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I Ilrid4 rlrzni ďm4lnÁ

3 HradU V vý&l r#ni I patro Alfka obyérjtia
1 Kun a rmtdljr prolomfiiýud vn vý$l 3 st 7"

I Kuri na dél v té samé výJii pfedeAlého

A Musiky pro skoky 3 e ryské nt

iiroké a 4 sth dlouhé

A Stojany do výsa lu st a otvory pro kolíky a

od zemé é (šlová ny
7 Io výíky skáre se přes tenkou tyiku
8 K zalsMlnutl tyče slouží čtverec 4x1 střeví-

cích 1 mékkého dřeva
(T Iano ku iplhání jes 1 pulce v průrnéru
10 Činka vrpínicí pro jelnu ruku

II Můstek vzdálenosti nejméné 'I nt

12 Dráha k rozhéhu rovná pevná ne vAak

tvrdá

1:1 Vňechna doskočiAté biurte? žínřiikainl neb

pískem pokryta

8 0 hboru Houdců

1 íSlwr soudců sestává ze 13 řlenň z nichž je

pét z místa kde závody pořádány jsou a ostatní

z rfiznýcli jednot T iU zvolí sl mezi sebou předsedu

a zápisníka
2 Itndi piililleno k tomu by za soudce byl

zvolen řlen v doru cvléebním ťiplně znalý Hpok-lili-vý-

a nestranným

3 Jednota kteráž závody pořádá ustanoví

zastoupení soudců jednotlivých sborů při závodech

4 Každá jednota jež vySle k závodům druž-

stvo (6 členů) budiž oprávnéna k jednomu soudci po

případě i ke dvéma

5 Ke každému závodnímu nářadí ustanoví

předseda (sb soudců) 3 členy z nichž prvné jmeno-

vaný Jest vrchníkem jeho
(5 Každý ze soudců známkuje dle své nejlepAí

nestranné védomosti

7 Předseda sesbírá ihned vyplnéué tabulky

(listiny) a odevzdá jo sboru počlářskémii

8 Dle potřeby svolá předseda a řídí poradu
soudců jenž usnáší se nadpoloviční vřtňinou při

rovnosti hlasů rozhoduje předseda Týž dohlížejí

by usnesení sloru jako i aby řád tento zachován byl

0 Sboru soudců jest stanovití: předné povinná
cvičení na hrazd č bradlech koni na Aíř a na dél

dále pořad nářadí (dle programu) na kterém jedno-

tlivá družstva neb závoduíci pttčíti a kterak střídat!
se mají
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jak ve Schuylerské Kotvě se

Úplné Tjkořřnčny dočítáme nařídil zrušení vládní
zkuAchní stanice tamní Kotva
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1 hlenové sUru nh táfukélio nvojují ne přije-
tím nfadu toho svéiloinité jej zintávati a nikomu

mimo své sMinrleny odboru výsledek ani Částečný
neoriiiirnovHtl

n l'o proldáAení výsleilku pfeds'doii sboru

soudců uloí se kniha se záznamy iMMlepsána JeAté

starístoti a náčelníkem slHru T 1 S ve S huyler
do sKilkového archivu

Kroj rviérbiií

Kroj cvičební sestává :

1 ' bílého červené úzce lemovaného trikotu
bez rukávů

2 Z kalhot šedivých přiléhajících
3 Z červenobílého pasu as 2—2} palce Aíiky

Cvičitelé družstva vedoucí mají pán modrý téže

ňííky
4 Černých gumových střevíců bez podpatků
5 Z bélavé čapky s jménem jednoty

Kroj budiž čistý a slušný

Chování 8e členstva na ivléisíi

Na seřadiSté mají přístup cvičenci členové

výborů a soudci

Cvičícím členům není dovoleno ve cvičebním

obleku ze cvičisté neb po cvičišti pohíhati

Kouření a pití lihovin na cvičišti dovoleno není

Pokřikování cvičenců ze řad do hlediStě se též

zapovídá

&dde Mtt vkch mzltijtm:

Správné divení téla při pochodu a prostocviku
slušné a sebevědomé nastupování a odcházení od

nářadí

rosIuSnost a ochota ve vykonávání rozkazů

cvičítelu a náčelníků

Cvičení prostná

jež provedena budou při III státních závodech
v Nebrasce jsou ta samá jež určena jsou pro slet

vSesokolský do Chicaga Sborům jež nepřináleží
ku Nár Jed Sokolské budou zaslány co nejdříve

Prostných cvičení mohou se ziíčastnitl 1

Jak moobo jNt Iť'kň které pouzo
Jeví aniž by nemoce vykořenily loufá že Mortou nařízení své odvo

lá an stát náš právě vychováváíontraHt jaky ne Jeví mezi pravými
[takovými povrchné hojícími léky

íjen povyíujo hodnost prvnřjMÍcíi
Vle dokaeuie iKAetiloNt ulítání polo- -

nový průmysl vyrábění lepového
cukru a zkoušky stanice sloužily by
za vodítko rolnictvu Tohle doufáni

