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Úplné ví léCení M'ú i
N'ti(7lm rodííkňm vím ilnt a bez

pečný lék k riplnému a dokonab-m- vy
bVenl kuřleb ok aneb otlařeniníbunlons)
Jiná léky zjednají sice ťilevu ale nikobo
nezbav! liplnft técbto trapičft kdežto Ja
za in6J lťk ruflm

Cena lábvičky 2 ducotó $100
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téčebniny pro domácí zvířata a vět-

ším dílem trefím vidy na to pravé
Léků Severovýcha Jiných t z patent-
ních mám též hojný výběr Jakož I

barvy Itětce olej na barveni 1 na atro
'e zkrátka váe co v lékárně mívají
Zvláště velkou zásobu mám všech vé
cí t kterých ae recepty připravují at
jsou jii z Cech anebo od doktorů zdej
áích Dlouholetý cvik mně dal mno-
hou zkušenost a ta přišla a přljd
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Dva malí odhodlaní (ieno a Kup-rt- f

ďdiodouvie ae Fastrem alo-lil- i

provolání nalíený Friú a #ou-tlra-

je roipalí v aod jxMajf na

roilch !oi naDje a na lienf le

pili
Provolání píchlo
Dne 9 hřetna odpovídat městský

hejtman církutářem Jk ýroni indi-

viduím" která "tkne plakáty a do-

pity pokojné a eluSné obyvatele
dráždit a k srocení avádlt usilují"
Zároveň dle zvyku dovolávat

loyálního vlastenectví
Někteří mřiráci plakáty bjl uk

poděieni že nemilí nic pilnějšího
ca prici ne! utfci k pověstnému

purkmistru Muellerovi s prosbou o

pomoc prott "podvratným živlĎm"
Iltakre a vládní postihové na

pjali vžecky a(ly k tametenl ichft-t- e

Purkmistr Mueller a přednonta

chadinekýcb oteft br Fr Tban
obSanatvo atraSili hrAtným lícením

o cbyiUném prý vybíjení ulic o

loupení ohrožování příbytků atd
Že ichflxe udélali řádéní banditů

StraSili proletariátera Učili krátce

ioudný den
Den ach&ze e přiblílil
Ubílilo oe tvolna k večera po

ulicích nebylo Btráínlků aice vídét

ta to ale jich bylo plno v kasár-

nách kde i vojako bylo pohroma-
dě Na strážnicích jmenovitě před
Karlovou a Trinitárskou kasárnou

na Kofiflkétr trbu a na Staroměst

ském náměstí stála i děla nabita!

NejvySSí purkrabí pražský hra

bě {Stadion Dtekl na zapfeoou do

soukromého bytu na dobytčím
trhu

Lid se ke schUii v tlupách schá-

zel Ale běda! Hostinský poštván

policií tavřel Svatováclavský sál a

nechtěl do'ň nikoho vpustiU Lidé

jíl již chtěli se rozejiti Ale Petr
Fastr s Banzetem a &ulem je
xdržovah

Mladistvý Trojan ▼ rozhorlení

(státní úředník!) sápal se na hostin

akého Iložka hroze mu reotevře-l- i
— výpraskem

Davy hrozivě mruěí

Iloiek konečně "astapaje moci''

Je to vážný okamžik

Trojan a Fastr obětovali se svou

zistencí i životem
Sál se rychle naplnil Je impro

v?sovani osvětlen mi eruit
ttíny uléhají do koutů nad hlavami

rozechvělých účastníků Co chvíle

čeká se z věnčí katastrofa utok

tráží' vojska Mluví Fastr mluví
f

Trojan činí ' se návrhy a nejp%lčl- -

ějil postuláty českého národa vy
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otrokam lid maaoii b#l4lřou
foěnko natidllaooit — v porov
tiint tom jame dop4ií hlní k

