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Cukrář pan Vacek v Mladé Hole-a- l

ví di-I- dubu již pozoroval že

z obchodu ztríceí iníslo
likéry a různé zboží k nimž kro-

mě členů rodiny ne niť l přístupu
nežli 1 7 letý učedník Josef Hen-

drych Pan Vacek hocha pioto
bedlivě stopoval a plístihl jej v

poml í dne aj kvčtoa když
dvě kilogramové hroudy

mísla k sousední nájemníci Učeli

byl zsdržen a posláno pro policii
by vykonala prohlídku v jeho

který byl mistrem ihned

uzamčen Nežli policie přiMa

vypáčil ufr-f- i dvéře pokoje a

ze svého kufru nabitý re-

volver střulil se do pravého spín-
ku a těžce se zranil Hoch do-

praven byl do nemocnice kde

zíhy zemřel Pří prohlídce učňo-

va pokojíku a bytu ženy ku které
kradené věci odnáíel zjištěno že

z obchodu pana Vacka odcizil
zboží v ceně asi 50 korun

Ntltlitl na foli — V minulých
dnech přihodilo se při polnf práci
rolníku Fraotítku Mařákovi z

u Kouřimi politování
hodné ueltěstf Válcoval na svém

poli maje zapřaženy k válci dvě

kravky kolem pobíhal desítiletý

synáček rolníkův Po chvíli

chtěje se na chvílí od válce vzdá-

lili dal opratě do rukou synáčko-
vi a odelel asi na 300 kroků na

pole druhé HoSík vlezl na

nad válcem a chtěje si za-

hřátí na oráče pobídl kravky
které válcem trhly tak prudce že

tynáček tpadl na válec a v oka-

mžiku přejela plet tělíčko těžká

hmota Když te otec vrátil na-l-

tyoáčka t obličejem do zemi

vraženým bez hnutí Začal jej

rychle křísili ale marně ani při-

volaný lékař nemohl pomoci hoší-

kovi jenž zemřel udušením válec

totiž přimáčkl chlapce ústy do

země čímž následovala smrt po
krátkém bojí Na ubohého otce

učiněno trestní oznímení pro za-
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pro osmou
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krámě Ed M rsussiga obchod-

níka se sttrým železem a kovy na

Poříčí v Praze udál se v úteaý dne
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dru rozmér akru kol nřhož o
o

iiíp U"1 l ani k )

laťor i Viia (mikii h KtiUsk úl
Spttlťř nii i iimioliia vvoii kp
lhO při' ln'i
Pan 0(ti4r v lUíck ta narodil

í irfi v Klkinvrrh f
roliťn k Jj Auiftiky přiji'1 v dob

ivMový y a 1 v y a di s niit tk
calllnli) Ia íňll v Clíitattn a pra-iiivi-

l

pri M ( r o pni t :i (mii'( nlii
inlríllmt o l ní) pO rlrt h od

lid a ilolirým vyavedícnliii Nyní
vlaMnf piavon vkuant calíxnou
kavírm na H IiKíp Centra ave
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vuchny íptko amrrické nýlirl i

apoiiHtu českých fatopiift aby ho

stům jeho nebyla dlouhá chvíle

Jeho apaailá choť se co výletní
kuchařka stará o to "papáni'1 fž
je věru znamenité v každý £ai
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chá co pravý zpěvík a ili-- n píse-
ckého spolku "Vesna Slovan"' a
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Pana Hanzlíka jsem si nechal

naposled jelikož na tomto kraja
nu spočívají zraky všech podílní
kň ano věe jen závisí na výrobku
jeho na němž si po čase budou
moci pochutnat i drazí krajané
daleké Utnahy a Nebrasky Jostf
Jiří Hanzlík je PUeflák kde jeho
otec byl vrchním inženýrem stát-

