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Příčiny toho jou prof-
- nále-dulc- í

I Konzulům atn tlátní-m- u

tajemník 11 není nám žádný
milionář Heřman kť rý by byl
zemřel za potb dníc h t i l t a

který by byl nimi tpříbuněný
Pročež nemohou tdy žádnc'ho
dědictví oČc kávatí s této strany
3 Co c týká Augustina He řmana
% h t 1600 — t ho tm zane chal

jmění které by dne mělo větší
cenu nežli jedenáct mílionfiv ale
ani po něm nemohou dědili po
něvadž odkázal své jmění svým
dětem tedy dědicům přímým a

na dědice pobočné nezbylo nic

3 Kdyby Heřman nebyl zanechal

Žádné poslední vůle a žádných
dědLft přímých byli by dnes jeho
poboční dědici svého jYáva zba-

veni zákonem o promlčení (limi-tatio- n)

4 A kdyby ani toho
všeho nebylo dnes nemá Žádný
dědic Heřmanův práva na jeho
pozůstalost na základě zákona o

válečné okkupaci Augustin Heř-

man byl poddaným Anglickým a

právo majetkové ku svým pozem-
kům čerpal z práva krále angli-

ckého Ale sto let po jeho smrti
kolonie anglické se vzbouřily do-

byly si samostatnosti a od té doby
pozemky staly se majetkem spoje-

ných států — nikoli krále angli-

ckého a jenom od Spojených Stá-

tů lze čerpati právo majetkové
Kdo byl za revoluce věren Spoje-

ným Státům tomu byly pozemky
ponechány zrádcům aodrodilcňm

byly vzaty ale nikdo třetí nemůže
se k nim hlásiti

Kdjž jnie Htízeni nnehlHpiiíin a
kašlem užívejte Dr Augusta Kicuiga
hHiiiburské iiretií llié: vvliV-- í bé
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původu cli

Km IleliiK ! liydlfl v Monl-ťrcye-

Kdo je n I -- 1 li v ul m odtud
11 Mlž hv iirkoliklili-t- ná

a námi vyrovnal Kdo liy o ní-i- nivhť
nám limklivi- - iidri-Hi- i Jeho h1-I- itlivrhoiii
mohli úíct Ji lioimi právníkovi ku koli-ki-- l

1 I TOKU Ul 1'AIUi

f 1 J I

Kile jo
w iiroiii-- ji-i- rusy

I11II lift do M011111011II1 I:i Zii- -

nIiiII Jnihh mu doplN n in'U-11- li) I utnu viuk o
řloil rái Juko iicilocliiu-ln-

N
UMK

zvýšena □ráha
Jo1 nyul

JKDK IH) WH HUKKS flí 1'ťcÍMi) l'ftť1

Chicago Rock Island & Pacific
stanici

Cftottlliri kl-- dn ( 'hlťme nMti-doi- i tnolioii
po ivJi-ii- í driw iIohuIiiioiiII v řmtl l

mt nli t opln-- !' lín v- -1 i vít ktTv-koll-

oIhIiimI v klhHlti iiií-Ii- i Vlnky v ti j

nu lío k Nliin i xiiiiih-- l knidou ininiilu
tuto míl! Hkjltitl u

"(Jrpat Hork Island dráha"
Za'lťt kol k olHlrtilii imiJioii

p"ni(i-ktlvii- l olira C hlciiUH v (i l rv h tií
mázorftujn viť roHi 111 huniri n xvj dni- -
WP (iN-)fl- Mil pil llllo II II lytt lllltl
ť illi-- llndH ťliH-l(-i- l ni to nat iiivlil ntli

hydliU- - II v (lil mí li IfcipUt li n

joii etn si ia u i a
Clilumío Ul

_ tit li

V řbifTi amřKlm kř
kct atopmt 'fh SVw Voik

M 1 ř 4 1 (oiifnal t m iih'i
liťpadii ftalfJrn ddíf pojfdnJ
ní n'í doktor J fřtidit JifntfaÍh'
i ( f" o případu fttnntt j#l vy-- y

d pořnocí řuoi neboli antito-tím- i

Io řaiopitii loho přijímají

ptt# jf-- pojř-dnin-
í poořifh'

dmi doktoru Jiíňkcifiii fmil
b'i dojitta vrlkf m tnpokojctihn
íf pojffnífí jh' míita v onom

