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KI4rn nalezla r plamenech umrt

OletA hluchá a tmrtačena iebraika
{ Lilingovi kteri bydlela v pod

trovl a Jednoho pohořelého V pla
aenech tahynuly také dva kuny ve--

lovébo dobytka Skoda jkU no na

500 zl a pohořelí Jmou pojiítfní na

600 tl — V noci a 11 ta 12 dub

kolem 2 h vypukl v KadottnS obeů

tniéil v krátké dobfi ataveni tří

omUřo: P liabičky F Svobody a

(Ludvíka U tohoto byl v pod

4mu A Kváča jehož cel okrovný

hajetek fovdíž padl za "bťť ehoub

limu íivlu 1'řífina není blíže

n&mou okoliiOHti tomu víak naevřd- -

jjf že bylo asi založeno Hned v

rvnícb hodinách po uhašení požáru

održel radctínNk ataronta p Ejem
zl ae 24doavi aby je mezi ubožá

Í0 kteříž neňtČHtím ohnň o Hvftj

připraveni byli rozdčlil

V Praze zemřel podělil nemocí

MUDr Steffal magiater porodnic-- í

řádný prof deskriptivní anato-- i

ie na £eské fakultě lékařské clen

puiebnícb komusi pro kandidáty
jirofeatiury na Školách středních atd
h 53 roce fíku avého

I Vražila a tebeoraSJa milenců Ve

(vinařském dcruku u Dubé byly dne

I dubna nalezeny mrtvoly Slletého
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: Racio u Roudnice a jeho milenky
A Moravcové z Vrbic u Podébrad

Wedle mrtvol nalezen revolver Co

rnilence přimélo k zoufalému činu

iení známo

Soudní prohlídka v redakci Ndr

o redakce N L soud ní komise z&

''ažejícíi yietřujícfho eoudce pana

JftjunkU Barnaše lapiaovatele p dr

[laváčka pol ořadníka a uniformo--

Raného strážníka aby v místnostech
h dakčních vykonala prohlídku Od- -

1'ovědnému rod Nér Listft doručen

i
1 následujici úfadní rozkaz: Ad

v ÍMa ' O p 'ř
r lř#tftfř i l't l!rn4# t b

(
i f kťr!4H oprtflnlti f

takt

if řfMí Ifi f j ktr4 J ř il
i risWen Mťyl

ttná lhÍ"i {j Ni h l t"lll
4)ff drali v 'rM tyt ttvnt

1 1 ffcé t lny m ?0O'j l'tjf pri
"t4l k NlnlkHf #řH Mlff
kvtna iltf4 ď Vtthf I VMfi

ft' ja r 17 i! ltlíi fi

ot#Jiffn Hittn mleti nt Žilkoví

uapofadina tUn SoJ jhi t

ř'íini v mMnNlr} iVd vtgitW
I o tit voJnkiié#ttrtt tt Aetav

v IVtrohr M X!tini iaUjn

MíkifoT nl Mf rjicimn urt(4n
Im4lkr Kornmkh r ruk4

řtrnfřri ffíflii troij nt iVlro

hřlu jni fiírutiisjp I uWrn

iliiil!lo itolíčiihi inřit iJJo

lm n4ro lním tkolitn n4v dtt
Kornrnkbo

ROZHEJPRÍVy

Ke lúiHiiikocjm tUtenotUtn v Jit
liíí Hdotýk4 N Vrernj KoSfuiko

prvý před ato lety poviiml ai obec
ného [loUkého lidu a v}zval j-- j ku

bájeni vUxti Do té doby uMi
právo Tolnku apravovati jen Šlechta

jež také vojennkou alužbu za avfl

privilej povalovala KofaAko po--
taviv polnké aedláky do Siku vyrna
nil je tím z pokořujícího etavu A t
tom právé tkví hlavní jeho zásluha

že vrátil polnkému oedláku lidukou

dftatojnosr o kterou jej připravila
Šlechta Koíťuíko byl původu rua- -
kóbo což (toUké listy zaml5ují

I'vlnl zbrojmistr baron !Shrnfcld
na banketu pořádaném na počest
nově zvoleného primátora Velk-o-
Vídné pronesl připitek jehož ray
slenka soustředěna byla v tom že

armáda a občanstvem chce a bude

spolupůsobit! k obraně dosavadního

společenského řádu Opposiéní listy
vídenské r&zně sice vrok tento vy

kládají proti autoru jeho útočí vsak
bezohledně Posl dr Lueger ozná-

mit že výroku zmíněného dotkne ae
i při podrobné rozpočtové debatě v

říšské radě

Odsouzen pro zemězrddu 2fa
Korsice vychází list La Corse kte

rýž neustal hlásati stále odtržení

Korsiky od Francie aprohlásení sa

mostatnosti její nedávno přinesl
přímé a neobyčejně vášnivé vyzvání

aby lid postavil ae proti bodákům

francouzským a aby násilně setřásl

jbo tyranie francouzské Tyto dny
odsouzen byl redaktor toho listu

francouzským soudem do žaláře na

tři teta

Řecký mim Athénský dopisová- -

tel Moskev Vědomostí oznamuje
že v řeckém sněmu jako poslanci
zasedají někteří vůdcové loupežníku
Jsou to mimo jiné občané Hadliga-k-i

