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Z ČESKÝCH VLASTI

1h h $ji% rtrthij Tesaři Jan Ka

7'tlrjjrttfitlnt hudibnlrh not —

Velmi njímivá rptávi ďcUl i
fífmí Teíegrsínl AMník !emtřlo

♦ kljl poprvé v prvním
Hnihf vytla m avlmi uvl4n byla
nMným tUk#m proti nlmul
jaly m nřktřré" loj (UtnnUnm Zvláštní nabídka f

ťHpvnvy U píwli vhmiií luwUUy

$1
it fcřssn vlněné obleky J#! rnijlten'! U1' a UM obleky! f

Jtl obyěejfiS prolávim pi 1fif f
l'iP(ř t# polkejt — 7 A na Jedněch a l na druhých

částka i liUliř mU# přecu k velký řoí lll pnob(el# J
Xe(lrintfa( pěl rriiíft mu nl cena dřlvejíl a ?fif o ftMS
hysts (iitisíti m lakoví rddeky plitíli Jind vbe ěitií dohromidf
♦ lfio Obleky tyto Ju ilvouřalové s avíllho nb Imavíbni I

chsviotu

Obleky it 1140 bývaly div t% i A0 a jaou lak M r
Jsko í byřeJnA obleky po M A( Máma těl dvouřadové obl?t v

V

v trjih barvách cerníbo a modrého rhiotu i
l i

Jsou velmi laciné a vydr#) ťl
Pispěíti sl jej tiková rddeky potřebujete-

- Přolioclié
stáří od i do 1 1 let

#yko!#m Pii Jdnlfr h jfdnánf h

byla laké ÍVwpíiUva nkftikr4f
folAns pfV rampu pídlMUnm Jhftl
MkJfi kot#m řl okřikováním noru
il Pani řknářov4 lahřrtiiU byl

kl)mi proj#vy hUvn po t

třttím kljr JI podán byla n j#vUtí
dm vavřfnovýib vřnrft kjtif#

Mimo to ďta:! )lf] j řl n
hájením d i jsjť utt Utn
by lUynlw toAlhn dílnirlvi 9 t

přirnriýrfi !ovrnfm odVfdl ji
vi-hk- f vínofl vavřínový mrnýml
aťihimi a a n4pim: '$tvtutm%nt
#tf ft# nmlkjni tÍ dílníťtvo'
v#re tnto fní Hk)ttkltt na J#
viíU px!4n nbyl Vřnc- - 11 na J

viltl dontila b) fy ir-- výboru výrob
filho spolku fl pfkřoilho aťidfnl
tv 'nkýrlt ěídkýrh

lf)ol rwitaníbo v (boru ( t%n{

MřfkyíM a od ttilfhtft t

kých N'a Mný a řifímavý podmk
pitdravoval pan! Sklenářovou kdy!
Jí na Jvii byly ilnc podávány
I rojvy tyt opakovaly se inon a

movu d#tkřát tnul býti opona
i IfíJřna at ani potlesk ne

ustal aí ul byl silni promíc lián od

rem I lolí i t nktrrýth míst v

parterru Projfvy tyto ustaly skoro

fi4hle relwf policejní komísiř opu
stil sladlo v přUemí a vysel ven

Zatím se vsak lil na první galerií
událo zatčení pří tk'ku Jenž od

tamlud tolil zněl nejdéle byl tajným

policejním zřízencem zadrlen Jeden
muž a odveden do cotiloirfl kdež
vak fekal lil polícHní komisař

Zpráva o tomto zatčení pronikla z&

by i Jo Jinýcli uít hl'distř kdež
vzbudila všeobecné vzrušení

RUZNE_ZPRAVY

Jťťi Věrnou Joru přibudou za m--
rllouho ruStí důstojnicí aby Černé

Hořa eorganisovali stálé vojsko a

byli spojkou mezi ním a luskou ar-

mádou Náklad na tuto reformu

určil prý car Alexandr III ve své

závěti Slálá černohorská armáda

bude se prý skládati t 12 praporu po
000 mužích Praporr 'v budou roz

položeny po hranicích VSecky čer- -

nohorskó vojsko vystřídá prý se ve

službě v stálém vojště aby opatřilo
si jeho výcvik což je potřebno a dli

ležito zvládtě pro vzdělání dustoj
niku
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WAHDEK HU8IIXELL k GLFSSNER ti-- '