řatnpMii riaWfo

V Cliíc ajf tplrhat t dferý v

nor i min fýdn1 vraldu a tamo-vraíd- t

krajan 'fanMk Kvřfoft

jediným tvřdkcrn třagrdi ě bya
"I-- ďf-rníh-

Kvřtofiovy Mttry
Kvřtoft v rcHÍm tvé jt

hcjuf-l- to tlattní choval Kvř-tof- t

řyl dobrý přičinli-
vý tttíltvý a v rodině vládl

vorný pofiďk a tpokoj#nott
Tu a přel tlrni mřtíti začaly
vřf i brán na tdw jinou tviínot a

maníci e pcalí hádat '
po-

čátku jn nkdy m%wntn doby
v$ak byly hldky n denním po-
řádku Vinil lénu l přijímá
dvoření te jittého toutrdaa nřkely
řádd v lirlivotti tak In mutíli
lidé t domu zakročit aby jí neu-
blížil Večeř otudnťho dne se
zdál býlí trochu klidnějším nežli

obyčejně KdyŽ přišel z práce
dornťi žertoval se íenou a mluvili
až do 1 1 hodin Tu začatí se há-d- at

poznovu Dvakráte vyšla
manželka do kuchyně aby přeru-
šila hovc-- r a poskytla mu času ku
ku potlačení hněvu který již již
protrhával své hráz? ale když po
třetí vyšla z pokoje začal Květofi
zuřit a doběhnuv si pro revolver

spěchal za ženou do kuchyně
Přiskočiv těsně k nfnamířil rcvol- -
vc rem a vypálil na ní dvě rány
Obě kule projely ji mozkem
smrt nastala okamžitě Na to
odebral se do druhé světnice a

tam dobře mířenou ranou životu
s věrnu konec učinil

O zavraždění své manželky
pokusil se v neděli minulého

týdne v Chicagu 7 1 letý krajan M

Motis Týž žil po delší čas 11

svého syna kdežto manžílka jebo
60 roků stará v jiné rodině české
sloužila Starý Motis vzdor po
krocnym leiam svým byl na
manželku svojí ještě také žárli-

vým a v návalu žárlivosti této

vytasil na ní revolver a vypálil po
ní celkem tři rány z nichž dvě
stařenku do hlavy zasáhly Na to
obrátil revolver proti sobě leč
ruka se mu již příliš třásla a tak
kule se cílem minula a než pak
kuli druhou vypáliti mohl byla
mu zbraň z ruky vydrána Raněná

byla dopravena do nemocnice
kdež rána její následkem pokroči
lého věku za smrtelnou prohlá
šena starý Žárlivec pak dopraven
na stanici policejní

í 'Slavie' v posledním svém čí
sle přináší pod názvem "Dědici
Heřmanovi" dálší článek v němž

sděluje že jakýsi pan notář chi-

cagský jménem 'Heřman' dopsal
do Čech na dvě místa lidem kteří
se buď Heřmani jmenují nebo s

Heřmany alespoň po přeslici

spřízněni jsou a vybídnul je aby
se přihlásili pro dědictví Augu-
stin Heřman prvý to přistěhova- -

ec Český v Americe kterýž
čtenářům naším zajisté ze spisku
"Památky českých emigrantů v

merice" znám jest prý zde
zanechal veliké dědictví jedenácti
millionův dollarův Jedenáct mil

ionů dollarův ovšem nenf Žádná
maličkost onino lidé kterým 'no
tář dopsal (cizí rukou i pod fale-

