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ňovaní propuštěni na svobodu až na

tři Pak za-- vyšetřovalo se celý
únor a březen a to opét s výsledkem
že bjl propuštěn z vazby další obvi- -

ňovaný ze zbývajících tři a že bylo

vyšetřováni proti nčinu jakož i proti
mnoha a mnoha obvifnvanvrn a

dříve již propuštěným vůbec zasta

veno Aiinba poiiana oyla pru:e na

17 lidi ze čtf iceti péli Z tjímavo je
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Praze v působišti pana Oliče kamž

se byl přestěhoval z Jaroměře ač

mčl již tam před tím prohlídku když
však se nic podezřelého nenašlo vy-

tlouká se nyní v Praze kapitál z růz

ných článků u nrbo nalezených
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zatčen ani jediný Neméné ZBjínsva
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DČjakýeh závadných písní v dčlnické
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uvedeného tajného spolku a také
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nad alunce jasným íe obě záležitosti

nemají pranic společného Přes to

přese všecko i pře to že vyšetřová
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spcbčné s afférou žehrovickou Vůbec
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Semačni zitýkiínl v Vaze — Po-sled-
ní
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opét nékolik osob a sice následkem

hanopisu sepsaného proti známým

ityřera raístolržit Jskýrn výnosům

jel tý kaly se pérování loyality k

panovnickému domu na atředníoh

školách českých Hanopis tento byl
rozšířen autograficky zaslán panu
míslodržiteli policejnímu řediteli

dvornímu radovi Dorflovi řiditelůro
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tomroMtí mtto IřJitelovs Jemuž po
loku sedl — malíř historického

obraoi "fipálsnl Jina IlttaM— kdysi

opposirnl Crh — mistr V UroJlk I

Pro dup t a sykot při PosplšiUJné

vystoupaní bylo salřeno ai 11 osob- -

Je tedy slečna pod ochranou policie
T nárn staéí Ať jl vysoké a jiné

kruhy tleskají jak t btéjl — pro nás

dohrála

ítný iynxM'ict přnlmH — Na

středních školách aaveden byl nový
vv uAovac' a zkušebný předmři: Iscí

imisi se naučili víetn stokám hymny
rskouské načel jsou od třídního

učitele zkoušeni To je přece prak- -

tícké a názorné a to pomůže

Kltktrkkií ilrdhd Karlínem z Vrt

Ay do Lihni u VyHohm — Jak se

lovídúmi bude utvořena akciová

spob-čnos- l aby provedla elektrickou

Iráhu k niž inženýr Křižík obdržel

koncesi

ťtký jazyk na Collhje de J' rance
V prvním biím tohoto ékolniho roku

přednášel profesor L Lger na Col

lége de France o české mluvnici a

vykládal árovefl Kollarovu "Slávy
leeru" Vytrvalí pilní žáci jsou na

lollége de France vzácnou výnim
kou riebcC pnslucbaustvo técblO vol- -

ných přednášek jest velmi mZ-niv- é a

nepravidelné Mile nás proto pře-

kvapila rpráva že známý Slavtita a

vřelý náš příznivec p L Lpgr má

mimo ono střídavé obvyklé obecon

stvo toho vysokého učiliálé paříž
ského též deset pravidelných žáků

kteří si ne pouze zakoupili potřebné

knihy české a pilné sleduj-- ' přednášky

nýbrž včnují se češtině i domácí práci
a velikou zálibou Mezi nimi se na

ezají tři kapitáni štábní Tento v

pařížském ovzduší nepředvídaný vý- -

slekek přimel pana Legera v druhém

bhu k rozmnožení přednášek o

češtiné o jednu hodinu lýdné kdež
bude vyklidili též o Macharovo Slo
vanské bájeslovf

— Paní Krelschrnerové česká by- -

linr á a kořenná masť jediná toho
dmhu v Americe vyhojl jisto akutní
a chronický revmaliamus kostižer
bolení očt tise] zaskrt vůbec každou
čer-lvo- u neb zastaralou ránu a bol st

na tele Vslká krabička 50o Tato

výtečná masC jest jen u mne samé k

distání N venkov se Jen za 1100
a 10 centů za zňsylku dvé velké kra

bičky zašlou 1'enlze nejlépe zay-la- t

na "postál note" stojí jen 3 centy
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