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hal jinak Že bude okamžitě pro
puštěn Pan činěný odepřel-- -

byl zbaven svého místa Ubohý
byl velmi rocirpčeu Odjel do

Prahy — co zde dělal není známo
Ale jedné noci skočil s Katlova

mostu do Vltavy Zpráva o zou

kat thlrdal že Král jtit jeu Mi tepadu s rozr l t pod dojmem
mněn a dal jej dopravili do okrřcii poslance dra StrlnkéhoVirtbě piva V hJff Črt im V r

1904 uvadlo ic v Čechách 9098
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niž vetc)ne přibita byla sgitice nemocnice v mostu V této ležela

jil také Schwarzová zraněná kuliněmecká proti českému Ikolat ví

manekDr Geo F Sido pravého ramene která po výstatni vynesla celkem 31972)000 Rgittce vedeni samotnými prcíe
sory německými jako se stalo Ktřelu prchla Král popírá Žena

Urně kde za přítomnosti a zajisté Schwarzovou vystřelil a tvrdí h
byla zraněna když n u na zahraděi za souhlam rektora německé

kor V r 1904 sloupla výroba
piva celkem 334966 hektolitrů
kdeŽO v roce uředchozfm pokle-
sla o 407539 hl Nastalo tedy
ve výrobft piva podstatné zlepšení

chtěla vytrhnouti revolver
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falém jeho Činu způsobila mezi
tamní techniky lloeniga poilucha
či této techniky vyhrožovali pří
mo'ie v pánu zřízení české uni

Kronika události

jen škoda ze to nelze také říci o přáteli jeho v Praze nemalé vtru
Šení

Zastřelil vlastního syna—--Z ičí- -

vtríity v Drně se budou opakovat
výjevy inSprucké — Při řeči dr

na se sděluje: irautmansdortsky
lesník p Frant Výtvar vzal ve

Stránského němečtí poslanci ztro
ADRESÁŘ SPClKOstředu 30 listopadu 8 teti ho sy

náčka s sebou na hon Na neštěpili hluk — bnřm schválil na to
ČikoSloT DMnlcké Podpor Jednotjeltě rozpočet zemský který vy

existencí hostinských

Kdo nejvíce vyhrává v máli fotě
riit čutý přebytek malé loterie
v království Českém Činil téméř

plné 3 miliooy korun za předloB
eký rok Vsazeno bylo celkem

přes 6 mil korun Polovice sá-

zek se prohrává a to připadne
státu Touto dani z hlouposti a

tl neviděl ho když právě kolem

pádila trnka ' Střelil po této tle
pro neverniApndot máty!

Innesota Iowa Wlsconsin Ncbrasku
obč Dakoty a Michigan

kazujc řádnou potřebu 35761357
korun řádnou úhradu 8657349
korun z čehož se jeví řádný scho- -

trefil hocha svého který s výkři
kem mrtev k zemí se skácel

dtk 17104008 Mimořádná po
Výtvar sám soudu učinil oznáme
ní na sebe

Hlavni Jednota r Ht Paul Minu

Ufadnicl 1 díetnfm rf horem ío najdou
litoé nn!eí undFimnm oiHiIkim vinUidkv

hráčské náruživosti jsou stiženy
třeba jeví se obnosem 2866310
korun mimořádná úhrada 1214

iHNÍlány hudiíu Vplkopfoilncdn KrHnt HkokOsudnou dohrou zakončil vnedo000 tedy mimořádný schodek je uťaui vnnni iriiNtopr(iMndn jAuornrn
volený poměr který zapředl rol rnLTin li tíi iinnnu tiircu i u unou

nejvíce nejchudŠÍ třídy českého li

du

Smutni cifry V měsíci září

uveřejněno bylo v úředním ozna

1652350 kor — Schodek mimo
nik M Brueckaer v Mladějovlcích Knint A Kwh Ht 1'huI Mlnn Vallcopoklkitádoý uhražen bude půjčkou
u Šternberku na Moravě se služschodek řádný hraditi se bude