šným jménem) nebyli sobečtí
uvědomili zase své přátele a pří
buzné a za krátký Čas našel se

celý regiment dědicův a to neje
nom v Cechách nýbrž i na Mora
vě Všechny domnělé dědice
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ja dplní if hhd naMíti jittou
pol-Čnot- t na níl mi p S cla

adrrftti Tam jem mři oUlrl ti

adrfii na p Vrize ktrá by mu

byla t mnohé nesnáze a nepfíjt rri

noiti kťré jem zkuíl a zajisté
íelté zkutím vytvobodda Vlak
onu spolfČnost nemohl jícní na

icztt a teprve ciruny
cw--

jt#--

na ni doptal Tam vlak o
Vrázoví nikdo neví a nikdy přec
tím ani podobného jména netty&c li

Sel jsem tedy na rakouský kontu
lát kde jsem se nedozvěděl nic

Pyl jvm tedy umyt na všech stra
nách a více jsem se po p Vrázoví

nesháněl věda že by to bylo
marné' Vol

% Rodák Frank Toman majite
láhvovacího závodu v Potím

Prook N I nemá dns třeba
daleko ku bráně věčnosti ale tolik
se mu přiznatf musí že umí hojo
vatí se zubatou lépe nežli každý
jiný člověk pokud známo vědě

lékařské Před sedmi týdny uleh
Toman na pavláčku svého domu
a ve spánku svalil se dolu do

hloubky deseti stop Ležel něko
lik hodin v bezvědomí a teprve
ránu byl nalezen a odnesen
dovnitř Brzy na to probudil
s bolením hlavy a krku Nedbal

vsak tono a zacai konati svoji
každodenní práci Krk se al

nelepšil a mimo to v pravém ra

meni začal 1 oman pociťován
jakousi ztrnulost Hlavou mohl
sice kývati nahoru dolft ale obrá
tit! se nemohl Domácí léky ne

pomáhaly a pacient vyhledal ko

nečně lékaře kterýž při operaci
učinil překvapující odhalení Shle
dal totiž Že krk zlomen a že

Tomanovi není pomoci Při pádu

přetrhl se vaz mezi druhým a tře
tím obratlem krčním a tun ovšem
ochromena mícha a že nezůstal
na místě mrtev zůstává vědeckou
záhadou Krajan F Toman ná

leží k řádu Zlatá Praha v Pound
Brook N I a narodil se v L011- -

čimě u Nové Kdyně v Cechách

1 V Clevelandu došlo v neděli

21 listopadu večer v hostinci

jednom na Hartford ul mezi

několika mladíky ke rvačce v níž

jeden byl smrtelně pobodán
Mezi účastníky jmenují se Jan

Sprostý A- - Korecký 23letýajeho
bratr z Bergen ul Jan Mezera a

Jos Pfefer tito dva se Sprostým

přišli do hostince kde už oba Ko- -

řečtí byli podnapilí a vyvolali
hádku Sprostý se soudruhy jim
odpovídal padlo několik ran a

najednou někdo vytasil nuž
odezření padá na Sprostého 24- -

etého Ant Korecký vykřikl a

padl k zemi dostav hlubokou
ránu do krku V tom ho Sprostý
popadl a vyhodil skleněnými dvě
mi na chodník Bratr mu pomohl
vstáti ale domu nemohl musil
ambulancí dopraven do nemo

cnice sprostý se policii vydal a
r v -

poUodifi hbďl-- i íitrl um! by
am jakou tkodu byU utrpU
On fiiiií4fií- - bytí lMrti liijíc