X H~ Mluví ao zde česky J

Otevřeno do 8 hodin — V aolnitu do 10

Tho Now Champion

4 f t v

- TrVl

AIU I HKÍ diťthbrU umístni-n- ý

nyní Mihu byl n duly přljil
'níiit-třei- ii § demoiiirovl mu

vfkj vynAfoí klerik přeřAÍ-- i p te

tee(řfii hudební noty Tdomla lý

telegrafní Ařalník Jnl aim Jt
horlil f ni milovníkem lni lby labývá
Jíl po dělil ďdi roiliiiním to

boto problému porno I ivláltnl !

cdy Ministr rxlkácal přoikoumání
jeho vyn4feii ivláitní komisi

HinKo a Nhni — IlasovA nebyli

plllil pMÍ4#J %n tím I ndesítf
Nímcl vyprtvili dputa i k !ímr
kfívf ani ab'i Simarkotou aby
Nfmr-- I l!ed'lí kořititl 1 rusko
přiteUtví a varovali # Jí h nepli-leUtv- í

ani poIéii tím Is v kraji b

tcl rU U h ll(ik k l N7m i Jil
jko stiřM nebo fiotřjií k'lnnist

revyprtvili sire ď Frí lří brub#
vU'iní Miy al i to v kosteiícb

a modlitebnách svých vtpornínaH ia
kladiteU státní Jednoty německé a

viývali líoba aby upevnil na veky
dtlo l!ifnf k'vo "HuskoU Hlovo"

pli k slovftm líísrnarkotýrn povř

dnm ol'ské deputacií 1'roč pak
by sw Nrnd nyní Huškem přeli a

přivol&vati ijevnou rottrlku s nim

kdy] i tak be sp)ru a války v přá-telstv- i

v#dou celý pochod na ruskou

zemi a mlrnm fpflsobcm dobývaji
na n is pří německé hranici Jedné
naíí g jbrnie za druho-- j kdyl v čel-

ných brolurácbtraktátcch novinách

ano i v ''učených spisech otevřeně

hlisnjí Je ony gubernie musejí nám

býti vyrvány a k Německu připoje-

ny? Proč se hádati proč přeruAovati

přátelství a zoítřovati prncry kdyl
i tak ničeho neděláme proti německé-m- u

dobyvatelovi? Vždyť u nús v

zápndních a povislanských guber
niícb je celá Oermanie jež tam objí
má již desítky tisíc čtverečních verst
a kde už nyní počítá se na milion
Něracft Mírné dobývání jde dále a

Německo každým rokem více se na
ruské pftdfi zabezpečuje pro nřípad
války My se tomu neprotivíme —

proč bychom porušovali Fáleltvf?
Němci jiou tak chytří a praktičtí že

si nás a krku nesetřeHOU pokud jim
je naše přátelství prospéřno a po
třebno

Petry Dtvls' PalD-Kli- lr jost príti Um pfe4 -
miť-r- a J- - hoi Uk tnoobokráU uputt-b- l - it
domácacxU as CMtácb uueb H lam Mijt
Je) vidy jiH roo

HEAVY w

NťjjednotluHŇÍ a nej-lep- ií

Gnlopový

vazaí

kdy zholovony

obchodnífl k prrxlpjl fřehto atrojů
Pro katalog ceny a o jednatelství

Mak it#i t Jan Kulf %k ivant
Kobankoie' oba I ínítoK li n Nýř
aka mH o ! d4vnt ]l! prm řmA
přlSíny 4btk nt Jana fWata kl

h#i itmstnlní lil v iMpollie feh

tHit ill Jr vhodné přllelitostl

p'i ní! t
jr m mi konsn vymstili

A ď'čfcli toho Ki bolí hod
t f t 1

iiaonotni inu ii m m fittm si

na íVmíi po jo hod vefl al j
ďnvt f hotinr# IVdil flfrtt Ii4d- -

fcu Jl briy amlnila # v rvačku

vlukni IM t
jf

1 1 v domoví m4

mí rva'l fjriitni přel FneMtew

lei třir-- i ? rk II ntoii poJi

mattkjmi Nímfi pN rvaěhá h hlav

ftf aloha přij a l ijfJířti lĎtfikř!
tvoUnt ihraft padnfjif KnW:(né
ťtil počkali ti Ka#rtt Mlikr

