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Koku mn bylo din úřadnu h výkaxA

prudmo ve vSeobecném prodeji
do-márí-

i tab4kových

výndikA a doutník A za zl 79209011
— v prodeji apecialit za zlatýub

3'2O0CI4'- -- V fizozemaku za zlatých
CiOCOtí — úhrnem tedy zl 83I2'
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— Výidedek VÍeobecllého prrxlcje

jeví ve víeeh zemích vyiSI příjem a

aico v Čechách o zlatých 30946P—

na Moravč o zl 9730rt-- Spotřeba
doutníkA vzrontla: v Čechách o

lCti5950 kunA na Moravá o 164401

Na jednoho obyvatele připadá v Ha-kouh-

ročná 103 doutníkA a ciga-

ret v Čechách 1 10 kunA V Kakou- -
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ječných v Ufniiejíím okolí ikodyna rohu Dosplninos a zap 12 ul
vtnii značné jaou larvy klínka
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ř'ei(ml ikrrny a riáMji a každému liowtu jo na voli poueh4no tu ni na Miřinu pft-dloh- y ktfro příčí v dobé vývoj avého Mako larva ii Jen noefehovati anel i tél JMU bráti Ceny a lyl "trávit jou n f r4fniniu přvřdiNiil ni rod a íe jako hmyz dokonalý hlavnA vy0"4ná (IPl3m)
kli a tím u vyoko míře v nm"Columbna ]!' naléitá iin bifl tiskárny 'Svornoatr "Amen- - váním aráv rAzných travin Za při

znivé povftrnoKii pldikřínek objevua íeai na neipfihoineiiin ruialé pro návštěvu avetove vttavy la- - lufiu]n n opr4vnfn4 rorIrprrní
Í do atředu česká čtvrti v Chicagu DAro tento zařízen na pobídku D4I le projevuje avó politováni jo no ▼ některých letech u velikém

nad tím le lá"lup:ovú liduhaitských rodákA a Národního Výboru hlavná ro iiaso krajany
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padá především ovea a ječmen podopodrobna i apAHobem d&vf-rný-

'nanycu při nmnu uopiHcm a laaio m nuso zajistili

FR BERKA majitel restaurantu a hostince

A D SCHWARZ majitel domu Coiumbus House
pojudnivá ae o blemmcch vi m tom pSenici a žito Koku 1888 kdy

ikAdce tento objevil ho u velikéukládají vAt in národAm v Itakoiotku
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míře pliHpívá — a So náMedkem

toho xájmy lidu cenkého v Cechách
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v tomto předAleJitím výboru jimi
ani tlumočeny ani hájeny býlí nemo

iíSKÁ PIVOVARNICKÁ SPOL
hou

Jfiztml se k lovpeini vra&di

Americe Koku 1H90 byl v Pennayl
vanu ve opojených blatech v nevěr

Americe zavraždt n Polák Wolkow- -Viý to ryze čeaký pivovar v Chicago nabízí ctěným krajanům a zejména

f j{ hostinským ve Spojeních Státech ve velkém

ÍRAYÉ : ČJESKÉ : PIVO
aki a oloupen o 1210 Podezřen:

Hpáchanó hiupeiuo vraždy bylo uva

leno na jeho krajana Poláka Olkow

Hkého jenž ae do Ameriky vyutřdío

i) vtbAbžwé

ébo cbmplc a nejWíbo sladu kterč lest nejzám® a ncjlepí r trbn
val t Halič) a hledaje zaměstnání

no Americe ae potuloval Olkowaki' In ia řiiiii tuilnnn flifn tn tiftl iilMa a tíná mil vton nficlillt lll
é objednávky své adreoujte byl americkou porotou uznán vinným

isločinom loupežné vraždy odaouaen

nu 10 rokň do třžkťho žaláře který

treat ai odbývá v Pittaburgu v Penn
an W J HULÍN i Milligan Neb jest naSíin jednaUdpm Hvlvarii O odsouzení doinřlého

