)tl
městské nemocníce a te ým

hajným zavedeno trestní v

StbtvraUa v sanatoriu V léčeb-

ném ústavě dra Kosy ve Vrajtu u

Trutnova nalézal te v ošetřování

47letý dělník Josef Frici který

byl pro zákal oční na levém oku

operován V jedné z minulých
nocí okolo 10 hodiny tlylea byl

pád nějakého těžkého 1'lcsa z

budovy aanatoría do zahrady
Ihned iběhli e zřízenci nemocni

ce aby te podívali co se 10 udá

lo a tu uzřeli na zahradě mrtvolu

Frieiovu Týž z neznámé pHílny
vrhl te v neatřeŽeném okamžiku 1

okna prvního poschodí budovy v

úmyslu sebevražedném do zahrady
a utrpěl pádem tak těžká zranění
vnitřní i vnéjií že zůltal na míitě

mrtev

rotor na dltll Z Karlových Varů

se sděluje Žena zámečníka Pun-zet- a

ve Fiahern myla dne 14 září

podlahu k čemuž používala lou-

hu KdyŽ na chvíli odeěla z poko

je zmocnila se její dvouletá děvu-ěk- a

prázdné sklenice od louhu a

olírla její okraje jakož i prsty

jimiž nádobu vytřela Dávka

louhu která ae jí dostala do úst

byla sice malá ale stačila ku zma-

ření útlého života Druhého dne

akooalo dítě za největtích bolestí

mm
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wPUCC Trpícimti Lidstvu

jj
přinášíme utífieno zvěsf v pravdě jistý a spolehlivý lék všemu

lidstvu níženému chorobami plic ksělem nastuzením aáJuchou W

záSkrtem zánětem prúduíek cbraptivosti a obolenými plícemi gHl4flW
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uwm t SeverAv Balsám pro plíce

který už čtvrt století jest lidem k užitku akunčně zažene váí

kálel zahojí ztrhaná vlákna a navrátí vám aílu Cena 35c a 50c

MHli

dvora iplaiilii při Čemž pluh i

brány narazily na železné zábradlí

prudkým trhnutím kont ivalily ae

na Vávru jenž pod nimi zůstal
ležeti a roitříStěnou lebkou K

neltěatí leběhlo ae množitvf lidí
kteří odneili ubohého hocha doma

přivolavle k němu lékaře Jenž
vlak mohl konitatovati pouze
jehoamrt

Spolelnou smrti Ve Čtvrtek dne

7 září zaitřelil na t zv "Koeni

glberku"vi3 vldeBikém okreie

ailetý krejčovský pomocník Uo

humil Kraut z Kolína avou tnilen

ku ailetou ilužku Annu Mar
kvartovou z Radoitovic v Čechách

a pak aim aebe těžce zranil Mi'
leoci rozhodli ae zemříti ipo
léčnou amrtí poněvadž nemohli

e nadití manželikého ipojeoí
Den před tím zailali tudíž evýra

příbuzným do Čech dopity a roz- -

8 éíy'
0 utrpení
24 £ltéL ml

(sem hIIiiA nastuzen a ustavičný kašel působil ml velké
'
Viíň Balsiím pro plíce zjcdiial mi zdraví a sílu IV

JeSte Jednu láhev pro nemocného přítele"
Louis Hrlvnak Wllmlngton DelNJJJÍ
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1VráskyNehody

přicházejí dost brzo samy
od sebe ale nervosni a pre- -

pracovaný systém způsobí J
množství vrásků i na nej
! ft1 éÁtt fAnnHtreAta

1 ivoi úmysl telegraficky příbuzným
ve Vídni Tito zpravili líce ihned

"v ' Dolicii ale bylo pozdě krvavé

O 1

& Životní síla
Slabý žaludek činí Člověka

8 slabého Dobrý zdravý ža

£ ludek dodává člověku Život- -

ní síly a ráznosti Hleďte

V doslei zdravé chuti k jídlu

překonejte neitrávnost a nost

SU zmužt ae a ob

_ novte ivo sílu zdraví a

Q dobrou nálidu k čemuž při

Q ipěje vám

v Hovorová Žaludeční
X lloikú

Cena 30c a Jioo

Já W ' w m

se přiházejí i v nejspořá-danějllc-

rodinách a proto

jest důležité míti vždy dobrý

prostředek po ruce Hychlou
úlevou při řezách pohmož-

děninách opařeninéch
Štípnutí ad

hmyzu rheumatických bole-

stech a oteklinách jest vy

zkoulený prostředek

Severuv Olej
Sv (jotharda

Cena 50 centů

za noční doby popřejte kli-

du čivům a hlavě zabraňte
nervovému vysílení a posil-

něte celou soustavu užívá-jíc- e

Severuv
Norvoton

Cena Jí 100

drama látky bylo u konce

StbtvraUa na hřlitovl Z Broa

ae oznamuje: Obchodvedoucl

pohřebního áitavu "Asyl" Em

Doležal v zdejších kruzích vle-obe- coě

známý zaitřelil te v neděli

dne 17 záři o půl 7 hodině na

ústředním hřbitově ranou do pra
véno ipáoku Sedl ai na lavičku u

rodinného hrobu rozsvítil ivíce a

pak aprovodil ae ae světa Hed ně

lakou dobou dostav te do rukou

I
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lichvářozpronevlřil oějiké penlie

Moderní otroci

Někteří lidé zdsjl te býti lice

nezávislými ale ve skutečnosti

jsou otroky svých zažívacích or

gáoů "Nesmím toho jisti'1
'Můj žaludek toho nesnese"

"Jsem obětí nezáživnou!'' "Už

jsem měl na mále jak jsem trpěl
křečml"— takové a podobné nářky

slýcháte od otroků salívactho

ústrojí Velký moderní osvobo-

ditel je Severova Žaludeční Hořké

jež jest neklamným léčivým pro
středkem Pan P K Mineš 1

Clsrksburku VV Va nám pilet
"11)1 jsem celý lesláhlý od Obliti

ialudkových prudkých křeči nt

smírné bolesti a osměl )tm lidné
chuti k Jídlu Severuv Žéltuleial
Hořká mue stulila a upevmu

Udporuiuji lék len kaldéuiu kdo

lípl na uljaký neduh ialutiku1'

Cena 30c t f 100 Ve vleču W

láruich aneb u W P

Co CedaťHaptdi lawa

Kiimý if ' Miir J Um !#I Uf lwt t4 U'Uuim v ti i'ti

ri" Ut áut st 4U wiilík JfcM t ' ll k

následkem líného oběhu krve Lék který odstraňuje kyselinuQ JťJy e tvoří v těle lidskémv závodě náMedkem Canoi oyt
1 !

U močovou 1 těla sílí orgány jich! slabostí pfivoděaa byla nimoc a dlouhé trapem jesifcXpropulteo Majnei zavouu upumi
A oj trestního oaoámeulala několik

hostů t Hradeckého pivnice kde

byl sebevrah deoqlm hostem

nevěře anonymní

8 —Severův Silitel ledvin a jater
Cena 73 centů a f 1 338h- - oiuimnl na nátoí isitupilelstvl

I následkem teho! bylo 1 nim
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v aMuM mmm k#9T ii 1111111 w mmm i ' inmini mini himi
deno vylettováol tu mělo ie

ním kooatl přelíčení Aby ae vy-

hnul odiouieol raději akončil

lebevraldou

Vimltrí Neuitáié

ilvaot německých fanatika broěo

kfen piotl Iříseol (tiká uoiftf