ních drah a vrchním referentem a

přítelem dělníka Syn jeho Josef
se narodil v r 1873 a studoval po

odbytí obecných fikol po čtyři

roky na reálce v Praze aaiež

vstoupil poněvadž se mu prakti-

cký Život lépe zamlouval do učení
k slídkovi J01 Kličkoví předse-

dovi společenstva pražských slád-

ka u něhož setrval dva roky na-

byv prakce a zkušenosti dle sta-

rých pravidel řemeslných v pivo-varuict-

velíce důležitých Složiv

tlib dle cechovních pravidel do

rukou zástupce starosty města

Prahy dr Šolce že te poctivé a

věrně chce držet daného tlibu ob-

držel na to výučný lit podepsi
ný starostou města Prahy Ku

přání tvého otce vstoupil mladý

sladovnický do práce u Frant
Chrže sládka v Táboře u něhož

te v sladovnictví i pivovarnictví
velice zdokonalil Pan František
ChrŽ je nejlepKím sládkem v Ha

koutku a uznáván jest za odborní

ka v tomto odvětví průmyslu Na

to navštěvoval pan Hanzlík od-

bornou Ikolu sladovnickou v

Praze kterouž absolvoval 1 takým

úspěchem že pří veřejných zkou-

škách te mu dostalo zvláfitnf po

chvály vrchním komisařem české

techniky a protektorem profesorem
Lamblem pak zase vstoupil do

tkoly a úatavu pro průmysl v Če

chách jehož ředitelem byl Kukla

správcem Jar Šula Po té pro
dělal 1 proapěchem chemický a

kvasný kurs jinak (yrmtechnícký
zvaný jenž je potřebný každému

technicky vzdělanému sládkovi

má li odbor takový patřičně vésti

Odtud byl Hanzlík povolán do

Kajhradii za chemika pivovarské

sladovny a později do knížecího

pivovaru v Lounech Ve Víden-

ském Městě pŮRobíl pak jko
pod dozorem zmíněného

itj tíhne íelezniinf trat v délce

550 Kop majetek to pivovarnf

vpokčaoati O ohromnosii kklepň

pivovaru možno í uCínítí předsta-
vu pomyslline-l- i že pojmou v tledky aOletému sluhovi J- - Muži
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Hanzlíka bude jako plzefliké
"Až ten itoícčck poitavlrn pled

velejnokť'' kdřlíl mi onehdy

"pak ae puJivíte a vSichni plítelé

Lee-Glass-Andre- esen Hardware Como
——prodáryi ra vklkam—

Tíkřnnť vyráené s iskovsné plechové oáčlnf — Cínovaný plech
železný plnoto a sovo? zboží Ostnet drát hřebíky sažlřské
zboíl Bicykly atfelnť) zrrané náli]e asportovsse inozi

mii á llarney ulice a a a Omatia Mebr

Gambrioova moku vířní!" Nu a

v oemz nalezl mosaznou rouru na

jelímž konci by) měděný kroužek

Sluha chtěl kroužek urazit ale tot-v- a

že kladivem udeřil na konec

roury nastal mocný výbuch a slu-

ha v bezvěbomí krví jsa zbrocen

upadl V rouře patroě by) ukryt

dynamit který po úderu vybuchl
a roztrhl renru jejíž střepy vletěly
nešťastnému sluhovi do obličeje a

těžké poraněni mu způsobily Obě

pan llknrHk má tvé zkalenoatí i

prakci ze itaré vlasti což oviem

ruří za pravdivoat jeho tvrzení
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viidA nu a véru že by takové
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Dívka to 11fa la il 1 obavy pftdp Strnadovi kamenická pánům
Suetinillich a Stoklaia pliimbař
ká p Loulovi oitíraitkou má

na atarokti p Lambernký klem

plřkkou Ilrdlííka liratli iifftduř-iko- u

p Holpuch KotliPkkou

provádí firma O ort z a Floddínflf

bývalá Corlz a Krada při niž

léčivý elektrický

pás CIANT

treilřm— ' Plzně te sděluje: Ně-

kolik studujících zahlédlo v úterý
dne 34 května před K hodinou

večerní jak na konci Pecháčko

vých sadů tkočila neznámá dívka

do Mže ve které utonula i jí
mohli příspětí ku pomoci Na

břehu zanechala nešťastnice pla-

tební knížku na pivo na jméno

"Josef Zimmermann'' dStník a

klobouk Později vylovena byla
mrtvola dívky pod zahradami

jiou jako va vířné jen Celí za

tdělenf o výbuchu tak že dr Ko-

lib nemohl pochopit! co se vlast
ně stalo V předtuše že přihodilo
te vážné zranění odejel dr Kotáb
11a Poříč poskytl těžce zraněnému

sluhovi prvnf pomoci a odvezl ho

do všeobecné nemocníce Případ
tento je předmětem trestního

Policejním vyšetřo-
váním bylo zjištěno že v dotyčné
rouře byla vojentká ostrá patrona