pro Nebrawku 44„r vraha byl zpraven rakotiHko uheraký
vítovi výiUry Chlongti inji! tn aiju pivo v lioMo p J K Dloubb)B 67mé Dllol

koiiMiil Max Schamberg v Pittaburgu
Ve RpoleSnoNti OlkowHkcho naleza

ony Ialnd At
i
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jednotlivých krajinách i očkteró

tuMtčniny zvláité hrách a vikev

Také roku minulého pozorováno bylo
v jednotlivých krajinách opitnó

no jmenovaného hmyzu a

hojné objevení Hearoziíření jeho
leloH zdá ae přivoděno bylo hlavnó

povčtrnoatl vývoji jeho zvláStč příz-

nivou Samičky pídikřiaka anáíiejí

na podzim vajíčka avá na zpod ní

čáHti travnatých lodyh při samé ze-

mi Larvy jakož i dokonalý (okříd

lený) hmyz atávaji m pak v mČHÍci

kvČtnn a červnu náHledujícího roku

Škodnými zejména jaří nepohrdajíce
vfiak také ani jinými plodinami po-

litovanými jako zvláňtč luAlčninami

a zelinami Výdalných proHtřcdkft

proti torruto hmyzu neobyčejné čile

nkákajícíniu a létajícímu zvláňtč

vyMkytuje li ho u velikém mnoŽHtví

neznáme domtd ani po vícch téch

mnohých pokuaech a zkuSenontech

jež ae ve Hinčru lom již Htaly

polí vodou karbolovouf

petrolejem a p popraňování vápnem

aírou a j zflHtává hoz výsledku Také

kopáni příkopAy a zaoráváni obili

hmyzem napadeného minulo ho cílem

ježto hmyz vypuzený z jednoho pole

přcHel na pole HOUHcdní jež by jinak

bylo anad zfiatalo od nčho UHetřeno#

Podřezal ti krk Dne 6 června

po 0 bodinč večer nalezena byla za

dřevčným pažením ti OMannkýcb

hřbitov A v tratolišti krve a a proříz-

nutým krkem mrtvola muže který
držel křečovité břitvu v ruce V

ncHťHHtníku poznán Joaef Šlechta

30letý knihkupecký z KoHtelce

Zoufal hí nánledkom nezhojitelné
nemoci

roláry na venkovt V aobotu

dne 3 Června ve 3 hod ráno vypukl
v Klatovech na Příkopech oheň jež
zničil 6 malých domkA a 2 atodoly
Skoda páčí ae na 5000 zl Téměř
víichni pohořeli jaou pojiStčni —

V airkárně v Nová Hutiu Vimperka

iiibursko-Am- er akciová paropl spol
ho tehdy taká dobrodruh K Smetana

t Vranova v Čechách který Poláka

Wolkownkčho úkladnř zavraždil a o

iku prokouří a proHňupe ho detifi zl

227118'— a připadá na jednoho

obyvatele prAmčruo ročná zl 348

V Čechách utratí hm dennfi za tabák

a doutníky zl 59G85'— a připadá
na jednoho obyvatele ročrtč zl 373
Pan finanční miuUlr mAže býti z

této horlivoHti mužského obyvatel
tva potČSen

Parni mlýn vytiořel V úterý C

června o pAl 1 ho linč polední vyho-
řel ve žďáreckém zámku první parní

mlýn moravHký Oskara Ilellera až

do základu i a obydelním stavením

Mlýn byl na 05000 zl pojiStřn
Příčina ohni není zuáma

Do pokladny Ůstř Matice školské

bylo v mČHÍci květnu vloženo pouze

8438 zl 00 kr kdežto vydání činí

15573x1 58kr takže nedoHtalo se a

z kmenového majetku uhraženo

7134zl COkr Tak veliký schodek

v jediném mČHÍci Matice již po dlou-

hý čn nemčla Míatnl odbory od-

vedly v květnu 2120zl 47kr darA

aloženo bylo 44141 38kr zvýšených

přÍHpčvkA od olenft živnostenakých
087zl 50 kr pohledávek uplaceno
3l4zl Olkr za občtiny 102zl 30kr

