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Koncern dubna byly do věz nf
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onainuj-- : Ol
nostf čistě oficiálních kd- -

jde o chod m kuš nýmt ilěvČaty bují
dopraveny Anna Chm lařováman
)i Ika truhláře v Kostelci nad Orl
a její matka Anna Tiirrková

pouhou fctaíáži a parádu pro ně mji fi na Nnbánif ku ale také
nrcliul k iitlto UIm{ inill'1'

jakou osobní oslavu l důleži líných končinách českých stále ZACPU tiul) Hiiiiii klivo( (ni JaluiJkl- - i'UitLiberce pro podezření z vraždyač do veřejnosti dostává dost iravrni ttaii iitU lila vy Imtého zajmu národního" Dál

prohlásil: "My musím' Se po-
spáchané na novoríznéin dítěti

výstražných zpráv Smutnou úlo Truhlář František Chmelař z Kostaviti proti tělocvičným odborům hu hraj-
- tu také zištnost rodič A

!xgmw @K!zliiyii ©gifetž)istelce n Orl byl před b ty vojí-

nem v Liberci kde se seznámil se
ktifí za mizernou odměnu vydá
v a jí své dcery v Sanc n svědomé

katolických jednot i proti tčlo

cvičným spolkům soc íáhu-dem- o

kratičkým" Zásada tato je urči
svou nvnl uvězněnou manželkou HOSTEC

tilt dnu dui hi IditiAfil

lulilo( ti lil a klouli n-i(- ( cmI

tran %Žty jitf úcii-kujic- l $100tm dohazovačům Třípad tako
těji vyslovena v přijatí-

- r sobic i: Když se jim dne 20 března naro-

dil chlapeče k nastaly mezi man
vý vysel na nyní také v

Hájíce a domáhajíce- - st- -

svobody zd( jsini okolí dejsf posluho žely jrudké výstupy a Chmelař
vač ka Alžb Čáslavská a iakásírovnosti a volnosti každěho jed

notlivce neomezují jednoty sokol vytýkal své ženě Že dítě není je-

ho To křtu nalezeno dítě v IňŽ- -
I"r Andrsová tchýně harfetiíka

ské Členstvo své ve smýšlení a I rant Luňáka byly u zdejšího čili lakr iri vily nrli-zpren- ť Za- -

Y-- J I I I H I luih-- i ní kř- -

ujimúnl bolt-M- i v 21projevy vfiČi otázkám politiekvm
25Ct a
50ct

trestního soudu udány jro násil
ku mrtvé a povolaný lékař prohlá-
sil smrt jeho za nepřirozenou a

při pytvě shledáno Že novorozené

"V awa votě a v Dtřevácíi prfijem vy lťélnáboženským i sociálním pokud né odvedení dcery pokrývače Že

srovnávají se vsak se stěžejným lízka Jeho manželka totiž svěří lítě bylo zavražděno To vyšela loni v lednu svou dceru Annuk třování byla zatčena Chmelařová i

výpravě do Kuska haríeníku Lu- -
je jí matka která v době porodu
dlela u své dcery

řsákovi obchod tento zprostřed

stanoviskem národním"

Sebevraida starosty V úterý
27 dubna v poledne střelil se v

sebevražedném úmyslu do hlavy
V Werner bývalý starosta v Zá-

boří u Mělníka Haněný bvl do

C7 _ j
v kterých cftite ImIci( ucho Middoť minulou

í I f tví pružnoMl Ixilektl kd a neural-- t

gitke namoženiny boule otekliny e xtrnti
50Ctkovaly zmíněné ženítiny jež slí--

Pokus selevraJy drn nAc tile té iko
ily Zelízkové odměnu pro první láčky V Uubenči rozlétla se 4

května po 5 hodině odpolední oo®xi30ljfíMi@ů (Hšniř?fiíjoopraven v beznadějném stavu do zpráva Že malá Školačka spácha- -

rok 40 zl za druhý rok 50 zl V

prvním roce byla náhrada za od-

vedenou dceru vyplacena když
v5ak ve druhém roce nedostal nic

a pokus sebevraždy a zpráva ta % horka z namáhání pnliíndho

HLAVA Sj 25CtbUe-n- i te zácpy lahoti ncrvQ
fždy pomohou výtečnézatoužil milý otec po své dceři a

ukázala se býti pravdivou Marie
Tunklova I2letá školačka dcera

vdovy po zámečníku bytem v Uu- -
učinil ná obě zprostředkovatelky
obchodu trestní oznámení enči po skončení odpoledního

Obyvatelstvo Prahy Dle ]o- - vyučování Šla domň a na cestě
sledních statistických zpráv měla w--- vw a--

npi w
v kříži na prsou v zádech vůbec I

tSULtb 1 íní:yh„"d""i """'"' I 25ctTraha o sedmi částech 175251

dostala se do sporu s kterousi

spoluŠkolaČkou Spor tento skon-

čen prohlášením oné Školačky žeobyvatel a 4274 dornň Na Sta-

rém Městě je 43332 obyv a 981 řijde k matce Tunklové a postě
lomu na Novém Městě 75734 žuje si jí Školačka Tunklova

slibem tímto nesmírně se poleka- -oby a 1609 domu na Malé Stra-

ně 20417 obvv a n6 domň na a a už neměla doma ani stání jiné clzopáníky Skrkavky roupy

