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Vodou %hVj n ta M#p6 Jsdnotll
výt h budov ftkodd jnst vsliki J§
to druhý polar Jfnl p Valtsr f
polifh(li ttrh atihl Tehdy

I
popi líffi jrdto cukrovar

(t tvť'm gumovém ttttnttlta f
llrné plíí Ulov Novlřtn "rsU
kolffn hodiny Vřéřřňí kdyl
MiMih sn (likrovoti třídou rána

Jiko i milého díla Obyvaulé
ktfří bydlí aneb rivdiartdl m po'
Idlfs výbudin udéirn iblsdli a

třll so n rtlém tl poslralsnl
Jtone npobyífjnl silnou řanoti
touto Pojednou sbíhalo obyva- -

teUtVO této tllíro a ritdlcíh Ullfl

k místu odknd rána vyMa (ak I

hned bylo id n sl lidí pohroma
dé Vjbinih stal so n idi starého
hřbitova v ripjvlllí blízkosti

stauwo p AI Poláka Porna tato

byla bozsna přes ibiF starého hftď
tova O nsvífdní drzosti útočníka
svřdčl dví okolnosti: první l vb
k4 okna restaurační vedou na ieď
u ktí-r- puma vybuchla druhá I

přfld uličkou mezi imínénou idl a

domem stojí stráiná budka pro tří
žence úřadu potravní danř tak !

puma byla položena a výbuch s

stal ri jeho zády Ilrzy spatřili
také na zemi lelfd kusy roztržené

plechové krabice plech byl cínový
a znavné silný Pada na ní! puma
vybuchla byla začernéna patrné
dýmem s prachu do prkenné zdi

zaraženy pak byly velkou silou drá-jim- iž

byla krabice svázána

- i
Můžoto u nl$ koupitl fil ioliv nA- -

uu za ifi!oiiiíoHv 'i!imf ponóvadž
( lio nojvotžími obchodníky v tomto oboru v

'obrasco Našo cony Isou nižší nožli noj-- Mí

jindo
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Fřiiňfiíkií matku Aimi sekerou do

hlavy MU v rimyslu vraMnérn lak

ln j usmrtil a !t dal v tom samém

úmyslu stiru svou Kláru lehdy
osmiletou skřf!i tsktéj do hlavy
udeřil al jl poušti nrriřáříf Wpís

8'lřber fibvlnén Jest proto t Akladné

Jvojnásobíiá vraMy a pokusu

ňkla Iné vraždy

lhmud rtfzntfmJ ilifo l%ntnenltha

yhjitnn — KfehSálM W% Moravé

ss offttmnj In dr fan Kvséala

Slovák do nedsvna prořessor theo

logtň
n-- evangelickém semináři v

Prsspuřkn fyni profMior na Juř- -

jovské urdvsritř) v Ituskri íívotopi-s- o

Komenského naterl ve veřsjfié
knihovní v Pstrohrs tě neznámé do

sud dílo Komenského: Bťiciletfium

Didajtinm (klssfdiranl didaktické )

Latinský originál otiskujn se již tt p

Karla Hilvy v lltilomberku na Slu

venskn a bry budou následovali slo

vanské překlady Dílo jest neveliké
ale velmi c#nné

ČířAi) vtdilbrr v 'ranci l Do

cent očního lékafsttl na české unl

versitě pan dr Mítvalský odebrat se

do Paříže na všeobecný sjezd očních
ékařft a dle došlého do Prahy tclo- -

grrnu byl zvolen za předsedu tohoto

shromáždění očních lékařů zajisté
řídké to vyznamenáni na pftdé

cizí

AWí Irnyétlie linky Letošní

máj tento "lásky čas" plodí jen
hrfizu častými tragickými případy
jež se udály hned v prvních dnech

trvání jeho Nebylo dosti na krva

vých událostech Jimiž skončil duben:
květen přejal úplné vražednou i se

hevražednou mánii z posledních dní
svého předchůdce Tak oznamuje
se z Olomouce: V nedřli dne 5

