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vypáčili dvéře vedoucí ze sklepa
na chodbu a tudy unikli Tím se

vysvětluje že stráž před vězením

stojící neměla o jich útěku ani

tušení

O sřlcenl skály v Teflichh sdě-

lují se tyto podrobnosti: V hostin

se sázením korný započato Jinde

jest půda ještě přilil mokrá a prá-

ce pokračuje pomalu Něco bavl-

ny zasázeno na jihovýchodě a

něco lnu zaseto na jihozápadě
Pšenice a tráva v pěkném stavu
avšak potřebují teplotu a sluneční

paprsky Stromy jsou v plném
květu

Illinois: — Poslední týden by!

dobrý pro farmerské práce Počasi

jest ještě příliš chladné k rychlému
vzrůstu osení Se setbou ovsa

pokračuje se velmi rychle pšenice
ozimka ve velmi slibném stavu a z

okresů kde osení poškozeno bylo

hmyzem dochází potěšitelnější

olíže pravého lokte a nevěděl ani

jak ji dostal Hanou šavlí byl mu

proseknut plášť kabátec a košile

a spůsobena mu pět centimetrů

dlouhá rána nad loktem která

sáhala tak hluboko že dvě žíly

přeťala Ve vojenské nemocnici

navštívila vojína matka jeho vdo

va po dělníkovi z Pacova Matce

vyprávěl zraněný syn že se zraně-

ní jeho událo tak jak bylo vylíče-

no v zmíněném listu Jakmile by)

dotyčný článek v sobotním čísle

téhož časopisu uveřejněn bylo

zřejmo že sepsán byl na základě

dobrých informací Žilák byl ihned

podroben výslechu a v noci na ne-

děli se zastřelil Mrtvola byla pře-

vezena do vojenské nemocnire O

tragické smrti Žiláka dověděl se v

Praze bydlící jebo bratr teprve v

neděli večer a sice náhodou Jel
ihned do Čes Brodu aby matce

sdělil truchlivou novinu- - Matka se

synem 1 dubna o 10 hod dopol

přijela do Prahy a odebrali se do

kasáren na Josefském náměst(kde
matka dověděla se pak že pohřeb
nešťastného její syna bude se ko-na- ti

v úterý o 3 hod odpolední
Po poledni šla matka se synem
Josefem do vojenské nemocnice

na Karlově nánrěstí aby syna spa-

třila Na to odebrala se do po-

hřebního ústavu p Černého na

Karlově náměstíkde koupila oděv

pro zesnulého a odevzdala ho vo

jínům kteří měli službu u umrlčí

komory Když pak po 1 hododp-opě- t

do nemocniee přišla natrefila

se náhodou k tomu když rakev s

mrtvolou její syna byla již naklá-

dána do krytého pohřebního vozu

vojenského načež za chvíli jel vůz
k Olšanům

mm
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Čechy pode jménem "Slávia'1

bude vydávati p Fr VI Lorenc

býV red "Omladiny" který v r

1893 z příčin politických opustil
vlast Pan Lorenc je nyní učitelem
na

škole v San Felicianu a zároveň
ekretáhm tamnéjfiího polského
spolku

Vrah sebevrnhtm —Statkář Ant

Wild z Valtrovic zatčen byl před
nějakou dobou pro podezření že

zavraždil svou Ženu a výmČnkářkú
a dopraven byl k soudu v Jarosla-vicfchkd- e

dne 22 břevna podřezal
si v sebevražedném úmyslu břitvou
hrdlo Čin jeho byl sice záhy