Krádcl v koiltlt —Z Vímperka
te sděluje: Dne 30 m ni odp
byl ze sakristie zdejšího děkan-

ského kostela odcizen metní ka
lích v ceně 100 korun a sice v

době kdy právě konal te pohřeb
a kn£z i kostelník meškali mimo
kostel Bylo však zjištěno že v

okamžiku torn meškal v kostele
žebrák jehož počínání bylo po-

dezřelé Čtnitký závodčí Ko-

hout jal k die popisu osoby pá-

trali v okolí a druhého dne v obci
'Sušku zrn něného a vypá

tníktoíni Jak vidno je cnlý ten

podnik nploě jen íenkoii rukou

zbudován zaíež zavloužl li ředi-(elkt- vo

vfiecku možnou ťct a

Měšťanského pivovaru píikafem achválu Na ktav! é není ilytet
dopravena do umrlčí komoryjitu ÍPHký hlahol a tu v£ru temutf
Mezitím oznámil hostinský v Ko- -líci te podnikatelé ae drželi pra'

vého feikého hevla: ' 'S vrt j k ivé lěrovské ulici p J Zimmermann

na policii že před 4 hodinou odp
nevlastní svou rCli-to- dceru Rů

mul ' Aatizeoi v zavouu tom nuiie

provedeno dle nejlrp&lch a nejno

vijílíh method jakož í vUitril

Tisíce nemocných jest vyléčeno tímto podivuhodným pásem
Pettmstisrnus zácpu nemocí žaludku ledvin plic mécbýře I krve

kaftrd impotenci (slabosť mužskou) nervosnost hluchotu zápaly
zimnici slabost — léčí všechny a není nemoci která nebyla vyléčena
tímto pásem který dodává nový život tělesné soustavě přivodí vám

úplné zdraví a odstraňuje všechny zárodky chorob

Též i zdraví lidé by měli používat! tohoto pásu který je chrání

aby nedostali nemoci a taktéž učiní je silnými
Chcete li ho zkusit vystfihněJn toto a zašlete 1 Vafií adresou 04

NEW YORK SP IX! IALTY CO

63 V 18th Bt New York
a ihned obdržíte pás s vysvětlením jak se ho používá Tato výhod

potrvá jen několik dní a proto 33 —

I1m(íí jfna ImT

elektrická oívítlcnl a bro TuAtl

ženu poslal zaplatit

zíatopci protivínského pivovaru
pivo peníze že řádně odvedla ale

že je nápadno že ae dosud domů

nevrátila Pan Zimmermann do

ohromiou budovou za níž ke roz

táhlé tá a kolny staví jasné
avr-tl- v kile omni sel 16 fvffko -

tral Ihned předsevzal v obydlí

již Chrže načež byl získán firmou

bratří Stein do Prefiptiriu Odtud

ae vrátil do Plzně kde v akciovém

pivovaře půiobil jako vařič kte-

réžto místo je velice d&ližité Co

sládek čili "pan starý" vedl pivo-

vary ve Vrlké Kíliýží v Uhrárh v

Holíci v Čechách až kom tri k

žádosti tvých btatřl ě odi-bra- l za

nimi do Ameriky kde s mu tak

Mlíbílo ž ee rozhodnul v této
zemi svobody zůstat Zde znovu

navltěvoval kla dovnickou Školu

ač toho vfitmc boval ob-

držel svůj diplom jako odborný
sládek Vzdor tomu že se mu do-

stalo nahídik ze staré vlastí aby
vrátí! rpít neučinil p Híazlík

tsk rjl:i usadil v Chicagu
kd chce trpícím žíznivým obča-nft-

postavit lakový "Stoleček"