května večer stal se městys Dub dě-

jištěm krvavého činu Téhož dne

asi k 7 hodině večer rozlehly se ná

městím dvě střelné rány od usedlosti

patřící rolníku panu Kosíkovi Při-- 1

kvapivším naskytla se hr&zyplná

podívaná Na zemi blízko sebe le-

žela totiž v tratolišti čerstvé krve
dvě lidská třla a sice dívky a jino-

cha v nich! poznán ihned lOletý

jediný syn rolníka Kosíka z Dubu a

171etá jeho milenka dcerka to váže-

ného rolníka Lukvy z blízkého So-

kola Vedle nich ležela smrtonosná
zbrafi Obličej dívky věštil nekla-

mně že útlá dívka již je mrtvá

Opodál ní svíjel se v hrozných bele
stech milenec její jemuž z levého
boku prýštila se potůčkem teplá ještě
krev prozrazující žo nešťastník do-

sud žije Příčinou tohoto děsného
krvavého činu byla nešťastná láska
Milencům činěny vzhledem k jich
mládí od rodičů překážky a jelikož
účinek obapolné lásky té počal sena
švarné mladistvé dívčině již dosti

znatelně jevili byla neb'ahá jich si-

tuace v míře nejvyšsí dovršena To

bylo jediným motivem io odhodlali
so milenci společnou smrtí sejiti so

světa Poranění Kosíka bylo smrtel

ným

Velký poldr v Lounech Dno 7

května krátce po 4 hod odopoledno

vypukl dosud z neznámých příčin
požár v parních mlýnech M Valtery
v Lounech Podporován větrem za

nedlouho rozpoutal se v jediné mořo

plamenu v něm! oba veliké mlýny

pekárnami a sklady zmizely

zanášeny na šindelové střechy
městskch budov a ohrožovaly celou

čtvrt města směrem k velikému

předměstí cadliskému namáhání ba- -

sičn i města i obou továren dále

sboru venkovských jich! sjel se po-

čet značný podařilo se však požár
fttimotiti B nlmlnf tniilnvv cirhr&níll

u „ m]j „ Uru M oMf

„rft v„ inr„( i„i vu" "
7vim IKivsm na araiao neaosia -
lek vody Byla však brzy nahražena

sdrt dne 91 f1ti1m ftjf Mskdo'
stodoly statkáře p Jo Pňtpána ve'

VaHfhh ritřdnblrt 4lit H!if

Í I Š I É i á F é

Att M hd ÍWK) t "ih'řl byl jpfl
nu rm il pojiMn

'ukut irtibtt n ttvnwrn&itij —

l'ln ořff)iijj V ftwf ři dín
fl kiřtfn p pntnofl tritii #4 utroj
frtíntř Pitřtovy tUk&rny p Wíil do

iffiobftn řífiibv vt!n řii nfíiU

IříffiUli N]odnoi b)l probiitrn
ffi iVm řiřo)i hlaty i hnl ď
i !U tk dřubi Vlťhoplf fit

píďll opiitfil přI dobo'1 vou In
řckiTon v řupf clijřtjfnl k noé

tknfi Nt jeho imkřík tlitht I

lřj Hkoíl k paní a vyrval jí

tvoti run míl ]fíif do(i nlly ! n

oblekl a rrifíhl }ítl dojili na míť
kosi nfřaífiici dk mu byly raný
jtrhl utrpěl ihnfl obv&&ny Dva

atralnlci poulani do Wi'Mtova bytu
naili jej zsvrpny Na jejich kUp&nf
táx&rio i bftn klo to a kdv!
adalí kdo jdou řekto jim aby
trochu poMMkail al lepí Wiíntova

ustrojí Kdyl řřkítl dlouhou dobu

nikdo nrpfichairl vyÍAili dvéře a

ntKii paní vv dmIovou na podlaze ti

okna v tratolišti krve Kozp&rala ni

břitvou Život 8tav lll lnut naWs- -

pecný rany jejího manlla jsou doti
Ižlké ale vyléčí ne My lí e le pí
Wtíntová vykonala nvftj dénný řín y