A bohdá vtaatnf silou odhodí
nou politikou
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a atraUko majíc r14 male v
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mottnoti
Vzpomínka oaSe na rok M

není jen canová ale i účeleá

Jko tehdy i dnea máme mezi

tebou atraipyltff utíkající ae ve

váiné 4ře opposice naaí pcxle jho
vládní

Nelekejme ae nebojme ae! Od

hodlané v před —

Cícnius naSí vlasti ochrání nás

jako druhdy Trojana a Faalra ode

vieho zlého čím ae a náa oppoaice

tresoe A neochráni li? Nuže co

je život a existence jedootlivců za

život a existenci národa?
Tož ve jménu páně k předu

děti Čechie vlasti ku obraně

aap

Zbrojeni Anglit —Anglická dolní

sněmovna schválila dostatečoé úvěry

k rozpočtům vojenství i námořnic-ct- ví

V námořním ministerstvn

francouzském vbudilo chystané ob

rovské rozmnožení loďstva anglické-

ho Živý ruch Itoxhodliť prý ee v

ministerstvu tom nyní po přikladu

Anglie přikročiti místo k stavbě

nových obrněnců raději k stavbě

hojných nových křižáků

liutko a Čína — Čínská vláda
dává prohlaiovati že poselstvo čín-

ské nemá na ftusi Žádného účelu

politického nýbrž jedině úkol ten

zastupovati při korunovačních
slav-noHte-

v Moskvě Čínu s dostatoo-no-u

vážností a okázalosti

Z Kréty oznamují $e nov kroavé

výstupy V Tsaoakonu ubili křesťané

několik prý Turků Úřady zatkly za

pomoci vojska 40 křesťanů ale na

konec shledaly že jsou nevinnými

Důstojníci tureckého vojska zabráni

li ale propuštění nevinných křerťanů

ohrožovali i státního zástupce a zni

čili vyšetřovací protokol Po celém

ostrově pořádají se velká shromáž

dění lidu

Pilulky zdarma
Zaplete tvou adresu II E Bucklen St
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krátké drU Into ťha!np JakJ t

taven( m#f T'rn4í Mvowly v

pnptt obrátil líny po to vyiío
sa jvo } oh# byl ialoŽfi lifnAj
lim obivafkom Vavřínem Př#uřffio
te maty prti Práškoví Prgřt
byl aat£n

