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PODRAZE

UNION PACIFIC

fra Zahradníka Blechy a komi-nickéh-o

pomocníka Šmída a mimo
to několika občanů a akademiků

rychnovských zvláště Lima Bar-

toše Nuce a Postlera kteří s na-

sazením vlastního života se vzác-

nou ochotou a odvahou horlivě

ujali se hájení nejohroženější a již

chytající chalupy p Václava Kla-

pala jest děkovati že rozbouřený
živel nedostal více potravy že po-

žár byl lokalisován Chytnouti
staveni V Klapala bylo veta i po
severní části obce Neméně obě-

tavými a výdatně činnými byly i

hasičské dobrovolné sbory z Dlou-

hé' Vsi Čeriíkovic Domašína

Lípovky samé z Lukavice a ze
Solnice Hasičský sbor rychnov-
ský dostavil se se dvěma stroji
Vytknouti musíme a na pranýř
veřejnosti postaviti jednání lidí
kteří hned při požáru chtěli vyko- -

ZPRÁVY_ZÁMOŘSKÉ

Z Holandska Před čtrnácti dny
na-tole- osmnáctiletá královna

Vilémina zahájila 20 září v Hagu
obě sněmovny Byla to první její
trůnní řeč které s velkou pílí se

byla naučila z paměti Děkovala

zástupcům národa za tolikerý prů-

kazy vlastenectví a oddanosti pa-

novnické rodině jichž stala se

účastnou od svého nastolení

prý jí v nehynoucí upomín-
ce Stav země a obyvatelstva jest

prý po nejedné stránce uspokoji-

vý Poměry k zahraničním moc-

nostem velice přátelské S ob-

zvláštní sympatií přijala královna

mírumilovný návrh ruský aby

bylo zbrojení V Ačinsku

docíleno vítězstvím uspokojení

myslí a stav věcí bohdá trvale se

tam zlepšil Královna děkovala

armádě a loďstvu za statečnost a

vytrvalost Ohlásila rozsáhlé zá-

konodárství na zlepšení sociálních

poměrů jmenovitě zákony o děl-

nických obydlích a obmezení prá-

ce nedospělých osob v továrnách

Správa holandských osad ve vý-

chodní a záhadní Indii má býti

zlepšena aby vyhovovala novým

poměrům Celní sazba již prý se

doplňuje a upravuje — Největší
starosti činí nyní ministrům i po-

slancům jak by královnu nejlépe

provdali Předseda ministerstva

pořizuje v souhlase s předsednictvy
sněmoven alDum ženichů které by

se královně i zemi hodili Krá

let k názorům jasným a určitým"
Shromáždění neobyčejně četné

odměnilo slova řečníkova hlučným

potleskem což jest nejlepším dů-

kazem že bylo správným obrazem
dnes již ustáleného veřejného mí-

něni v Polsku

Návrh carův a Španilsko Nikde

snad nesetkal se návrh carův na

odzbrojení s takovým pochopením
jako ve Španělsku což po leto-

šních událostech ve vodách ame-

rických a filipínských jest ovšem

pochopitelno a přirozeno Jinak by
tomu asi bylo bývalo kdyby Špa-

nělsko teprve se k válce se Spoje-

nými Státy chystalo a řinčelo zbra-

němi tak že bylo viděti že jest si
vítězstvím jisto Nyní po nešťastné
válce v okamžiku kdy vracejí se z

Kuby poražené jeho voje kdežto

loďstvo jeho jest v amerických
vodách pohřbeno chválí španělská
vláda ve své odpovědi na okružní
notu ruského ministra zahraničních

záležitostí hr Muravěva carův ná-

vrh na odzbrojení a prohlašuje že

s ním úplně souhlasí Zároveň

sděluje že Španělský delegát pro

společnou koníerenci míru bude

jmenován jakmile znám bude den

jejího sestoupení — Ovšem kdo

odzbrojen už jest ten se odzbroje-
ní nelekne a s lehkou myslí je pro-

vede Jinak tváří se však někteří
z těch kdož ozbrojeni jsou až po
uši a účinky svých nových zbraní

