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ti ní

'7 tnlrinfi)'jiinl ({( ý nnttl

ví! velké íilieí drortnó radnice
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p i! imc i t píiiM 'iii tr'iiiy avuiiH
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mlatfch lenit Jdi párkft Obřad

nimt fmf v řiké Mí vykonal kraj-k-

oudr lli(ifií Snoubenci

obdarováni rmmlat V f tri iuMe

cennýrh ihrft '
došly d

fy ol přátel rodiny Ni některých
nkvotn Jrli Iřlbmji h a zlttýi li di-rr- h
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ři'!4rfiý nř(ii iej fli}tiřjíif kr4

ť v Mf % f ('nlit iiiíe A J 'Iii i I f J

díl Mkk! Vflkotitkáři (vi '

lílí plitť íi h vcítit tindy ti (Iti i
miliony přímých d inl) tnc!í tu u(m
V) lihft Nemel (ne edi' j milí iiy
obyvatel miliony přímých d in!)

(íké o lliii éfk f národ pik
I

řltajíci k I milictiÁm lidu pťttMho
n l miliitní) přímých d Mi(pcnfý h

Ii lilifi! — Nt íeřo ď li' b" voltj cl

riHet é křívdé fic ho le
zmřii' ani vulhy tyto ani pan hfabř
1'ndefii V úmysl'1 neiná jak e [ucIm

bá křivdu tímto ni lidu si'u-i- i tii-i- i

odéiniti Nel Jakkoliv me a sluje

ní kurií zfjstinou nepoAlnuty uvnitř
z to nutanou dijist iťku rs a tma 1

dotí zniciié změny Ať pof-nenii-
! n

táborem Tu drželi v minu

léni f stiletl Siaroéi íi na Bitému v ly

jeíié 'Ji min láty jichž m přcsc tlé
vyzývání volícn iichtéli vdátí a li

Pk tu byli skupin i tuk

zvaná S' tr iov í jakási Nlř dnl str ira
mezi Btiro- - a mlílocešivíin k rlž

hlásilo b 7 os anci'i a pak konečné

Btrana mladoéeská éílvsf poslézo
tH poslanců Staročeši d nf j f pvné
2o uhájí Hobé svých nos tva lních ru

okresu i hotují se tudíž od roka ku

boji volebnímu v nich {roli nám

h posledním napjetím Hývh sil Ié
jejich fituré i nové hříchy proti upři
vedlivému opp isiónímu b'ji vbstni-h-

národa dcimují řidy jejích stou

nencii ta' žm ani vládní jich přátelé
nesdílí jejich optimÍH-n- aléltrž při-

pravují ho nejvAo na 10 Siaroéechň

na příštím Hiiému

Vydaná tel remte Naďm 7'i:hic
jejíž poslední číslo věnováno výhrad
né Prato požádal méstskou radu za