jaký vařil v rodilti svém staro-

slavné Plzní H

Jeho prohlídku a odcizený kalich
skutečně nalezl avšak již na ně-

kolik kusů rozbitý Žebrik jenž
jmenuje se Jan Smola byl dopra
ven k soudu do Vimperka

dal že nežli odfSla z domu pro-

hlédl dívce kapsy a že naSel v

nich 1 K 60 h jež tí schovala při

prodeji piva V mrtvole vytaže-

né ze Mže pod Mčlťanským pivo-

varem zjištěna pak pohřeSovaná

vý:h liinp
'lán k této znamenité mytlénce
zrodil v hlaví pp Čnrvrmky

Kom Sed!í(ka a j Jlkfizlíki a za

nedlouho te utofila řr-k- í kpolnft-tio- t

pivovanil kteráž i zvolila

nákiediijící tíladníky Jan Červen

ks př-ds- Jaro:!sr Zíulti
MiíatOpfcd Komun Sfdláiik ta

MMtWUtSBBSlM
"Plných devět nmlM myí!a která í zoufala 1 cha

vy že bude doma pro schovávání! jsem mí hlava prásko Ko

neíně kounil jsem ti Severovypeněz při nalévání piva plísněna

jemník Fr Kalní pokladník J

Zvláštní nízktf ceny
St I'"'s nazpět — lístky do sedadlových vozů Art pn

(e d 1 li zdarma) na pro!-- j 13 20 a 27 června (J)0 01)

St Loun a nazpět— (tlil np

PráfSky proti bolestem hlavy a ne

uralgii a za krátko jsem byl zdráv

John Jančík Du llois Neb"
Cena 35c poštou 37c W F

Severa Co Celar Kapids lowa

Hanzlík klídek a J V- - Slépina

právník ftetlilfclttvo aeatívá z

oákledujícírh pána: Červenka Sed- -

na prodej od 3 do 6 července JJlířek Hrubý Kabr-- ZÍMřra

$1380
St Louis a nazpět —

na prodej každý den

Hubriner IsiHtor--r i'opovií a

Kovář
Stavba e již blíží tvému dokon

IíiiiIcImií nástroje
l'i'( m o ifjfij ir4ifi lliitf-mif- t 1

mimik pinn rrnt fnuKuy tch

trujft hiniMli 4 tiirun iritiiiiiollii truť
tur tfii h tt fint uU U tntiwtu k

mirii-ítr- in st tHfi'hu Juioh n&f rolf

řfoí a nejdéle v littcpadu vyjde Chicago a nazpět— Alf) flfj
na prodej od ť- - do 20 Června včetně (J)ljUU

tmy vimi uhi
VITriKTaíOUIM

Chicago a nazpět — f

na prodej kaf dý den

Chicago a nazpět jedna jízda přes St Louis —

na prodej každý den

Srnitřní pfedndlkit o tiiilm Z

Londýna e Mladý

proíestor Kutherfurd (Cambridge
měl v Koyal Instilutíon epochální

přednáSku o radiu Tvrdil že

radium jext příčinou teploty země

a že nepochybně veliké mnoŽMvl

radia v nitru země zaručuje této

deltí trvání nežli kdy se věřili

mohlo Také slunce jest možní

rovněž nedopočítatelně velikou

nádržkou světla vt formě radia

Vlec ho y dosavadní předpoklady
o obmezeném trváni tvěta nám

známého musf býlí (měněny
Předoílce přítomni byli nejčel-

něji! učenci angličtí

NORTH-ffESTE- RN DRÁHA

zkrácení íiihii

zlepšená obsluha

Sltthrlny" ím — Oznamuje se (
Kokořlns: Při obecních volbách

těchto dnů provedených (volen

byl jednohlanně staroKtOU naší

obce majitel zdejšího velkostatku
cis rada pan Václav špaček kte

rý nejedním šlechetným činem

zdejšímu občanstvu již se byl za

vděčil a trvalých zásluh o rozvoj
naší obce si zíkkal Mimo jiné
daroval obcí Kokolínu novou

