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rozhodnuto

lí! kfi íiM ob' tntvo vy'M M k
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nirovi fekérnu spisovateli %

jiUinni kémti dne ! t tu

nsMio presidenta kter41 by mo-

hla sloulití ta ozdobu jjicb pří-

bytku Abychom tskovéma př4n

přišli vstříc objednali jm iáobu
II í I # ! I f i V

ho výtečné provedených podobizen Mo
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Hradci Králové konla e V Jomkn v I)of ulid -- Ve vdéf né

kolt íetinotiive jeno ímu Pmřie uomínco vítech iVnlřipand lije stá- -výstava prnmysiu arajaarsníno
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Přndplatitelnm d4váme tyto tastarý vlntenen a osrnantyřu át

prémie a to zdarma buď odběratebérce TotstýnS Kostelci n rl
ikelio rnaleri&lu Ae 100 mula v

nrlwkém ojité je WB aedlákav a my
víme x vlaulnltb déjin že neUký

nik Václav Kratochvíl Aby uctili

jídto parnátktt usnesli so jeho kra

Jané při schfiti odboru Jednoty sliyla tnatecky sestavena % krásné Ifirn dosavadním kteří posud přeď
placeno neměli a do nového roka

příštího se předplatí aneb
stav dává iifjilnřjíí a nejtdravejit vypravena a tesila o hojno na

vítřvé
veročeské třídili mu pamétní desku

a v říjnu ji odhalitia nejlepíi vojíny Co erbskřmu voj
iV2 vřfihUtorkkú V údolíoku Kchází jsou nové tbiané netmf JSumonniÍlii Sebevraždou skon Xovým odběratelům

Těmto poskytujeme zvláštní výnerná jewté ani rept-rtýre- ani bez čil dne 20 čco v Itycnnové n Kuradotínském m strmé stráni na

proti mlýnu pana Fialy nalezl p hody a sice:notář Adolf Schmicd který se předdýmného prachu Krotué toho dva

roky trvající ilužba není dostatečná Nesmérák správce u hrmy IárU a Kdo nám zašle CO centň tomu

Tichý ve aluji ve vápencové skále
nékolika týdny oženil O přlúiné
zoufalého skutku kolují rftinó po-

vést i

Jtaječnd hUwfmt — Již dávno

nebylo nic tak hloupého v některém

úřadnfm listě jako je vyhláška špa-

nělského generalissima na ostrově

Kubě generála Weylera již neJáv-n- o

přinesla cflioialní "Gazeta de

Cuba" Španělská vláda obdrževši

o této vyhlášce telegrafickou zprávu

nechtěla prý jí nikterak vířit avlak

zvěst se potvrdila V řečené vy

posýlati budem týdenník Pokrok

Západu do nového roku a zašleme
k výcviku ani jízdy ani déloHtřele-ctv- a

ISa mydlil bych že toho £au pod vrstvou temé ve hloubce pal

metru vrstvu žtérkového náplavu mu podobiznu McKinleyho zdar
Živtlní jiohromi V posledníchnení do#t ani pro přcfiotu DAwtoj-ní- ci

jttou přetíženi Ano i důstojníci
promíchaného popelem a střepy ma

poštovních zásylkách ze starýchnádob jakol l část kamenného ná
Adresujte dopisy a záýlky jedjsou sedláci O mnohých t nich vlastí došly nás pohříchu i četné

stroje a křemene Když kopal dá noduše na
zprávy o živelných pohromách k to

le nalezl ve hloubce 2J metru vmohu říci že by byli ke cli každému

vojftku na svřtt Nenasel joem ani ré 8 osudnou pravidelností rok 00
náplavu žluté hlíny množutví roz

rok na svřt přicházejí MéstoNe- -

jediného který by nebyl hvu ho
bitých kostí diluviálních zvířat

chánice a okolí postiženo bylo 30den ivayby jen orbsko bylo v
kousky dřeveného uhlí kousek ho

čce krupobitím které potlouklo

Pokrok Západu
Ornaha Neb- -

Vzácná kniha

Sdělujo se nám o velice vzácném

lepNÍm finančním položení a mohlo bího parohu ohlazeného a pazour-

kový nástroj Níkteré kosti upra
kde co na polích vypadá prý to

provénti v armádú své rozličná
jako na mlaté V týž den zničilyzdokonalení která jen penézi dají ne veny byly za nástroje a také niko- -

kroupy veškeru úrodu 1 v celém
bylo přispicatélýchpořídili véřte že by srbské vojsko I lik kamenu

starožitném českém spisu snad to

hlášce slibuje totiž generál Weyler
každému kapitánovi kterýi by par

nik vetoucí výprava povstalců špa-nělský-

válečným lodím vydal od-

měnu 24000 peset čili asi 100000

franko z nichž prý 9000 peset v

okamžiku vydání cili prorady bude

vyplaceno Kapitánfim plaché triích

lodí o více než 200 tunách slibuje se

aa vydání povstalců táž surna kapi-

táni kteirí e a povstalci vládě vyda

j( všeho trému budou sproštěni
Bezmezná hloupost této vyhlášky
aoudí se Hama a činí zbytečnými

okolí Vilímova — Dne 29 čce
vtéžko bylo poraziti Srbské vojsko

dobé tak avanó ledové zdoby téW lm k1raiímrkíaíinod jediném toho druhu v celých Spoj