Cihamfikti 4M (k ít i yo (to fo

f'ařt ll#rf oMrJt n kolik rir
třif iíil u ITíl KdbiA

ko4 fwl ií! !míi Jkf ty # nio

B!řin r4ftf tnrt K lu ho

tiwWfž KM'kov4 íílfffii
OMloni k okr aoiijit Rýrkmu
cxlkaii jo knn2rnra jře!Wlním
lícení il l4ni hnJou krJkémrj nou

mnohokr4tj trt-ntan- tulák tirhrt

2ltý l!ř Njnf tj! vo Tvcftřováni

pro řříjné fiiilí

J)lný ěin iUence Obchodník e

šmtieajm íbolfm Vojtech Heck

jet v Ilřť!cí o Klrloa majituli--

jednopatrového doma t nřrnl bjdlí
nájemnice Antonie Bledá ktrá b)I

nájemoé dluini 1'oněvadl ho ne-

mohla uplatili rozzuřil ne ve ilfedu
po 11 hod dopolední ISeck tou u ř
rou 2e popadl sekero bříel do bytu

ijeranice a zanadil jí čepelem čtyry

rány do hlavy tak íe krví tbrocena
klenla Ivt védomí k zemi Tak

obrátil e l!eck ke kolébce kde apa-l-

dítko její a zasadil mu taktéž

lekerou rána do hlavy Zuřivec bě

lei pak do bytu tvé tchyně Jo-

hanky Košerékové popadl revolver

a střelil na ni dvakráte aniž by ji
byl zranil naftež se dal rychle na

útěk Zranění Antonie Bledé jest
těžké a jejfbo dítka smrtelné Děsný
tento případ vyrašil veékeré tamněj-i- í

obyvatelstvo jež jalo se uprchlíka
na vSecky strany stíhat i ač marně

Také četnictvo stíhalo jej a dovědě
lo se žo prchal ke Praze o čemž

byla zpravena pražská policie

Požáry na venkové V Měčíně u

Přeštic vyhořelo sedm usedlostí s

veškerými hospodářskými budovami

g zásobami dále shořel nábytek
rfizné a smíšené zboží 34 kusft ve-

přového dobytka a koza Škoda ne-

počítaje v to farní nsedlost páčí se
na 25500 zl a pohořelí jsou jen na

UMO zl pojiátřni— Dne 21 dubna
večer vyhořel v Mohelci u Mnichova

Hradiště mlýn p Josefa Iluebnera

veškerými zásobami obilí a mlýn

ským náčiním Škoda páčí se na

10000 zl

Výtrlnotli v Národním divadle

opakují se při každém vystoupení
lečny Pospishillovy Líd zahrnuje
domácí umělce chválou a píská e

kdežto šlechta a hofráti v

ložích zahrnují ji slávou Dne 29

dubna došlo zvlááf k významným
scénám 'Národní Listy píší o tom:
Při včerejším vystoupení sl Pospíší
lovy ve Wilbrandtově "Arii a Mes

šalině" došlo k nadšeným ovacím do-

mácí tragédce pí Otylii Sklenářové-Mal- é

Ovace ty se proběhem večera

tile stupňovaly a po veliké scéné
Ariině ve třetím aktó vyzněly v pro

javy radostně demonstrativní Bohu
Sel zakročila také včera policie a sice

tentokráte při hlučném potleskaná
počest pí Sklenářové Pí Sklenářo-- 1
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APPLEBY-OV-
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Nejvétáí zdokonalení

vazačů v

minulých 10 letech

Chloniio III I£
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trmémm CUTS ano binds a ííH
--J—I2FTSWATH OF

GRAIN SUCCESSFULLY

THE KINU

IV IN II cbem 12 "top široký had
lilia IIIIIW iitAn i:if u„i'„nlIV VUIJI VJitJ
aou bezvýmineěným adarem bvlv nrodává

"

a"ny a používány ve žních r 1894 v Mexiku
Spoj Státech a Jižní Americe Vyrábíme

_ _

lez neausiopovo aekacl stroje sestavěné v

některých řástech Jako obyčejný harvester
avsaic mnonem jed
noduseji a lehčího
tahu

THE QUEEN

Hledají Ne Tňude neí8iH)IřhIiTř)HÍ THE QUEEN

dopiste na výhradní vyrabitele
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