ČERVY? 35Ct' w tj
~

Iradčanech 5805 obyv a 203 do Mráz přímo probíhal ii tělem i taKcmnicl t IhUktiho těla vypudí#

když uvažovala o tom co budemň v Josefově 11535 °byv a

258 domu na Vyšehradě 4564 následovali až matka o tom se
dozví Ze strachu před trestemobyv a 117 domu v Holešovicích

itibnech 15353 oby v a 4274 do
mu

školačka raději do náručí předčas-
né smrti se chtěla vrhnouti V

okamžiku kdy matkou svoji ne

nedávejte prudkých ickd proti stácpé
' Lék pří- -

I jArPtn jemné chuti a jistého uéinku bez bolc-tt- i

láni iT zlých náledku víu-r-n- proti zácpě 25CtXáhléůmrtl v divadle Tři před kolice a vftrflm jeitbyla pozorována otevřela oknostavení "Tannbaeusra" v Národ-

ním divadle udál se dne 3 května jytu ve druhém patře se nalézají

řipad náhlého úmrtí Výpo- -
cího a z tohoto okna vrhla se na
ulici Zde nalezena bvlave stavu
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mělnické nemocnice kdež také
druhého dne zemřel Za příčinu
sebevraždy udávají se rozhárané

poměry Statek Wernerův v ce-

ně asi 25000 zl byl předlužen
což patrně donutilo Wernera k

zoufalému činu asi o hodinu dří-

ve než mel své nemovitosti po-stoup-
iti

svému synu

Nikolik zajímavých Číslic Na

potřeby říše rakousko-uhersk- é při-

spívají zemí koruny uherské 60-2530-

zl země koruny české

114211000 zl! V roce 1893

zapravily země koruny české na
daních 199577000 zl Naproti
tomu pak bylo na veřejnou sprá-
vu zemím koruny České vráceno

74366000 zl ! Čistý příjem stá-

tu ze zemí koruny české obnášel
tudíž v tomto jediném roce malič-

kost?: 114211000 zl!! Jaké to

báječné obnosy putují co rok ze
zemí našich ve prospěch zemí ji-

ných! Není tudíž divu když ze-

mě takto stále vyssávané znená-

hla klesají v neodvratný hospodář-

ský úpadek Zajímavo je na př
že Halič zapravila do pokladny
státní celkový obnos v daních

66998000 zl a obdržela zpčt
62445000 zl !!

Velké neítfstlpři poláni událo se

3 května večer ve Lhotě u Ho-

ražďovic íí příčiny nezjištěné
vypukl v kůlně mlynáře Václava
UouSe a zachvátil také mlýn obyt-
né stavení i chlévy kteréž až na
zdivo vyhořely Skoda páčí se-

na 4000 zl Trávě když řlenové
hasičského sboru a někteří místní
občané rozpoutaný živel namáhali
sc zkrotiti sřítila se štítní z F a

pohřbila dvanáct osob ve svých
ssutinách Některým podařilo se

nadlidským namáháním z n

vyváznouti jiní byli svými
soudruhy zachráněni Dva hasi

mocny hudebník pan Geitíer z

Vršovic který měl účinkovati po
velmi zuboženém Travou nohu
měla přeraženou dolejší čelist'čátkem druhého jednání na ievi- -

úplně roztříštěnou zuby vyraženy
a vůbec poraněnf její bylo tak těž

Šti opozdiv st: spěchal velice

rychle do divadla a počal se v

gardrobě nalézajíce se v zadní
aamLké že zachování její nemožným

řístavbě Národního divadla pře ylo
četnlkem zastřelen Tolitování

strojovat! do kostýmu Mezi pře
hodný výjev jemuž lidský Životstrojováním přišlo mu Špatně llambursko-Amc-r akciová paropl spolpadl za oběť udál se dne 29Byli k němu ihned zavoláni lékaři

než však přišli náhle skonal tak
že lékaři nemohli učiniti nic iiné- -

dubna večer v Uaichu obci si

smíšeným obyvatelstvem asi ho-

dinu od Teplice vzdálené Horník Přeplavní :—
10 než konstatovali smrt

I'o parolodích expresních nejrychlejSÍ jízda přes moře za 5 dní 21 hJuchtel dostal se do hádky se
Česky" vojtik nt cviiíli zastřelen členy své rodiny a rozlítil se tou Z N Yorku

do limu burku:
Z llmiiliiirku
do New Vorka:Strašlivý případ udál se na vojen-

ském cvičišti muži Tridentem a

měrou Že nabitým revolverem
ohrožovati se jal jejich osobní Vo purobxlích eiprcaanfch ()0 11650

„ pravidelných ťtnm
„ Union linie tžim fi4(l0

Materellem zvaném "almaso del H Zjxčnost Když pak přivoláni
iyli dva četnící aby ho zkrotilies-rt- v Tyrolsku kdež cvičily

a 3 setnina zemského střelecké- -
Ualtiniomké linie 27(Ki

baltické linie do Mčtíua l'70u te štětina 12950
o
llvypálil na ně dvě rány ale žádné-

ho netrefil Četníci několikráte10 jraporu Náhle projel vzdu
chem hvizd dvou ostrých nábojů io vyzvali aby odložil revolver a Ohledně přeplavu hlaste se u

HAMBURGAMERICAN LINE
ež poc házet! mohly pouze? ze stř-- -

když neuposlechl přiložil jYelen
lu šestnácté setninv mvslivcft Mlíku k líci vystřelil a nešťastný
dna kule zasáhla vojína praporu íorník Duchtel skácel se mrtev k 37 llrnailnay Ifeirrilnl

tlaitivny W ror Itanilolph A LaHalIf Strrct
( bli-aKi- t IIUhoImzemských střelců 22letého Lud- - zemi Srw Vrk


