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Dáš

nstr houilf odebéře se v době
acjbližSÍ k trvalému pobytu do
S Českým obecenstvem
Pařile
rozloučil se v koncertu dne 14
ledna v Rudolfinu v Praze
Masoví dru Riegroví chystají
velikou poctu Chtějí odevzdati
na 'album ze sibiřského stříbra
jeden pud těžké jež obsahovati
bode fotografie vSecb vynikajících

Raso
Před dvěma
Královský hrad
do
se
Vídně depuodebrala
lety
tace obce pražské aby mezi jiným
té! o to na stupních trůnu požádala by některý člea panující rodiny zvolil královský brad za své
sídla Od té doby poměr) valně
se změnily a dnes nelze na to ani
pomyslili že by stalo se oč své
ďoby bylo žádáno
Královský
hrad mohl by ale přes to Že v
něm nikdo nemá svou residenci
vypadatí drobet jinak Jest sice
pravda že budovy scházejí i když
nad nimi bdí zámečtí hejtmani
nejvíce tím když jsou neobydle
ny ale tráva v jejich dvorech by
nemusela růst tak zvanými "tele-cím- í
hlavami" by také nemusely
býti dlážděny a jednotlivé jejich
trakty by také nemusely býti zne-vatovány dragounskými četami a
kasárenskými způsoby p t národa ve zbrani Vstupte do dvora
královského hradu a veselá národní troufalost a hrdost ihned s
Všude puvámi loučiti se bude
sto a prázdno všude mrtvý klid
Jen tu i tam cizinec s Červenou
knížkou v ruce neb v rukou člověka cicerona jenž mu jako na
kolovrátku bůh ví co povídá
A jako by dáti
NaSe minulost
chtěli na jevo že se více nevrátí
aechírají jednu Část po druhé
S

apadat Člověk zaslzí když po
starých schodech schází dolů s
hradčanského vrchu

Dr Ed

Grigr promlouvaje ve
rakouské
schází
delegace o
rakouských tázal se slovy
ostrými ministra zahraničních záležitostí co by se bylo stalo z
Rakouska kdyby národové jeho a
to právi Češí a Uhři nebyli polo-lil- i
základ k této říši a praví
kdyby nebylo regimentů českých
a uherských Že dávno již Rakousko bylo by bývalo vymazáno ze
lad živých států Dále činí dotaz co by se bylo stalo z Rakouska roce 1866 kdyby neněme-cknárodnosti byly bývaly již
Teokráte byli
rgermanisovánv?
by se stali Habsburgové pouhými
vasaly Hobenzolierů!
Železniční rtvisor vlakem přejet
Truchlivá příhoda
a usmrcen
stala se ondyno v nádraží rak
abeiské státní dráhy v Hybernské
alici Praze Blíže etapy Čís a
byla nalezena mrtvola revisora p
Františka Kodeta Mrtvola ležela mezi hlavními kolejemi trati
a dle její polohy
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bylo patrno že nešťastník byl
asnrcen vlakem Za přítomnosti
policejního komisaře p Knabla
neprodleně po nalezení mrtvoly
byla vyšetřována příčina neštěstí
a ta zjištěny následující okolnosti:
Osobní vlak čís 15 který měl p
Kodet provázetn odjel směrem k
Podmoklům krátce po 9 hodině
večer s dvouhodinovým opožděním Za příčinou přivěšení dal-

ších vagonů vlak blíže etapy č 2
Dle polohy mrtvoly
zastavil
jeho čapky a služební svítilny dá
se souďiti že revísor p Kodet
vyskočil v těch místech na vlak

sby konduktory nebyl pozorován
sklouzl však na prknu nalézajícím se před dveřmi vagonů dostal se pod vagon který mu způsobil tak těžká zranění že smrt v
K vysvětlení
zápětí následovala
revisora konduktora dluž-aslužby
' avésti že revisor aby nebyl
personálem vlaku pozorován musí
saaohdy í podloudným způsobem
o

rSostati se do vlaku aby úkolu
SvémD dostál Neb když
vědí ž revisor jede na
vlak a zajisté pečují o to aby
revisor nenalezl nikde závadu
Avlak konduktoři znají dobře
idy revisor vstoupí na vlak Revisor p Kodet stal se tedy obětí
S£&o povolání Zanechal vdovu
a syna Mrtvola nešťastníka po
cllrdáaí okresním lékařem p dr
Lelajen byla dopravena do
ústava české
kon-dakto- ři

kní-Wfsi- ty

Ertaé mtlthtl

na leletnici
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Cxi za dána byla
následovní
m
r
ty-ri prosince
Vlak rakouské severozá-Alz- í
dríhy jenž dnes o půl 4
odpolední za sněhové