a přivolaný lékař zabránil

úplnému vykrvácení avšak Wild

dopraven byv dne 24 března do

vězeňské nemocnice ve Znojmě
následkem přílišné ztráty krve

druhého dne zemřel

Smrtelné bodnuti — Dne 22 břez-

na před 8 hod večerní vzniknul

spor mezi některými učni vracejí-
cími se z pokračovací škoy libeň-

ské domů Zejména i61etý zámeč-

nický uíefi Josef Čelikovský útočil
na svého spolužáka kletého

učněAloisa Srbu —

9por byl velmi prudký Čelikovský
pojednou vytáhl z kapsy nůž roze-

vřel ho učinil rozmach a vší silou

Srbu bodl do pravé strany prsou
S bolestným výkřikem klesl zraně-

ný k zemi Dostalo se mu rychlé
pomoci lékařské' načež byl ve

stavu velmi povážlivém odvezen
do všeobecné nemocnice Vzdor

pečlivému lékařskému ošetřování
učeň Srba 19 března ráno v ne-

mocnici zemřel Chudá matka s

nářkem doprošovala se milosrden-

ství aLy sebrala peníze na pohřeb
ubohého synka Pachatel Čelikov

ský nalézá se ve vazbě u trestního
soudu

SUýdstařena se ob é'sila —V ústa-

vě pro slepce založeném Českou

spořitelnou v Košířích byla dne

27 března časně ráno nalezena
stará jedna chovanka na okně

Byla to Anna Schvarzová
v r 1832 narozená Tato chován
ka byla velmi svárlivá žena která

prováděla v ústavě jen roztuch S

jinými stařenami rovněž slepými
Často se rvala a i jinakým spůso-be- m

je pokoušela — Nepokojné
chovance sice byla vícekráte udě-

lena důtka ale ani to nepomohlo
Mělo tudíž být přikročeno k po-

slednímu prostředku - k vyhoštění
z ústavu Vyloučení z ústavu mělo

být uskutečněno dopoledne Zatím

byla z ústavu vyvezena — mrtvola
svárlivé slepé ženy Dozor nad
chovankami patrně nebyl příliš
pečlivý neboť Schvarzová mohla
de v noci vzdálili do komůrky
kde otevřela okno a oběsila se na

háku Před zadrhnutím smyčky
vyhoupla se ještě z okna

Osmiletý hoilk zastřelil svoji se-

střičku — Truchlivý případ zavi-

něný nedostatečným ukrytím střel-

né zbraně stal se v pondělí 25
března v obci Litkovicích uMnich
Hradiště Osmiletý synek rolníka
František Louda v nepřítomnosti
svých rodičů sňal se stěny floberku
a pohrával si ní- - Náhle vyšla z

ručnice rána která zasáhla 5 mě-

síců starou sestřičku hošíka ležící
v kolébce a vniknuvši jí nad pravé
oko do hlavy spůsobila okamžitou
smrt dítka
'
NejstarH leski kolonie na Rusi

ve volyfiské gubernii Hlinsk čítá
na 2000 obyvatelů Přičiněním
Čechů zřízena byla dvoutřídní

škola ochotnické divadlo a

j Hlinsk má ráz vesnice v každém
ohledu pokročilé a hlavní zásluhu
o to má rodina p Tom Šmolíka

majitele tamnějšího pivovaru jejíž
duší byla pí Cecilie Smolíková

paní Šlechetná vlastenka horlivá
a vzorná matka pečlivá štědrá

přítelkyně chudého lidu Mnoho
hostí z Ruska i Čech kteří navští-
vili Hlinsk a rodinu p Š 1 pocity
příjemnými vzpomínali na poho-

stinství jebož zde nalezli každý
se cítil býti jako doma Nejen v

kolonii nýbrZ í mezi volyňskými

Čechy hrál dům p- - Šmolíka důle-

žitou úlohu

Vrah Se dvlma spoluvtini na útl--

ku —Na Hradčanech dne 1 dubna
v časných hodinách ranních vzbu-

dila značnou sensaci zpráva Se z

vojenské posádkové věznice

tři vězňové a sice

který v sobotu dne 2 března na
Smíchově zavraždil Annu Šuber-tovo- u

ženu dělníka z Ringhoífe-rov- y

továrny na Smíchově Spolu
s ním uprchl pěšák Martin Vosát-k- o

a pěšák Ant Fejíar Na dopa
dění uprchlíků vysláno bylo ne-

prodleně několik vojenských hlí-

dek — Spolu požádáno bylo i

bezpečnostní oddělení policie by
po-- uprchlících pátralo Dle jedné
zprávy dali e uprchlíci směrem
do Roztok dle jiného sděleni byli
viděni na silnici a Strašnic Do té
chvíle není ještS zjištěno kam al
te dostali—Jak se sděluje dostal
se vrah Barrek te svými spolu-
vězni na svobodu tím tpůsobem
ie v cela odilali otvor v podlaze