□ jfwcnn 1 yru minmnipoim Mino
lffl(ivnn:ílfl5a)odliiiit Ht Paul Mlnn
Lékař Hl Jod aChnJ Hohm l9bK Itl

lt St Paul Mlnn

ÍtrrllotnltprívTňiH!liiJf vdotn polk6rr
1ubnu íorvenef HJnu a lednu

"'
I t Moiitiroincry Mlnn

57proc- - přirážkou k dam po
zemkové domovní a činžovní i

kou M Knirschovou která t

něho sloužila Když se mu svě

řila o nevítaném jeho následku
6íproc ze všech ostatních dani

vylákal Drueckner služku do kůl
ídbfvi v KShRte kaMou ítvrtnu ndAh v

nlicl PřeJda Jan Novotn mlt(H)fd
přímých vyjímaje osobní daS

příjmů ny kde 11 zardousil ro naiezu
triAn Jukiib Wondrti Talftfipp' Ur Mixa
Uřetnik vadný PiUfCka Pokladn Vojt
Nímec dUvírnlk Krank Vanha

služčiny mrtvoly dostavila se do

statku soudní komise za jejíhož
šikovatel tastřelil poruílka Z

Č II Mlíulořcch r c Sueur Centet
vyšetřování Brueckner se oběsil

movateli 228 exekučních dražeb

usedlosti a nemovitostí v úhrnné
odhadní ceně 3368865 kor a

soudní nároky Činily 60045 kor
Čili bezmála 2 proc odhadní ce-

ny — Také známka blahobytu
pod vládou vídeflskou

Sestátnlnl dolu jest požadav-
kem pro který se v prvé řadě

vyslovuje dělnictvo V poslední
době kloní se k něnriu i promysl-
níci nejen v Čechách ale i v Né

mecku Za poslední stávky
poznali průmyslníci 'co

to znamená když jsou odvislí od

MlnnoHota

Těšína se sděluje dne 22 listop
o 3 hod ranní: Poručík 54 pě
Sího pluku Frant Grus maje

Podivuhodnou smrtí zakončil svůj
život domkář Jakub Vybíral za

odbfá trénchtto kuídou S ndflll t m(§ul
fnlIOOK PřoduMda i o Kronik LeSunur
(Jontnr Mlnni mimopřtwl V h Vrnnoik
lBHoimr Uonltiri ta1 J IIKfiliteroUlftHin)ur
(Jentr nřet J Micek LřHourt)nnmrMlnn

kasárnách inspekci vytkl Sikova
teti Schwabovi jenž byl rovněž městnaný ve sladovně hr Ilerber

steina v Opatovicích u Žídlocho

Spolek č IX v 1'lne CIlT Mlnnenota

olbv4 vé tchato každou 1 nedíll v mSsfcI v

I taododp PfcdHOda Jan Štochl mtfitopFed
Jan Hána tajem (jyr Kuxn Qfetnik Anton
l'e 'k uoklftii Várlav Karni provodil Tom
HhJII i vnltfnl Mlrá Jot 1'rui-liitk- venkovní
ntráá MiitfJ ProcháRka Plne Ulty Mlnn

Karel JlafliVck Korotgký í IV

Mlnncapollg Mlnn

odbývá nvánchliíe každou 1 nedfll v míníc 1 v
nlnl C iui corner oř WanhlnKton ftOedarave
Ho 1'Fodnnda Andro Jurlk taj Pitr Htraka
K04— li Ht Wo oflotník Adolt K juUítíek 1327

Wanhintrton avo pokladník Jan gtráfelda
0'IV Untarlo Btroot So Kast

Č X ČechonloTan r OIItIh Mlnn

Odbývá iv iob6ie druhou nedfll t misinl
(fndnHda Ant ttoíek mintopNdnďJa John
Urtok tajomnlk Karel Hnbák áCetnik
llud llořok pokladník Karel Kohn

Čechle í XI r So Omaha Neb

Odbývá nchoxe každý druhy čtvrtek v nifai
ol o onm hodin vofier v tini Vr Laltnura Přod

nodaJan Červeny" 20 a Q mlntopr Fr Lalt-iu- r

tajiminlk a dCetnin Adoll Zorulík 8

North 20 ul„ pokl Vocásen 21 k B Bt

ÍíhIo XII Chrudim t Kaclne WIs

odbyv iv icbuno Uafdou tfeti nobotu v mí
nínl v 7 hodin veffer Pfednoda Kar Čánlavnky
IVU N a Ht míntopfndn Jun Petržilka