nubvencí Hefurent mig rada jmu
ílrusH navrhl městské radé prnžt-k- é

aby proBpéšnému tomuto podniku

poskytla 8o Buhvenco 100 zl Proti

tomu ohradil bo pan dr Milde ale

návrh jho byl zamítnut 12 hlasy

proti 9 a těmižo hlasy byl přijat
návrh referenta S Mladočcchy hla

sovali pp Srb a Kuh

Obfoil e Dno 13 října po 7 hod

ranní nalezen byl v průjezdu druhého

dvora domu hnibé'e Kolovrata na

Ovocném trku na laťových dveřích

oběšený líletý domovník V Vácha

Č!in HVĎj Bpáchal nojsjííS po půlnoci

Domovníkem byl prea
1 1 let

JúmtliioDdn i kniha bámí Zná-

mý poeta dekád Jit pan Jiří Karásek

vydal v téchlo dnech nákladem "Mo-

derní revuo" novou knihu básní pod
názvem "Sodoma" C k policejní

řiditelství v Praze nařídilo konlika
ci knihy pro cl 121 Ir z (zločin

proti přírodě) a zabavilo vAecky

knihy Konliskaco vyvolala
v Praze znační rozruch

Srbfíivraida st trče tia hřbílové

brněnském Dno 11 října v poledne
udál bo na brněnském Ústředním

hřbitové případ nebivražedného po

kusu který vzbudil nemalé rozechvě-

ní Ttletý Boukromník Joef Kraho-le- o

navštívil dopoledne hrob své

manželky která asi před rokem

zemřela a pobyv tam chvíli položil

bo na hrob vytáhl revolver a vypálil
ni dvě rány do pravého Bpánku

" ťer" mho nic J'íi kontrolním

Hhromáždění xoměbrancA na Král

Vinohradech j'l ne konalo v boIkUu

dno 12 t m v hostinci Friedlimdro

vř byli účastníci překvapeni zvlášt

I ťirVdnf Mé Kit iniiowtl tratil
Jnho dnu t tiltiroln kitjr! iirm t

l n 1 1 m n tu aby kon nprv
l byl tuk hf )mri t$iM bylo

M n ♦ ItjfiM To pstmim
'tn lo Jt Jedním rlirtkrtu

ho bi llcrakibo fttéu který jen
dání obVintv ha řřrť ll má

i" protivníkem jpt fitn J J

íífU# tiřf flifin % fnrilý
ItiíkkliffJ i(&vsll úřp l- -

lo In linuli řinihř k up- -

míněnu ditti lilnH ln lnini

LMinul 4trk frllvil 'oJ
V ivi i 1 „ i u

#ffll líalill)( řlt ''Tři

Vé wsJímIiiou" 1'ři'l ilivťltrrn

rřlnktor "lIoujioflAře" f
Íluvlj

ulitikáiiftké a VJ2VI řf tonim'

itjiií-- oit krajíiijr alijr nutři- -i

ívýi li Itlatlí aIp vrhli jo voikrze

řťkinre r'ullikánikó Stálý
lati nimi řtú liyli j'řťruSoini
Uikaírm toho 2( iuAi krajíní

'éT II-- - l 1 !

mikin kti-f- í ly vtlili ]inak m--1

ihlik&rifiky Hlcena Mařenka No

ova která tyučuje ve kol

J rood fiřmltifnU (IcktainnvAnku

Vi'rfcinním fpftitobťm na nřjí
íl v Omire u n( (V) kli

Sk-cn- a

licková joMt talentovanou litrc-- fi

k Kcházt jtn canlťjíí priikcp

Itala au v ohledu tom Uk duko-- 1

by mohla obutiti před njpřf- -

kritikou Vedlo n( byl to j

oldi jenž nemalou měl z&Hluhu

Vilkovém tdaru jen! byl takovým
( iiejonom pini oi hotníci alu i po

litelé mohou ttt k rířniu jrutulo- -

- V západní cáti Mt&tu upadlo v

!'vici minulého týdne hojni Br5

Isititty al na Scnt palcA
9

u # s Liiizici ho zunou zmatia no

I k žení nf V Salině county vy

i jdío si v mř-tííc-i říjnu 14 párkft
Wvolcní k Ženřnt z richž bylo onm

a sice jak n&Rleduje: John

1'kých a Kateřinou Šraídoíou Vác

i Annou Synovcovou Jom

ízum a Joatlinou Uýblovou Karel

stný Olgou Sadflkovou Frank

íijťk Mary Šindelářovou Fr J

Lraajzl a Tony Luzumovou Fred

áca a Annie Dezpalcovou a Frank

w"zpalec a Mary VaHatkovou

— V krajnkém floudu v Lincoln

bdržela vdova Powellová rozcudek

1 12000 proti IiurliotnonBkó dráze

4hradu zato 2e mui jejt zabit

yl při neHlřMtl železničním bllžo

dinon ve Furna county dno 2

ervna Týl byl topiiem na jednom

IparoHtrojů dráhy kUrý vjel do

imoiu a no roiiriMui

— Jak jHtno minule pdélili odjel

of Nicholnon ze HtátnI univernitv

J Norfolk aby ae tu přeavřdCil

Vjíliíe lučebník v cukrovaru Mpravno

ptanovuje cukernatot ř#py
Ni-fiol- non

předevzal zkouíku vzorkfl

py z nánledu jících okresu: Halí

reeley Adamu WebHter Thayer

rwnee Lancanter Dougla Saun

der Washington IMatte Uoone

Madiion Starton Wayue Olfax

Dodge Cax York Nemaha Jf ffer
noa Merrick 1'olk ButU r I)awen

ntelope a 1'Ierce Shledal že

pofze 50 procent veřkeré řepy do- -

VáMo 12 iirocent neb více cukerna- -

ítonti kdežto 24 procent obsahovalo

lmé:ii než 10 urocent cukru Co e

ltýki cintoty pouze 24 procent vež

I keré řepy donáhlo 80 neb více a 62

Virocent bylo pod 75
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m ri iií lch' hí' mImÍ Jino
"tiifci tásiiipi i dl 1 itťfti
t nšíi I ff tkef t tří i