a Gianži prvý a nich je poslán
cem za město írikau adrubýza
selský okres Kolobakí Oba tito

poslanci jsou doma náčelníky dosti

výnosného průmyslu jejž založili na

dosti Širokých základech pod jich
komandem stojí th loupežné bandy
které se potulují po horách a odtud

přepadají pokojné poutníky Bandy

tyto mají pravidelnou organisaci a

pouélějí strach na pokojné obyvatele
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rotní mi lUlnont hromadnými
náviUvaitl staré vtti I ohttttfml
přímil k v f I ý rn Í řljřky vím
přpdnfrn natím fxtnikArti národním

C#ský fivsl v Arnriei m'dititni

je va zdrát ý stAJ orginUmus silu

a volné pft ty avé nové vltl a stává
m tak rbíiýiii iíii(4vj při tom

přece čeikýin n4rodnA uřduiiřiym
Ji! toni uěinln potu aby proto
i v AnxTÍce práce pro ri4rolopino(t

výstavu organisovala ale k pravému

n4rodopiftiiéfnu ruchu za iM'eanpm

došlo teprve v těchto dnech Ná

rodní výbor našich zámořských kra-jan-

vydat těmto dokladné provolá--

ni v neml zároveň naznačeno

všechno čeho národopis českoslo-vansk- ý

od amerických kolonií poža

duje O styk a srozumění výstavní
ho výboru a komitétem americkým

jenž se již ustanovil zasloužil su
t i

nemaio zdejší americky konsul p

Karel jehož vřelý připiš o zdejších

národopisných přípravách a nájem

poměru k Čechům americkým oti

štěn byl asi před 14 dny v ameri

ckém 'Národu" í v jiných listech

jež již teď celé sloupce naší výstavě

věnují Svým americkým bratřím

nemůžeme při tom odepříti uznání

že v otázkách všeobecné národních
— jakou i veliký podnik národopi

sný je — dovedou se přea vnitřni

neshody svých stran spojití ke svor-

né a vědomé práci Koncem března

svolal výbor plzeňského "Sokola" v

Chicagu schfizi v níž o dotyčných

přípravách rokováno a jíž se zúčast-

nil i tajemník spolku pro zvláštní

obeslání výstavy americkými katolí

ky Zvlášť činný jest v ohledu tom

pan Jan Spěvák v Chicagu jenž prá
vě zaslal pražskému výkonnému vý

boru podrobný návrh dle něhož lze

koloniaaai našich krajanu za oceánem
- po případě i řadou samostatných

staveb — znamenitě znázorniti Dle

zpráv z Ameriky docházejících je

tam v&beo práce o přípravách náro-

dopisných znamenitě organisována
uvážíme-l- i pak že dle všeho dosa

vadního lze od krajanu našich oče-

kávali i skvělou hmotnou podporu

příáií výstavě uznáme že třeba již
teď součinnost Ameriky na výstavě

národopisné sledovati se zájmem na-

prostým" — Tolik Národní Listy

Podotýkáme k tomu že asi v re

dakci Nár Listu nečtou list pana
Jonáše kde by marně hledal slůvka

národopisné výstavě neb jiném
národním podniku Též nepochybně
bude správa výstavy sklamána v

očekávání budov p Spěváčkem na

vržených a té podpory peněžité kte-

réž by výstiva od americké větve
Čechu dostati měla — ale pocbvbu-jem- e

že dostane

Iiacklen'8 Arnlra Malve
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Mni tthýrm a VtHhradrn% }td
m mu ftatk mí(okr4l Abbtt

pi4 a drr aultánovfrb

t'kutnnřřii iktuh toho sti Jrny
byly by ovlírn pletky Anglianlv
ktM by Albi íf-o-l arci rieni

přítelem artgtíckí okkupace Kjrpta
vídMl ti! raduji vSude jítid-

- nt-ll- i na

trftnu fgjrptkfi
'Akitdnl my i!tuky nová iUbnl

opravy v IUkounku m v podutatě

ai násUdující Na Dfpravedlivém

nynřjJfm volebním řádu nemíní se

ničeho TrfJy privilegované zůsta

nou dále ve svých výsadách bud

vsak k nynf jilm třídám přidána je--
5l6 jedna třída V této třidě k vol

bě oprávnfn bude každý svéprávoý

rakouský státní občan který překro-

čil 34 rok věku avého který není

zbaven práva volebního pro trestní

přestupky který před vypsáním vo

leb po 0 rnesfeu bydlil ve volebním

okresu a který buď: a) a úspěchem
absolvoval veřejné neb práva veřej
nosti požívající tuzemské vyšší

