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Kolhrov y a Kliepi roty v Viiiobrt

Idcdi l'h tom podepři li éástl tW

ťámy Jedn Irem povolil a iidHl
Klinnins tik pru h 1ti 1 klesl

In z ve l nul k zemi a v několika

okaini!( li lemřet
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n5 „„! f(d kc v%n% Arnoáta

N„„Uier vy bitl nový týdenník

káni k ilitriktntinii soudu pod &

Un Phillips II MM) I llswkltu
O Phílliť láruku Moli) ale

fkins musel do '#of

Hýtalý aonlfsktor státtilho v

v Linroln W II Duruan lntal
Céno v ůlr minulého t ý Jn svou

4 k 1 náležitě podepsanou na

S () Jelíkol Ijlobaprotl němu
íiifi té vznesenu byla vzstta

éfmJ byl státní káznice íor

í ídevzdána v drženi státu a

skončeno til spojení Dorgma s

ní Tím vsik fiebjrly viecky
sním a iitiiáet s asrili-- I ukr-- n

pro stroj a hvody po l ihlo s za--

chránit)
Sřii:tn4 tkilly Dns t srpna do

poledne roznesl M V Alc liovícfi li

zprávi #e V kamenných lornei h sou I

sedni obce Dsvle aMlils se skála I

která v ssut nát-- oohfbi U ska nfka

Dufks otře 'i dítsk Zvěst tato

bohuíel se potvrdíh Jeítě neutii

chlo roíclleiii okolního obyvatelstva
kdyl tu ta olromn'lo ra hotu

lass skala na okresní silmrt u Stě- -

i

cliovie Nastal nový popM li se

vsern stran soinaii s lole siy po

případě poskytli ohroženým onon
Pokud je známo nebyl v tomto pří-

-

padé žáduý Život lidský zmařen

íollřké Mty" věnovaný zájmům
v mřtě tom i

Jí'ivmirii"iitit na Miiruvi Tytoll0'

tneb UuMflt a Crmrchill opírá
íle o nov přijstý zákon dle ně--

dává kofuii na veřejné po
i" y a stavby r4 vfřtIit i" kienu I

' W ni co chtějí propouštějí úřa 1

' rh zřízence guvernérem Hol- -

iiiora jmenováno a ustanovuji na

místa jiná ačkoliv vynikajíc!
fci lvrH Je vzdor tomu jim

nedává moci vyhnat i kterého

v sříence chtějí

Cela krajina severně od Platte

v místech kde přepaden byl

'raci li o dráhy minulou středu

uřena v minulých dnech a

Vlztpo lupičích Také se

'Vnb podařilo dopadnouti v so- -

blížo Manou City Custer Co
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Farma na prodej
400 akrň známých co íarma

Cobbova vedlo samého města Clark
son v tolfax (Jo Neb Uopiste
neb hlaste so u HíclianlH Kťřll &

:o Fremont "Neb Tl4i8

VELKÉ

UmlmU {Mvbií
pufida li n sti ecati r Habraaea

ťrof Jos Pacourck & Son
a alea v náldujíc(ch mlalach din oda- -

V Dodge ve středu 21 srpna
V Ilowells ve čtvrtek 22 srpna
V Clarkson v Bobotu 24 srpna
V Heun v neděli 25 srpna
Ve Schuyler v pondělí 26 srpna
V North 15end v úterý 27 srpna
V Morse liluíT ve středu 28 srpna
V Linwood ve čtvrtek 29 srpna
V Abie v pátek 30 srpna
V Bruno v sobotu 31 srpna
V lirainard v pondilí 2 záři
Ve Weston ve středu 4 září
Ve Wahoo ve čtvrtek 5 září
V Praze v sobotu 1 záři
V Crete v úterý 10 záií
Ve Wilber ve středu 11 září
V De Witt ve čtvrtek 12 zárí
V Miljigan v sobotu 14 září
V David City v úterý 17 září
V Octavia ve středu 18 září