N Gnnva t taj a ifvt Joa ilavlma
173 N (junwva nt pokladník V áo Janou
1613 AluBi tBt

CíhIo XIII Čenký Lerr Seafortb Reil

wood Co Mlnn

odbývá nutiftze každou druhou nedSIl v n u 1

Předtinda Kanil Houtk Vunia Mlnn t rnlnto-prod- n

if ixr Platu ka Heaforth Mlnn i taj
Ilnnry Jedlička VeHta Mlnn tifletnik Ant
Kotvul V(a Mlnn pokladník Jan Kotval
Vcnta Mlnn

CíkIo XlVmdlmír KWeel

T Tunct lftt WIs

odbývá nhlie kaídouV 'uhou nodíll v mÍHicl

prededa Albert Kuííi Ion Soukup mínto-htm- l

talerimik Váo Hauiack Jo Havel
úfíittjík Jun Krahuleo pokladník

Jun Hun é XV Hopkltis Mlnn

odbývá nvé aohfixe kaXdý druhy pálen víh
vtířttr v Andftmon llall Předa Jan Bhonka
llox 1WI míntophid Jon Štípáno taj Jon

Heyda o 1 Hopklnn Mlnn úíotníkJan
Onrven pokladník Frank KflZ

Sebraska Č XVI- - v Omaha ííeb

odbývá nvá nch&re kadé první tterf v mřnloj
vninl pJ W Hrooha předa J W Hrooh

tajemník a alátnik Jakub Marel 1810 Ho IX

Ht pokladník Karel Marní H K car 6tb
and Wllllami Bt

ÍíhIo XVIII Bratři Heren
v Drywood WU

nvollllnl náldu1ícíářadn(kyi přndneda Jan
Plllnr miaUipřnilNeda Frank Kin kor tni
Ji inu ť Fucb účet Hobumll Jonífek pokl
Tom Kynelkc průvodčí Jan Bvorna vnitřní

utráJÍ Jon Jonífek venkovní ntráí tiřpán
Najbrt početní výbor Váo Novák Joneř
Vlimnik Jan Forman Schůť ne odbývají
každou druhou nnd6ll t mínicl

(' III T St l'anl Mlnnve službě jakýsi služební přestu
pek a odebral se do inspekční dů

fc ' Vy' íral chtěl si ve středu odt)v fi(bftr6 každouS ntfelu ? mínící
I'fi)dnd vclii Kotnour at tajirnnlk V i
Pavloíka SS7 ÍJanton Ht ůf'n(k KrHnt Hodne 30 listopadu před odchodem
ráCek Mi PloHoant Ac poal Kr Hanzalstojoické síně Šikovatel Schwab

odešel do své světoice a uchopiv
z práce obouti boty a posadil se

Č V r Nore 1'raze Mlnn
služební revolver spěchal za po

nešťastnou náhodou na konec la

vice Avšak lavice se s ním ná t)dr)fT fíhAn kaídou 4 neddll v niMrl
unemyen ncnvara

Rakouská císařská rodind čítá

dnet 32 arciknížat a 55 arcikně- -

ručíkem na kterého v inspekč ií
sledkem toho převrhla a druhý

ciodititaa v: arua miHtoprna jun i' km
h ul rtíotnik Ant ¥ Vrtl taj M J K

llaMr pokluďilk Vojt J Chalupxkf1 prft-vod- il

Frant M Korimi vnltfni Hir&t Jan
síní vypálil několik ran a zastře

její konec vylítnuvší do výšelív jej obrátil revolver proti sobi Kratochvil vonkovn) tr7 va fykaL ik

Vr Pomíjísrazil se stěny hořící lampua zničil i svůj život ranou do srd
i A Koiiicnuký č VI T llajnnrd

iMIniKiHota
Petrolej z ní který se vzfial rozlil

t t tt tě
ce ťoructK urus byl do letošní

se po vypiraiovi jenž mžikemho listopadového povýšení zálož
octl se v jediném plamení a utrním kadetem a pochází z Mohel

drtbf v iv iohftw I nodAII v tufnícl Pfn(

Ifř Aintnk Audtln Mlnn II K No2( mláto
přd M iit Mnnnli ta Karl Funfar OIn-vlll- a