mimy nr"M i"vi ivjífc i

pravcdlitoMÍ klí f m- - dříve jjr
bo podji nifiilu imUchu yUi
ďettlf ffllHl

HOVORNA

mYV I KMII I MOlU IřO
tím dnt v líovifii f (i

jt pragmatíc ká nankcc i Pří

Číny a původ pragmatic ké arkc

J SloVCHný Výftam JM„'lliltH M

Mňkte II yn'k I5r-ue-

jmenují oh) tejně dnbžiié i
kladní zákony státní ktré a 11

poruSilctné a iieproměn!ivé pova
Jovány býlí mají Tak kti t

luj lak zákon íranc krále Lud
víka IX f roku li'- - jímž

práva osolí duchovních a svobod
ni voIIi ku prehmdám atd uMa

novovala Jiná pragmatic ká nank

ce ve Francii je%t edikt Karla VII
ze dne 7 července 143 jírnž se

usnesení koncili1 v Hasilii a plat
né ve Francii prohlašují Sej
obyčejnější nám známá praman
cká sankce j st základní zákon
říše tiherkko-rakomtk- é jímž m

rozlučnost všech Částí moc náítv
uhersko-rakouskéh- o vyslovena jc

a kterým zárcjviň se? if'cljisiij
spftsob posloupnosti v rodinČ pa
novnické Zákon ten vjclAn jest
císaít-- Karlem šVstým dne 19

dubna 1713 na obe entm miČ-mi-

českém pak schválen byl zvbUtní
listinou z dne 1' října 17 jo
uherský snem přijal praKinatitkoti
sankcí roku 1722 a jeho usnek--

v té příčině stvrdil císař dne 19

června 1723 Z části o nčco dři
ve z části též později přijali zí
kon ten vSichni sní-mov-é tehdej?
říše rakouské' Krátký obsah pra
gmatické sankce jest ten: a) Že

vSccky rakouské dédičné zemfi na

vŽčné Časy mají zfistati pohroma-
dě b) dokud budou potomkové
inužští z panovnické rodiny ra- -

_
kouské mají následovali na trftn

po právř prvorozenství c) kdyby
potomkův mužských nebylo jsou
v témž pořádku jako mužští povo
lány k vládě i ženské 2 Tuíí- -

me že dotaz tento vztahuje se n

rakouskou sankci pragmatickou

Příčiny jež k ní vedly byly ná

sledující: Ferdinand II zlopo
vŽstné pamčti kterýž ve svém ía
natisniu málem vy hladit i dal ná

rod český s povrchu země závřtí
učiněnou dne 10 května 1621

stvrzenou dne 8 srpna 1635 po
tvrdil staré rodinné statuty o po-

sloupnosti a doložil že všecky
dědičné jeho země nikdy a na

Žádný spftsob ani odkazem sfiat- -

kem ani jinou úmluvou děleny

býti nemají ale mají připadnouti
vždy nejstaršínm dědici řádem

prvorozených Leopold I roku

1703 obnovil staré řády rodinné a

doplnil je ustanovením Že v pádu
nedostatku mužských potomku

přecházeti má dědičnost na žen-

ské potomky a sice Že přednost
mají míli v tom pádě dcery Josefa
I Po smrti tohoto r 1711 na-

stoupil bratr jeho Karel VI a o

a roky později vydal pragmati-

ckou sankci v kteréž prohlásil
že na základě úmluvy a prohláše-
ním otce svého stal se dědicem

zemí po bratru svém Josefu a po-

sloupnost že přešla na jeho rod

jak mužský tak ženský To ovšem

lišilo se valně od posloupnosti

vytčené otcem jeho dle kteréž by

dcery Josefa I bývaly měly před-

nost po smrti Karla VI však

Karlu VI jednalo se o zachování

i 7 II n'tic iifeMkí 4 thftvtVf
p'1díji p4k do ítí-n- i i umiu i"
mí t4tfiíí h jtnfh rtlfřMj

