
nuj se úH vidy víte a poutavMIěéééééééééěéééé% sebou polleMěňího milence — a

oba dokonali své životy vo voděpředváděje ilolitý obra velmi

pustlý dle Šh aí pravdivý
a pquíný Ntjríektnějším hodem

přístaviště Plných sedm týdnů ItZ českých vlastí žely mrtvoly milicců vc vodě a!

teprve dne 38 prosince odpolednecelku jřt veliká bitva jrjiš arrau
Řemeni děli ri'iiéru JiUkov byly ub'zeny Plsvíi rjuzcro

vaii totil když voda byla vr Imu
ta plíjcťiJi-i- letníků dti (dítvi

skéuiu vtrchnu tit Hra tato
iipravtná dle díla rudého má

Loun & Huildiiig
oaoolatlorx
v Hec Building

91 rk iUr4 nojuliiril Ví

Mtlllliir

půjčky na hiěslční splátky a pil

plsiije k dobru dividendy půlletně
při It procentech ročně na úspoře
né obnosy"

ihu M tttltriger Ujmnfk
Honili omnhki ilfsdovn V řínlo d'M

vir Sít ul m

ště le na hladině objevil sc tmavý
JtttJ Šimáftk mrrť — V českém

Úrodo zemřel dne ag prosince o

8 had ranní muž jenž o vzkříšení
pledoost před nedávno provozo
va oit původní hrou "Na pomoc

Rozhledy v politice uméní národ
nim řívoíé n ťpnřství

flývalý ardbi$kup olomoucký dr
Thtodor Kohn pcilívě to stará aby
jeho památka v jeho bývalé arci

a vývoj českého vmařitví zinkat si

velikých a neocenitelných zásluh
fíeditel vinařitví na velkostatku
koíž Ferd Lobkovice pan Josef
Šimáčck mladší tratr zvěčnělého

předmět Dozorce přístaviště p

Vrřecký dal přtdmřt oliltdlli a tu

sr rjínlilo že je to hlava utouiilé

ho Při vytahování utopence k

nemalému překvapení objevilo pe

ještě jedno tělo iídiké a za králko

byly na břeh vytaženy dvě mrtvo

ly Po podrobném popsání uto-

nulých a dle monogramů na jich

prádle byla totožnost jejich záhy

Kusům" ž! nfčtní si c utrpení 1

velkého strádání té neb oné stra
ny Žádných úiměšků naopak ino
rálka hry je Šlechetná a povzbutu
jící

Kronika událostí

Smutni romintk dvou pobloutnl
nfch milenců — Jinak nelze na

diéci nezahynula hned tak brzy
Ntdlvoo proskočila o něm a jeho

nástupci arcibiskupu liaueroví do
nakladatele a národohospodářské
ho spisovatele Frant Simáěka

AIÍSTItAKTYtrávil nyní léta svého zaslouženéveřejnosti zprávička Že povedou

por O majetnictví domu v němž
ho odpočinku v č Brodě ti svého

umíněna arcibiskupská tiskárna zvat než poblouzoénými ty dvasyna lékaře a podlehl chorobě
která jej delší čas zdolávala Na

— vnroTOVOja -mladé lidi kteří k sobě na SmíArcibiskup Fuerstenberg odkázal

dám poslední vůlí výslovně svému

zjištěna Přivolaný p Op't potvr-
dil pak s určitostí Že utopení
jsou: jeho pomocník Vylíčil a

krámská Seoohrábkova

chově zahořelí látkou blouznilirodil se 18 ledna 1837 v Kostelci
nástupci a tím byl nade vit pc n L studoval v Praze na České stále jen o smrti a pohřbu a nej

větším jích ideálem byl poŽadachybu Theodor Koho není ovlem
S M SadlorvyŠŠÍ reálce R 1870 k radě c k Ntbtipelnj hpittatltn Po delší

nejmentí pochyby že kardíoál vek aby měli krásný pohřeb abyodborného rady dra A Schmidta
Fuerstenberg ani ve inu nenadát
e že bude míti nástupce který

povolán do Dolních Beřkovic k

vedení vinných sklepa a tu ztrávil

je hudba na hřbitov doprovázela
aby do společného hrobu byli po
chování a pěkný veršík aby jím

