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jich pokřik domovník Ad Buřin-sk- v

který zuřivee od jeho oběti

odtrhl Ubohé děti odnesly po té

těžce raněnou matku na postel a

ochranná stanice ji dopravila do

nemocnice v Brně kde h co uzdra-

vení jetjím pochybuje Dle jiné

liílMiwwěPřed odjezdem vlaku zemřel —

V sobotu dne H list ráno přiběhl
na nádraží v Přešticích 54letý
kulář Matěj Štefl z Dolní Luka- -

Nic si člověk tak snadno neužene jako nastuzení kteréž v třetině všech případů má za

pověsti— jak zaznamenává Hlas
—- netrpěl prý 'Hanák milostný

poměr a chování se avé starší dce-

ry k vůli níž prý docházelo k

prudkým výstupům v domácnosti

Všesokolský slet v Praze v r

viee Rychle hí koupil jízdní li-st-

a když vycházel z čekárny
alty vstoupil do vlaku klesl ra-

něn byv mrtvicí a za krátko ze- -

následek zánět trubic jimiž přivádí se vzduch do plic 'A těchto průdušnic brzy bo na

stuzení rozšíří až k parenchyma
Vmřel

—"11007 — Na neděli dne 28 října

čili k hlavní masso nebo-l- i hmott

největším nebezpečenstvím při
nastuzením nezná pravý stav v

čili průduškový katarrh známe
SOUCHOTIN

M 0

plícní která se brzy nakazí ale

tom právě je že postižený tímto

jakém se nachází Bronchiální

ná že člověk stojí na prahu

svolal slavnostní výbor V sletu mm
BAL5AH

všesokolského se stavebním odbo
rem společnou schůzi ku prohlídce

rojektovaného slavnostního cvi-

čiště na Letné Sešlo se 38 účast

níků které uvítal vřelými slovy Severůvv zastoupení starosty C O S br

Ira Hcheinera dlícího mimo Pra
Balsám

plíce

hu I nám předsedy slav výboru
br dr J Podlipný starosta Sva tm vn uum
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zu československého sokolstva

Přítomný předseda stavebního od-

boru a projektant cvičiště docent
lim tm

li Čížek podal podrobné vysvět- -

ení o rozměrech cvičiště vysvět nwMmnjims ici ounorueen dví vreunumkterý hojí porušené tkanivo a
autoritami lékařskými nro vše-- J ~zt i „ i„:i„lil postup stavebních prací a před líny piipnuy unniuwiu kuqic

ložil k nahlédnutí prvé skizy slav zánětu průdušek a počátečných souchotin Na lék který již dvacet pět rokúv jest

prodáván možno spoléhati Cena 25 a 50 centůnostní arény Cvičiště jehož hra-

nice byly již dříve inž Kavalírem

vytčeny působilo na přítomné svo

jí rozlohou a prostranností ohrom

Siným dojmem Jest projektováno
v celku v týchž místech jako ro-

ku 1901 při čemž ovšem hranice

jeho posunuty jsou dále na vý

Uhození Popálení

Opaření Vyrážky

Strženiny Nádory

Vyvrtnutí Rheunicitismus

Neuralgie Bolesti v zádech

Boule Oteldiny

chod i západ tak že na západní
straně dotýkají se ventilační věže

pražské kanalisace na východní

sáhají téměř až k pavilonu sport
klubu "Slavie pokud se tyče

šířky zaujímá cvičiště celou ijiíří
Každá z tuto vyjmenovaných nchovl může potkati jednoho každého kdo toto čte v nej-bližší-