r-r-
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ííejl&o nádraží přibyl

tavil flZsaf pottel

lokomotivy od Hlinská přijíždě
byla krví potřísněna mezi
koly víděti bylo kusy lidského
těla a šatu Tím větší zděšení
povstalo mezi cestujícím obecen
stvem když sbírány a na přinese
ná nosítka naloženy byly zbytky
mrtvoly Zjistilo se že vlak ne
daleko stanice skučské vrazil do
dělnictva sníh vyhazujícího a Že
mrtvola zabitého nešťastníka byla
přes 800 metrů vlečena až strážník vlak očekávající zpozorovav
to vlak zastavil načež zohavená
mrtvola do vlaku vložena a dopravena do stanice skučské Ze
stanice vysláni byli ihned trať
mistrem dva dělníci na vyznačené
místo kde spatřili hrozné divadlo:
ležely tam ještě dvě mrtvoly k
Tato trud
nepoznání zohavené
ná zvěst' rozšířila se bleskurychle
po okolí a přivábila na místo neštěstí velký dav lidí Zabiti jsou
dělníci: Kyncl otec dvou dospělých dětí z Voldřetic Vojta otec
pěti dítek z Voldřetic a Václav
Háp jediný syn rolníka Václava
Hápa z Rašic který šel sníh na
trať vyhazovati spíše ze zábavy
než snad k vůli výdělku Mrtvoly
všech tří nešťastníků dopraveny
Nářek
byly do stanice skučské
Vina
pozůstalých byl hrozný
neštěstí přičítá se té okolnosti že
dělníci ve sněhové vánici bez ná
ležitého poučení a dozoru pone
cháni býti neměli Soudním vy
šetřováním pravý stav věcí se

PUE

rok uteče Prozatím my ve střední
jižní části okresu hleděti si bu
deme na rovinách a prériích rolni
Kdo nepMI by sl iiídnou s vedle uvedečení ovocnářství a zehnářství za
ných premll zdarma má na v bér nokte-ruz následujících premll sa doplatek
jisté s tím samým zdarem jako
kdybychom našli toho ncibohatší
Atlas celého svita tlViZ°Pb£
aždérau z našich předplatitelů ať starému či novému
ho smolného džeka
Úrodné role
nim opatritl
kdo zaplatí na rok ku předu poskytujeme opět letos
nalfm ctenAroro pohodlný a dokladný
jest právé tak Výnosné jako zlato
atlas totiž mapy vlecb zemí na svité Jíl
tak jako po minulých a a roku cenné prémie a sice máme
dol neb pole démantové — V za
dávno pátrali Jsme po spisu takovém
a
letos
než
dříve
hojoější
kdy
výběr
rozmanitější
kteří byl bf dokladný a dokoualý a
svěcených kruzích pilně rokuje se
v mírné ceně a také Jiz uěkolikrAte Jima
o tom kudy nová dráha má jiti
nékteré na rknuJku nabízejíce
! Jezaopatřili
odběratelům našim Vsak to v Milném
Jedni snažíse by vedla severněji
pMpitdu nebylo co Jsme sobe prali co
druzí jižněji přes sousední okres
bycbooi riUil poskytli natím předplati-Dallas přímo do Lebanon Čímž
lelůni Letos vsak vydán byl spis takový
kierýi v každém oble lu vvhivu1a a
by cesta do St Louis byla as o
naftě o£ekáánf Jak v obleilu
spiaujo
75 mil zkrácena Jsou v tom jako ROMÁNŮ A JINÝCH SPISŮ "bAízíme v5e™ ce?roí ní? Ipícdfpfali- tak i spolehlivosii Atlasovíem
ie anglický
nakint otibtratelftm
ve všem všudy všelijaké háčky
výběr jeden z
nabízíme fit celkem 193 atran a nlchi
leč jak se mi zdá zvítězí druzí
Moderní Otroci
Elba a Waterloo historicky romia od F 90 bude anglického popisu a G0 map 63
VelrponUr romia od
stran zaujímají mapy Severní Ameriky a
hájící zkrácení cesty do Saint B V HackUidera OUshajc 1130 Ktrin píkní-h- Stolí CcnadOc
ovaem Jest tu mapa
SltilA mapy
fonnita Cena 75c
Louis Ostatně rozhodnuto bude
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na Porter Square mmán a angi erus oc Hiikoimko Švédsko s Norvékem s Diín- i r IÍH: Nájezdy od Marllvk!Jho
se také sem podívati
Jsem jist povMkjr
pmfdkn ámoř iik Mkltlnod tťboí (1TntelH Oh tyto romány ca Jeduu premll
skem Rusko Turecko ítecko a štíty
tobo Že mnohý nalezl by zde to Ona
dílu II V Oba dilj t tub vásuná d"b rolinlkiinakií
Mapy Asie zaufínajf test
co maně po leta v jiných státech lími? ra jedm
OsudnOD Stopou
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