t tím se dostali do sklepa Na to

ci "U belgického dvora1' jehož

průčelí s byty a kuchyní hraničí s

ulicí kdežto ostatní budovy stojí
za dvorem podél skalní Štěpáno-
vy stěny probuzeni byli obyvatelé
dne 22 března o 4 hodině ranní
hřmotem a praskotem tak mocným
že vjbíhli polekáni ven jen v nej- -

nuznějŠím obleku Nikdo nevěděl

co se děje teprve když se poněkud
rozednilo shledáno že se stěny

Štěpánova návrší utrhly a sřítily
se velké balvany které dopadly na

kolnu hostince a úplně ji roztří-

štily K úrazu nepřišel při tom

nikdo Aby zabránilo se dalšímu

neštěstí ' budou vyčnívající části

skály utrhány Zjistilo se že v

místech kde se balvany sesuly

byla skála před 6 lety podkopána
následketi čehož zvětrala

Povot rychlovlakem rozdrcen —

Když v pátek odpdne 22 března

vídeňský rychlík jel z Prahy do

Kolína poškodila se lokomotiva
za stanicí Českým Brodem tak že

stěží dojel rychlík do Kolína Zde

byla lokomotiva vypnuta a zavěše-

na k rychlíku záložní lokomotiva

pro osobní vlaky Opoždění rychlí-
ku bylo tak značné že z Pardubic

vypraven vlak osobní a za ním vlak

nákladní oba tyto vlaky z pra-

vidla bývají vypravovány teprve
po odjezdu odpoledního rychlo-

vlaku Toto mimořádné změnění

jízdního řádu zmátlo hlídače trati
J Žáka u Moravan tak že po od

jezdu vlaku osobního a nákladního
netušil že pojede ještě opožděný
rychlík a proto šraBk v čas nespu-

stil a silnici trať protínající
Po odjezdu nákladního

vlaku odebral se hlídač do za-

hrádky u svého domku a štípal
dříví Žák tvrdí se vší určitostí že

neslyšel žádný zvoukový signál
oznamující příjezd vlaku a proto
také šraňkem neuzavřel silnici Po
této právě v tu dobu jel dvojspřež-n- í

plachtou krytý vůz ke které
muž byl připnut ještě jeden vůz

prázdný Pod plachtou seděli a

rozprávěli iyletý řeznický pomoc-

ník Edvard Beneš zaměstnaný u

řezníka Fr Houdka v Zálužanech
a 2 2letý kočí téhož Frant Hruška
kteří vezli do Pardubic maso a vra-

celi se odpoledne domů Poněvadž
zabrážka železniční nebyla u Mo-

ravan spuštěna vjeli oba s povozy
na trať a v tomtéž okamžiku přijel
rychlík Vrazil plnou parou do po-

vozu poněvadž trať činí v těch

místech záhyb a strojvůdce nemohl

pozorovati že mu nešťastnou ná-

hodou koleje budou zataraseny —

Oba koně byli na kusy roztrháni
a povoz na tisíce kusů roztříštěn
Kočí Hruška byl k nepoznání zo
haven a okamžitě usmrcen Pomoc-

ník Beneš pak byl lokomotivou as

15 metrů po trati vlečen a utrpěl
těžké zranění Trestní vyšetřování
o této příhodě je zavedeno