24 hodinách Nentí-li- ž to tudíž moudré jednání budcte-l- i na to připraven
a budete-l- í stále u sebe mítí láhwv nevyTovhatelného a na celém světě nejlepšího ma-

zání "prvnf pomoci raněioýWt

etenské pláně od sadu až k Bel- -

crediho třídě Celková plocha
kterou zaujmouti má počítaje v

to tři seřadiště vlastní cvičiště

ochozy prostory na galerie tri-

buny a lože jakož i stáje pro koně

jízdecké obnáší 103750 m plo
Severůy Olej sv Gotharda i

chy tedy asi tolik jako 2JÍ Kar-

lova náměstí v Praze (r 1901 59-00- 0

m) Samotné cvičiště určené

jest stále pohotově aby poskytl pomoc v každé potřebě Vyhojil více ran a ukonej-

šil více bolestí v poslodních 25 tcch nežli sloupce tohoto listu by mohly' vypsati
v mnoha vydáníclj Jednejte moudře pospěšte si a žádejte SEVKRGV OLEJ SV

GOTHARDA Cena 5Í) centů za láhev
Ic veřejnému vystoupení zejména
k provedení sletových cvičení

prostných a j jest 242 m dlouhé

a 172 m široké měří 70000 m
Lékařská porada zdarmaU všech lékárníků

amuina svatna — v posvicon-bk- é

pondělí odpoledne jely dva

vozy svatebčanu z Lipovic do
Iilauska na nádraží Na křižovat-

ce h místní drahou blaneských zá-vo-

zachycen jeden povoz se sva-teběan- y

železničním vagonem
Osm osob bylo vyhozeno z povozu
dvě těžce a Šest lehce zraněno
Hrážka byla zaviněna tím že u

křižovatky s jízdní cestou a po-

boční drahou nikdo výstražné zna-

mení nedal že lokomotiva tlačí

před Hebou k závodům několik

vagonů Riditelství blanských
železáren přistoupilo na žádost
občanů z Adamova na smírné vy-

rovnání poškozených
Babička dvěma vnoučaty uho-

řela — Velké neštěstí přihodilo
w v obci Schnauhueblu u Itum-burk- a

V noci na čtvrtok 1 list

vypukl tam v domě 5 p 26 oheň

který při panující vichřici rozší-

řil se tak rychle že v malé chvíli
zachvátil celý dům Obyvatele
přízomku jen s těží spasili se útě-

kem avšak obyvatelé prvního po-

schodí přes všecko namáhání ne-

bylo možno zachrániti Tam spa-
la stařenka Františka Rainisch-ov- á

sc svými vnoučaty: 71etým
hochem Emilem Klosscm a jeho
8mčsíční sestřičkou Všichni tři
stali se oběťmi plamenu Babička
i s dětmi nalezeny byly jako lé

mrtvoly Odletující ji-

skry zapálily záhy též domek ě

p 43 náležející zámečníku Schier-ov- i

jehožto obyvatelé zachránili
též toliko holé životy vyskáka-
vše z okna K požáru dostavilo
se několik hasičských sborů kte-

ré konečně rozpoutaný živel poně-
kud obmezily

Koupil tři husy za 3 krejcary—
V sobotu 1 list koupil lépe oděný
muž na trhu na Dominikánském
náměstí v Brně od prodavačky tři
velké tučné husy za třicet korun
Dal prodavačce v papírku zaba-

lené tři zlaté mince a pak se vzdá-

lil Když však brzy na to chtěla
obchodnice dodat jiné zákaznici
na 20korunovou bankovku a kto-tn- u

chtěla použít jedné ze tří zla-

tých mincí které měla ještě za-

motané v papírku poznala ke své
hrůze že má místo tří desetikorun
— tři nové dvouhaléře Toť se
ví že ubohá takto stižená žena

spustila hrozný nářek a že poča-

ly hubovat všechny ženské na tr-

hu — ale to vše nic nepomohlo
l'o šibalovi nebylo ani atojy Jisto
jest že teF si budou dávat dru-bežni-

velký pozor na zlaté děse-tikorun-
y

Rodinné drama se odehrálo dne
1 listop v rodině nádenníka Ant
Hanáka v Židenicích u Brna Ha-int- k

