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kvltíia v llřl-iNv- n Moravě
Antonín Mrik kUrýl ni mysli

sěitol M FimIis Týl i(kil sl vý

horné pověstí jakolto wěitel matíěřií
v Iilřcl kdel ol Hřmeft mnoh4

příkoři sn4šeti iri(if a to úřinki-vl-o

také na mysl jho tou rněrou
rhorým —l s kf-rý- l tif'kolíkr4t

dornovk tM vypálunfm vyhrolo
rám? Jet to řám tttt-rý- l se přen J na e strany v vi- - h srnre b ni

hirhl IIJs spolvá It4m Zřízen Jel g oielovýt h prutů I pale silných

nejpevněji! to a nejvytrvaleji! k iv posud známý Jednotlivé řáiky spoval Pol4fpfn spňsobeno ta 100
slitých íkody jeny jsou spjkami tel# a aluminovho brnniu tak i Jel upin nemoi-ný-

aby ss-- která ěásl zlomila aneb uvolnila Továrna ruH in Ihmldt
1'ibltm s fHf i% Hho kvřť

in konečně rozrušením myslu trpěl
a za šestiměsíční dovolenou 14-Ut- i

musel Ieč sni tím stav jeho se

nezlepšil a kdyl neAfuHný učitel
viděl ! chornmystnostl kráčí

vstříc raději samovraždu spádní

hainwil rám tři roky
Kola — 5ií pakwvá kola v předu I zadu zarm ena ioroí jhimh

hostí fl
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vyšla ilstiii t 'In fJi řoirir
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Altiandr nový f'""t Jl fti i 9

členů Jemulsvííen stejný ňkot

Vyjednáváni o nové nepochybně s#

protáhne Hotová i'ituíinn bud#

pak předložen velké národní skup-ili- n

ke si hválenl nebo aamfinutf

vláda ture 14 podeařfvajía ji 1

používajíc nynějších tmatkův v

Milí Asií a v Mjril rnínl náhle vy
sad i ti čásr britského vojkana břeh

syrský neb na břehy tnre ké v per-

ském i4hvn by okkapacl čáti
ťyrie a částí Mezopotamis t snad i

Arménská zřítila případné plány
ruské a francouzské do budoucností

Zvláště pak projev anglického kon-nul- a

v Bagdadu jen! hrotil Portě

briUkým vojskem i Indie a časté

strategickým účelům věnované ce-t- y

britských důstojníků sesilujl
tato nedůvěru Porty Z Csřihrada

bylo proto vojenským lodím přiká-i4n- o

iby břehy turecké v perském
41ivu i ve východním Středozem-ní-

moři co nejbedlivěji střežily

Ve Francii budí pozornost list

vévody OrUanského kterým ne do-vol4- v4

příprav k zavedeni království

ve Francii Mezi Orleanisty zpft-rob-
it

víak roitrika a to a dvou pří-2i- n:

Předně Dohledávají maoií

nynřjií chvíli ta vhodnou a i dů-

vodů prospěchových chovají ue

na v Příseítiioi sUvíl#l hromosvodu
Jo#fř Jsnceř Týl vybil na věl
radniěnl aby prohlédnul hromo

kusu špice t nejlepilho idanového drátu a ionn4 lůlka Morgan

Wrijfbt aneb jiné gumové duté ráfy první třídy
Otu běli v lůlku vyloženém lis kUnými ocelovými kulíkmi M-- k

šlapací kliky jsou nepopíMtné spojena s nemohou se uvolnili jízdou
_

—
'ttřtlil nridtilnl matku Vsvod tdali opravy potMoj pří

tom ztratil vík rovnováhu a střem-

hlav na dlažbu se sřltil Smrt byla
okamžitou

Toto zařízeni jest patentováno s musí býlí znalci vidi no aby nomo
Chlumku u Mělníka postřelil ITho

května imi letý W Pešek nevlast-

ni matku svou a to proto an lál náležitého ocenní
ŠlimaH klika f Iřdnolř— To fest velikou vymoženosti Při obydalších peněz na chlast poskytnout!O saminraiilii po nezdařeném