Prof Jos Pacourek jest jedním i
nejlepšlch kouzelníku v této zemi
k léto cestě pak sestavu cele raay

úplně nových kousku tak že obecen

stvo z obdivu ani nevyjde 18i5

Po představeni taneční záta

? Praze Mm Cq„ NbU

je nyní česká lékárna

l rmi že jou lo ti praví Jednoho

!f:h poznal jedenáctiletý pasák

'er že i 8 ním vymfnil Hedla a

' 'X'nřc °°anu byli poinini že

V oloupením vlaku v okolí

~J? 0)urgu potloukali Též u nich

Vrubln tU tttmmibt? I'řed mě

síci-- litlv li!ny na h lni htftj
u plovárny t Horách pnké ty

'o ileUlin pátraní tpprvé (Iniixlio

dns vylovena byla ti Nový li Ilcfiátk

mrtvol slulky jménem PodubnU J
která sluiiliU nyní v Vt-sti- i Na

mrtvole uhlfdátiy inámky násilí a

proto J't domněnku Ie úkladnou

vrsldoii o život přípravní byl a na

toďtJStwry hozené Jlikol mili- -

nu) Její Medfn zaměstnaný v í lio- -

třtovř který s Podubskoti milostný

poměr delší dobu udržovala ktrrý

byl viděn s ní naposled v l$ro'c!ťh

zmizel Jet domnění 2e týi vral lu

páchal

Ihr Ltnnold Fric mrtev V Jihla

vě zemtťl stařičký lr Leopold Fric

ve víhhi vzor a vudc tlechftv Jihlav

ských Cechové jihlavští ztrácejí v

zesnulém mnoho Nebylo užitečné-

ho podniku českého k jehož
útku-tečně-

nebyl by přímo ti nspřimo

přispěl dr Fric nehynoucí zásluhu

získal si zejména o tamnějM íkolu

matičnou kterouž velkoduflným da

rem položil na pevný základ a tím

zabe-ipeči- l v Jihlavě budoucnost čes ky

kému Živlu Čest budiž památce

jeho I

Xovd pnmitnl iktka Jungmunnovi
v Karlových Varech Z vlastenec

kých lázeňských hostfl karlovarských

sestoupila se soekromá společnost

kteráž st za úkol vytkla nahraditi

starou již seilou Jungmannovu pa

mětní desku v Karlových Varech

deskou novou trvanlivou vkusnou a

přece staré podobnou z dobrovolných

příspěvku členu této společnosti a

jejich přátel Provedení záměru jeit
už zabezpečeno

OpoSdrri v MiiCantkdm pivovaru]
v Plzni dočítmo se následajicích

podrobnosti: Aby bylo odpomoženo

kalamitě která ztěžovala výrobu pi

piva v Měšťanském pivováru v Plzni

tíra že musil byt kupován z cizích

sladoven slad postavil si jmenovaný

záyod velkolepou novou sladovnu

celkovým nákladem rozpočteným na

800000 zl Se stavbou Dylo započato

na jaře r 1894 Stavební práce by-

ly dokončeny minulého měsíce naůež

započaly práce kladením podlah a

montováním strojů Ohromná la

budova zaujímá plochu 8200 ctv m a

obsahuje v sobě čtyřpatrovou kon-

strukci dřevěnou v ceně 80000 zl

souterrain sestává i klenutých hu-

men V sladovně pracovali tesaři

závodu ve hvozdech montéři V

pátek ráno dne 2 srpna o pul 10 h

vypukl v budově té nevysvětli-

telným pftsobem požár který ve 3

minutách rozšířil se na celé to ohro-

mné čtyřpatrové stavení jež má v

podélné frontě 32 oken do hloubky

pak 14 oken Oddělení pro hvozdy

jest isolováno ohnivzdornou zdí Ha

sičsky sbor Mčsť pivovaru přispí- -