ktrénni asi žena nechtěla
kromě výživy dávat zbytečně pe-

něz na útratu prodával sukni že-nin- u

aby i k penězům pomohl
Žena nsi to přišla o proto bylo zle

Zmíněného dne o 2 hodině z rána

propukla mezi mant-l- znovu prý
k vůli oní Kukni hádka v Jejími
průběhu Hanák opětovné prohlá-
sil h jfenu do rána musí zabiti
A kuti'ně k t hod ráno vstal

pojednou postele a hnal e na
JiitVilo ftetuiiei ienu která v ku
vlivní kávu vařila a dříve nrí m

tmdítla dtadit jí Ufthodivíi ne mu
do ruky sekyrkou ítvry smrtelně

t'wsy htavr i nU krev vjtry
kknuvU nl okolní io-- ibarvita
J první rán3 na íWřik mněné

j fipíchly dítky Hanákovy a oa

(r 1901 21576m) při čemž po- -

F—n i mal _ 1jraouti má 8000 cvičenců (r 1901
ái jmii

6000) Tribuny i galerie které

zřízeny budou na všech stranách
Cvičiště projektují sc nejméně pro
45000 diráků (r 1901 22000)
Definitivní plány na kterých pra
cuje stav rada Čížek zhotoveny

AS20a Watch for $545budou v měsíci prosinci načež

zahájeny buďou další přípravné
ID

nlélaW Ijráce Pozemky na kterých bude Smíšené farmaření a
cvičiště umístěno jsou z velké čá-

sti majetkem obce pražské (hříště
spolku pro pěstování her mláde Staňte se neodvislýmiže) z menší části pak soukromým

majetkem který musí býti pro

účely sletové na dobu celého roku

propaehtován Dle prohlášení
hef-in- ž Svobody zástupce měst

ských elektrických podniků praž

Tniořl"l m!ot ířajuií no délamř— prM?á-v- nt

tJA)M) Ir dlnky $545 Nvrdínjot K lo uu 10 DHbftu-d- litrové UoJiiht at
bil Jmiu ui holinky $20 00 Vjltml:i:l Je-d-

tio'1 lnář-li- továrník duuun hyv k
uumntMé UuUivhM pťo"HU brodu) nini
Df dáToo ÍCOWJU hodlnxk klurit lylv vvrébf

ských který se s nevšední ochotou

účastnil místního Šetření bude
ny n prrxlrJ v malém IOiiO Napoobu-- f

b'ijfii r fiycbom mobil pnltl ] v vojkiWn oLchcIiiikim i rnu IlilHl lú OOutI V

Idttln í 11(111 „mtstm ~ f

traC elektrické dráhy projekto-
vaná třídou Belcrediho včas do-

hotovena tak že o přímé spojení

Každý" Jnuž jenž si přeje zlepšiti své postavení v životě nsbo

Itterý touží pobídnouti syny své na dráhu vedoucí k úspéchu a

zvláěté kažíiý nájemník který chce vlnstniti pozemek měl bj
si objdnati poštovním lístkem dneg výtisk brožurky "A Qool

Dairy Distriel" již obdrží zdarma

Pojednává o nové krajiné jež nabývá právě proslulosti ja
ko úspéiíná knijitia mlékařská Pozemek jest velmi laciuý či

Btá voda a živnté traviny jsou hojné jest tam trh pro viechn

plodiny při dobtrých cenách podnebí jest stálé a zdravé a oiad

DÍci kteříž tam již jsou jsou žádoucími sousedy

Velmi levné lístky tam a zpžt první n třetí úterý každého
uusíce skýtají slcvřlou příležitost k vyšetření

Nezapomeňte si mi dopsati o brožurku a zároveň zašlete mi

jména svých východních přátel kteříž chtéjí jiti na západ
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cvičiště se středem města bude

dostatečně postaráno Zároveň
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