171b and Farvam 1'attersoi Rlk

dobu páchány v posledních dnecK

smělé krádeže v okolí Roket ice t

soudilo se všeobecně že je prová
dí zvláště organísované konsor-

cium zlodějů Tak odcizeno bylo

před několika dny jedoé z majite

b) mohl bytí nikdy se stolce
ve víl formě sesazeo plných 30 let svého Života a pro

stul jako vinařský odborník i da byl na pomník napsán Takovými
věcmi zabýval se párek milenců!než Kobn i veškerou zděděnou

brabívosií a neústupností drží se
Zcpu-i- t se nnB u tohoto listu Tel 1828

leko za hranicemi kamž časem

dojížděl Z péra jeho vyšla řada
pisov odborných v časopisech í

lek domků v Novém Světě na ho

tovoití 40 K v Vítkovicích vy

On se jmenoval Frant- - Vylíčil byl
22 roky starý zaměstnáním pe
kařský pomocník Ona byla 21

rok stará jmenovala se Anna Se- -
loupen byl kupecký krám v Křive vydání knižním Činným býval

í jako kazatel jako učitel jako
oohrábkova a byla krámskou ve

žících vydrancován hoslioec Tam
také ztratila se zásoba lahví a ko-

řalkou což mělo pro pachatele ná iiloilifÉpiíigiiIol
funkcionář četných korporací a

polků Smýšlením vždy náro' filiálce pekařského závodu p Fr

u Skutečnou cenusledek osudný Neboť když se zOpita na Smíchově V tomto zá-

vodě í Vylíčil byl zaměstnán a tak
dovec rozhodný — jeho zásluhou
zavedsno bylo v lieřkovicích České Křížíc odebrali ke Stěpanicůmse ti dva blouzoilci poznali Di

vili se jim všichni ostatní ze závc- -
úřadování jehož dříve nebvlo

Zásluhy jeho oceněny raznými
vyznamenáními především ovšem

aby svou přítomností obšťastnilí
místní mlýn bylí dopadení nemo-

houce pro opilost dostat! ae do

iVooÉenmWorld
itiřavatá MvétttJ

ČESKÉ TAUOKY V OMAZE
A SOUTH OMAZE

JDlMr4 t ! 44—

chlívku kde přechováván byl tučknížetem jehož vinařství zvelebil
a proslaví!— --Tělesné ostatky pře

du Opltova Milenci stále roz-

mlouvali o mrtí- - Prodavačka
Seoohrábkova byla šťastna a celá
u vidění když se mohla podívati
na pohřeb a průvodem hudby A

ný štětináč Mlynářská chasa
vezeny byly zC Brodu do Viněvsi
a tam v sobotu dne 31 prosince o

ozbrojená noži a vidlemi přemoh-
la všechny číjíí vetřelce kteří

čím nákladnější byl pohřeb tímhod odpol v rodinné hrobce přišli loupež spáchati V jednom
Dr Geo F Simánekvětší její potěšení Vypráiéía za- -

z lupičů zjištěn byl Josef Novotnýpochovány Čestná mu paměťf

Z uměleckého věátckéno 1 flterár- -

časté Že přála by si míti pohřeb s
z Benecka mdiviďjum jež nebez-

pečností své povahy ohrožovalohudbou a také povídala že by nej ícnký lékař
v čís 1260 jíž 13 ul- - Omahacelé okolí a jž právě v podzimu

tibo fvita

Ceiké ptveeké kvartetto také v ÚHáni htmnr vhrtí' l"4"' 00
propuštěno bylo po desetiletém

raději zemřela ve Vltavě pod Vy-

šehradskou skálou aby mohla

býtí pohřbena na vyšehradském
hřbitově Tam v prázdné chvílí pobytu z Kartouz Zatčení odveAmerice známé vydalo te v těch-

to dnech na novou uměleckou

pouť Tentokráte zavál oiud naše
iwsvui -- j'im Z

0-- Nu II tiiiti Mr- v- 1IÍ"0 IWX
dení byli do prozatímní vazby k

okr soudu v Jilemnicínejraději chodila mezi hroby se

procházela nápisy Četla a několik
pěvce do samého Orientu Letošní
íeríální cetta kvarttttísto poEžvd