mu nechtěla IUna zasáhla jí do

levé strany prsou tak Že v bezvě-

domí k zemi klesla a mladý thýra- -

zločinu pokusil se n lírbovic loti
letý horník Josef Uartl Týl do-

padnul ta vesnicí 10ti letí děvčátko

čejných bicyklech sestává šlapací klika t mnoha čá-d- í však při Miywood

Jel jediným prutem ocele Od 60 do 100 proent nenázl n bicykly jest
následkem toho Že šlapací kliky se uvolni ve svých spojkách aneb konečně
i ulomí Při jiných kolech uvolftnjí se vždy nechC jakkoliv pilné se k

nim dohlíží a šrouby přitahují což při Maywood jest úplnou nemožnosti

an celá klika jest v jednotě

leo majů ta to že ji usmrtil o sebe
o jehož znásilněni su pokosil byl vražda oběšením se pokosil čvšak při tom náhoda kolem jdou

flťfj5 — jet dle tak zvaného "Humber block" vzoru nejlepší jakosticím dělníkem jedním spozorován
větev na níž provaz zavěsil s pře-

lomila a on k zemi dopadnul tak

prudce že bezvědomí ležet zůstal a
kalený Hnací kolečka jou s nejlepAl kftjnó oeele Jtozmarh— nejkratftlrovedenl zločinu mu překaženo a
28 palců nejdelsí 37 palců Hychlosl otáčení (Oear) 04—72 dle přáni

Přední VÍdlire jsou přímo nezničitelnými zhotoveny jsouce z pružné
on úřadům vydán Druhého dne
ve vězeni pořezal se na rukou a kr tam také nalezen byl

ocele kteráž dává potřebnou při jízdě pružnost
O litutt itn výletu přišel IChoku v úmyslu sebevražedném leč Držadla isoii jednoduchá snadno upravitelna a dají se nasadili ary

včasnou pomoci lékařskou byl na
živu zachován

května v propasti Maooše 10ti letý

studující z Hrna V Procházka
trčely dolu neb nahoru dle přání Kdo si přeje tomu posloužíme zahnu-

tými tsk zvanými "rams horn" držadly
Sedla (lilliam P & F Keading aneb kterékoli? jiné sedlo prvníToho dne pořádán totiž ze školyVýhuch plynu V okolí Orlové

tHiyvýlet do Blánska a okolí a na zpá

Šlapadla cili pedály buď kovová (Itat Irap) áneb pryžcová tocicl seteční cestě chtěl si Procházka na-

dejiti a proto dal se cestou blížechladné k projevu vévodově Za

ve Sleiku unikají ze země uhelné

plyny jimiž mnohé neštěstí bylo
sp&sobeno 19ho května nahroma-

dilo se plynů těch pod podlahou

v lůžkách kuličkových
UhietlnOHt — Veškeré části kovové pokryty jsou emailem (enamel)

Macochy Cestu ale neznal násled
dodávající kolu úhlednosti a lesklého vzezření Spojky a jiné částky jsou
niklované

kem čehož do propasti se sřítil a

kdy! konečně neštěstí spozorováno
a jema ku pomoci přispěno bylo

Váha — Podle druhu a váhy ráfů šlapadel sedla atd obnáší váha
obydlí J Sedláčka tolik že k ránu

výbuch následoval při čemž celá
rodina dosti těžce popálena 27 až 30 liber

Polřehv nosk ví ovalil - S každým bicyklem poskytnuta Jest koženájiž příliš pozdě
Upálil ne V IJezdeřicích u Ho-- schránka na nástroje obsahující větrnou pumpu francouzský klíč a

stomic spáchal 14 ho května hrozným terrf !!' Paln Illl-- r Jt výučným r--

Mnvwood není nov a nevyzkoušený bicykl Kéhem minulých třílítoram taJadka tř mil by vtdjr drliisp&sobem samovraždu kaplan Král
a sice npálil se Na Královi poxo
rována již po delší dobu roztržitost

bfli po rac triítii v tamto období rdnlui
1'rodáTá rl olHh-o- á oltbidDth A po J&e

