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ku ulopil1 NeinfU dlf to ráda

týrala je a právala mu vldycky
inrt" proto že bylo slepé Také

nebylo díté naleeno 11 břehu ale

40 kroků od česly uprostřed ryb-

níku z čehol se soudí Že Válko-v- á

je tam hodila Vražednice by
la zatčena a dodána soudu
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se z Jaromíře: Do lesa u ob-

ce Habřiny (okres jaroměřský) vy-

šla si v neděli odpoledne 24 říj-

na dčinice Anna Lhotská nasbírat
mechu Z této cesty dčinice se

už však nevrátila Celý náboj
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fiČkovi dopřáno tli předvéMi

rarským marilelům svou družinu

pívtfkou spolu se zpváikýiiii
spolky t Lodži a Tomátová Pě-

vecké výkony 'Ltituíe'v nikly nad

ostatní Car podřkoval Dvořit-kov- i

hlahokloní ponami nav

že jeho sbor učinil nápadný po-

krok od té doby kdy ho pobledne

slyšel ve Spále jako následník

trůnu Tčchto dnů byla Dvořáč-

kovi odevzdána jménem carovým
skvostná jehlice nákrční (velký sa

fír ovínčený 14 brillianty v pou-

zdře okrášleném ruským orL-m-)

na památku a projeveno mu opět-

né zvláštní uznání ruského pano-

vníka Dvořáček jest nadaný a

vyškolený hudebník který při

svém mládí získal si na Husí zvuč
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Stavební

dříví
ChcetH li Kupiiviitl dřiví znšlete nám

neiiHin a my vám sdéKuiH cenu

Zašleme dříví na vaší stanici a

zaplatíme dopravu

Dřiví za ceny_Telkoobcbodnl

k íAilniímu trustu nb koinM-ilu- ol

!iliii iiiiKlIi-k- na: ll-3-

UXIOX UJ3IHER CO

WINONA MINN

střeliva vnikl jí do prsou a do o

bličeje tak že smrt okamžité ná

sledovala Jak se později zjisti
lo stala se dčlnice Lhotská obití

omylu střelce Střelec dotyčný

ukryl se totiž v houšti a očekával

obievení se zvčře V tom zdálo

se mu že kýžený kus srnce se ne-

daleko objevil Skutečné také v

protčjším houšti cosi se vrtilo a

pohybovalo Střelec přiložil pu
šku k líci a rána zabouchla V

tomtémž okamžiku ozvalo se le

sem zoufalé zabidování: "Ježíš
Maria" načež rozhostil se kolko

lem opit ťiplný klid Střelec tu

šil iiž co nrovedl a rvchle zmizel

z lesa Četnictvo však ho vypá-

tralo a dopravilo k okresnímu sou

du v JaroniČři do vazby

Pomoc! lloft! Zoufalé tyto vý

křiky rozléhaly se 30 října po 8

hodinč večerní v Praze ve Stro
movce za první restauraci Dvi

hlídky policejní hledaly kolkolem

v houštinách kdo výkřiky tyto

pronáší a teprve po delším pátrá
ní nalezli v příkopu v nímž bylo
as půl metru hluboko vody muže

který tam stál jako socha a neu-

stále z plna hrdla křičel- - 'Hoří!'
Pomoc!' Muž ten nemčl ani tu-

šení o tom kde se nalézá a proto
ze strachu před vitší hloubkou ani

z místa se nehnul Strážníci do-

pravili ho na břeh kde stíží sdí-li- ti

mohl že jmenuje se Jan Horá-

ček a že bydlí v Holešovicích

Horáček zdržel se pončkud déle v

hostinci a ve stavu nepříčetném
šel domu Ve Stromovce však

spletl si cestu a dostal se do pří-

kopu kde důkladné namrzl

Loupelni přepadeni Pan J Ho-lan- ec

řezník a komisionář bytem
na Král Vinohradech dne 28 říj-

na odpoledne odebral se na Žiž-

kov kde navštívil nikolik hostin

ců s jichž majiteli nalézal se v

obchodním spojení Teprve po
1 h s půlnoci opustil řezník po
sledního svého známého načež