Mlnn) nííHnfk Albort Paoovik (lln- -pěl tak těžká popálení že druhénice — ' Těšína se N L dále

Jof Plvka
ho dne za hrozných bolestí jim
podlehl

sděluje: Posádkové zdejší velitel
ství vydalo přísný rozkaz o vy
cházkách mužstva a poddůstojnic

Karel Tellk Č VII v říorá IřebonI
Otrava uhelním plynem — V MlnnftMola

tva "přes čas ' V neděli večer odbývá v'nhft! kaídou í nedíl) v miIrfOpatovicích u Vyškova odešel '

min ulých dnech dělník Jan Novýšikovatel Schwab starý "šupák"
ytwiman Jan niain montirnni iryiinnnri
N0IÍ1 nilitopfdiVoJiAi:ti UhliřMotil?oniry
Min HU NoJl: tajnrnnfk VánlavA Wdi
Kllkfnnwy Mlnn It U No 1 1 (WiBtnIk Jan
foiliilll Kllkoniiov Mlnn ItIl No uokl

posnídav kávu kterou mu manpopíjel v městě v kruhu svých
želka uvařila časně t rána dosoudruhů a zdržel se mimo kasár Jan Nonka KlIktnitK-- Mlnn UU No 1

žen V to počítána jest též arci-vévodky-

Alžběta provdaná za

knížete Windischgraetze Marie

Kristina provdaná za knížete
Sal ti Salma a Marie Terezie

provdaná za knížete Hohenlohe

Jiartensteina Obě děti arcívévo

dy Ferdinanda ďEste pocházejíc!
z manželství s kněžnou Ilohen-bergov- ou

nejsou arciknížata

Každý Člen císařské rodiny má

své dvořanstvo Dále má každý
za plnoletého prohlášený arcikní
že roční apanáže ioooooK Arci

kněžna Alžběta obdržela věnem
8 milionů panství se bkvostným
zámkem a 20000 hektarů půdy
za 5 milionů šperků a mimo to
má stálý roční přídavek 1250000
kor Císař rakouský má od státu

příjem přes 200001000 korun

ročně

yiddnt noutovd předloha V prvé
schůzi říšské rady rozdána po-

slancům vládní předloha kterouž
zntocflujf se vláda aby na odpo

práce Po odchodu jeho majícny přes dovolený čas Do kasá
C VIII Kornout Owatonna Mlnn

snídani pro sebe a dvě děti jižren přišel zpitý po půlnoci po 2

uvařenu lehla si manželka ještě
odbvt lv4 iichftiía kaldou t nodfill v míníc 1

Jod na hodinu odjiol v ainl 0 H P B I'ředd
Vr Malnř( mlntopřiida Leopold Dulukj

hodině a vstoupiv do inspekčnjho
do postele Před tím však aby

teplo neucházelo uzavřela rouru
důstojnického pokoje žádal por
Grusa by ho pro překročení do

tajemník Jiio v kiiití acetniK rrrvcutK
pokladník Adolf Horák

kudy kouř z kamen vychází Kdyžvoleného východu nezapisoval k

manžel v poledne přisel domů

nalezl manželku i děti v posteli v
raportu Poručík mu to odepřel
Schwab se vzdálil do své jizby a

bezvědomí Lékař zjistil otravuza chvíli již opět stál v inspek České rekordyjích uhelnými plyny které náčním pokoji pře' poručíkem Gru
sledkem uzavření roury vycházelysem který ležel na pohovce Ne-

promluviv slova namířil Schwab
pro Kdlionovy €olumblu IVnourafy

ve velkém výbčru 35c klISkamen Matku a starší dítě

podařilo se od smrti ještě zachrá

niti leč mladší dítko bylo již
svůj revolver na prsa poručíkova
a dobře mířenou ranou jej usmrtil
V zápětí na to obtátil pak revol mrtvo

Dít! uhořelo v kolibet — V Nover proti sobě a dvčma ranami do
vém Hrozenkově zanechala aóletá

mimmovy ronografv y cciiácll 10 20 30 a 50 dolari ku

VICTOR a COLUMBIA MLUVÍCÍ STROJE

pro placaté rfíkorky a české rekordy 7 palcové

Hudobní nástroje a hudebniny z Čech
Výtečné struny — Hrací albumy

ČESKÉ TAHACÍ HARMONIKY iSiýíiS?

