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hyné a zaslechla podezřelý íramot
Mltdíí četník t Rechynfi vybídl
koledu aby zftual na místě že s4m

lesík obejde Ale tato horlivost
stala se mn nsadncu Sotva popo- -
Sel několik k rokli db lesa zahoukla

totiž střeln4 r4n za ní hned dru-

há bolestný výkřik rozlehl se le-

sem — a mladý celník skácel se
k zemi Kolegt jeho stojící ne-

daleko střelil ve stranu odkud vý-

střely zazněly béžel tam rychle
tile prázdno a ticho již všude

Iřží tdy k ranfnému Tento v

tratolišti krve ležel tu bez sebeR

úplné roztřl&ténou nohou Fodle

výroku lékařského musí býtí roz-třířtí-

noha ubohému Celníkovi

amputována aé-l- i vftbeo se mu tím
život zachrání Má ao všeobecně
za to že střeleno (dte dobrozdání
znalcft prvné kulkou a po drahé

broky) od zlodéje který míl kořist
v lese a bil se Že bude dopaden
Jiní udávají za motiv krvavého
činu pomstu pytláku Po zločinci

není ani stopy

tímetanova opera "Dalibor" která

slavila právé skvélé triumfy na di

vadlech v Mnichové Frankfurtu a

Mannheimu bude bébem příštího

týdne provozována dále v Lublani

Záhřebu Štýrském Hradci Hambur
ku Curychu Štuttgartř Darmstadté

a Kielu

Nond dráha bude stavéna v okre

su krúluvickém v plzeňsku Vedena

bude z Kakovnika do Mladotic

Jednání v záležitosti té bylo v mini-sterstv- é

obchodu dokončeno asmlou

va podepnána se strany vlády odbor

ným přednostou Vrbou a koncesio-ná- ři

notářem Feifarem z Rakovníka
a stavitelem Sallerem z Prahy

V mfotyni FryStálen vyhořelo 10

budov V Dřevohosticích lehlo po

pelem 21 domu mezi nimi také

radnice a přední čát zámku Jak-koli- v

byl silný vítr podařilo se požár
lokalizovali K úrazu nepřiAel nikdo

Myslí se že oheft byl založen

Četnlk t ZfiHřelU Asi 500 kroku

za Tlucnou u 1'lzaě v hustém lesí ku

nedaleko od kraje nalezena byla dne

10 října mrtvola četníka Ch odéry
a dvěma střelnými ranami v těle

Z počátku se mělo za to že na Cho-děr-ovi

zpáchán byl zločin pytláky

Později vsak při bližším ohledáni

zjištěno bylo nade vsí pochybnost
že zhynul samovraždou Co bylo
jpjf příčinou neví se určitě ale

všeobecné soudí se na nešťastnou
lásko Střelil m ze služební své

puiky a hned byl mrtev Četníka
Chodřro znal t Plzni každý
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přihodilo (UthUi tkUf ljUtiil
ls to byli pyt!4rl I hírhl syn