UhT

roků vyrobeno bylo těchto strojů přes 5000 s dostalo so jim tudíž zevrubné

zkoušky od jezdců každého druhu Jezdcové zkušeni i nezkušení těžcí i

lehcí na cestách rovných i kopčitých zkusili toto kolo zevrubně a přesvěd-
čili se že jest to nejlepší kolo na svítě pro každodenní potřebu kolomysle kteráž konečně v choromy -

slnost se obrátila a v návalu tomto UI píli CC IřiíMžarluUho ttitka
sebevraždu se pokusil Zavřel

kteréž lze použlvati na nejhorSIch cestách anil by musel staie je správo
vati Zřízeni jeho jest tak jednoduchým a jeho hlavni a nejdůležitějšl
součástě tak silnými že možnost polámáni obmezena jest na míru nejméně

kdo il tioh! l"dniti ltvt pro ault nová obrrse v nokon zacpal si nos usta i žid ni otovjr pfd 7trioai Hlutn m Odtí
thttjertrvtnn Nt l'aui Jimn ZiuIBumo

a

uši polil postel do níž ulehl petro- - možnou
tu UU —Du'l P I SakUtr

Bicykl tento prodáváme za neslýchané nízkou cenu za jakou dříveejem a pak ji zapálil Než to spo
zorováno a dveře vypáčeny utrpěl
nebohý kněz tak těžkých popálenin

nikdy dobrý bicykl prodáván nebyl Jest to cena tovární a sice 3500

však každý objednavatel musí zaplatiti dopravu % Chicaga kdež je přímo
v továrně objednáváme Za bezpečnou doprava ručíme a jestli by kdo po
obdržení shledal že bbykl není tak jak jej popisujeme tedy peníze vrá

druhé neftoublaHt mnoif e íánada-m- i

tu vyslovenými a jmenovitě po

jením království a všeobecným při-
vém hlaHovacím Vévoda vidí to-

tiž ve všeobecném právu
hlanova-cí- m

centu k obnově monarchie a

chce He dat volit kdekoliv ve Fran-

cii ta pOMlance a vftbec blány na

ivém jméně soustřeďovat Stou-

penci liourbonfi jsou v&beo odp&rci
království i v51e lidu avšak i krá-

lovství Orletncfi od r 1830 do 1848

drželo se jen obmeteným řádem a

opíralo se o bohatší vrstvy Tepr-
ve Napoleon III nerotpakoval se

ttžiti všeobecného rovného práva
hlasovacího které bylo také vydat-

ným prostředkem jeho moci Krá-

lovství s všeobecným právem hla-

sovacím a na demokratickém zákla-

dě jest tedy novinkou kterou ny-

nější orleansdý nápadník trfinu ob-hl- ídl

Napolenovi Jest populárním
heslem a panovník při něm m&že

vládnouti téměř neobmezeně jako

jsme viděli při Napoleonu III
Povážlivějším ale předákům meci

přívrženci království jko Audif-fret-Paquiero- vi

se počítáni to neli-

bí jim sdá se hodno Boulangera a

podobných dobrodruha ne ale ná-

padníka trůnu a obnovitele králov-

ství Ovšem jest k askuteěněnl

sáměrft vévody Orleanského daleko

Republika může býti ještě klidná

nesprovodí li ji republikáni sami se

že v krátkosti ducha vypustil wmimLockout znají také již i v Praze tíme S každým bicyklem vystavena jest záruka Na splátky neprodává-
me nýbrž v každém případé poíadujem hotové napřed však jak svrchu

uvedeno když by nebylo vAo Jak v popisu udáváme vrátíme peníze a kolo

vezmem nazpět

Doěítáme se totiž že 18 května

vyvrženo tam i práce 1000 dělníku

truhlářských a to proto poněvadž pniTÍ každý-
-

jenž navštíví

podporovali stávkající soudruhy nn X€lTrolaT S£ti]mc1u
Oimilisi IVeb

své u jedné z čelních firem tam lilních Všichni mistři a továrníci

ujednotili se že dílny své zavřou trtiA L i„ „„íf„ i„: „ i : ii
objednává nechť nezapomene zodpovídat! JLna tak dlouho dokud stávkullcl Když iÉáíáie bicykl

a vidi zdokonalení učiněné
— —4

dělnictvo do prác se nevrátí laskavé následující otázky:
1 Má to býti kolo pro mužského nebo pro ženskou?

