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a {%trno jit co alyiímo o

vyrhov4it( a co vidíme ve ikoUch

amerických Jako rom5n klima
tíckó vytvořují v Americe f phutě
tovalce nový tjev fysickou I

mravní přírodou dávajíce vinik
Uměř novému plemeni lak i ve

ikolich bije ve víem do oií duch
a am(r ryte americký od evrop-kéb- o

n4padn6 no liilcí Také o

amerických Itdesnicích mnohé
ccHtovatel vypráví Dvě

mapy a dovét vyobrazení poutavé
a poučné líčení vhodné doplňují
Cena iei'tu 30 kr

Generál Qurko pH ivém odchodu

na odpočinek byl povýAen na "gene-

rála polního marAálka" llodnoitt

tuto prý v U nuku zavedl Petr Veliký

a za dobo 103 let co trvá bylo v

Huaku pouze 63 vojevftdcfl kterým

ji panovníci udčlili V tomto století

bylo pouze 13 rtiHkých vojevůdců

jmenováno polními maršálky: za

Alexandra I — 4 za Mikuláío I —

4 za Alexandra II — 4 za Alex-

andra III nikdo a Gurko je třináctý
VýSe stojí pouzo hoduoHt generaliu
nimft kteří byli v Kuňku pouze tři:

Menfiikov vévoda Limburský a Su

varov Za Alexandra II po válce

turecké byli za polní marSálky pový
Soni veliká knížata Nikolaj Nikola

jevió atarSí a Michal Nikolajevič

jeden za to le zdárné dokonal kam

pan na evropttkém druhý na roalo--

aHijokím bojiMti Ze všech ataráích

vojevůdců kteří jnou jcStfi živi si

dobyl nejvétštch zánlub I V Garko

Generálové Jíadecky Totlebvn a

Loria Melikov umřeli O (íurkovi
motno říci že prvý zahájil kampaň
za Dunajem Brzy po přepraví ar

mády přea tuto řeku Gurko v čele

před voje provedl amčlé tažení za

Halkán jež bylo nastaveno teprve po

krutých bojích a obou Z:gor Sulej
manem paSou jod jehož prapory
byly za tím účelem aoutreIAnT ve- -

íkeré atly Turecka v Evropé i Asií

Skvřló vítčxatví lehol Uurko dobyl
u Horního Dubňáku znavně přiapelo
k páilii 1'levna V mřuíci prosinci
1877 Gurko podnikl obtížný pťechod
pětidenní přea IUlkán a na to jnko
náčelník tápadního aboiu porazil na
hlavu armádu Hilejmana paíe po
třídenním boji v okolí Plovdiva rn

tímto byly zakončeny nej-

důležitěji udaloau na boiili IVi

viech těchto válečných podnicích
Gurko vyznamenal velkým talen-

tem chrabrostí a ohromnou energií

JStjtlnrU Manická památky íttké
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hemocníoi i d 9 lio lm r4n it-oí-
ř

do S dpii!lh itráv II m

fnorip přiil fcfttffii t hodiny a

řiihl i%tfihi přdtř)0ii
fclfe pfd4t4V(l Vt$ řl}ll!ř
plynárnf klcřýl vyal4n byl aby i
řl#řil ptyMi4 tím přoble lnul au

prý todtV' na urnki"! p! rtu i

f4liJ f'ře'favetrt4 ojitíitfítl ffiu

la Vm v ťw řijlipž{frf pořádku
htMiá lf l tn najmfil i4pi h

po svítiplynu rlíéři iifiti a Ja ytn
bií Ika proto (hyieVm by byli Ne

dijt S olbjfťm líluťl ft'lfřitl
projevil iiMiiAíiiý přáni aby 6íly t

plyn př# Holeny byly an prý společ-

nost plyn4řnl n

plyn1 tahledem'

roiinnotl (íntavit snliUi is-

my Ml rinílomi bylo vyhoveno a

po níinífil a iiťk tlikí pon4mek im-tn4-

se pnrrmčel Místo Opuitenl
nemocníc odi-břs- l se ale do lopírny
kdel inlínýrovi inovu co Inlpeklor
se představil a vypůjčiv sl lucernlč-k- u

ihned a prohlblkou plynovodu

tapočal Prolezl celou budovu id

sklepa at po! střechu a teprvé po 3

hodině "prohlídkou" avou hotov

byl a budovu opustil Krátce na to

páter Dsxai ber vstoupil do své J lí-

hy a otuvřev psací svůj stolek k ne

malému překvapení shledal le vel-

ká tobolka v níž úspory avé uloženy
mři jest ta tam a ihned krádež po
licii oznámil Z popisu neznámého

dlouhoprsťáka přiála policie k tomu

náhledu a přesvédčení ie zlodéj ten-

to jest čtvrtým členem bandy kteráž
více krádeží v poslední době vméstě
naíem provedla a jejími posledním
kouskem okradení hostů v hotelích
Paxton a Miliard bylo— Vzdor pil-

nému pátrání nepodařilo ae posud
smělému lupiči na stopu přijití
— Ve čtvrtek po 2 hod ranní

