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no bylo po čtvrt hodiné již jen jako
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vruiiiy nu iíittu ciy kijjt ni pkoio
pántrn byl pan farář jitté po nich

zatoužil když ae dozvédčl jak pan

itmpektcr o učitelntvo Hobě podříze-

né všeatranně pečuje Pan innpektor
zaHlal tyto dny pánům učitelům pří-pi- n

v nřmž jim jednou pro vždy za-

kazuje jÍHt v pátek maso a žádá aby

podpittprn stvrdili Z nařízení obdr

Želi CťHtou úřadní — Uylo by jeító
záhodno aby ho pan inspektor po-

staral o kontrolory kteří by bdóli

nail učitelHtvem v pátek od rána do

noci Také možno že se p Perutko-v- i

přihlásí jinlí lidé za "koutrolory"
dobrovolné Ted je vftbec všechno

možná

Ne Smola nýbrl 1'anuika —

Konečné tedy dozvídáme ae jak ne

vlaHtné nazýval onen americky knéz

který v Čechách byl zatčen Nár L

adělují : Pan Václav Panuška ame-

rický farář v Clevelan lu Ohio ro-

zený roku 1861 z Malých Ilejčiu

okres Strakonice jenž byl dno 8

července r 1805 Jetnictvern a nice

nvým vlawlnlm švakremHtrážmiutrem

v Horažtlovicích co vojennký zbřh

zatčen nejprve do Písku a pak ku

vojenukému noudti do (l Budřjovio

dodán byl na rozkaz staničního ve

litelMtvl v liutléjovicích ee dne 12

července 1805 po prokázání ame-

rického Hlátnlho občanství z vojen-iikéh- o

avazku na dooro propuštén a

prohláSenl jeho za vojenského zbéha

zároveň zrušeno

Obétil č V nedéli dne 11 srpna
ve 3 hodiny odpoledne byla na téžce
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ichválnfi známý rodák i llum

tinvitlvíl míří týden VH-- r hp

manželkou vracej Lincoln

f I kilo dlel t% Účelem prohled

krajiny v posledním tw n
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Kupo nimí mltl d T'iO do 11000 bolovi a
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podniky nahromaJlti a pAjtMU tyto na

dobrý úrok na vebod a uilyatl dobribo ídravL
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Cobbova vedle samého mČHta Clark-so- u

v Colfax Co Neb Dopište
neb hlaste se u Richard Keen Jk

Co- - Premont Nob Tl4x8

Do Ord

ríílley Co IVel

Tímto oznamuji všem tem kteří

jakoukoukoliv částku mi dluhuji by

nejdéle do 1 října 1895 se přihlásili
a účty své vyrovnaly Kteří hy tak
neučinili pak by :li byl nucen od

nich své peníze jinou cestou si vy-

máhali neb déle inné není možno

žádnému čekati Ten komu cit ne-

schází důle se pobízet nedá

2lx: F J Dwořák
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Prchali pík k y v netřená kmjioé
bei potrjvin lf Mnfi (!ity v

(!uter county bylí jk jm mimil

s elili Mtíeri a !♦' tlupa li II kteří
J #tíhsli nalezla J koupajíc! n t
potoce Když byli vyzvání by

vídali Knutu lélel pro avé revolve

ry al kdyl vill na eb numiře-nýc- h

ruřnic roimynlil
'
to a vidil

Když uvédectvl proti nim

množilo něžnili žo odnoatenl ujiti
nemohou a proto t raději uznali

vinnými

— Uujara '171 Jednota Sokol z

Clarkdon olbýv& v neděli dno H

tktl velkolepý výlet do rozkolného

h4ju p Dudka (dříve Komínkové-

ho) jednu míli od ClarkMcn vzdá-

leného Při výUtu budou cvičící
členové zároveň odbývat veřejné
cvičení jehož n ttúčantní cvičicf
členové z Ciarkaon Swhuyler a nej-HpíS- o

též z Dodge PrJvod vyjde
v poledne ze aíné bratra TlusloSe

a p6jde e péžky na mínto výletní
Pro tancechtivó bude výborná ka-

pela pana Srba z Dode hráli do
kola a pro víechny budou připra-

veny chutné nápojů a doutníky
Doufáme že bude návítčva hojná
a zábava rozkoAná
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ol4 b)le pMTeieno a nic 14 prtmi-re-

1118 Uber prodáno o í 40 a drele a

1311 lib po 4S Ery a Jall
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brih-- t et c aálrctujlclcbi kařaU i ti
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knn H Te kuay i

Severuv Olej av Gottharda jeat
oejlepil domácí mazáni proti

ílm fflnfl ' flikovřilfci

píí NI ř iéttdmt ln I t trp
opál dfá't bodlřií hyh pooř
vána umrif lni ani I hodiny na

iád od lUkovrlka která polo-

vala cm a obhky v idánlivé ilh
ai n řoinul Po 'ji) rnín irnliela

úplní kti fnvefí odktif nyní do

i háicjl (právy I byl ví potl'i
ítio tlukot byl atriíný

Itfosnt) ťin iilrmté Mlyflář
lloafti V IIotibí ft h U Pfoatřjovl
M Mfíl iivrai lil v edélt dři