ř ' t li Z' mí ano i t'w í [ Jití

Při trtiiiný hI bl ve tšicli r r f

r h fiiplitc n ř j(rwn t liv i byli
%e'iiii éltié

Sfiiidl ř itle 1'nhrýi'ai'iik ý jm--

icdlk liil iv PV ílz Olomouce

pokrýval v llimpidci s'řchu kostela

na ji dně r č!j ř Žiě-k jež krášli

krov štíhlé vi ž 'A fiTii lun přetrhl
e priva' nt n"mí byl un vti'n po

krývaeský vulk i Piéil slci I
ý io

:i7 metru N' ir iiv ht iv u na !řt!

cliu kostela zltiinil si vur roztříštit
i lebku a mrt"v dipidmd k zt-m-

Plcina neřestí f vyšetřuj' Pe
tržiý jrova% prý velmi chatrný
odevibtti byl vy set řu jícímu soudci

Při práci nebyl páčil opá-ú- u oehran

ným 1 mem

Obiliit Hfí Ftunl íhbi'k býiilý
iizciúr v l'ra'e rmií nyní 7llťiy byt
delší dobu Klížen "tc ďtn ni nezhoji
telnnu nemo í Vš cko léčení ne

meh) úi pechu Když l!oht k din 1'!

říjiiii k H Ir dine ráno bytu svého

nevycházel bylo to nápadné
mácí vešel do pokoje i iitilcj-- tam

Hlarce visího na Hvítílně Ihned dal

zavďtt okrcH-jíh- o lékaře ý om--

marně D'e náhledu lékařova Fá-ch- al

Bamovraždu k (i lodinč ráno
K zoufalství dohiiiil jej patrně

nemoc

Utonul ])n& 12 října itdjiolcdne
skočil v Bcbevraželném úmyslu se

skály bránické do Vltavy mladý
muž jenž ihned pod hladinou zmizel

Několik plaviň chtělo mu při-pě- ti

ku pomoci avšak teprve za hmli

nu byla u Dk-on-- mrtvola sebevraha

t voly vyhžena a po lékařském

ohledání dopfiveni do umrlčí ko

mory na hřbitov f aukrácký V ka-ps- u

utojteuoo riilczeiit pracovní
knížka vydaná (berním utarostcu ve

Lhotce il Plzně znějící na liletélio
zámečnického pomocníka Františka

Schwiegleru a piázdná tobolka

Oběsil te Zt:ďiiký mUtr pan
Pnlfiřek nalezl 11 října vi křiví z t

židovským hřbitovem v Iiibenči obě
Bonóíio ani rUihného mnl: Utl&l jej
ihned a snažil se vSemožuě přivéti
ho k vědomí což bylo ovšem marné

poněvadž mrtvola byla již stu dená

Při prohlídce šatu byla nalezena c

dulka v niž se loučí h ošemetným
tímto Hvětem a dokládá: "Již před
8 roky dal jiem si vyložili katty a

hadačka mně předpuvéděla žo zemru

touto smrtí" Dálo bylu u něho na

lezeno hotově zl ÍU a lékařský
lístek na jméno Josef Ivorecký Jt
prý to sluha z jednoho pražského
kláštera jenž mu pohřešoval již od

několika dnu Co jej k zoufalství
dohnalo není dosud vysvětleno

Pronajmu i po případě prodám
tavbit lolm liodlut pro loo Dub tinťi
J l to Ulm vllkntl UiM ilnlř tHi-n-Á n

prval ta r-- tti od nldrail tuk in r ol] (

Bóramni TylinUá V mittt ol)litii ťl ani
rmtanr nt nxiit a prolo dibri by u'lníl to kdo
by f ono amiatuiil ohtl a obratli n na