ftk4ř1# jnl 1 puiky vyslMif o l

té doby $1 pfihřiiej
VmH Antoniu llmnnn % Pří

brami kter byl pro iiklíl(iMi

rl l inspektora Ueyth k smrti

proviiem odsouzen byl fln II

řljn v Ytu pojravsn Olmltl
uAinttl pokání iknízs k sol4 ani tm

pustil Na popraviitl st4l klidní

ani slova nepronesl a a kli lem dírat

na iibenb l Vlsstní akt popravní
míl tonto prftUh Kat WohUrhla- -

y--r vystoupil na schň lky na striné
č ikarm postavené a v tom okamžiku

jil katovi pomocníci táhli silný

provaz Vrah vytažen byl al ku

Železnému háku kde kat dílo své

dokonal Divadlo příšerné a nan-- j

výs pohnutlivé Zvédivost lilnká

jest vs tk neukojitelná a snesu rudl

o Ipor a hnus A bylí-- li přítomni

hlubokým klidem smrti

vstříc kráčejícího mladíka byli

překvapeni tím více když se jeíte
na Šibenici dopustil nového zločinu

V tom okamžiku když pacholci
zatáhli za provaz a tělo jeho vzriáneti

se počalo tu zachrochtal vrah něco

nesrozumitelného Již kat pověsil

rayčku kolem krku vraha ovázanou

na hák již započal výkon svftj

záležející V tom že stlačil mu celou

tíhou téla nvélio hlavu na stranu

když tu Hoffmanu zcela zřejmi n

jasné zvolal dvé slova zahrnující v

sobč zločin rušení veřejného j okoje

řádu A hned na to ozvala se

z hrdla jeho jeítě dvč nesrozumitelný
slova Patnáct sekund tlačil kat

celou tíhou hlavu vraha na stranu

načež sestoupil se schůdku Dílo

katovo bylo dokonáno právu a spra

vedlnosti bylo učiněno zadost

Pokus vraldij a Btbevražda —

V noci dne 3 Hjna postřelil 24letý

obchodní přfručf Jindřich Beránek

sklepnici Marii PráSkovu v králo-

dvorské ulici na Starém městě- - praž-

ském když se tato z hostince do

svého bjtu vracela nažež pak sám

se zastřelil Učinil tak ze zhrzené

ásky jelikož sklepnice mu dala

výhost když seznala že má jedno

oko skleněné

"Nynijil Srbiko" jttt náze pozo-

rubodné stati níž plukovník Ore&ko-vi- ň

zavírá svou publikaci o srbnké

politice Pise: "Dnešní stav naňf

vlasti je smutný ale přece ještě není

tak zoufaly aby nebylo ládné pomo
a tvva %rlci lífvaiy lesie norsi časy íseieu- -

nou Srbsko plovalo v proudech slz a

krve a myslilo se již že musí uto-

nout! a přece neutonulo Nepochy-bnj- i

proč dnes zoufáme a naříkáme:

Zle je zahynuli jsmet Kdybychom

stoupli na krk hnusnému hadu jejž
— stydno je říci — zplodila nass

vysoká škola brzy by zase zavládlo

v Srbsku svědomí čest a smysl pro

povinnost Ovšem těžko je toho do-si-
ci

ve státu kde jsou vfco váženi

úslužní lokajové než lidé o stát nej

zasloužilejší ale dosáhneme toho

přece má--li jen král nás dosti ducha

a vlastenectví Srbský král nesmí

býti pouze panovníkem nýbrž také

nositelem vyiíl idey která celý

oduševftoje Bude-- li takovým mftže

být jist že se mu ochotné podrobí

všecky lepší živly v národě k dosa-

žení toho ideálného cíle a ty jsou

většinou národa Menšina mole
třeba ješté způsobili nrjaký krvavý
převrat avšak za 24 hodin nebude

po fiěn ani památky a vétiina bode

"T ~

f
ni fti-f- li i t(i 10 ti f

J' ni Mm ti1'- - ř tf hUbn
Hb ) un tl ( lf J!

tfJt? tfjtv il

H íiiksii iiaastt4i é a mi a XZ

7 ojiaIIV tel SiUfVIKU SFII

Hťl'Oii

elíe:ííií k mm
iiiiii h pm psns

! A S A S U C E
té

MAMlf KUDIiXOVOU

uiarhnťm ictmtt ifw2G října
ro Schu yUr Neb

I '( l oUSfoin tulíš 'pIt kritli Vftli divilo
z--

Jilt v initjl {MroiU " iiunttl
tuk biiiltl I Uak Vl" ]irillv
V trdcB inii-lm- f cStf

is Jim liU: - t Uc lili

Ta vilm if-- Jt

Jim IC a Mu le A Slnknle S4
"-4-

VV+V iA (V r ( v V M- 1 V n ( V ttV

Witn IiIpiI 1 ''' """tr prkuct
U((k „ dlbřon g)iui(!

nontl PťU'k s áiipíciinru slailnvnli-ko- ikola
v Pra t iiiJď vtíii dobrými vjridl
uiml 1 plruviiril v mehi rnrovl liopliu os
kdiiiliiliitriul tuliuto Hutá pod řlfniu "iládwk"
U4 9ni- -l! il