II arpna é nemarilelek II dni
attrA (l v a4v al ta lílenatvl a byl

proto do lán na potorova ( t tnifi

Mlynář llofni řielijn avojl 1

nou Jiod ní roive len za ť ví ik

tráví v potoční domáffioeti t Ma-

rii K#pákooti kferá Jtt tél rol
v lm i ý to nutem Př-- I n

dávoem porodila Kepáková chlap-c-

který byl pokřtea na Jméno
Uohtiinil Meii tím čam rozne-

mohl o lloi nit nt tyfu a náled
kem toho ulehl V tele uvetnit l tví

dřilh ponteli leli lo dltř Vo čtvr
tek dnu arpna ani o 'i hod odp
odebrala Kepáková pro vodu do

nttidiié Kdyl }ak t vrátila po
hřeSovala vé dečko a láila e

kam o podřlo?
1 lonni výpravo

vat Ju do bytu příSly dví ženítiriy
a díté odnewly Kepáková uvolili

ofjey a kdyl prohlížela a nimi
zahradu nalezla mrtvolu dl líto zo-

havenou různými r&mtnii krk dí le-

tu byl až do obratle proříznut
líylo zjinlčno že pachatel použil ku

krvavému činu koy Na koíili
llotf (ligové nanly ao topy krve

Kepáková byla zatčena a dovezena
do Slavkova k "nudu protože na ni

padlo podezření Hpoluviny

l'tíku vraitl i sebeurniil VÁ

hy z rána dne 13 ttrpna nalezlo né

kolik rolníka ubírajících no po

polní práci v polích nedaleko híI

nice vedoucí od Selce k Sukdolu

na nepatrném návrSí vedlo cihelny
"UnitaH" dvé lidnká tčla ležící na
zemi v tratolišti krve Při prvním
pohledu neznali žo "páchán tu

krvavý čin jemuž padl za občť do

spélý ani 30letý muž nejevící již
žádné známky životu a mladší o

néco dívka Muž ležel naznak a

držel v ruce jeSté revolver z néhož

bylo jen několik ran vypáleno
Střelil He do iínt a kule vnikla až

do motku a tnuaila Htnrt ihned ná
aledovati Vedle nčho obrácena

obličejem k zerni ležela ani 20letá
dívka rovniž a prostřelenou leb
kou Žila jcítč ale nebyla a to

aby promluvila Nenabyla védomí
ani do večera Rolníci zpravili o

příaernétn nálezu tomto ihned sta

roitu obce který přichválal brzy a

lékařem Tento poskytl dívce po
moci a dal ji neprodleně dopravili
povozem do pražakó vSeobecné ne

mocníce Není pochyby že apá-chán- a

tu aebevražda a pokui vraždy
milenců a MÍce tím ttpanobem že

neznámý muž střelil nejprvó avou

milenku a pak obrátil revolver proti
gobé Odoby noHťaHtníkft jaou v

okolí Selco úplué neznámy

Vydáváni "Českých Novin" o

úřadné Vydavatelntvu
"českých Novin" doručeno bylo o

8 hodiné večer dne dubna ozná-

mení že vydáváni linii ao úřednč

zantavuje Prvé čfa'o "Čekých
Novin" vydáno bylo dne 10 kvétna
t r V méMci květnu vydány ještě
dvé čidla na ukázku od 1 června

pak vydávány byly p Edv Ueau-fořte-

dvákráte denné V této
době propadly Č N třikráte kon- -

fíikaci a zodpovédný redaktor pan

Langer byl třikráte předvolán před
aoudce vyšetřujícího k výslechu

pro linkové delikty ve výnoech
koníiitkačních vyznačené Dvé ta-

kováto předbéžná vyhledáváni by-

la zatlavena Vlaniní příčina pro
kterou místodržitelství zaatavenl

Čenkých Novin nařídilo není v

úředním výnosu naznačena

$eleortžilt profetora Ve Znoj-

mě zattlřelil ae dne 3 arpna pan

Augunt Riedl profenor Umnější

My nlžepianl tímto vyslovujeme nase díky všem ifm kteří

nám útěchy poskytli v našem hlubokém zármutku pro našeho ne-nah-

Jilelného otce a manžela

TmuL Tn !iok--u

jehož neúprosná smrt vyrvala nám z núrucl dne 2 1 srpna 1805 v

slářl 41 roku Zvláště vřelý náí dik vyslovujeme p Václavu vi

za jeho vřelou řeč jak v dome smutku tsk i u hrobu Dále

pp Ant Fialovi Váo Fialovi a Kmilu Holubovi lrotož přijmete

jeté jednou všichni nase nejvřeleji! diky
Znamenáme se v hlubt ké úcté

Marie Jsineřková truchlící manželka

Josef Jarolto Kant Paulina Lmilie Marie dítky

SťHLTLEK NlH 30 SHPSA 1K'J5"