niilli li-- ma bmt ttntba pmoijrod
larlni prodá Naiui by itdiiy kď by ul

n fý domov tnto Ml iiUwit n#l(l n b rua
t ik 4 bifd li BMl jln by mobl Ibn d a
dltl rbchod bll) ttl MicMki Dit JimI
doitl mimi la )) ant Mtr ba p- - iivtl

lifrt lilnil i íh-o- fij prktirkt' '!"V k --

"L -
aottl PrlIal oiptrbom Ikola
t řra a mtt jHu dobrými ryJi'

tvTlm lUla 'T!'po4 l""
ja iadbii

taktéž zhotovena ljr t
ji M'itnm

hpo!ccřiot t tv il4 ♦Jdřií a 1 1 i

hlilclié léméř l lo h'bo řáicí

Novomanželé druti ý dnu uhytotai
v novém a ukvontíiA zuřteném

vém obydlí" — Ku blahopřání př

celřijí h přátel pojim tíž niíe

Výtrinnuti v 'Aiihřtfif %% pubytu
ctftiřítvi byly ráu velice pováíívé-h- o

Studenti upálili eřejtié zinky
nher-k- í před neehoii Jel iť ivovou

Tyto byly napojeny lihem núled
kem řehol ryelile shořely tik že ť
polieitf hnel nezpozorovali Kdy!
ne dovédél i o "attenťttu' a i!ntivih
ne na míxto ( inu nalétla na prunní
ku Jelařičoye jenom černou skvrnu

ilokaznjtui ?e tam bylo ncco t áleno

Policio počínala fivfiči manifeitam

velmi iiMniie Zatkla venkovukho

kaplana který byl mezi kamenova-

těli Tento íh nalť-z- pomni

varb' 1'otilanec Folnego
viij intervenoval v proMpěch ntuden-t- ň

aviik policie prohlásila mu že

jich nej ropiiHtí dokud nebude vy

ttkoneeno 1'iícinu k mani

festacím zavdalo nedávné ztrýznéni

nyiift poBlanro Franka dvetni úřední

ky Btátní dráhy Kolují pověsti že

zamýšlí ne zavřití univerHÍta uvSak

nevíří ho jim Ilektor univerHity

Speve(? Bvolal Btudující ke Hchftzi do

university Kromě neinternovaných

Htudajícíeh doHtavili te také profi H

Hoři právnické fikulty Ileklor
Hilflil pOHliichacum že ku přání

zaiovídá ho vícm nt mlují-jí-

universitním úiHtenHtví při panov-

níkově odjezdu Vytýkal jim né

'chování a zapřínahal je aby

vbodnym BpfiHobem Hvflj Hkutek

omluvili Podobné mluvili ostatní

profeHHoři Jeden z nich ukazoval

k tomu 2o vztýčení maďarského

praporu na Hlavobráné bylo zcela

zákonným jelikož byla brána ta v'
nována cínaři Studující výkladu
tomuto rozhodné odporovali dovo

zujíce že vy říční uhernkého prapo-

ru bylo nezákonné Po tuhé debaté

bylo unneHeno vynlatí deputaci ve

které ho nalézají rektor Spevec prof
Fomanié a 3 itudující Tato oile

brala ho k uherskému miniHtcrislvu

Hariffymu a právník Vidric pronenl

tuto omluvu: "Přicházíme k Vaší

Kxell jako delegáti chorvátské uni

verHity Ltlmo uherský prapor kdo

jeHt zákonné oprávnén Spálení jeho
Htalo bo jenom jako protest proti
brutálnimu a nelidskému nakládáni

s naňím kollegou ho Htrany uhenikých

státních úřadníkfl Prr HÍmo V Vx

cellencf abyHte vinnlky co nejpří
Bnéji potreHtal a přijal naso ujiAténf
že nebylo nikterak naším úmyslem
urážeti Hpálcním emblumn uherské
ho království" Tato deputace vnuk

nebyla mininlrtjremdntem bar l!an-ÍTyr- a

přijata Po té odebral e rektor
k bánovi vyproHiti jeho intervenci
tento ji vsak odmítl Další prosba
rektorova aby odvolána byla zápo-véd- 1