ještě — nevyzkoušeli

Vlastenecký ruch v Srbsku Vla-

stenci všech tří srbských stran ko-

nali schůze v Bělehradě aby utvo-

řili koalici proti nynější vládě a

vedle toho aby utvořili ícnd z

kterého by mohli býti podporová-
ni nemajetní političtí pracovníci

když tato okolnost hrozí jejich

mezinárodního podvodníka jenž
zmíněné hrmy přípravu o 4000 zl

Jakýsi domnělý Američan jménem
John Renner vyměnil si někoh
krátě cheky na přední známé flrmy
v Londýne rosiedné stalo se
tak dne 9 září u firmy Benedikto
vy a sice chek na 200 lib sterl
(asi 2400 zl) a u filiálky České

eskomptní banky chek na 150 lib
sterl (asi 1800 zl) Cheky tyto
v Londýně však vyplaceny nebyly
poněvadž již dříve honorovány
byly jich duplikáty a originál stal
se tím bezcenný Podvod spáchán
s velikou rafinovaností U ban
kéřů v lázeňských městech jest
totiž obyčejem že majitelé světo-

známých firem není-l- i žádné pří
činy k podezření Vyplácejí své

cheky bez předchozího oznámení

John Renner jenž jak se zdá
okolaosti tyto velice dobře zná
odebral se dne 2 září do závodů
bratří Benediktů kdež vyměnil si

menší chek a ukázal zároveň ně-

kolik cheků na větší obnosy zně-

jící na přední ameýcké a anglické
firmy Podobně počínal si i u

druhého bankovního ústavu Před-

ložené cheky shledány v pořádku
a vyplaceny Avšak cheky dne 9
září vyplacené vráceny byly obě
ma firmám karlovarským jakožto
neplatné poněvadž právoplatné
jich duplikáty již 10 srpna t r

oprávněnému jich majiteli byly

vyplaceny Po poslední výměně
cheků Renner pak náhle zmizel

Jest prostřední postavy mluví an-glic-

s německo-polský- m
přizvu-ke-

Setník ryt Šrom vyzývá na souboj

"Hlasy z Pobečví" a po nich i

jiné listy přinesly zprávu že syn
staročeského vůdce setník rytíř
Šrom zapsati dal své děti do ně
mecké školy a že český lid připra
vil mu za to na ulici kočičinu

Zmíněný list přidal k tomu něko
lik méně lichotivých poznámek
které pana setníka a ryt Šroma
tak rozčilily že zodpovědnému
redaktoru hranického listu poslal
své svědky Pan rytíř Srom chce

tedy hájiti svou čest — zbraní
O cti renegáta jsou ovšem pojmy
prarůzné

Smrt pro bratra Dne 14 září

koupal se nletý syn pokrývače
Josefa Lišta ve Stříbře ve Mži

počal se topiti Přítomný i61etý

jeho bratr skočil mu ku pomoci
v šatech do vody vzal jej na ra
měna a plaval s nim z nebezpeč
ného místa ku třehu Když byl

již téměř u tohoto opustily jej síly
tak že bratra pustil a sám se po

topil Mladší z hochů plaval pak
sám dále a vylezl na břeh kdežto
záchrance jeho přes neprodlenou
pomoc utonul Vytažen byl sice

záhy z vody ale vžkřísiti jej již se

nepodařilo

Hrozný poíár v obci Llýovce
Nár Listům se píše: Bylo právě
půl dvanácté dopoledne ve čtvrtek
dne 22 září kdy v Bychnově n

Kn kolovala zpráva že v nedále
ké sotva půl hodiny vzdálené
obci Lípovce vypukl požár který
zachvátil tři usedlosti Spěchali
jsme tam V několika minutách
dostiženo bylo návrší nad Lípov
kou "Na spravedlnosti" s něhož
celá Lípovka dá se přehlédnouti
Ohromen zůstal každý státi Lí
povku obklopovalo moře plamenů
požár zasáhl celou jihozápadní
část obce Osm devět stavení
zničeno domníval se každý když
však obešli jsme pekelnou výheň

sálající nesnesitelný Žár jevil se

nám obraz neštěstí daleko hroz

znější V půl hodině padlo za

oběť požáru vydatně silným vě

trem podporovanému a zásobami

obilí a slámy Živenému šestnáct
usedlostí náležejících lidem větši
nou nemajetným Požár vznikl

neznámým způsobem ve stavení
Fr Klapala č 42 a pře kakuje
jednotlivá stavení letem se šířil
tak že v krátce obydlí i hospodář-
ská staveni Fr Čermáka Č 39
Říčaře č 41 Fr Chaloupky č 33
Pia Klára č 40 Jos Voudráčka