cbal ihned na místo a vida hlavní

budovu ztracenu jal se pracovati o

lokalizování ohně a zachránění hvoz

dft Zároveň žádán telefonicky c

pomoc měsuký hasičský sbor který

ihned přispěchal na místo Brzy

dostavily se mimo městský sbor ještě

řtyři hasičské sbory a sice Skodflv

akciového pivovaru továrny Pietto

vv a státní dráhv Požár vznikl v

místnosti kde pracovali tesaři snad

neopatrnosti některého a nich As

k 11 hodině dopoledne sřítil se krov

ohromné té budovy do vnitra Brzy

na to spadly hlavni římsy Dělník

Vojtěch Zink i Chrástu zaměstnaný

v akciovém pivováře byl padající
římsou zabit kdežto měsl&tt hasiéi

Staníček a Kisenhut (ženati) utrpěli

těžká poraněni Jakkoli byla pomoc

velmi rychlá a vydatná nebylo lze

zachránili a vnitřní konstrukce a

úpravy budovy téměř ničeho přes

to ntrpt závod vzhledem na pojištěni
a k tomu že stroje nebyly dosud

montovány škodu buď jen nepatrnou
neb tcela žádnou Pohled na hořící

tr„i!á&it lřl Lrnlm I

tt„ iilnt f v

příčině nějakěho výměnku Několik

lidí mělo svědčili Tito větAinMi

přiilí na několik ho lin cesty z dale

L„-l- i viiti %Wati iuté
chodbě kde byl silný průvan a když l

konečně mělo dojiti na n5 aby svěd

čili překvapil je soudce příjemným
in

til(m „ nm rtlitl

cesta po druhé vykonali poněvadž
nemá zapisovatele jenž by uměl čes- -

Vrchni zemský soud sice toto
ulnAnf n„lAVn rL&r1 n„l v '
vl otv tatinv itKJfi2nfl rtl ni

stranil Ale odkud má soudce vili nI

anisovatele kdvž - žádného nemá

Při okresním soudě olomouckém

kde pftsobí pět soudců jsou jen dva

zapisovatelé kdežto dle zákona by

měl míti každý soudce jednoho
České obyvatelstvo jež tvoří ohro

I

mnou většinu v okrese musí ještě
f

trpětí tím že e ustanovují lidé češ

tiny neznalí I

V pátek dne 12 července odpol

panovalo v tichém nedávno z rumu

povstalém horském městečku Kru
V

cernburku úzkostné vzrušení Zrna

tený křik pronikavé vřeštění hasič

ských trubek rachot stříkaček hroz

ně mísily se s poplaSnmi zvuky
tr- - xii l

mlýnu blámovu z jehož rozsáhlé

dřevěné žkrobárny vySlehly plame "

__ 11- -1 „ 1 umi„
střechuy mlýna a rozšířily ře užasnou

rychlostí na pila kolny a jiné ve- - '

dlejSt přístavky Záhy stála rozsáh- -

la budova v ulamenech jimž za oběť

padly značné zásoby obilí dříví

rhan rňínfí-l- i flrtřnfuMíth lntřťh AltIftWUi duu J Vil MawS v w — —

hospodářských strojů Jak oheň

povstal není dosud známo Poho

řelý p L Sláma byl pojištěn utrpěl
však mnohem větáí škody

Prvnich 12 let českého gymnasia
v Opavě "Matice Opavská" píše:
Založením tohoto trvmnasia před i
lety splnila Ústřední Matice nejvře

lejií tužbu českého lidu ve Slezsku i

ti l i_i „
JjeiOB nasiaTtt vyíUiiiimi uuut mít l

se ptáti můžeme: jakého ovoce vy- - i

dala tato škola? Odpověď
_y

uspokojivá Po dokonáni letošních

pátých maturek bude dovršena první
ainvifiL RiHiurieuLti all-i-c usiuv nu
akademické studium ia vysokých