Státech který jest nyní velmi lacijehož aktivní stav obnáší 125000
' Přehejšova ažI f 1 _

mužft a jež je podporováno dvojná-- rou u naray I0Hua "amenuy Dále strhlo se krupobití nad Okrou no ke koupi Jest to velmi dobře

zachovalá a četnými poznámkamisobn( m nočtem vvcvičenó zálohv a nie8 oensKy aue naiezeny na
hlicí n Sáz dne 30 čce řádilo vj j -

stroje pazourkové v hliništi s kost
domobrany bude mocným činitelem mezi řádky i na obrubě opatřenáIeskovci Trýěkově v Klášteře v

mi a parohy soba a nález v jeskyni
při konečném řešení východní o-- Heřmanově a ve Spyticích a zpftso Hájkova Kronika kterou nynější

majitel před lety nalezl náhodou v

antikvariátu v Londýně Jsa tísní

řeporyjské kde nalezena i část

spodní čelisti človčka zároveň slázky bilo všude obrovské škody na ose

všechny kritické poznámky Do ocí
kostmi soba hyeny tura divoké ní "N L" i ve dnech následují-

cích přinášejí napořád dopisy z nucen rozloučiti se nyní s toutobije tu sejmena zdrcující kritika ob — rrvni pouliční k&ra vy-
-
ho koné atd Nález lebenský na

drahou památkou nabití ji velmistavčná v dílnách Omaha Street různých mést a obcí V Hořicích
lézá se v zemském museu řeporyj

nažená ve Weylerově vyhláSce o

činnonti apanéUkébo válečného lod-

nív a jež hlídá břehy oatrova Kuby
Uailway Co byla v úterý odevzdá dne 30 čce bylo krupobití jaké

ský ve sbírce pana Nesmčráka ve
levně a sice za 36 Hájkova Kro-

nika jak známo sepsána a vydána

byla Václavem Hájkem t Libočan
na svému účelu Je opatřena dvo ho prý není skoro pamětuíka Za

které uložen 1 nález poslední
sáhlo nejvíce obce od rsanek aTolik ípanéUkých obrnřnun objíždí jitým motorem a třízena pro rych

JlřlHa fř'rohj V obci Trno Petroviček k severu a sevvýcho- -

břehy ostrova a vrchní velitel láká lou jízdu
du ležící a sice velkou většinu

v roce 1541 a bylo všeho všudy
tištěno jí pouze jen tisíc výtisku 1

nichž část ohněm na tmar přišla
j-- f t í—

povstalecké lodi aby se eamy do-- 1 - Zdejší zástupce chicagské
vanecb u Teplic vyskytla se kachna

jež značí pozoruhodné zlepšení celého okresu V okresu karlfnbrovolné ta penéžní odměnu obr- - komissionářské firmy Pratt & Co
užitečného druhu ptactva: má to jesi proio spis terno nosu viacnymském 1 srpna na mnoha místechnénc&m tém vydávaly ! (geniálního kteráž loni koupila i ve skladech
tiž čtyři nohy Jinak jest čilá a způsobeny byly bouřkou spojenou a jestli který z čtenářů našich přeje

sobě 1 6 5 zfskati za cena svrchu
svých držela přen jeden a pul migenerála Weylera mohl by si snad

dobře se živí náleží rolníku llau-- velkým lijákem a krupobitímliona busld kukuřice obdržel odnékterý kapitán tavéeti mezi po v zmíněnou dáme mu ochotně adresusenblasovi v oné obci Ooa páry ohromné škody Jimiž utrpéli zespolečnosti dopis v némž se mustalce ale povstalci aby se dali tavé
majitele aneb sprostředkujem koupinoh jsou vyvinuté a postaveny jsou jména menší rolníci kteří úrodusdéluje ie letos nebude kapovati

zl sebou avšak zadní není samo- - nemčli pojištčnon Podobná Jodo zátoby až po volbé následkem
sti toho svét ještě-- nevidél