Nový Švanda Dudák V lese
V JEDNOU ROCE 2 Jakou má výšku těla (neb délku nohavic)?

3 Jaká má býti rychlost otáčeni? Bude se používati bicyky na rou INového Hradce Králové nalezen
18 května oběšený bednář Lankař vino sneb na místech kopčitých? Rychlost otáčeni (gear) jest 04 a 72

4 Jaké obruče si přeje objednávatel? Adali neudá jaké budeme vy- -Osadníci přicházejí re všech stranTýž v den před tím popíjel a v
rozumívati tím že dává přednost "Arlington single tube"podnapilosti pak v lese se pověsil

Těm kteří mrtvola jeho našli na 6 Jaká držadla obyčejná aneb "Kam Horn?"
0 Jaká sedla (lilliam P & F aneb Iteadintr Nebude-l- i objedná

Nalézá se ta mislo pro

STARÉskytla se zvláštní podívaná Z dasvěta Orleancňm ani bonapartistftm vatel voli tedy budeme vyrozumívat že přeje si P tt F
se to nepodaří leka zaslechli totiž zvuku křídlov-

ky zntcl hned veselá do kola hned
7 Jaka šlapadla cíli pedály (rat trap) aneb pryžcova (gumová)
W Všechny objednávky nechť Jsou vě adresovány Jednoduše

POKUOK ZÁPADU OMAHA NEI1IL
mladé ženaté a svobodné muže Ve

skutečnosti každý může si tu poříditiElertrlc BitUr
Eleoírirt BitUrt Jsou líkem vhodným

DOMOVpro ksiilá období rvliWtA vSak používi-D- J

Jsou Z Jara kdy of habNwtt převbídíí
kďjř Játra Jsou ztrnulá a neinná a kdy
potřeba zmřny a stliky Jest poriťovlna
Hyrldá použití tohoto u ku tnnoluly pře
ú£lo dlouho trvsjfd a možná i osudné

Rukopisy Králodvorský a Zelenohorský
NqtUxrli bdtnické památky ietké vylili nnkl Jbkr Západu

K nim připojen fest fotolitocrafický snímek čtvř stran tŮvndnfnh

kdo si jej přeje Dopište si o mapy
a cirkulare Iludou vám saslány

iluřnf zimnici Zádnf in VV nepůbf

smutně a dojemně a pátrali proto
po tom kdo tak divně si vyhrává
Kdy! konečně hudce spatřili uvi-

děli jej hráti před stromem na
němž visela mrtvola oběšencova
Hudebník vracel se totiž z muziky
jedné notně natroubený a kdy! ná-

hodou k oběšenci přišel a v něm

přítele poznal zahrál mu několik
kousku na rozloučenou

JUcko utonulo l&ho května
utonul a Vršovio na zelinářském

poli dvouletý hošík Antonie Mar-

tínkové Hošík přibatolil se loti!

tdarma Adresujta :

Jame Kluzáka
Uk ryrhlo a Orinn k oitrní nl rrU
rlckýrh případů Itoloní hlsty mtií
iivDont zárj' zárť fMltrnřny Jnou 713 Pioneer Prens BlJg
umánlm KJertric líittrs rotife wic
Uhsv u Ooudmsa Drug Co Omibi

rukopisů a prováií Je vysvětlivky o původu nálezu a sporu o jich pra
vost a důkladná přednáška o jich kulturním významu kterou měl dns
25 května 90 ▼ síni Těl Jed Sokol y Chicago p J A Oliveriua
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