Vojín ŽiUk se zastřelil — Af íéra

vojína 22 praporu myslivců Žilá-k- a

dospěla 31 března záhy z rána
v Josefovských kasárnách v Praze
k tragickému zakončení jak

podal dne 3 března posl
Březno vstý v poslanecké sněmov-
ně dotaz v příčině ztýrání vojína
Žiláka na cvičišti nadporučíkem
Budinerem kterýž dotaz opakoval
dne 28 března také posl Kloíáč
a slova jimiž kritisoval jednání
nadporučíka Budinera měla za
následek koflikt s důstojnictvem
zmíněného praporu Žilák byl dle

interpellací zraněn nadporučíkem
Budinerem šavlí na ruce a dán byl
v ošetřování do vojenské nemoc-

nice kde pobyl 18 dní Když byl
z ní propuštěn sproštěn byl po 14
dní služby V sobotu 30 března
službu opět nastoupil a přikázána
mu byla t zv inspekce Zilák
však ji dlouho nekonal Byl velice

rozrušen a o 4- - hod ranní ce ze

služební ručnice v kasárnách Jo

sefovských zastřelil Příčinu svého

————"'' — — ~—- - — -- i j j
před svou smrtí napsal o jehož
obsahu se však dosud nic nesdě

lné O okolnostech které sebe
vraždě vojína Žiláka předcházely
sdělují se tyto podrobnosti: Dne

27 února byl Zilák při cvičení od

nadporučíka Budinera ostře na-

broušenou šavlí od zadu seknut
do pravé ruky a značně poraněn
Zraněný nalézal sa pak 18 dnů ve

vojenské nemocnici na Karlově
náměstí V té době nadporučík
Budiner několikráte přišel do ne-

mocnice a žádal lékaře aby vojína
propustil dříve —O těchto událo-

stech podány v parlamentě dvě

interpellace Případ byl vylíčen v

novinách vojenské úřady ho ne-

popřely a také v parlamentě nebyl
vyvrácen V pátek dne 30 března

přišel Žilák do redakce orgánu
a vylíčil příhodu

onu dopodrobna tak jak se sku-

tečně stala Důstojník cvičil se

svým oddělením obraty těla Žilák

jako svižný a obratný voják byl
před odděleni předvolán aby uká
cal obraty Poněvač měl poškoze
nou podkovku na botě klopýtl a
tím se stal důstomík velmi ner
votalm Pojednou ucítil Žilik ránu

KAŠE ZÁSADY: Nejlepíí materiál a nejlepíí technická dovednost

bbh_ —Yellká pečlivost a obchodní opatrnost

SAŠE SNAHA: Uspokojit! obecenstvo

NAŠE ODMĚNA Stále se zvětšující obchaá

Dopisy se ochotné vyřizují dle přání

zprávy Přípravné práce zahrad-

nické konají se na všech stranách
a také již započato se sazbou
bramborů Ovocné stromy po

skytují slibnou vyhlídku pro bu-

doucnost

Indiána: —Chladné počasí pře-
káželo vzrůstu osení leč deště

měly dobrý účinek Pšenice se

zlepšila a nyní jest v slibném sta-

vu Žito jest velmi pěkné a oves
i jetel vzrostly dobře Oves byl
již skoro zaset a brambory zasá-

zeny Také se setbou hrachu v

některých místech se započalo
Ovocné stromy jsou v květu

Záp Virginie: — Jasný suchý
týden byl přízniv pro farmerskou

práci a orbu Se sázením bram-

bor setím ovsa a zahradnickými
prácemi se rychle pokračuje Vy-

hlídky pro pšenici nejsou zrovna

slibný avšak pro úrodu ovoce nej-lep- ší

Dobytku se nedaří příliš
dobře poněvač krmivo jest drahé
a pastviny špatné

Michigan:— Počasí příliš chlad-

né a suché Cesty a pole v střed-

ních a jižních okresích pokryty
prachem Pšenice ozimka a zito

vzrůstají velmi pomalu S orbou

pro oves započato Setba jetele
pokračuje pomalu Teplé deště

nanejvýš potřebný
Okl?homa: — Silný dešť zdržel

polní práci a sázení koruy Po-

škození pšenice a ovsa hmyzem se

rozšiřuje a jest skutečně značné v

středních a východních částích
Ranné brambory a Žito v pěkném
stavu ovoce velmi slibné a doby-
tek v dobrém stavu