DPpHíftnoftti

Velké vojenské manévry tt Čechách

1S09 nepořádány budou dlo roz

vrhu jcncr&lního Sťábu v krajiné
mezi žeskými nudřjovicerai a Plzní
Za tou příčinou mtAkal ve Strakoni
cích počátkem kvilná iiiábnl d finto j
nik aby no poohlédl po bytech pro
vojenskou komisi která do Strakonic
za účelem prohlédnutí terénu bžhern
mčufco kvřtna přibude Krajina
strakonická má býti fltředikem ope
rační čáry a v méoté by nldlil títáb

jenerální a vojenStl zmoenčnei cizích
Btátu

Zastřelil se — Ant Holzát lOletý

Dtříbrnický pomocník i Dobřichovic

eamČHtnaný v dílně alřtbmíka pana
Alexandra v Praze zamiloval ne ná

ruživé do mladistvé služky liarbory
která linkou jeho opovrhla a stala se

mu nevčrnou Mladík snažil se vňe

možné aby získal si opčtně náklon

nost vyvolené své IiařuSky když se

mu to vzdor jho veškerým prosbám
nepodařilo a dívka prohlásila že ani
žádné psaní od ného více nepřijme
odhodlal so nešťastný milenec k

Ve středu dne 8 kvřtna

odpoledne přisel do svého bytu na

Vinohradech a střeliv se % revolveru

do pravého spánku klesl mrtev k

zemi

hlektrickd drahá — Se stavbou
elektrické stanice v Libni za Straš
burkem k jejíž stavbě pan inžinýr
Křižík povolení atavební obdržel

bylo započato Dle koncesse povede
dráha elektrická erárni silnicí přes
Libert do Vysočan a bude mlti od-

bočku z Palmovky v Libni po silnici

rumburské k libeňskému zámku De-

finitivní smlouva o používání obec-

ních silnic mezi obcí libeňskou a p
Křižíkem v nejbližšfch dnech bude
uzavřena a tento hodlá se stavbou

dráhy co nejdříve začlti

Obvinčn ze zavra&Unl rodiSa a z

pokuia vraidi na $etře — Před po-

rotou v mostě líčí se tyto dny napí-

navý případ který! zároveň podává
obraz neslýchané zpustlosti mravu a

krutosti mysli Případ o něj! jde
vzbudil svého času nemalé rozechvo- -

nlasensaci Obviněn jest pekařský
chasník a Ilrunnersdorfu Josef
VVi„Hrlr mlatiV i oníté
7 V '

Ao mlád jeété trestán byl mul ten

IMillBl
í TELIKÁ VÝPRODEJ
JLadou naší jest zfskati mí Vaši přízeíl a protož nízké již ceny snížili

jsmo ještě vfce:

ťottovnl fprdijy udávají že mo-

ravský poslaneo do říšské rady ra-

kouské dr Jo Pandrlík zemřel
dne 8 kvétna po krátké nemoci

Dr 1'andrllk byl právníkem a pft
1

sobil v Uherském Hradišti na Mo~

ravé od roku 1879 Záhy vstoupil
na politické kolbiště a ji! r 1872

byl zvolen do moravského sněmu
zemského Hlásil so vždy k ná-

rodní straně a Morava v něm ztrácí '

upřímného vlastence Pohřeb ao

konal v pátek dne 10 května

Obdrtll }m s CMezT? řl i frQXVUU JU bUí obálko s dTlm doUr
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Iftfwlllfí Uft
fcístM InUMgřBtní a

1 JSSfr lHflí pokročilých jll Jtoa

i natkiiml ktK odbrsU s elitl lipad
Tiritl iroTcfl krajinou uNdlti si ividumo
vy Jtlnvtl dobjrkik oblil ooc Kilenlny
dnlovití uhlí slnto s ttHbro tU prkna a iln-- "

dl luTltl ryby badovatl tovírny a obchodu!

podniky iiabromailtl pxnás a piJlU tyto Ba

dobry úrok trn veliod a nitrsll dobrího sulravL

O wipiy Diikoty MonUny a Wuhlngtonn do'U-- t

n P I WMta-- O P T Orsat
Morthi-r- Ilallwy 8t Faul Mino- - aneb Ba O

W Htllixik trn Agsnt Ont Nortbera Bailway
I) MoltiM tnwa tt—4m

TTrln ín9 &{ml Franěk ]nl dHta
XVUU ]13 bjdlalv Hrildwoiid III Páa
ť nti idtJliiivnl anli by námi dflv vy