úcHstenutví studentstva při
od-jez-

císařové nebyla vplnéna

bfrttt InUllK' ntnl po
Hledají 80 krojili rolld m)lil na
11 pokroilrh rrlldl Jll iblalaul ]al noitaml kUíM oAtbnll m ettl n iid
viritl tároB knjlnoa uřldlU ! tvi áma
vy ilivU dobytok oblil voc

dnlovkU ahll lla a atHbra NaU prkna a lla
dl nIU ryby baďvaU toviray a ebchislof

podniky nahronaalU prail a 1JMU tyto aa

ďbrý 6 rok aa Trbod a ailyaU dobráka ulraL
O tpl? Dnkoly MonUny a WMhlnaioaa 4lt
U a r i Wtlla--y O P T A Orl
Kortki-r- a Bllwy Ht Faal atlaa- - aaob aa O

W Ballock f-- Agaat Qr--l Horthrni iUllvay
Mblaaa luwa il—4m

Jet ''rubem jenž po téla byl v

popředí všech fiejlrpšbh druhB

tabáku

Jest dobré jakosti vydrž!
a má lahodnou příchuť

Lorillard-ů- v

Na prodej vSudo

fSZuilcte pí liro po- -

s tehoín té Prodáno 1673
liiasneliu
mene

z nichž

lile
dve OIG Prasat

vážily na chov

2SOI5 III

První )HIUlví obdrll 'i ta

k oliiva nu iplátku a udiliime

J J Jednatnlm h tiixS

Llt Silver Co Cicvehitnl 0

Árm
manžel wsuisň— 'i

rVí" t'iiíXiú-£lT'- Kfnworsl utrl za 33r

[i i i J ArliliiřUi 8il stM) flUMI

Wi Vsííii smiifaSiiMřrvHyšii#uiM
? i livllirti taarma IMbIíhip cl- f-

S
" ř-- i lávku iln kLrinknll mítii n im- v i

'Z Ml učiníme íiroj :i J ni
ut 7kiiu"k" liPŽAilalirn iN I ii
iitiwiitu Kui)ti 7 tivArnv t í- -

ifiii' ni Istt Jln-it-lf- t h-- i ioomm v iiíiváiL
Kiilalnťy a ilnHVr'iii Titirma I'2t ÍIimciI n
i (pluř) CASH BUYCRS UNION 158164
Wail Vin Burn SI H Th Chicago lil- -

ALBUM SVÉT VYSTAVÍ

Každý kdo viděl světovou ko

Inmbijskou výstavu dojÍHta kí přeje
míU nějakou z ní památku něja
koti na ní upomínku Každý kdo

ji neviděl dojísla ne rád pokochá
pohledem na vyobrazení těch divft

vykouzlených rukou umělou Pro-

to jsmii opatřili pro naše předpla-
titele pamětní Hpia American Io-publi- c

který obsahuje hlavní

výstavní budovy a mimo to Atlas

celých Hpojcných Státft a mnohé

poučení kteréž v žádné jiné kniia
tak přehledné podáno není Mimo

to mužem nyní pcmkylnonti čte-

nářům našim co prémii Album

výstavní a nico překrásná vyobra-ren- í

budov a výjevu t výittavy
a nice :

Zdarma co prémii
obdrží každý celoroční předplatitel
dva veliké c5ity rozměru 10jxl4
palcích obsahující 110 pře-

krásných vyobrazení výjevu a

výstavy chicagské

Za doplatek 20 centů
obdrží každý kdo prvé dva "cšity
za prémii ivolil další 2 HeSity ob

sahující též 110 vyobrazení a
tvořící h prvřjíímí úplný celek

Všechny 4 sešity zdarma

cdmahujfcl 220 „elkem vyobrazení
zašleme tomu kdo nám zíiká jed-

noho celoročního předplatitele
Doufáme při jiti touto remil

vhod Setným raším přátelům kteří
ni chtí zaopatřiti krásnou a trvalou

upomínka na "větovou výulavu
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Jel V ▼obecné váženého mladého lékár

jěy1 ve WiIWr pana Karla Šrantné

chvíli vojensky každý jehož jméno
volám ' vykřikne Hier" nebo nic

ale napomínám vái ve vašem into

rerbu že Blovíěka "zde" neatrpím
proto nejirovokujte tímto epQBobem

llivi ho dcerou vieobecnfi známých

— PřcdplArojto Htym přáte-
lům llnwpodářV iln (Velí poaze)
fiesoj- - manželu Nadílkových dočítáme te

í


