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jedu hadího j?Ht zcela dobře mož- - vy" člověk a často se opíjel jeho ridonové jest Spalné
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his ! jiné jedovaté látky ja- - vý nářek ranénc Laniíiniiycrová
ko thrombiw a haemorrliKin ale ho h velikými obtížemi dovlékla do
pří nprávné jireparací dá ho přece híiič neuwtál! utínajíc zde pudla
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čebné Hcrum vyrobili Jelikož ale Krátce po tom doKta vila ho ochran- -
není jiří kažlém UKtkniití Hcrum ná ntanicc která převezla ranč--
po hiím nalezl prof DaJmette nou do zcninké nemocnice na ope- -
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řinku Jet to jednoduchý roztok vnitřní orgány vyhřezly z íiro-chlorové-

vápna Malé množství kýeh ran liány byly jí níetřcny
tohoto zředěno vařenou vodou do iřiloženy obvazy avňak ntav její
rány a kolem ní vtříknut nihí jot neustále nc'bc7iečný Zatím
ihncíl každé působení jedu Při rjani?mayer bčžcl na Řpilbcrtf kde
tom ale jet tento prostředek úpl- - hc po nějaký čas skrýval v houšti-n- 5

neškodným Aby no předealo nách Pak seSel do místa a těkal
každému rozšíření do rány vni- - bez cíle ulicemi Došel až do

jedu vůbec než lze zrní- - liánová Policie ihned telefonovala
něný lék zaopatřili doporučuje a tcleiírafovala na vSchnv stra- -
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— ~ iraněný úd na uštknutém místé ne-hi- y podrobný popi jeho osoby n

prodleně podvázali zevnějšku Na základě takového n
telefonického popisu zadržel Iiaiitř- -

Po průtrži mračen na Benešov- - rnayera v Juliáně ěetnický stráž- -

V posláních dvaceii pétí kiech moal prodej mat jen má okurébo proíthdktitak vtlee jiko Sevi rovy Zíludeioí Hořké Tento vefeolpý zvldřinl lék pro hiáiiťudtU proti křeiím Apioéniu dvehn kyselosti v žaludku 1 horohnátiu holrnl
hlavy neáíivnoít tícpŽ slm DfduhOm povtávmíi ím t y tiltoéhn slftHho
útrod est odporČovan kafdýru kjo ho jeJoou rkiMÍl S lrch drn fdých-áfr-

jen chválu o výtečné jakosti tohoto prodředku a oiťcdfk toho její ie

iku — Neméně hrozně průtrž řá- - mistr Cháb který ho odvedl do
tlila í 11 Divišova kdo nejvíce po Hrna Zde byl dodán do vazby k
fctížena byla obec JJílkoviee Šil- - zemskému soudu
níční most tarn byl zbořen rnlýn
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Scéna z moskevské ulice — Pro

p Olta zničen a louky a pole pí- - stý obrázek a na líusi dosti vsedni
ukem blátem a kamením zanese- - ale jak charakteristický pro dneš- -

ny V ohromné šířce valily so ní Kusko touhou po konstituci

proudy dravých vln do JJílkovic zrovna zmírající — Dno 1 června

Iraly na cestě vše naě přišly a přijela do Moskvy po moskevsko- -

řničily tří Btavení obytná se vším kazaňské dráze velká partie poli- -

příslušenstvím a skoro celou ves tických vězňů určená pro moskev- -

i zatopily V dravých vlnách za- - ský butyrský žalář Takového

hynulo mnoho vepřového dobytka materiálu má dnes vláda ohromný
hus slepic a 5 kusů hovězího do- - přebytek ale nedostatek místa
bytka Ač povodeň ta přišla již proň ve vnitrozemských žalářích

I SEVEROVA
I ŽALUDEČNÍ

o půl 10 hod več žádný lidský Vedostatku se odpomůže vyhnán- -
život nepřišel na zmar Za Jiílko- - stvírn na Sibiř Butyrský žalář
viecmi zničil dravý proud všechna jako všechny ostatní je přeplněn
pole louky a zanesl blátem Oby- - a o čerstvé zásylec nebyla správa
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vatelů JJílkovic utrpťli velikých věznice uvědomena v čas áotiho přodíjp tifíli

političtí vězňové přibyli doškod jsou to lidé většinou chudí
kteří katastrofou touto se stalí té Moskvj' musila se ihned pro ně

uprázdniti místa a butyrský žalářměř úplnými žebráky Dále na
své zkázonosné cestě zničila voda

mlýn pod Hlověnicí strhla dřevě-

ný most a odnesla zatopila ves Ii- -

poslal ěast svého materiálu urych-
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há jej opouštějící — setkuly na O I hrm j akým já jem byl trápen
ulici v Moskvě Mezi politickými Využíval jem íhjuíc d7ř Uhvc a
vězni z Moskvy do Sibiře vysíla
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