H:fádl Kdo by o nim vldil imclif nám

lukuv sdill abyoboia na mohli úít aaiUtl
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CUrkoo Mlel nálftJlcl do o4UIoíU po
MmfiiUm Janu Kodrnovl aa vyliodnoh podml-- n

k Koapfohttvl aaolit obrátí odbiti na
í M MUNDII

7 Sk Clarkaon Hb

UlniLíltl Mladík vMjmnho
prací „TBÍjka n mt

U nbyl Tyisflin vadilfal T éacbáoh angllřl
ny mocn dobrý budnbolk na nikollk n&atroji

pfljina Jakonkollv l' hI práci Adriaai
7 ikr Tnkrok Ziip Omaha Xbr

flA00 za šicí stroj
prvé lřily s vyaokfm rame-nen- í

iloiiáii lnulo vám vypl
eeti nn nrJlillMi niilrHJlI
The 1'cHrl iionl liu-hi- m

tnjitn ntiri do
Iirym iřl Ifvnó ecní a

íiilnň dlrojňm drv
hym V Juknuti liol)Vcm a

výhodách t Ulit nemá sobí rovnýVh Jeat ta
rn'Mt tm lil rokft Znli'l ni pro kntaloir
(ilo t dli' avrehu mlíiného obmcp $1400
" 4 iM ilíiiiliky inoil
" 5 ftefdml íuplíky tlS00

HKTIViIni JNO II OHANT
StO Clsrk StCIHCAU() IIL

vloatot

jediný český hostinec
V LINCOLN' NKBU

V ím1o 11 Houth tHH H
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M sula a a výtoín DtCK BBOS Wák
iiohtt dl„0v Uhotar aM a krajaaád
uaeoia oh4n aviai á ta

l Rukavičky 59c
f&Jenaleznete lepších rukaviček ko-J- e

7ýcht než jaké jsme mv "nížili na

í%i J"ou ve v"ecl: '''"Vft1 a vScch

kostf Vyrovnají se oněm za

jinde platíte $125

I Krajky vyšívání
óbdrželi jsme právě obrovské

zá-ht-
by

krajek a vyšívání nejkr&ní cb

vzorkĎ přijďte ni je

v 1 Šněrovačky
tr_l X 2wrno"lí r mu vl-i- -

fotě dlouhými životy jakosti 75c ta

Punčochy
DMské punčochy lc

IVknó rrubovanó punčochy ve

víech velkoHtťch v barvé hnídó a

černé po 15c par dva pary za 25c

maji cenu dvojnoHObnou

Punčochy pro dámy 19c

Černé nunoochv no ívCtlými svr--

řky sa néž víudo Jinde munlte pla
tit 25e u nán pouze lUc ptr

Spodní prádlo
Dimnkó JcrHpy RpodnI koíile 5c

líalbríganové upodní prádlo pro
dámy 50c Jhou íhotoveny i nťjlep-6th- o

francouznkého balbriganu a

maií cenv od $100 do $150 my je
VHak vyprodáváme po 50c

Plátřné spodní prádlo

10 tuctu E&krvtQ Snéruvaček (ho
tovených i pěkného platná n v jíí vá
ním pouze 250

Empire noční obleky 87c

Ombrelle íukné přkným vySfva- -
nlm oso

I)étiké čepečky a klobouky 19c

250 a 450

Jpuhých
7c

r "Mamě nejpékní jší výbřr $100

Letních íněrovaček ve méstě Jsou

zhotoveny t nejiepsi lamy moji
pouto $100

Kr&sne řernó letní dírkované Sné--ovač-
ky

jež jou earučeny pou-

hých $115

ř Živfitky pro dítky od 2 do 12 let

pouhých 18c lepfcl janomi Jc

Pentle
Celohedvibnó tentle ?5cch barev

A fitřek ío— Oc—120 yard

[2 P„Morse Diy Goads Do

16 and Farnam St Omaha Neb