ubíral se po cesti kolem olšan

ských hřbitovQ ku Král Vinohra-- 1

ného jména hledaného a oblibě

ného hudebníka

J)r Emil Uolul) cestovatel po

jižní Africe zamýšlel z jara se

svojí chotí KňŽenou opítni vydati
se na novou výzkumnou cestu do

středu jižní Afriky jako pokračo-
vání své předešlé pouti alq ná-

sledkem nutného vyprázdníní pro

stranných místností vídeňské Ko-tund- y

kde velké množství svých
výstavních skříní má umístino a

kde příštím rokem bude výstava
zdržen byl od svého ňmyslu a na

stoupí novou svoji výzkumnou
cestu teprve z iara r 1800 Po

svém návratu ze Sp Států r 1895

po zdařilé operaci na prsní kosti

(na které se mu následkem pora- -

niní u Sošony v Africe r 1874

utvořil tumor) vážni ochuravíl na

pravé oko a na levé pak ochura-

víl v r 1896 Obi tyto vá?né

oční nemoci přičítá dr Holub 10

let liž trvající zambezijské nemoci
—malarii Okolnost tato přími
la jej k tomu aby v zajočatých
výzkumech a k jich možnému do-

končení v dobi krátké přikročil

obávaje se že snad pozdřji by pro

zhoubný tento oční neduh a snad
i úplnou ztrátu zraku tak učinili

nemohl Dnes neúnavní pracuje
na novém vídeckém díle o jehož
obsahu bude dne 15 prosince ve

vídeňské zcmivčdné sj)oleČnosti

přednášeti Hned po svém od-

jezdu z Prahy obíral se rozdílo-vání- m

svých vzácných přírodoví-deckýc- h

sbírek různým museím a

školám Veškeré výdaje se sbí-

ráním a uspořádáním svých sbí-

rek spojení zaopatřoval sidr Ho-

lub pořádáním veřejných předná-

šek a jen malou část sbírek ssav-c- ů

a předmítů národopisných pro
dal k uhražení nejnutníjších vý-

dajů Ze 7 společníků které se

bou mil při poslední cesté v

jižní Africe dosud jo v jeho služ

bách vířný Leb

Bkíř Předplácejte na Knihovun

Americkou pouze Itoo ročni

naduřelé z čehož se dl souditi že

mrtvola ležela už delší dobu ve

vodě

Velký poldr na venkov? Dne

29 října vypukl v Českem Opa-

tovi u Humpolce velký požárkte- -

rý za prudkého východního vetru

zničil přes usilovnou námahu ha

sičských sboru ze Strtnech z Vy

skytni z Dušejova Ihidína My

sletína Miličova Proseče Sima- -

nova Větrného Jeníkova a Zby- -

lity za 2 hodiny 1 2 hospodářských
usedlostí a evangelickou íaru s

veškerými zásobami obilí i píce
Také několik kusft dobytka hovř

zího a vepřového uhořelo Pohoře

lí jsou jen částečné pojištěni na

stavení na zásoby a nářadí není

nikdo pojiStčn

Spadl ze skií)' Jos Tftma 50

letý Ženatý šafář tamčstnaný na

statku pí Tůmové v Lysolejích
šel 28 října pozdí v noci z Pod- -

baby demo Na cestě nepříliš
Široké Tůma sklouzl a spadl se

skály nžkolik metro vysoké Ša-

fář zůstal v bezvčdomí pod ská-

lou ležeti Teprve za nčkolik ho-

din nabyl opčt vřdomí a s nejvčt-Ěí- m

namáháním po čtyřech dopla-

zil se na cestu K ránu pak vše-

cek vysílen dostal se do svého

příbytku kam k nčmu byl povo-

lán lékař Týž l onstatoval že

Tůma utrpřl těžká vnitřní zranční
a že zlomeno mu několik žeber

ZatfiH pro teské slovo K nema-

lému vzrušení došlo pří kontrol-

ním shromáždění které konalo se

28 října v hostinci 'u Deklarace

na Žižkovč Záložník jeden smý-

šlením i přesvědčením Čech pří

vyvolání svého jména zvolal 'zde I'

místo 'hicr!' Pro toto České slo-

vo nařídil důstojník kontrolní

spisování řídící četníkovi aby zl
ložníka zatkl a okamžité předvedl

na Malou stranu do kasáren v

Uruscc Zatčení toto ve shro-

máždění ostatních záložníků vy-

volalo značné rozčílení K za-

chování klidu musila být poslána
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