V$mml% $0 7 Nového Jiílna na

Moravě tm oinaraoj: l v přlto-mooa- ti

svého roaoi!e zatřlila v

pátk Marie ISchnovká Jiletá man

želka pekaře ve avém bytu t ravol

vtro a byla okamlilé mrtva Mm- -

vražednice bvla dcerou vínárnlka

Iiawtbra a teprve tři neděle vdaná

H mužem svým byla na svatební ce-s- té

v Německu a v Itálii a vrátili se

a ní ai koncem února Pravíte že

pekaře Lichnovtkého vzala si z při-

nuceni a proto že ai zoufla
Ze lártimtti vrahnn V noci na

neděli 8 března vyvedl 23letý avo-bodo- ý

horník Frant Křiž z 1I
Litvínova (okr moateckébo) avou

milenku Marii Hotovou ke etobu

sena na poli blíže starého nádraží u

obce Louky a dvěma ranami z revol

veru smrtelněji zranil Příčinou byla

žárlivost

Otcoorah — Minul jsme sdělili

že u Iiadotína byla nalezena mrtvola

dohazovače Luhana V podezření

vraždy je vlastní jeho syn který
vzat byl do vazby

JjOiipelnd vraida — Manželka

kupce Josefa Somra v Král Městci

byla dne 7 března večer neznámým

zlosynem v krámě zavražděna a zá-

suvka peněžní vyloupena

Vzácný tnout — Kolínský obchod

nik Freund odxouzen byl na pět roků

do káznice pro podvody které pá

chal a obchodními "přátely'' Potmě-

šilem a Ekertem 1'otmíSil totiž

"kupoval" zboží za které nikdy ne

platil a "prodával" je levně Freundo

vi a Kkertovi Freund podal zma- -
teční stižnost a dal za sebe záruku

načež počátkem března prchl do
a

Ameriky

Ohni Dne 8 břez vypukl v statku

rolníka Josefa Mazala ve Zvolí u

Novéno Města oběti který a úžasnou

rychlostí rozšířil se po celém ataveni

a zachvátil hojně zásobenou stodolu

rozlehlý chlév a vedlejší přístavky
z výstavného Mazalova statku kterýž

vyhlížel jako pevnost zůstaly jen

příšerné zříceniny Škodu si ěítá po

hořelý na mnoho tisíc Byl jen na

nepatrnou částku pojištěn
— Dne 7

března poškozen ohněm dům Jos

Kulicha v Nádražní ulici v Novém

Bydžově škoda jest jen částečně po

jištěním kryta

Cplně zdarma
TI Vi vVuaill rř VnyScW DÍSCOV

enr znají Jeho cenu a tl JI tak dosud
neučinili mají nyní pHleiitost zkutitl

Jej zdarma NsvUtivte oznAmenbo lé-

kárníka a obdržíte lábev na zkoušku
zdarma ZaAlete s4 jméno a adretu na
H E Bucklen & Co Chicago III a ob
ArtUm bpKIkn rir Kin? New Life
Piíls Jakož I apla Ouide to Jlalth a

Houseuold inttruction zuarm ww

Jett zaručeno te vam ui i aoore ne

stojí TU to nic waooaasB urug ai
Oaaka Neb

o I4 molí a#řoj závodí

dn# U třifia d Iondjni kdI p

řá)áa byl následujícího tý Jn kop- -

c#rt a progrsmam vakrie jn t mi

sirových skladeb aloleoýn Dvořák

sám orchttrá!nf íítla dirigoval

Anglkk) virtuoe Hteroe jenl a na

i ho mistra návátlvott proH4val
brát poprvé veliký Dvořák Iv koncert

pro Molocřllo a llirnoll (poslední
vítil opa akladatelovo) mimo to a

prací nedávno vzniklých hrány Myta

foLic £ 5 "'A nového světa-- ' a

Biblické písně" Koncem března

odebrali e měl Dvořák do Vfdn

aby přítomen byl zkouškám a diri

goval provedení avé kantáty Sva-

tební koiile" kterou za spoluúčin- -

vání čéskýcb umélců sólistů předně
6 '(tlabena Mahca" lublafuká ve

velkém sále hudebního spolku K

nedávno učiněné zmínce o posledních
hudebních skladbách mistrových
totiž symfonických balladácb po-

dotknuto budiž že Dvořák již do

končil dvě ballady: "Vodník" a

Polednici" (dle Erbenovy "Kytice")
kdežto při třetí "Zlatý kolovrat"

zbývá mu jen provedení instrumen-tac- e

Kromě těchto rozsáhlých skla

deb hodlí mistr odlti hudebním

rouchem též několik drobně jí leh
básní Erbenových

Obéamki i fiatky v rrazt v roce

letointm Počet občanských sňatků

ae v Praze každým rokem množí

Kdežto celý loňský rok 1894 výkazu

je jich pouze patnáct tedy průměrně
ekorera jedin za měsíc bylo letoi
v lednu a února na radnici staro

městské již test sňatků občanských
uzavřeno a chystá ae jich ještě celá

řada Poioruhodno jest že ženili

se občanským způsobem výhradně
židé nebo socialisté Při tom je za- -

jímavo že snoubenec židovský nikdy
ae nezříká své víry a že jsou to vždy

nevěsty křesťanské ať katolické ať

protestanské které k vůli sňatku

problaiojf se za osoby bez vyznání

Zastřelen V noci k 8 břez vv

táhl kdosi stavidlo ve mlýně Josefa

Haly o samotó atojícfm nedalo

Blanska NásledWm toho spustilo
celé složení a mlýn počal mleti na

prázno Cyrill Havelka prážek ve

mlýně tom popadl půlku mlynářovu
a epěchal do dvora aby ae přeavěd-či- l

kdo ae takové zlomyalnoati do-

pustil Ta spatřil že se blíží k němu

nějaký cizl muž Havelka strhl ruč-

nici a ramena namířil a střelil muž

ptot: němu stojící klel k zemi V

zastřeleném poznán pak 24letý ná

deník Frantiiek Kotz Co j vedlo

k mlýna a proč vytáhl stavidlo zů-

stalo tajemstvím zastřeleného

Patnáctiletý vrah a iamovrah —

U hajného Keclíka v (Mrovci a Pí-

ská postřelil v nepřítomnosti Keclí

ka iMetý bratr jeho náhodou 18letou


