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uznává jen sebe A nevydrží epo

kojeně dlouho v lidné straně líyl
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divné důslednosti Je prý sio radi

kální ale zvolilo si okresním staro-

stou — Švarcenberka! A je dle

VaSaiého upřímně radikální a zvo-

lilo zem poslancem — Šlechtické
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pisné výstavy uzavřeny byly také

celkové účty výstivní a to defini-

tivně "Zahájení výstavy a celý

její proběh se víeini krásnými slav-

nostmi s hromadnými návštěvami

ze vřoch končin naíí kráscé vlasti

i bratří naSich zaoceánských i a ná

vStěvami sbratřených národa slo-

vanských kteréž čalo v úchvat-

ných průvodech spěly k výstavižti
v průvodech jimž podobných v

Praze jeitč nebylo a snad tak brzo

opět nebude dojem celé výstavy
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211etý čaledín Václav Adamec

byl v srpnu 1895 odaouten k 9mě-síčním- u

žaláři a trest svftj ihned

nastouril v Kutné Hoře seděl se

třemi soudruhy do 3 1890 a

smluvil s nimi pokus útěku To

však prozrazeno již druhého dne a

to dříve než mohl se pokus úleku

provésti jednim ze súča-itněnýc-

Václav Adamec spjat byl na to

pouty 5 kg tčlkými jež byly sný-

továny Pouta byla rezovilá uvnitř
s mnoha trhlinami tak že se mu

následkem toho nohy rozbolavčly
As po týdnu stěžoval si trestaneo
na otekliny pouty těmito zpfisobe

né Lékař předepsal mu mast'

kterou si měl natírat i rány uvnitř

pout Nebylo to však možno ježto
mu pouta sňala nebyla a nohy jeho
mezi tím naběhly Přes to že stě-
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lesu nucen byl snášeli pouta až do

20 dubna 1896 Teprve tobolo

dne byla mu sražena Otekliny
mezi tim tak pokročily le sasaže

na byla i kost Trestaneo musil

bvti dovezen do nemocnice kde

rau byly obě nohy nad kotníky od

fiaty Jelto viak otrava krve již
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ttřednl německé atrany Hon
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'vého parlamentu slepí v jedon
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atednímu útcčUil přiměna Jsem byla
k ullviní Aver's Hireapanlly a po

vyolťf několika lahvi txilik ocínal

se ztráceli a zdraví se všeobecně lep
silo Setrval jsem při tom leku al
bolák úplně se zahojil Od té doby
tem uživala Aver's darsapsnlln lexí

nou za čas jako sílicího prostředku
a čistitele krve a ve skutečnosti tda
se mi že bych bes néj v domácnosti
nemohla býiiH - Paul 8 A FitXDa
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Je nyni česká lékárna

uá tam na skladě víecnny byliny ko

Hnky váelljaké tbé kapky olejíéky
ifiviékv oráikv mastě náplastí

(flastry) vodičky pilulky zkrátka vie
áo do lékárny patři Připravuji té
rozličné marání pro lidské neduhy
léčebniny pro domácí zvířata a vět-tí-

dílem trefím vidy nato pravá
Léků Beverovýcna jiných t z patent
aích mám též hojný výběr Jakož '
barvy itětce olej na barveni 1 na atro-'-e

zkrátka víe co v lékárně mívají
Zvláátě velkou zásobu mám viech vé

cí z kterých ae recepty připravuji af
jsou již z ('ech anebo od doktorů zdej
íích Dlouholetý cvik mně dal mno-
hou zkušenost a ta přiila a přijde
mnohým krajanům vhoo — Zvláitní
starostlivost věnuje receptům
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Za tHcetiletěho bloudění naučili se

lni ohodit samostatně Proto panu

Ssdenimu nepodaří se jen tak t
r oppostce Je vylakatt Leda by při- -

tonpu na kompromiss i a národem

eským Podmínky jeho jsou sna- -

my uojde k tomur LitsaK naavni
5ek& tatím jak dopadnou nové

volby a dle toho se tařídí Ale

vshledem k tomu musí i Čechové

upravili své volby Proto osývají
se i v Čech 4c h h!ay kompromiosu
obou hlavních čenkých stran

Ale!

Bhoila o českém ndrodi — V

tioslední době počíná se v národ 5

Seském přetřásali myšlénka

by na prospěch věci národ-

ní kdvbv doílo meti politickými

i ty

x„x: : ve skutcích odhodlané až

do krajnosti vynutiti si své prdvo
Proto v obou případech musí Ce-

chové do nové řííské rady volit

muže celé neodvislé nadané du-

chem a bystrostí darem řeči i cha-

rakteru Nikoliv stav ale tyto
vlastnosti musí býti zárukou volič-

stvu že jeho poslanec bude v nové

bojovné falaoci na řífiské radě na

místě Hesla po zastoupení stav 6

musí do splnění požadavku národ-

ních ustoupiti heslu: dobytí práv
celého národa Dčlnictvo něme-

cké situaci která nichuznává —- u

naSí je podobna A oo činí ? Kan-

diduje v V kurii ne lidi ze svého

středu v parlamentě neobeznalé —

ale své nedělnické vAdce jichž
silou duievní chce se propraoovati
n sptneni svyen iuíuu — uurae
od nich Věříme také že snad a!
na nepatrné odchylky my se dle

toho zařídíme

tSíra a oheii padaly na MoraoS

v den moravských voleb lna sněm]
s moravských kazatelen Uojovaly
tam tři strany: Němci český lid a—

knělí čili černá internationála

Poslední aby přece aspoň nějaký
macdát ulovili zneužili k veltbní

agitaci i kostelu a svolávali metly
bolí na toho kdo nebude volit

kněžské kandidáty A povedlo se

jím dosti Prostí Moravané [okre-

sy slovácké] u nich! se "panáč-

kům" [kněžím) dosud líbá sat i

ruce dali se v 5 okresích svésti a

zvolili papelenoe Ovíem Ie v

okresích těch n! dříve byli poslanci
též kněží Mějme u nis v Čo-chic-

ale a toho výstrahu a nepod-

ceňujme černé jezovilské hnutí

Celkem dopadly volby moravské

takto i Němci obhájili avé posice

ě
l 'stranami v ně! roistoupen je n&i

I l '!! I LJI LJI l

Jí ntriceti síly své jich! tak velice

1 nim třeba v boji proti nepříteli

( společnému v s&panech vnitřních

_ Myilénka je sympatick& a bylo by
1 ( hříchem ignorovali ji Uké jil pro-- f
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