Oregon: — Týden byl suchý a

slunný s chladnými nocemi a mír-

ně teplými dny Pšenice jarka
vzklíčila velmi rychle Ozimka
se zlepšuje Zahrady chmelnice
a tráva na renčích jsou zadrženy
ve vzrůstu Ranné ovocné stro-

my v plném květu meruňky bro-

skve a třešně v jižním Oregonu
značně poškozeny mrazíky
Ohio:—Panuje chladné deštivé

počasí avšak aemá zhoubného
vlivu na ovoce Vzrůst pšenice
zadržen a stav její jest méně slib-

ný na severu Se setbou ovsa

započato všudejakož i se sázením

ranných brambor Ječmen se po
číná síti na severu a tabák na

jihozápadě Polní práce pokra-

čuje velmi rychle vyhlídky na

ovoce velmi slibné

Naznak —Pan D E Hastings
chvalně známý eákopník a rolník

z Horton Iowa sděluje svoji zku-

šenost s Dra Petra Hobokem ná-

sledovně: "Churavěl jsem po dlou-

hou dobu žaludečním neduhem

velkým pícháním v zádech prová-

zeným Nemohl jsem jeti na voze

ani na pluhu Sotva jsem mohl

chodit Radil jsem se s lékaři ve

Waverly a jiných blízkých mě-

stečkách ale bylo mi stále hůře

Konečně v únoru r 1897 ulehnul

jsem nadobro a bez přílišné bolesti
mohl jsem pouze naznak ležeti

Byl to hrozně smutný stav Když

jsem upoután byl na lůžko dostal

jsem výtisk vašeho listu nazvané-

ho "Světlo" a četl v něm o Hobo-k- u

jehož jsem si objednal bedni

čku na zkoušku

Využíval jsem jen několik láhví

když pocítil jsem zvláštní pocit
Zdálo se mi jakoby něco ve mně

povolovalo Ucítil jsem prudké
píchnutí které však rychle minu

lo a cítil jsem se lehčeji a pohodl
něji Zlepšení rychle následovalo
a když jsem využíval šestou láhev

překvapil jsem domácí a sousedy
když jsem vyšel ven na dvůr a se-

kal dříví něco co jsem nebyl s to

dělati po dlouhou dobu Zdraví
mé od té doby bylo dobré Jiný
neduh který lék zároveň mi vy-

léčil byl katar hrdla býval jsem
ním značně sužován Je to škoda
že jsou lidé kteří o zásluhách to-

hoto skvostného léku nevědí

Bylo to pro moji osobni zkuše-

nost že jsem převzal pro ně jed-

natelství zde'
Dra Petra Hoboko není lékem

lékárnickým Prodává se lidem

přímo místními jednateli Adre-

sujte: Dr Peter Fahrney 112—

114 So Hoyne Ave Chicago 111
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vaří

výtečné pivo obyčejné jakož i zvláštní druh "Pale Export1
Teleton v South Omaze 8
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Jediný pivovar v Nebrasce který zaměstnává českého cestu-

jícího zástupce ——saisam

Stav osení

Poslední zpráva ze zemtdllského

odboru ve Washingtonu

Přílišné chladno překáží vzrůstu
osení

Poslední zpráva zemědělského
odboru ve Washingtonu která

byia uveřejněna dne 16 dubna

ukazuje že přílišné chladno pře-

káží vzrůstu osení

Se sázením korný jde to velmi

pomalu ku předu a severně od
Ohio řeky nebylo dosud započato
Téměř všechny zprávy došlé

do Washingtonu o ozimním osení

souhlasí v tom že vzbuzuje pěkné

naděje ačkoli vzrůst v poslední
době byl zadržen chladným poča-
sím

V Texasu osení se značně zlep-
šilo posledními dešti avšak tam

jakož i v Oklahomě utrpělo značné

škody hmyzem
'