č 31 Frant Pavlač 30 Frant
Šklíby č 24 Barvínkové č 28

Marie Lorencové č 29 Jos Ště-

pánka č 27 Jana Noska č t
vdovy Klapalové č 26 Hovorky
Frat č 31 vdovy Křepelové č 2

a vdovy Macháčkové č 34 požá-
rem zasažena a v pravém slova

smyslu zničena byla Vše shořelo
do základů dnes jsou ze všech

usedlostí rozvaliny Zachráněno

nebylo mimo několik kousků ná-

bytku a peřin zhola nic hospodář
ské a domácí nářadí botové pení-
ze ba i kozy prasata husy a sle-

pice uhořely Jedině rychlému

příjezdu první stříkačky rychnov-
ské pod velením velitele dobr
hasičského sboru p Dvořáka

neohroženosti hasičů Faltusa Ru- -

ného s důležitým poselstvím k Če-

skému duchoventvu a navštěvoval

vysoké hodnostáře duchovní při
čemž blýskaje se všude "doktor-

ským" prstenem objednával u

různých obchodníků a řemeslníků
šatstvo prádlo a jiné potřeby a

v hotelu žil na dluh Poněvadž
se však představoval všude jinak
na př von Stebnltz Secchi Arka-d- i

Petrovič z Waldharďtu i jinak
a poněvadž v hotelu kde bydlel
nemohli od něho dostati krejcaru
upozorněna byla nan policie jež
zjistivši že knězem není přikro-
čila k jeho zatčení Zatčený při
znal se vyšetřujícímu soudci p
radovi z s Štolzovi že není kněz
a že nosil kleriku jen za tím úče-

lem aby přišel do styku s vyšším
duchovenstvem co však tím chtěl
docíliti zamlčuje Tvrdí že jme-

nuje se Arkadi Petrovič z Wald-hardt- u

a že otec jeho jest majite-
lem šlechtického statku v Hitrově
v Bulharsku K podvodům v Pra-

ze spáchaným se přiznal avšak

odvolávaje se na svého otce a jeho

jmění tvrdí že nechtěl nikoho

podvésti ani o haléř a že by byl
vše později nahradil Mimo to

přiznal se že před příchodém do

Prahy byl několik dní v Mladé

Boleslavi kdež vydával se též za

misionáře a spáchal několik pod-

vodů Cena vylákaných věcí činí

několik set zlatých Jak se doví-dá- m

bylo vyšetřování s Wald-hardte- m

již skončeno a spisy ode-

vzdány státnímu zastupitelství
Zjistilo se že skutečně otec jeho

jest majitelem šlechtického statku
v Hitrově Žaloba týkati se bude

zatím podvodů jichž dopustil se

v Praze poněvadž není posud

rozhodnuto bude-l- i projednání
ostatních podvodů spáchaných
v Inšpruku a jinde svěřeno zdej-

šímu zemskému soudu Nových

případů nepřibylo Obviněný mlu-

ví správně pěti jazyky a vžezření

jeho prozrazuje značnou inteligen-

ci jež činí jej ovšem podvodníkem
velice nebezpečným

Postřelen spolužákem V Zásmu

kách u Kouřimi namířil předevčí
rem jistý hoch starou brokovnici

na kletého Josefa Šenfloka syna
tamního sedláře Kohoutek byl na

tažen a chlapec jenž toho nepo
zoroval stisknul spoušť Rána
zahřměla a náboj vletěl Šenflokovi

pod oko Povážlivě zraněný hoch

byl přivezen do všeobecné nemoc-

nice

Zastřelil se Dne 13 září do

poledne zaměstnán byl i81etý Jan
Rohan zednický pomocník oře-

záváním rákosu na dvorku v č 19
v Dušníkách kdež sdílel společ-
nou domácnost se svým strýcem a

tetou Kolem 10 hod odpol
rozlehla se nenadále rána na dvor
ku a Jan Rohan stanuv na prahu
síně zvolal: "teto pomozte" při
čemž obě ruce držel na krvácející
ráně na prsou Hned na to klesl

a v malém okamžiku skonal

Soudní indukcí bylo zjištěno že

projektil vystřelený z elegantního
revolveru přerazil žebro projel
Rohanovi srdcem a plícemi tak
že smrt ihned následovati musila

Příčina samovraždy mladíka toho

je úplně neznáma Zdá se že

Rohan revolver nalezl a snad

když 'sám na dvorku byl jej pro-
hlížel při Čemž z neopatrnosti
nešťastníkovi vyšla rána která
Rohana usmrtila