Ku iimlopisu barona Ctdumccké-- 7 Praze Sacnflers Co NUstatně pohyblivý Jakému osudu bova zpráva došla t Hožejova nanedostatku penét
hledí mimořádný čtvernožeo vstříc Pelhřimovsku kde řádilo krupobitího podává "Moravská Orlice" tento — S potčíeníra zaznamenáváme
není prozatím známo v restaorač- - 27 čcezajímavý příspřvek: "Vlastní vůdce

Je nyuí česká lékárna

tkalM Uktrnik

nich kuchyních uvítali by bezponěmeckých liberálů oirodileo Jan Hrozný jtoiár Město Valašské

že pan Anton Vaňous který po 10
lete alužbé policejní byl před néko-
lika týdny na čau odložen — prý t
obleda šetrností — bvl v téchto

Chlumecký neaspiroval na tuto hod- - Klobouky na Moravě postiženochyby takovéto zdokonalení drů-

beže s povděkem — kolik porcí
dalo by sé tu nadělati a samé

nost: Šlechetnému rytíři Petra bylo dne 29 července hroznýmdnech znovu do služby povolán a

nastoupí snad jii dne zítřejšího — požárem JeiiiuŽ za obětf padla prá

má tam na aklariS viechny byliny ko

řinky všelijaké tbé kapky olejléky
ifávlíky prášky mastě níplas té
(flaatry) vodičky pilulky zkrátka vie

"tadní'1 vě nejchudobnějsí část města ba
Chlumeckému který stál při nás

býval rytíř Jan Chlumecký povodní

nepoměrné bližší než by se komu

ran Vanous lest jedním zneileLmch
i životy lidské Skoda páčí se naOdavd Kar Havlíčka iorov- -našich policistu a policejní komise co do lékárny patří Připravuji té

rozličné mazání pro lidské neduhy
učinila dobře že chybu spáchanou tkiho Vysoké n Jt městečko v statisíce bída Jest nezměrná 240dnes mohlo tdáti: Na počátku v

politické karriéry nabízel své služby
napravila nejsevernějsím cípu českém na obydlených domft shořelo pňl drQ léčebnlny pro domácí zvířata a vět-ií-

dílem trefím vidy na to pravéŽe
velkostatku kooservativnímu a smé

— staré dluhy se špatně hranici pruské jest vedle Kutné ha tisíce osob jest bez přístřeší

platí to poznal městský pokladník Hory jediným městem v Čechách bet pokrmu a bei oděvu Olé
rftm ' českému stanoviska politické

Léků feeverových a Jiných 1 1 patent-
ních mám též hojný výběr Jakož '

barvy Itětce olej na barvení t na stro- -

I ItroitlwMlI VlAré vvalil WnlL f nrm 1 14- - ~ _nfV 1 : V ~ „ 1
1 t u rt i města leží v ssulinách

mi Nebožtík hrabě Kg Y T 77 ' J '
7' UT j r —

niJAi ko kolekl0in atarych daní oso- b- čelníka již r 1831 péčí okrašlo- - ťhvik bt
mladého snalivce ?l 1

Blin V lese n TrSic1 _ _ 'e zkrátka vée co v llkámé mívajíimri _ _
Bi 1 nírh i! i rnkn lftQ VAvMAfrA n1lrM I - Iflf přepadl Jakýsi zbojník paní Cep Zvláště velkou zásobu mám viech vénimž vedle krve české se strany oU ikolektof- - rř ni tnU)t M A nSf z::iK„ „ „ v„' „ kovou choC Umnějšího majitele cí t kterých se recepty připravují ať

nlAun L J ) A k ! lanil %Í ájkrli rwl Anh Am sv a t? I m va n stmrvVt I 9 anulvi fít mth
% 9 — f w- -w m vvnu w vui v su v c -

covy proudila od ma ky vznětlvMjeho Nék'uřípUu Pok4lník prlTÍf 9 likfm (ympatií oUané
náhlá prcblfc krev vlaská odmítl nergjf bule muset dovolávat! se totiž ta obchodem přes Prahu a penět co chtěl tabil jejího rok 4ích Dlouholetý cvik mní dal mno- -

však prudkým tpftsobem svým řka zákona kterýž mu dává právo 1 a Katnon Hora jezdíce byli osobně sUrého hošíka Bolest matky a hou tkuženost a ta přišla a přljd

prý že takovým lidem kteří
1

majljen Uviti jzkýkolív majetek za dané Htvllčk-- m
__

známí a Jeho časopis rozhořčení lidu nebe ani vypsali
mnohým
atkrnaMiTnat

krajanům
vZnnta

vhoo

iwwntnm
— Zvláltní

vtikostaiay a ia miovic aonsws- - dlužné třeba 1 poslední kabátanb po Vysokém a okolí hojné roiiiřo-- Podobný tlotřilý čin v krajině IT"
—
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