školní budovu kierá právě se do

stavuje a svému účelu jíž příštím
rokem bude odevzdána Náklad

na tuto stavbu rozpočten iest na

60000 K Pan Václav Špaček
kromě toho prohlásil Že věnuje
1000 korun aby z úroků léto

sumy opatřovány byly učebné po-

můcky pro místní chudou mládež

školní Lidumilnost tato zaslu-

huje veřejoého uznáni

Sfadl do Macothy V neděli

p'd očima několika set

výletníka zahynul v propasti Ma-

coše mladý život nerozvíílivce

který ač neznal místních poměrů
nedbal výstrah a chtěl tlézti na

doo Macochy Ke 3 hodině od-

poledni přišel k Macoše lotetý na-

těračský pomocník Ignác Pacber

te štýrska zaměstnaný v Králově

Denver Colorado Springs a Pueblo a nazpět— (til rj Prt

na prodej každý den (JíIIJU

Mohu vím dáti úplnou nejoovéjšf informaci o výletních
čenich a poskytnout! vám zdarma illustrovanou brožurku o

všech výletních mltech Navštivte mne aneb n i dopište o

tvé cestě v prázdninách

prvni "ttoíek" I'an "ttarý" jak

je v&ade p J Hanzlík (vln otífl
e jako na odmlku a 'víade' je ho

plno aby byla i la nr jmen'! máli

tkoit dle jeho návodu vyhoto

vena

Nebude zajiité od mlta po
dím-l- i clinému ítenířitvu krátký

životopía tří Cleaů apoledootti:

pledtedy lajemoíka sládka

Pan Jan červenka jenž tHI te

veliké oblib mezi oaáitni krajany
vlattnl nádherně zařízený hoiti-oe- c

a reatauraci na rohu naSich

"Příkopft" Blua lat Ave a 19

ul a býval tvého íatu jedním

oejleptích obchodníka v Chicagu
O íoŽ ovlem měla velkou zásluhu

jeho ctěná pani cbq nejlepll

nynějáí ochotnice zďjlL Pan čer-

venka oarodíl se roku 1870 u Sv

Klíže u Radnic a do Ameriky při-

byl ae tvými rodicí r 1881 a jen

vlastni tilou se vylinul dopraco- -

Louis Hor ka9
český právník i veřejný notář

M9 V llHirt OtflKhn

fflr hf IH ftDIV rkVi RtVilllpi V

rki((i Hit: prfMtl mi lí

řw 11 r tm nu fiij iftr&rou
Ohřáli 04if'it'ifrtit jfj ( krujunim

Josef Kavan
jl poiemkoTý -

Oil pojlirojíd Jednatel

2í09J!ž 1 Dllce

f rtTt ktr irraaaa I ť Oaiaaa
aaroa a farmr podliti Oaaahy I ra

aaétv i p)tiBi opatři ť a ť k a4ipalrk
f rmm pít ml li aJalMi-- Tak kabjr aa
rthutuTOvaotat atiatraktk

Obraťt e d&věrou n DÍhO

bodt vátn tpf ivedlivř pol úženo

i II KEYNOLDS

City Passenger Agent

150' Famam St Omaha

Denní rhlrkký tvláštal vlak vyJIMl

v 130 ráno mláto 7:00 ráno T lut
éba aHJftdl d (hl(
Deanf Ht Paul Mnplk eipreasnl vlak

vyjíždí v 7d0 ráao mláto v tM J taui

doba prljíidí dNt ranl-H- plk

Cla í Ovtrland llmlud do Chicaga v

7 13 vaéer mí tpael vwy ptese Daleko

rychleji jede aa síptd a Cblcsgk do

Omaky
Morth Weatera te můřeoílalti

Jest to váznutf zdravé činnosti

jater jež zavinuje nečistou krev

Dr August Koeoíg's Hamburger

Tropfeo jsou oejleptím krvečisti-těle-

Působí na játra Čisti ža-

ludek a krev

Pokrok"
Píodplaile so na PekroK pouzo SI rcír1— Předplaťte se na

pouze f 1 ročně KE&L1 IfaioTia: U81-- 3 Fimaa il