Veliký podvod v bankovních tdro-dec-k

Jak se z Karlových Varů

oznamuje staly se tamní filiilka
české eskomptní banky jakož i

bankovní závod fit my bratří Bene

denně vyřýlány do Denver a Jiných
měst Coloradtkých jioui

Th Colorado Past Mail

Vyjíždí z Omany ve 485 odpoledne
přijíždí do Denver%e 2 58 ráno

The Colorado Speciál
Opouští Omanu v 11 65 reřer a při-

jíždí do Denver re 255 odpoledne

Všechny vlaky tyto jedou
městy dalekého západu

Písárnu a prodavače cestovních

lístků dráhy této naleznete v čísle

1302 na Farnam ul tootf

O D Kiplitiger
na rohu 13té a Farnam

mánnJviítS víbřr

doutníků tabáku
a T&bec víoch potřeb kuláckých ve místi

Výletní
snížené ceny

pro domoviny hledající jakož pro
obcboduíky te St Paul a Minneapolis
Ml on po North-Weste- rn tratích
budou společností dráhy C St P M

O ustanoveny na následující dny:
6 září 20 září 4 října a 18 října a

sice ďo všech následujících států
a territorií:

COLORADO NEI3RA6KA
NORTH DAKOTA

OKLAIIOMA INDIÁN TY
IIJAIIO

IOWA OREGOtT KANSASi
SOUTH DAKOTA

MINNESOTA MICIIIOAIf
UTAH WI8CO"8IIV

HteSODRI a WYOMIlVO

Na výletuf tjto cestovní lístky
může se každý vrátit! kterýkoliv

úterý aneb pátek v břhu 21 dne

po koupi téhož Tyto snížené

ceny jakož f jiná kýžená vysvět-
lení budou vám sděleny z násle-

dujících písáren:

Union Depot 15 & Webttter St

Omaha Xebr

895 Robert Mt cor 6tb

St Pani Mlnn

41S Jiicollet Avenue

Minneapolis Mlnn

405 West Superior St
opp Spaldlng

Duluth Mlnn

aneb dopifite:

T W TEASDALE
(lTIOS-11- 3 O P Agu St PaulMilnn

J L is&

16 & Douglas ul

Boston Store

nyní podniknul ten největ

Ší a nejrozsáhlejší

úpadkový
výprodej

jaký Omažané a jiní hosté
z daleka kdy uzřeli Jest to

celý ohromný sklad jedno-h- o

z nejrozsáhlejších závo-

du z Broadway ulice z New

Yorku pozůstávající z -

nejkrásnéjších obleků

mužského prádla

čepic klobouků

střevíců obuvi

kaučukové atd

Celý sklad mi ceny více než

za 100000 dollarů

Vyprodivati budeme ohromné

zásoby tyto za ceny poloviční jích

povodní ceny kupní Peněžní

hotovost kupní jakou jsme za

zboZí toto složili jest ta největšf

jakou kdy který závod západní od

New Yorku podniknouti mohl A

následkem toho jest nám možno

ty nejkrásnějíí krejčovské obleky

prodlvati z ceny poloviční závo-

du jiných

j Lc:irr::3ASYc:yÉ

t
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HRABĚ MURAVĚV

Ru8lty ministr zabranicnýcta věcí hrabě Muravěv je jedním 1 nejodvážlivejSích

diplomata v Evropě „On porazil lorda Salisburyno ve velikém zápase s

Anglii o nadvládu v Číně

řistiti zoufalého stavu neštěstím

stižených lidí kteří přišli o všech-

no i o celou letošní úrodu Dvacet
rodin je bez přístřeší Kvačící
zima zastihne ubožáky uebude-l- i

ihned pro ně něco učiněno v nej
větší bídě a nouzi vždyť škoda

způsobená odhaduje se znalci na
více než 40000 zl a pohořelí jsou
celkem jem na 7860 zl pojištěni
Pomoc je nutná pomoz kdo mů-

žeš a lychle!