Kotvy není demokratické Podle

demokratické nauky je každé

nového průmyslu zloděj

jatých leků kdy2 možno dontali
Sravé Poeorubtxlný příklad tohoto
i účinek jaký jeví UoBlelterova

VJmlecní I íohká v případech zim
Ace a střídavé žlucnatoflti a jaký ství na občanstvu páchané a jediná
ivi oayčejno léky v podobných

Hořkou touto jnou malari spravedlivá věc je abychom měli

svobodný obchod abychom co mož-

no nejvíce za hranicemi kupovali
yé neduhy v každmi Htupni a i toho

(íjzarputiíejHího
druhu úplnň pře

vypuzeny Nemoci abychom vše co vytěžíme za hrani-

ce poslali To je ta pravá cesta —Po jnou obyčejnými leky xřídka
Jrtili vábeo kdv ui)lné a téla vvmí

lostat se na žebráckou hůl

— V Cnmning Co byl odsouzen
ny třeba byly příznaky jich onla-S- ny

To namé platí o neř&živno

li žlučnatOHti nedlících ledvin re v k doživotní káznici Leo Pfluegcr

který loui v únoru zavraždil svou(alÍHrau DervoHiioHti a ochabloiilí

orkA je vy led kly2 ohuiiu Itky manželku Hned tehdy v době kdy
fproupéji

Malý lord Fauni leroy

zločin spáchal předstíral být po-

maleným a po svém zalknutí stále

hrál si na blázna a nemluvil Ale

porota jej plece uznala vinným a

když soudců vynesl nad ním soud

přestal bláznit a nalezl znovu řeč

bckm dlUUm mil rink J' dno dii J ho

Ik ' )m Hllvmvv flaruiiarill lullini ialILtn
'Ú Uk tpokoji--n U koupil jUU f tjrry Uh?
flfMII avflj rTiDkllam

— U Hartingtonii udála se vo

rstf& ¥ana lnut iLtkilorrt in

středu ráno vražda Odbývala so

se tam dvojnásobná svatba při které

se hojně pilo K ránu byla mládež

opilá a dala se do hádky a konečně

do rvačky Starý a vážený osadník

(ho blaha adravó dítky blaho to
liilnuil Kazda manželka která
i'e avého miluje každá matka
tra dítky avé ma rada muní dbati

Henry Lancing chtěl rváče krotit
lo aby zachovala hi zdraví Jak ale jeden z nich mladík 2l!etý jmévšak zdraví jeia porueno ma
ti ai dobrý a bezpečný lék aby

nem Koch obrátil se protf němu a

bodnul jej do pnou tak nešťastné

že týl rázem ducha vypustil

fcdravl co nejdříve vrátilo A tu
tuze bytí dívkám a zenam odpo- -

ion lék lepÁi nežli jt Seoer&v
t domu na návštévu a když se vrá- -

lulátor terukucn nwwcí který
tili nalezli hocha obéňeného na
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— Na úpravu west-pointskóli- o pi- -

Tjjiravým dobrodincem žen VeS-yohlav-

nemoii ženské no lé-ii- n

vylééí Cena $1 Proti nezU

— Vrchní soud uznal většinou

dvou hlasů proti jednomu nevinnými
obžalované státní úředníky Soud-

cové Post a Norval uznali žo v

impeachmentu možno uznali obžalo-

vané vinnými jen tehdy když su

'oati zatvrdilosti stolice a % toho

řemenu u stropu připevněném

— Hanka v Cortland Stalo Iank
zastavila obchodování minulý úte-

rek Vklady její obnáší $20000

vovaru bylo vynaloženo $20000
Ih&zejicím bolestem hlavy jest

— Pan P J Sadílck ve Wilber
Neb má dobře zařízený nábytkový
[Purniture] obchod který výkoupil
od p ÍShackeltona a poslouží každé-

mu jako vždy avědomilé 40-3- m

V 1'ender vyhořel v pondělí
dno 5 t m mlýn Logan Valley
Itollcr Mills Ztráta páčí se na

114000 pojisléní ťJOOO

~ U MoCook oběsil se Hletý
hoch farmerský Wílliam Hoeelle v

oeděli dne 4 června Rodiče odešli

tísným lékem tScturuo ZtvotnX — Jeden zo ívindlcrft kteří při
jim dokáže zúmyslně podvodné airn Lena 75 ctn Zeny a dívky dod&vk&ch potřeb pro ústavy státní

e těchto lékO užírejte Jich
stát okrádali (Jorham F lietts byléaa a budete anoknienv a íťant

její jmění pak 142923 tak že snad
vkladatelé ničeho neztratí Akcio-

náři zavřeli banku z vlastní vůle

— U Klk Creek přišlo o život 10

měsíčné nemluvné smutnou náho

a v&mi všichni kteří vis milují
zanedbávání poviunosii bez pod-

vodných úmyslů a nedostatečné po

uznán vinným v pondělí dno S t 111

V Lincoln Za to odepřela porotaW F Hevera

Cedar Rapid Iowa chopení iiovinnoslt žo odsouzení ne-

podléhají Zvolení Dorgana za
dáti v obžalobu sviudlcra Dorgana

' i