Tu a tam byly sice lehké mrazí-

ky avšak bohudík neměly zhoub-

ného vlivu na ovoce východně od

Rocky Mountainš a vyhlídka na

dobrou úrodu jest slibná Pouze
v jižním Oregonu ovoce utrpělo
mrazíky ve Washingtonu však

nespůsobily žádných škod neboť

následkem chladného počasí stro

my dosud nebyly v květu
Zde jsou zvláštní zprávy o sta-

vu osení z každého státu jak je

zemědělský odbor podává:

Nebraska: — Celý týden byl

chladný zamračený a mokrý bylo
zaseto něco ovsa a járky Veškerá

pelnf práce jest zdržena mokrým

počasím pšenice žito a tráva

jsou v dobrém stavu a rostou
zdárně

Kansas:—Chladný mokrý týdea
zastavil všechnu polní práci stav

pšenice dobrý tráva počíná růsti
broskve meruňky a blumy květou

ve středních okresích Úroda zdá

se býti slibná Počasím zkouší

značně dobytek v západní části

státu

Wisconsin:—V severních okre-

sích leží ještě něco sněhu na půdě
avšak v středních a jižních okre-

sích po sněhu ani památky V

nejjižnějšteb okresích započato s

oráním a setím avšak v celku s

farmerskou prací dosud opravdově
nebylo započato Pšenice ozimka

žito a jetel v pěkném stavu Půda

jst zaačcě prosycena vláhou

Minnesota:—Lehké deště které

napadly uprostřed týdnu a zamra-

čené počasí zabraňovalo vysušení
půdy se setbou pšenice se zapo
čalo všude na vysokých půdách a

také zaseto něco ovsa a ječmene
Jetel a zimní žito a pšenice jakož
i oves přezimovaly dobře

Iowa: — Několik pěkných dnů

zlepšilo půdy k osevu a se setím

započato ve všech okresích Osev

pšenice járky skoro ukončen v ně-

kterých severozápadních okresích
Saisona byla příznivou trávě a

ozimnímu osení jakož i ovoci

Jižní Dakota: — Ačkoliv setba

byla znač-- ž zdržena mrazíky a

mokrým počasím tu pšenice jarka
jent skoro již zaseta v jihovýchod-
ní Části státu a započato se setbou
v severních okresích Na jihu

pšenice ranná zaseta a počíná již
vzrůstat Půda jest prosycena
vláhou v některých okresích jest jí
příliš mnoho hlavni na severu
Tráva a zimní žito v slibném sta
vu

Missonri: — Chladné a mokré

počasí trvá dosud v jižních okre
sích setba ovsa skoro dokončena a

Metz Bros Brewing Co
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Omaha Brewing iss'n Pivovar

vyrábí ležákcelém západu rozesýlá Yítečný

FRANK E BLISS prodával
V O BLISS prodávat bovčz dobytka

Kterýkoliv i nich pracuje

JOSEPHBLISS
komisionář se

230 New Exchange Building
Vrteuininá uéce v£nu1a 80 Tiem sánvlkám 1

tasýlateífim PFísefi Vafle jeat uctivě žádánu
rrani ceny na pozuani HaMsaa l

FARU H PRODEJ i
w

Měří 200 akrů 70 akrů jest vzdéláno a J

ostatní jest trrdy les Dobré stavení a maštal 0

na pozemku tom pouze 4 míle od města Cadott J

Chippewa Co WJs kde již je velká Česká osa--
da Farma ta se prodá za $3200 Vlastníme j
také tisíce akrů pozemků nevzdělaných v tom
samém kraji a také pozemky na kterých je né- - i
co vzdéláno které lacino a na mírné splátky j
piuuaiuvt C91U uiiuitic

pište nám o popis a mapu

Cyprcansen Bros
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