Dví osoby bleskem omráčeny a jeď
na zabita Z Bohnic v okresu
karlínském se sděluje: Dne 12

září na večer rozpoutala se nad

zdejším okolím bouře jaké není
zde ani pamětníka Blesk šlehal
téměř za bleskem a v mihotavé

plameny mísil se dunivý rachot
hromu jímž se vše otřásalo Po

chvíli spustil se vydatný déšť

jímž však bouře se nezmírnila

Pracujícím na polích dělníkům

kteří se nemohli nikam ukrýti
nastala krušná chvíle Takový
osud stihl i 45letého svobodného

zámečníka Františka Bohuslava

kterýž s více lidmi meškal v polích
u Čimic Pojednou se těmto za-

jiskřilo v očích a nežli se z ulek-

nutí poněkud probrali ležel Bo-

huslav na zemi ani se nehýbaje
Současně s ním sklesly na blízku

dvě osoby a sice jisté mladé děvče

a muž jménem Dvořák Tito na-

byli po delší chvílí vědomi avšak

Bohuslav byl mrtev Obvodní

lékař z Kobylis pan dr Heindl

jenž mrtvolu jeho ohledal zjistil
že nešťastného muže zasáhl kulo-

vitý blek a popáliv ho děsně po
levé straně těla sjel do holeně již
roztrhl a spálil Omráčené osoby

utrpěly bleskem rovněž( značná

zranění budou však při životě za-

chovány Mrtvola zabitého byla

převezena do Čimic odkudž po-

hřbena na hřbitově v Rohnicích

Po&áry na venkovt Krutým po-

žárem byla v úterý dne 13 září
stížena obec Cheznovice u Mýta
Sedm obydelních stavení padlo
mu za oběť i s hojnými zásobami
letošní sklizně Hostinský pan
Antoš požárem připraven byl o

veškerý svůj majetek Ačkoliv

obec jest dosti rozsáhlá přece
nemá dosud hasičského sboru
K uhašení požáru přijeli hasiči
z Olesně Kareza Mýta Teně
Těžkova StraŠic Holoubkova
Med Újezda Plískova a Lhoty
jimž po nadlidském namáhání'

podařilo se požár utlumiti a ohro-

žený majetek lidský uchrániti

Vzduchoplavci z Berlina v Če-

chách Obci Černilo vu u Hradce
Králové dostalo se ve čtvrtek dne
15 září k večeru značného pře-

kvapení objevilť se náhle vysoko
v oblacích veliký balon a spouštěl
se čím vice k obci se přibližoval
tím patrněji k zemi Hádáno
ovšem nejprve že jest to balon

výstavní pak bylo však vzpome-menut- o

Že balon "Ressel" koná

plavby jednom v neděli a když po-

tom byl níže tu viděn byl nápis
"Berlín" a tím úplně omyl vy-

světlen Připlul pouze jediný
vzduchoplavec a sice dr phil R

Suering z Postu pími u Berlína

který vyplul o půl 11 hod odp
a dostoupil na své plavbě výše
6000 metrů Před 5 hod odp