II Imisi i í 'JsíM lntelli(ntnlrU krořllt roM d )lct ma
II pokrofilfh ro?hlita Jil IUinl Jgoo
i'nukniul klcM odebrstl i ctití n lipiid k
Tírintl 7iroTifi krujlnon iMJltl ivt domo-

vy 4tuvtl dobytek oblil oror
dnlovstl ubil slulo n stříbro ťMl prkna s Itn4
del lorltl ryby baddvstl továrny s obcbodnt
podniky nhroiniltl pi nií a pdj?ltl tyto n

dibrý orok nn východ n utlvutt doliríha rdrsvl
O HpUy Dnkoty Montsny WMblniitonq duptl-- t

dh t i Wbitn y O V k T Á Orsnt
NortluTti Bnllwáy St Pnl Mlnn- - sneb tis O
W IJíllurk r'0 Agont Ori!t Kortliro Kallwsy
Dt-- s UoIum I"W St— m

lllodií CA ""ry Iksřiky dlnlk
nKj

bodný nssuloapriol a dobr
plst obdrtf llinsd 111 mlo na "ťvkaf" 1211

So ISlli Str Oiuhn N b TJ7—íi

Pronajmu i po případě prodám
tavba s lotem bodlri tn pro sslona asb boť--

Jest to stavbu vHkotl 'JOW dhf! íhHikuí a

první na cul i od uHnJ tuk to pro
nárasins výbndn Vn uiti nblAítJ líními ani
rsitsnrunt nonl a pro n diř! by uMnll ttn kdo
by r ono 'niintii(iiil ) il cliid! a obrstll na
mMť ten mn bi t t nim proan)m mb

lun prd Nkiiii-- I by ttdný kdo by hli-di-

ooý dnuinv tnU) prit-tlt- nscliatl tu-- l suma
tukoví hnrd tnu by mohl Ihmit usa-

dili a ob bod (liott-l- i vétl Mtnko nula Jest
doall tiiamé l J] li putřilia poplxivull
f r4U nmlál řll as 0i obyv a ob

ebody Jma td rlnnp ny tsa tm bolel a toho
) um vrlml třsba PřlbUiky dsjtn se iid mlro- -

U Aut Klka Clarkeon Neb

V'i rirnilo? áohT p™t™jiakorkýva iuutj Mlítfi t drBh4rBkyi u
rIra SMIX ai141t a4m1iete PnVr Zspuiln

itirboilnllt s nábytkem I

řreký pobrebnik Frnnh
Cbraetll ohrbodvi-dono-l

lr

k ]íis!i7en( ku vřtrnlkuza
pouhydí f 16 (K) naprodej

v aim "11 iilíic" k objenílvce musí
bvti olinos pi iluen AdreauMei Hiispo
rliř ílmah Nm

íínizíí tlío lili volř
i V' fflftl nori Jel vMr rfttsnnu

iiiKoitiu-- ii r priki-- t InklA JiCilkn
mrspv kiir v iini-- Iirnnlxirv řctkni"u
intuici lil kn' il 'yi-lil-

t ln r p(íou
V)Ihccii ta 1 I II m

IUHlUuIt 1HI!-- I
HiiJmJ iiUliart Ind

f jifl Aoutředf mo ve jraéou Zdeňka
f jl ibicba Ne íe by divadelní hu-deb-

tvorba vř-tníc-h národ tt Io-V- "

šnikých víla — lief vyjmeno-ííivj- '
kolik výínaniýcb operních

i iv BnaaieiQ ruNkVco polfkfcb a

českých — a!o nerv veíkeró drama- -

--w
'} není nikomu ze žijícícl

(} Iovankých vlaHtnřjíf

kladatia
nežli auto- -

lj rovt melodramatické trilogie "Jlin

4
3% % tff) %HfK' tfflft?

moci bi překážky budovati pro mi

rod něco velikého a trvalého Marno

je s vymlouvat! na tiepřixnivé poli
tické n hospodářké poměry a neď

statek pochopení v národě Vše to

bylo nepříznivější za kn Michab

Srbsko bylo tehdy pod suverenstvím

Porty v zemi byly turecké posádky

intelligencn iijlo mulo prameny
státních přijmu malé a přece Srbsko

bylo tehdy váženo a vyhledáváno cd

velkých i mulých státu A dne?
Dnes si Srbuka nikdno ani nevšimne

Král nechť se rorpnruene jak srbeká

říše připadla pod Turka a jak potom

hí Srby bylo Velikáši kteří mMi

peníze a moc všichni se dali na

stranu Turecka nebo se rozběhli a

vlast opustili Jen národ jemuž byla
odňata všecka práva zůstal věren

pradědovskó víře věren vlasti ro

dinnýra i národním závétcin a aby

je zachránil snájel raději muka než

aby se dělil o panství a vládu s Tur

čínerr Toléž opakovalo by se dnes

kdyby Srbako padlo Panstvo jež
umí výborně dělati etátní převraty
dalo by se pod každéhó kdo by jim
nabídl vládu a moc a jen národ