manželka rolníka Marie Zapalá- -

čová matka tří dítek z nichž

nejstarŠÍ dívce jsou 4 roky nej- -

mladšího 8měsíčního hošíka doma

moc nedostatku píce a na podpo-
ru nuzného obyvatelstva vydala
ze státních prostředků 15 milionů

korun jež uhradíje z pokladních
hotovostí V důvodech poukazuje
e na nedostatek píce způsobený
letoSním suchem' zejména v ze-

mích koruny České Haliči Tří
moří jižním Tyrolsku a Dalmácii

a částečně v obojích Rakousfch

na zákaz vývozu pícnin a na tarií
ní výhody jež se možná ještě
rozSíří Protože to vSak nestačilo
vláda zavedla jefitě další akci za

snadnější n opatřením pícnin tím
_ 1 j- -

picího v kolébce a odešla se dvě- -
MĚ é t AMlJ

vétSÍ 5igoo
3 řadové 32OO

1 -- řadové 18 00
12 50m staršími po prací ctyrieta

hlavy učinil í svému životu ko

nec Poručík Grus rodilý Mora-

van býval častým hostem v těšín-

ské "Snaze'' mužstvo mělo jej
pro jeho mírnost velice rádo

Pokus vraldy a sebevraldy pro-

veden byl v Kudolicích u Mostu
Anna Schwarzová manželka ko-

váře a matka dvou dítek udržo
vala již po delší dobu nedovolený
poměr s aoletým továrním dělní-

kem Martinem Králem což koneč-

ně bylo prozrazeno anonymním
dopisem muži nevěrnice Mezi

dceruška vrátila se později do

světnice a když přiběhla opět k

mate plakala Zapaláčová chvá

tala domů a shledala že peřinka
kolébce doutná a Že hošík je

popálen Ubohé dítě také záhyze nospaaan v □□uzQvycn uze
zemřelo Čtyřletá dceruška při
odskočení domů hrála si bezpo

Fotografické aparáty (camery)
v cenách J100 I2 00 $5-o- až JI2500 kus —Veškeré foto-

grafické potřeby velký sklad

Ceski hodiny t kukatkamí v cenách I7 50 $8 50 $10 až $ 13 kas

Velký výběr diamantových prstenů jehlic náuřnic a kno-

flíků zlatých a stříbrných hodinek a zlatého zboží Zarutená

hodnost' —Velmi dobré ocelové nože nůžky a břitvy

Elektrické kapesní lampičky Jjioo kus

Elektrické baterie zvláSť 30c kus

CENY VELMI NÍZKÉ-Ffterouk-
oliv Tře olo mn5 koulíte budete dplnfi

(pokojeni pakli ne—peníze vrátím

Obchrd zaloien v roce 1808 — TELEFON 4189— J ?0th 12m3

ED J:DLĚKllSNe7YorLNY

chyby se sirkami a zapálila jimi

peřinku v kolébce

Obři nmecktho pronásledování

Schwarzem a Králem došlo pak k

prudkému výstupu a k násilnostem

při nichž Král špatně pochodil
Výstupy tyto se několikráte opa-

kovaly až v sobotu dne 11 list
došel si Král do Mostu a koupil si
revolver malého kalibru s nímž
zašel si do zahrady domu v němi

mích mohou kupovat! pícniny pro
střednictvím společenstev neb

zemědělských společností a tak
získati úlevy Doplňkem akce

je zamýSleoa úvěrní operace na

povolování podpor zemědělským

společenstvům V Čechách kde

jeví se nedostatek osiva a potra-
vin bude třeba pokud se týče
chudého obyvatelstva — výdatné
státní pomocí na úlevu nouze

BáHský úředník M Červený ne
dávno skočil s Karlova mostu do

Vltavy a utonul Z Mostu do Pra-

hy přijeli příbuzní netťatilka a

bydlil Za ním vyšla
Schwarzová a tázala se

tam také vyprávěli dojemné podrobností b
ho proč

I úvodech zoufalého činu M Čer