sestoupil u Černilova za ohromné
účasti obecenstva Slet byl velice

obtížný Stálo mnoho usilovné

práce aby balon za trvalého větru

byl zastaven vzduchoplavec ani

kotvy s sebou neměl neboť byl
co nejlehčeji vypraven takže hod-

ný kus cesty byl balon po zemi

smykán než bylo možno jej za-

chytit

Počátky kašle a nastuzenin to
hoto období vyvíjí se obyčejní bí-he-m

tohoto měsíce Včasné upo-

třebení Dr Aug Koenig's Ham-

burger Brusttbee důkladní vaře-

ného zahřeje útroby tělesné a za-

mezí další zakořenění kašle a

lovna má si z nich vybrati načež

by se o další postarali

Na ostrovi Kritg jednalo se o

vydání hlavních vinníků při krve-pro- lití

v Kandii Anglickému ad-

mirálu vydáno bylo od Edhema

paši 42 vinníků aby vyhověno by-

lo jeho ultimatu Admirál nebyl
však spokojen s těmito mohame-dán- y

Jsou to většinou nebožáci

kteří byli strženi do víru který ji-

ní způsobili Admirál trvá na tom

aby tito původcové byli vydáni
mezi nimiž jsou mnozí čelní ni

Snad ani samému

Edhemovi to není možné Tím se

protahuje povážlivý stav a není ji-

sto nedojde li k novému bombar-

dování mohamedánského města

Znenáhla přicházejí na ostrov i

posily čtyř evropských mocí

Italská vláda učinila kroky
Kréty u velmocí aby spo-

lečně se zasadily u turecké vlády
by odvolala turecké vojsko a ture-

cké úřadníky z ostrova Kroky

ty pokud z časopiseckých projevů
známo docházejí souhlasu na Ru-

si ve Francii a v Anglii nikoliv

však u Rakouska a Německa kte-

réž moci se od ostatních Čtyř od-

chýlily Snaha italského ministra
zahraničních věcí Canevara který

byl dříve admirálem italského
loďstva u Kréty aby všechny mo-

ci sjednotil nesetkala se tedy s

úspěchem — V Kandii skládají
mohamedáni zbraně a odvedli na

dva tisíce pušek a šavlí celkem

páčí se tu však počet zbraní na 25
tisíc kusů Také dal Edhem ně-

kolik skutečných náčelníků zat-knou- ti

a vydati Angličanům k po-

trestání Takto bude moc moha-medáns-

zlomena v Kandii a tím
i na celém ostrově

Ke shodí feskopolskí Píše se ze

Lvova: Ve spolku literárním 'Kolo
literacko-artystyczn- e' středisku to

inteligence lvovské konala se dne

10 m m důležitá koníerence po-

litická P Liberát Zajaczkowski
předseda "Spolku žurnalistů pol-

ských" měl přednášku o výsled-
cích dosavadní politiky polské
Při tom obrátil pozornost četně

shromážděných posluchačů na dů-

ležitost osvěty národní a zmiňuje
se o tom co Čechové vděčí osvětě

svého lidu pravil dále: "Ještě
před půl stoletím nebylo skoro
národa českého než díky lidu své-

mu takřka před našima očima za-

se dobyli si Čechové svého bytu
národního v plné míře vyspěli a
rozvinuli se v moc a sílu zápolíce
šťastně s Němci své vlasti Prahu

poněmčenou přeměnili ve velkole-

pé město české a stali se politickým
činitelem ve světě slovanském a

vážným spojencem naším Spo
jenci našemu v nynější těžVé době

musíme my věrně jiti na ruku po-

nechávajíce jemu úplnou svobodu

jednání tam kde jde o jeho zájmy
národní Čechové dokázali že

znamenití rozumějí tomu co je na

prospěch věcí jejich Není dnes

politika polského který by se od-

vážil hlasitě a otevřeně říci národu

polskému ie prý jeho spojencem
na půdi politiky rakouské může

býtí levice vídenského parlamentu
Spolek polsko-česk- ý sluší také po--

Čítati mezi úspěchy politiky pol

neodvislosti K tomuto opatření

přiměl je trpký osud bývalého ra-

dikálního ministra Jovana Gjaje

jenž byl starostmi o četnou rodinu

do náruče vehnán nynější vládě

Stejný osud potkal mnohé jiné
vlastence všech stran Aby tomu

příště bylo odpomoženo bude zří-

zen jmenovaný íonJ z něhož v

kritické chvíli íudou podporováni
nezámožní veřejní pracovníci bez

ohledu na to ku které straně se

přiznávají či spíše proto aby
mohli zůstati věrnými straně ku

které se hlásí a svému přesvědče-
ní Jednou něco velmi potěšitel-
ného ze Srbska

Z ČESKÝCH VLASTÍ

Zabil Senu Horník J Adamík

z Lazů ve Slezku měl potíž se že-

nou Vedla nepořádný život opí-

jela se a držela 8 jinými A tak se

rozešli Adamík odešel na práci
do Mor Ostravy a žena jeho při-

chytila se jakého si cihláře Letos

23 srpna vzpomněl si Adamík že

by se měl se ženou smířit Zašel

si do Lazů vyhledal ženu dal jí
dobré slovo a tak slavili smíření

při sklenici dobrého trunku Když
se večer vraceli byli už napilí a

po cestě začali si vyčítat Adamík

přišel do vzteku vytáhl nůž a bodl
ženu několikráte do krku tak že

za dva dny měla z toho smrt Dne

17 m m stál pro svůj čin před

porotou v Těšíně Čin svůj doznal
a porota uznala tt hlasy jeho
vinu odpověděla však na otázku
byl-- Ii tehdy při zdravém rozumu

jen 7 hlasy ano 5 ne Následkem

toho Adamík byl osvobozen

Paleíný knfz ve vyíetřoracf ratbi
v Praxe Ke konci srpna — jak
známo x Čísla ze dne 23 září
zatčen bvl v Praze mladý muž

jenl ubytovav se v hotelu "Mono--
ské V tom ohledu veřejné míně-

ní polská dollo blbém posledních