prostý národ jejž račkký život ne-otrá-

zftstal by jako druhdy vfren

srbské myšlénce srbské domovině

Miloš i Alexandr i Michal i Milan

všichni odešli jeden za druhým a ani

jeden t těch kterým propůjčovali
moc a vliv neobětoval za ně černé z

pod nehtu nýbrž čekal když mu

jedna hvězda zapadla až mu vyjde
druhá Jako s milci panovníku bylo
i s milci národa: všichni opouňiěli

prapor jakmile jim hrozilo nebezpe-

čí Mezi všemi nebylo jediného cha

rakteru Král má avou korunu od

národa a k národu má obracuti s

národem a pro národ praeovati

Milci mu jen překážejí stojíce mzi
ním a národem Ale národem ne

dajf se provoíovati takové žerty aby
mu král dnes něco dal a zejtra vzal

Král muže vládnouti absolutně nebo

konstitučně ale dá-l- i úUvu a fří-- u

h4 před národem na ii má ji hájili
hrudí svou neb' ť přísahou jeho byla

posvěcena na statek národní na nějž
až ani král nesmí libovolné sahali

Ty kteří pášou křivdu a nezákonito-st- t

dlužno odstranili ale ne ústavu

Nebezpečno je bourali základ neboť

na něm stojí celá budova nebezpeč-
no je rušiti přísahu neboC na ní stoji
a ní padá důvěra národa Kdo
krále navádí aby porušil základ

svých práv a svého zákonitého po-

stavení nemůže býti jeho přítelem
nýbrž nepřítelem a zrádcem To mel

míti na paměti hlavní nezodpovědný
ráice králftv (roz Milan) Kdyby
Unto rádce byl vlastenečtějším mž

je řifmfiže býti rádcem koruny již a

z původu svého vychovl Osobnost

sestavená I nejprlkřejsfch protiv tie-bu- de

nikdy a to rozeznali špinavou
servilnost od možné od Janošů

i podamio" a hudebního dramatu
í) "Dooře" Dudi2 mimochodem při-- 1

1 pomenuto že mezi Cech 7 též Ant
Dvořák a Karel Urandl v opeře

! Bt&tné vřci dok4ali nicméní prv-- j

j[ níma ch4zí divadelní technika a

íj druhý je více k lyrickému nadán

f) jemuž ve avých zpévohrách bry
! tu bry tam platnost zjednává tak

ie v obou případech vyloučen jeví
Uie důležitý činitel uměleckého úči- -

t uu Tiiuini uzavrenoHi ivroroe
}f toho plná oddanoMt bayrcuukému
% reformátorovi a bezohlední hájení

if jeho principfl staví Fibicha tak vy- -

ioko nad jeho noutéžníky Smetana
1- byl eice na melodickou vynalézá-- f

OHt bohatňí nel jeho nástupce za

i t to vfSk tento má výhodu ve Sfant- -

néjíl volbé látky
'i'
j Poldry Ve středu dne 2 října

1 jv7Pu' 1 neznámé dosud příčiny
' -a „„! t rr„x 1 l
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Horním Iloletíné u Hlinská Sířil
e ohromnou rychlostí takže v

brzká stál celý statek v plamenech
nenadání rozléhal se ta chvíli

povyk že boří statek Fr Nejedlí-- a

asi tisfo krokft od Korábkova
avení vzdálený OheA zničil ce-nf- l

letošní sklizeri n4bytek a

náčiní Jak povsUl
druhý ohefi jest neznámo — V

Liiné a Iíolcíova vyhořelo 21 oby-delníc- h

a hospodářských stavení
Skoda obn4Sí 24000 zl pojiiténí
8000 zl 20 domkářu nřiilo o svfll

majetek Nouze je velká — Ve

Svojeticích a Českého Úroda vy-- j

hořely dne 20 září usedlosti KIv

Troj4nka Ant Kurela i vdovy