kromá jiných příjmfl drobnčjňích

Naproti tomu vydáno ca Školy
12-40- 1

zl 85 kr na aprávu 1250 zl 78

kr na nemovitoHti 700 zl 73 kr

ťiHk občtin 228 zl 90 kr vČHtnik 74

zl 05 kr _ V pčtij prošlých mčat-cíc- h

r 1803 činí vfiechen příjem
Úatř Matice školská 01533 zl 52 k

vydáni 70008 zl 88 kr Jeví e tedy
achodek 14b75 zl 40 kr Vyzývá-m- o

všechny každého kdo jen

nevyhnutelnou potřebu pAHobenl

matičného uznává aby v příapfvánl
a po připadá i ve sbírání neustával

Na přičinění a horlivosti naši záleží

aby náš přední podnik národní v

tčžkém zápasu avém proti odpArcAm

přirozené výchovy 1 dále jako doaud

vítězil!

Zastujdtdttoo mfsta Poličky
uvnitř hradeb zamítlo jednohlasná
návrh na poatavenl alavobrány a

uvítáni biskupa Brynycha Vida

jak ČechAm vytřel zrak tak že jej

poznávají v jeho vlaatnl podobá

poníže oloupil načež vrátil ho do

OPřoplavTa1 ceny: a "

Evropy Zdržoval ae nSjaký ča

[rolodfch expreRnfch nejryelilejfif Jfzda pFs moře ra přt dní 2t liod Paříži a v jiných mfatech v Kvropí
až ho konečné vrátil do avé vlanti

Hamburku do New Yorku pouze K)(X)

parolodích pravidelných 12750 Zde dopuatil ho zločinu veřejného
náailí uraženi cíaaře a členft cfaařaképarolodích Union linie MM

rodiny hvl zatčen a loni 6 dubnaparolodích lialtické linie tl00
parolodích ItiiltlmorHké Hule 12500

Ohledně přeplavu hhiHte se u
odsouzen na dobu tři rok A do tčžkiV

ho žaláře který treat ai odbývá v

treatnici na ['ankráci Před nijaCdlBUIlG-AMERICA- N LINE
kou dobou tčžce ho roznemohl a by

125 LnSalle 8t dodán do trCHtnickd nemocnice kde87 liroadway
N KW YOKK

gtimráliit dfaduviijr

lUf iiottl CHICAGO
atav juho atále ho zhorSujo Seznav

že na vyhojení nelzo více ani porny"
fliditel ha oddčlení

VoHiíťka 37 liroadway New Vork
} 'T íh-t- i zavolal ni pondolí dne 5 června

I
"V

'

'

lir

dozorce nemocnice p Chramoatu

vyznal ne mu že zavraždil a oloupí
Poláka Wolkowakého v Pennaylva

í ÍPERRY BROTHERS & CO1
HIM

nti že Olkowxki byl nevinnč odnou-ze- n

a úpí v žaláři v treatmet v Pitta-burg- u

Dozorce oznámil přiznáni
toto hned aprávfi treatnice načež k

lAžku tčžce onemocnělého 2"Ietťho

yt KOtniHHionan pro pronej nnnjua

i neznámo priomyvypukl 30 květ
loupežného vraha povolán adjunkt

íS lit a 113 Exchange Biďg - Union Stockyards
v South Omaha JVefr

'{ t § t ni i tii_i_

a uHilovnym pria
treatnice p Moučka jenž aepaal na nfm aBiAftm lrLi

Uotacy pmemní loopoviuame ocnoiae a ncouKiauiw základfi přiznáni vraha protokol a nejen vótAí Čáať továrny nibrž i

zpravil o přiznáni tomto neprodlená ohrožená domy aouaednl — V obci

telegraficky rakouako-nberské- ho Lidni a Chomutova vypukl v uae- -
41 pottoa ab Hcíoky po4áat ObJdákr kpi obytk k li b

( Ooofaiai ivlUtnl potornoatl4t pMiI