školách připravil --Ne vsichn ovsem

vouii aitaaemicKou ur&nu proce

jest řada těch kdož v obecném živo- -

J„ 7WU i „ „„1 7
U1 u- -a vv
T l r I I I 11IXlecnio i lev muuuvsiw ua cicui

i nlUu r
b1L- - „ „SZX —

l ' i I

vých žáku a praměrně 250 žáku sta- -

rých ve studiích pokračuje

České avrnnasiutn v Zdbřeze —

Začátek ku zřízeni českého gymnasia
v Zábřeze učiněn: v neděli dne 4

srpna koupil výbor gymnasijní Msti- -

i„ „V„!í Ziroveň int noví list'
t„Ht „„ 2 se ročně předpliuí 0 t

ntu„m ol it irk ý li klubu svobodo
V

koIfl(-llf- 0

ko„řlmkeho a ullífkojanovu ké- -

X Hori holemi VlAstll leiO
vvfcia irstííMiH lassy oieiiraia s v

K'1"4 iUt- - VířUř TJe
I

"tar) Y'1 Ul I "" 7

aaliotH vášnivou luskou c

"Oletó vdoví- - rovník výminkarce A

- 'vadi ale lásku jebo neopětovala

nevěnovavii žúrným písním jeho ci- - i

O

"Mnéhu 1t-Ii- umínil si biu- -

hy "tařl° 1 "MStnOU W

niWenVn se světa zprovodí Zaopatřil

"uninvovy rvover kuj vy
vo'n4 j!h° nh VyAI V Ml k°"

atela Mstoupil ji cestu promluvil s
i 1— i i:i :
neaoua siov naceí iy pum umu

rin" a v Mú Hft do hiavy- -

Tejo byl okamžitě mrtev stařena
zemřela druhého dne z rána za bole

Sebewtdila z nouze Z Kolína se

oznamuje že tam u vrat židovského

hřbitova zaitřelil ho israelita jakýsi
klinenburc otec sesli děti Iv zou- -

alt' mu činu nešťastníka dohnala

nouze Vzácný případ který ie tím

zvláštnějším jelikož náboženská

židovská v Kolíně je zámožnou

Objeveni popelnice v Nuslích —

Nuslích na pozemku zvaném "Na

klínku" náležejícím kmetcímu grun
tu č p 1 naproti hostinci p Jana

Vorlíčka při silnici vedoucí do Mi- -

lehle objeveno pri vykopávám zákla

dftdomu ' pod oruicl a nánosem v
i--

- u
- -r- -

77
ny y'y 4 Popelnice rázného tvaru

ve čtverci tak 2e jedna od druhé se

1

střed se nalézala obětní miska na
„

1!'" UJ T J

poceny Jedna pope nee pnko- -

J

stejný ornament V této popelnici

bylo uloženo množství kostí a pope
le Neopatrným zacházením popel

nice byly roíbity Pan Vojta Manu

holič v Nuslích veškeré střepiny

pečlivě sesbíral tak že slepením lze

určití velikost i úplný tvar

Eduard Herold akademický malíř

a spisovatel český známý rázovitý

český povídkář Jenž z minulosti ces

ké vyvážil látek k celé řade roman -

- ti t trA ílfnv
-

ivlv an'
Iálilwni pu Oí-l- i i Vehacii aokonal" 1

dne s ' srpna1
v i raze zívoi syuj i

rodil se r 1820 v Praze Mezi jeh
_

neilepsí' se povídky Mar
VarlenherJk Kutni „„ v

movic a mnohé line které vycházely

v "Lumíru" Dílftm jeho malířským

t v popřed Malebné cesty po
v ra„ Vfln4 V ta
VjH-UW- il ' ~ -

vy na humavř
v

Prodratice Chrám

v Parbory na Horách Kutných
I Ilfl Imnal ta tna 7 ar illl
i- - WM" " '