udal se na 48 a Cuming ulici osu

dný požár při čemž paní Charlei A

Thiemanová v plamenech bídně za-

hynula manžel její však tčžoe popá- -

len a zároveň bkokem z druhého

poschodí těžce poraněn tak že o

zachování jeho při Životě se pochy-

buje Thicraan jeHt hostioHkým a

bydlí nad hostincem a kterak oheň

vzniknul jest pron záhadou Požár

spoiorován byl v 2:30 a když houho-d- ó

záři probuzeni byli uviděli právě
TLiemana oknem vynkočiti Vzdor

tomu že třžce popálen byl a nohu v

kyčli zlomenou měl neztratil přec
duchapřítomnost a prvního souseda

kterýž k nřmu přiběhnul úpěnlivě o

záchránění manželky Žádal Leč

veškerá pomoc byla tu marnou So-

tva že totil žebřík na druhé straně k

oknu přistaven vyrazily plameny i

tuto ven a v několika minutách bvla

celá budova jedinkou spoustou smu-lí- n

Hasiči kteří mezi tím k požá
rovišli se doHtaviiinemčli již ničeho

jiného na práci než dohořlvající

trotiky zaliti Mrtvola nebohé ženy
hrozně spálená nalezena byla dopo-

ledne ve klopě kamž po proboření

stropů byla propadla Thieman do--
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rakopisft jo vynví-tlivk- o

voní a Ufiklmhiu hiliiá-k- o jich
25 kvítna '00 v Mni Tři Jul Kokol v

BnknUy ralirnujt rin!'(JoJlc( nitf

RokopU Králiuhontký — Žiti") HIo) (v

Vll — Jartituir k iioiUf —

tbtboB — JI' i" — tftíe — Opnitioi

KakopU Zfl('llollorkj — IUifi "Llboélo toad"
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pffdacda

stí do po('liOtll holejšího Uk U tkhj
celé prvé patro v jadínkem plameni
s natexalo Vzdor tomu le lhnl
znamení poplašné dáno bylo a hasiči

rychle na mMo se dostavili rozšířily
s plameny přen na poschodí hořejší
tak le aby rozšíření sn plamenů na

budovy souedr( zabráněno bylo na

pornoo hasičský sbor i jatek Ilam- -

mondovch povolán býtí musel —

Z restaurace rozšířily se plameny na

hernu kterýž by málem

býval dýmem zadušen jakož i na ob

chod čalounický a barvířský J Don

novant a veškery pokusy na útlume

ní plamenů byly marnými Hylo to

jil po třetí co během minulých tří
roků v budové této požár vypuknul
a d!o výroku maršála požárního jest
dobře že harabina ta konečné v

prach a popel obrácena byla
— V úterním zasedání nové rady

městské oznámeny byly předsedou

Kdwardsem výbory rady městské a

dlužno doznati ie nás radní Kment

i druhé wardy odnesl si při tom vý-

bory riedi nejlepšf tož aspoň z těch

nejlepšícb Jmenován byl totiž před-

sedou výboru na svahy a svážení

mimo čehož jest členem výboru na

ulice uličky a boulevardy jakož i

členem výboru policejního — Prvou
věcí kteráž nové radě k rozhodnutí

předložena bylo veto mayorovo kte

rýmž vetováno bylo povolení obnosu

11240004 jakožto nájemné zdejší
vodárně z hydrantů za posledních d

měrdců veto opodstatněno bylo tím

že společností vodárenskou není po-

skytováno mfstu takové služby v

pádu požáru jakáž smlouvou zaručo-

vána jest což dokazováno jest celou

řadou požárů při nichž tlak vodní

nebyl takovým k jakémuž společnost
zavázána byla Po delším roko-

vání během kteréhož zbytek bůdler-sk- ó

kliky kteráž zvyklou byla povo-lovat- i

vodárně a plynárně vše na co

korporace tyto jen si vzpomenuly
namítal že obnos dotyčný povolen

býti musí pakli město se soudem

spolkovým v jebožto právomocnosti

nyní vodárna se nalézá do sporu

přijití nechce veto mayorovo slušuou

většinou schváleno

— Po třech letech zasedati bude

zase jedenkráte v městě naSera velká

porota a sice svolána byla ve čtvrtek

pro únorové zasedání krajského sou-

du Svoláni velké poráty podepsáno

jest všemi soudci soudu krajského a

výjimkou soudce Ilopewella kterýž

přítomně mimo mČBta se nalézá K

vylosování velké poroty přikročeno
hud okresními komisary nejspíše T

sobotu Proě velká porota svolána
i

jest nebylo dosud od soudců ozná

meno mú se aie za 10 ze a um ve

značné míře poslední odhalení karba-ntk- ů

South omažských a jich ochran

ců co činili má

— Za zametání ulio našich v mě-

síci prosinci zaplaceno městem cel-

kem $84763

DESKA riVOVARNICKA SPOL

VJiný to ryze úHký iv)ar v Chicago nabízí ctčnýra krajaníira a zejména
I1 hottiiiHkým vo Spojených Státech ve velkém
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