vř"pk)fF j Slovo pvřiilulífha rté(mt mamini itn
d t)kr tlvrrnf řirti pi
t v r ní

I IomjmhIíí

Chvatná xnlmho ftdhorrtlio
' 4opi "IfaifsJitt" vyjthi přiví
číbi 19 UiAáktf cit4vl til
a dutbdní ittn tvým J4'lim
lotil pc Svati Čcnáftvu poutní
víh odhorft Itoipřdařfnl v#

ltmf UhVé na lno iroíumit Iné

llopcnlif ittiSr pfináCÍ hojnost
Unkfi tnlné tt ny odborné

hojniKt pounýth vyobraťrní Ka

idy itrpřVdpojatý porovatf mu
%t duxnati prohldn-- lí llopodá
le poom? a rozumílí prospěchu
(Mlborného ilu pro nale farmáře
fv IIotpclář jcnt liitem jenž v

první řade hojného rošífrnf za
f luhuje

' bohatého chttahn vy

jímáme následující články: "Zři
zujte řpoUčné máMárny" otázka

podnikli spoleČen%kých stále více
a více stoupá v popředí a tu Člá

nek tento na případě skutečném

ukazuje s jakým prospěchem jest

pro farmáře zřizování společen
stev Nebezpečná pastva Uhry
Vepř Tamworthský Otrava do-

bytka v kukuřičniŠti Winconsin
ské mechynky Chlévský hnftjZa
jímavý článek: I Sob sója co picni
na v tomto Čísle se ukončuje O

zamezení hniloby brambor PČ

stění květin bulvovitých Slívové

sady na pobřeží Pacifickém Líče
ní stromu proti mrazu Tubcrku- -

íosa dobytka Chov drůbeže po
mocí líhní a j v

Články provázeny jsou vkusný
mi vyobrazeními Hojnost dopi
sň dotazu a Ženská besídka zvy
šii je ještě cenný obsah tohoto
Čísla

AČ název článku není ničím ji
ným než pouhým názvem mfiže
si každý kdo názvy Článků jež

Hospodář přináší přečte učiniti

pojem o bohatém obsahu jeho

Předplatné jež obnáší Ji 00 v

poměru k obsahu jest velice ne

patrné a nepatrnost předplatného
ještě lépe na světlo vystupuje tím

že každý odběratel mimo právo v

rnzných případech poradu žádati
obdrží cenné prémie

Redakce neleká se Žádných o

bětí jež zdokonalení listu vyža

duje a snaží se stále dokonalejší a

dokonalejší list čtenářstvu po
dávati

Jest v zájmu farméřstva samého

hojným odebíráním a rozŠiřová
ním Hospodáře redakci v této

její snaze podporovati proto
nejste-l- i ještě vy neb Vaší známí

odběrately Hospodáře staňte se

jimi co nejdříve Hospodář jest
listem který svou cenu netratí
nikdy!

Nororwění dar ohlaSen

Mi)iilurlli lliMili-ttřn)v- lala- -

1I1V11Í liolkí virftxlaln pn vl ni-l- l tfutlnu
stolci I Jitko v cloM minul liuiln pMrliáu-Jle- l

nnvf rok uvi děn ulOvi-nii- u nového kln
lfi Jhh iiiiwirtlujlcího rlNtmtl udráni
puMilMMi! totmlo lko vítinrnho Jmen

hloji m tvtvn Cpln přrn lrf)iioinlck

ixíronivé I v kalf-niU- Uimt budou Jako dK

vr i hHmlili rUllekdii l řinkou kdťíto litmci

látka rálirmijii t aolii CalUHky humor vln- -

olx-on- é ik jny prováPii přkní uroviMlon-m- l

llliiflrai-cm- l KaliiMF o vyáln Jimi

tlnkaKkm odlMiroinTh l!ourttir Cumpaoy

1'ituburRii a tlítín Jwai rWli-- angllcki
n'ni kt rrancouHké viaik oorvk
Ivlakd holUnclitké {k a lpanUk VII-clm- l

Mklrolcl venkovlU obchodnici dJI
vin kloáf idsraa