# y sioux Cily poeVř(iii v noci

„a nďřli Alar Ncak v domě spát- -

n0 pověsti Házel Ilammondovu a

pak sám sebe HyU prý to jeho
žena kteráž jej opustila a oddala

ni a pan sam sooo zívt v M'
i"t P[t nAm v Lincoln a v Crand
lal-in- l v Noh° '

V San trancucu zabaveny byly

dvě amtrické lodě Sophia Suther

land a líyhead na obvinénf Je lovily

lolenó v zapovězených vodách moíe

Beringová a zapovězeným spfts- o-

bera

riialezfiiv mnohé uředmétv lež
r % r 4 '
T''
iocrazují O dřivé zatčeném
C l: — x A x a x
JIUUVI lila bv ta iu o ivujiaj

'y:k držel koně mezi tím co oni

í ilittntrali Tunu In mlfíilfíM 11

1 rokft ataří praví že jmenují
9

Knudricn jsou bratří a domov

in že jest v Mawaon county

V Ve Schuyler spáchal minulé

íy rino aamovraždu pan Jan

t'Wk starý onadník a majitel
il operní sine samovrazaa iaio

pro každého v néhlě velkým

vápením poněvadž pan Janeček

re velmi spořádaných poměrech

obotu r&no p Janeček te brzy

[budil a hovořil a manželkou ale

nepozorovala ničeho nápadného

řho řeči Pak vstala a sla do ku

fa za chvíli slyšela střelnou

padnout Běžela ihned

lioimico a ve dveřích jí dcera pra
že oteo letí zkrv&cen na posteli

oŽnici nalezeny dva revolvery jež

ií Janečkova dříve neviděla Na

lku nalezeny dvě nepodopsané

námky na jeho rodinu jež zněly:
bohem děti Dostal jsttm se mezi

avé lidi a nemohu snésti toto

ilkořl Ja přísahám že budu jednat

iknluay lékrmík

má tam na skladě všecnny byliny ko

Hnky všelijaké thé kapky olejíčky

sCávičky prášky mastě náplastě
íflaatry) vodičky pilulky zkrátka vše

co do lékárny patří Připravuji té '

rozličné mazání pro lidské neduhy
léčebniny pro domácí zvířata a vět-ií-

dílem trefím vidy nato pravé
Léků tíeverových a jiných t z patent-
ních mám též hojný výběr Jakož I

barvy štětce olej na barvení i na strc--e

zkrátka vše co v lékárně mívají
Zvláště velkou zásobu mám všech ví
( trtnrťrh hp receotv ořlpravujl af

V o muž" "Draha ženo a děti dé-- t

iji vám za vaše pravdivá slova"

Y '"Je vjela Janečkovi do pravého

f štipku a vyjela druhou stranou ven

tojela záclonou narazila o ceď a

Udla na zem Koroner Dougbty
svolal porotu při níž p Emil

Wloiab' svědčil že mu Janeček asi

fuXmaAiAafri řtk1 la si nMí zemřít

asi před týdnem to opakoval ie

ltrho nrft nomť-- 1 tftK COinOU roainuVI
i by to už byl udělal Kroupy prý

i 'a nadělalv mnoho Škody on měl

vi{ " j a -

jsou již z Cech anebo od doktorů zdej

ších Dlouholetý cvik mne dal mno

hou zkušenost a ta přišla a přijde
mtohvm kralanům vhoa — Zvláštní

JJatit nějaké úroky a nevěděl odkud

3fetmi peníze Koronerova porota

jsla nález okJnostem přiměřený

k

A'řeus lety a pracoval na prvním ce zábřežskó 'starou barvu za 14000 se životu hanebnému a kiyz zura-zlatýc- h

Dllrn tento v němž amí-- hala vrátili se k němu střelil po

ÍVostA přes Misaouri v Omaze Pak

do Schuyler kde měl
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