gymnasium vyšší reálku nebo jiný
ústav který jost dle § 25 branného

zákona ze dne 11 dubna 1889 ř z č

41 v té příčině rovnoceným neb b)
dosáhl výhody jednoroční služby vo-

jenské ve vojště a zemské obraně

neb c) obsolvoval a úspěchem ně-

kterou Školu průmyslovou jejíž vy-

svědčení dle § 14 řádu živnostenské-

ho ve smyslu zákona ze dne 15 břez

1883 ř z 5 39 nabražuje oprávně-

nost k živnosti řemeslné nebo d)
absolvoval některou hospodářskou
školu kterou stát neb země vydržu-

je či podporuje nebo e) kdo dle

§ 11 zák ze dne 30 března 1888 ř z

6 33 byl nepřetržité aspoň po 2 roky

povinným členem některé nemocen-

ské pokladny V Čechách zřízeno

bude 7 volebních okresů obcí ven-

kovských a 3 volební okresy městské

v Haliči 9 okresu obci venkovských
a jeden okres obcí městských v

Rakousích pod Kmží jeden volební

okres venkovský a 1 městský na

Moravě 1 venkovský a 1 městský

vždy každý okres a 1 poslancem

KráloTKtvt Point clT Ko&lčlunl

IVIIlě v riwi Í3 llIHlUlitA

Čechy 5808858 10

Morava 2294034 4

Slezko 670573 1

Dalmácie 622028 1

Halič 6555415 10

D Rakousy 26304 36 4

HRakousy 780035 1

Solnohrady 171926 1

Štýrsko 1270065 1

Korutany 357291 1

Krajina 496694 1

Bukovina 643047 1

Tyroly 802810 2

Vorarlbcrg 115040 1

Istrie 308980 1

Oorice 219150 1

Terst 155471 1

13708002 43
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Z Trahy do Chicago
41 M

7 Tisku „ 41M1

'íjh Hlrakonlc „ 41V)

Z IUlnlc do „ 4110

Z Kutné Hory „ 41 V)

Z rurdubic „ 4V77
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za nejlevnějši poplatek

ř iArn oUvř-t- i v dtU od I do 11 h rlno
Idra pxétovntt

j j iiA-viaivrc-

Room No Si ilt K Van JJuren tl
Chloaifo lila

w Lkn Sborf A MlebUiio HooO-ar-

a B D-- t Boom M
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l"t pokliJdiín za Jeden z ncJIcpSích léku
doby On čistí krev olinovuje sílu

řlvdlnf vyptizujo nemoc z tčla uvitdřjc
veškeré orjfiíny v dobrý a pravidelný břh

Ik Jest připraven z více než iHecti roz

ličných součástek blavné rostlinných a
znftm a uivAn jio více nez sto let

Hyl s velikým dspěcbetn uHvín ve vSecb
nemocích zejména tfch které mají pfi- -

vod v krvi a pokaženém žnludku Jitko:
ziícpa ne7flživiiOKt neduživé a nervosnl
bídení h)ay Interní neduhy nemoci

Žluřní žloutenka rlieumntintn špatné
trdvení dnu dyspensia tnsemnlce rfiži

řkrkavky neuralgie mrazení a horečku
vounatelnoKt Iilavy bolení občasné uhry-vřed- y

vyrážka skorfule boule stu
HOmoko není patentním lékem nniž se
u lékArníkn prodiivd avňak muži a ženy
kteří ním byli vyléřeni z vdřřnoHtl k ló

kafi a s přáním posloužit svým spolull- -

dem zastítvají místo Jednatelské a umoS

Bují tím aby i vzdáleným nemocným
mohlo býtl poslouženo Jest to nevyhnu-
telný domácí lék zejména v místech
vzdálených od lékuíft a lékiirníkfi llc
tento nelze obdržet! od lékiirníkA nýbrl
pouzo u místních Jednatelů

Není-- ve vaSem okolí žádného jedna-
tele pro dra Pcterse Iíolioko" můžete
Jo obdržet! — 13 lahviček po 83c t na
zkoušku — poňiete-1- ! 1300 přímo na maji-
tele Této nabídky mftže Ion Jedna a ta
aamá osoba pouze pro Jednou použiti

Dr Tetcr Fahrney
112-- U4 S Hoyne A v Chicago Hl

Milovníkům střelby a hudby
Přiví vvdil jMm dvít pikni llliutrovn onní- -

ky totll Jeden ibranl atřalnýcli drahý ocnnlk

hudebních ninlrojd Dl tiolito c nnlkl mil
lobi kuld vybraU oo potřpbujii úiilným dn

i obdrit poetlvi iboil u poctiví p--

Kuldímn kdo tl př-]- a mu i dptln polin
eonníkv oohotnl zdrm

1- 0-) 31 J PítMYL
498 llalHtealStunoa(ro m

Zdraví sila život

JU U nemocni tUb( n b mIU

imah i patontovMit lék ktsrl lenUbn]! ?- -

oplvHjl iouiitva UIB'a po ulehl § ollltu hlřo
Bel dMvo ni doftmSU ! jeden i tmílcli h

plel klerý vím lrvl vyléřl vrátí lita
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