hodin tam prokleta Najednou mi

lenci zmizeli Bylo to ve středu Česká nemocnice v Crete Nebtě a Palestýně měla v zápětí po-

zvání kvartetta ke koncertům v
dne 9 listopadu Prodavačka Se
oohrábkova zanechala ve filiálnímCařihradě Všecky --listy turecké Dokonale zaHeý ántni k Uhni Wh tiemd
krámě učedníka a po 0 hodiněz cizích pak itmén francouzské

n1l#ff! tAtn-Hit- n' KS tu tnl f'4 fmkiKU t4ilKrVKimvečerní sc vzdálila — a víca e ne"Moniteur Orient! ' a "Stsm 'vULiA trna ttt vriil# Wí-th- í VÍmCU teti"„ „:„ I"'- -' —- - --~ „vrátila Současně 1 ní zmizel í Vy
Skytli mmw fnoriny immwi imnmuboul'' vítají sympatickými ťáoky

české umělce přejíce jim í české
líčil- - A že zmizeli spolu tomu

mu umění jehož jsou nositeli a nasvědčovaly dopisy které Vylíčil
zanechal ve tvém bytě u Šmídů na

}J ft Mjř tm Kmni fiJ - VřliM ví fhr] V' '"' piM
pru 4iUoík Vk im htuto vMtmt " lm WkVf ["

O poňtohnmi pííte a říJit!e Dít KKiiVh mVXVM VnUftailické silnici na Smíchově V
průkopníky zdar a úspěch v říší
sultánově V cařihradských kru
zích evropských s očekává že

nyní za klidnějších poměrů v okolí

dopisech loučil se sc všemi svými
mírnými a odkázal jím různé drob

majetku jedoou nabytého a dává

te od svého vlastního nástupce
žalovati Z tvrdohlavosti jeho

upleten vlak na Kobna bič Ne

vyzpytatelným řízením božím octla
ae v německo liberáloím liité olo

mouckém úžasná zpráva kteráž

na hospodářství hrabívost a zisku
chtivost Kohnovu vrhá úžasné

avětlo Citovaný olomoucký list

vypravuje že jméní pozůstalostí
kardinála Fuersteoberga íaven

tároě na jeden milion zlatých zjí-řtě- né

bylo po sporech mezí vil
dou a Kohnem tomuto vyplaceno
naproti závazku že Kohn zřídí

obnosem 200000 zl nadání pro
chudé Až dosud Kohn tomuto
vému závazku nevyhověl a nyní
bude asi k tomu aoudoě donucen

Lidovípoitancl ta vtnkovtki obce

a tírana agrární na Moravl — Dn$
27 prosince selili ae lidoví poslán
cí ta venkovské obce k dověraé

poradí t níž pojednali o zřízení

agrární Mraoy pro Moravu a Slez-

sko Výsledkem parády bylo že

jednomyslné schváleno prohlášeni
v němž se praví It stvořtof

agrární strany na Moravě nodpo
vídá skutečné potřebě a že od oovi

trany nelze si siibovati zvláštní

prospěch pro rolnictvo naopak
že důvodnou jí obava že nová

strana jejíž provolání přímo pra-

ví že nemá býtí čistě národní

nýbrž že také pracovat! chce pro

jednotný postup veškerého rotní

ctva v Rakousku bez rozdílu ná-

rodností poškodí národní a poli-

tický boj Čech o i Němci jenž do

bojován neoí a vyžaduje soustře-

dění všech sil českého lidu V

problikni obiírnl se poukazuj
na to jaká práce pro rolnictvo vy
konána byla v posledních deseti

letech na Moravě a jasně se dok

zuje že zájmy selského lidu nále-

žitě byly až dosul obitaráváoy a

Ifí není nejmeoií příčiny aby te
rolnictvo vzhledem na své zijmy
organísovalo v politickou stranu
O straně agrární v Čechách nelze

říí že by se byla osvědčila za to
v5ak jest jisto lf podíéhá vlívfiw

llechtíckých veličím jímž na Mo-rav- ě

nutno s nejdůrazněji opřítí

Pilmeckf lup na Janu Nerudovi

Časopis ''Alte und Neue Wtlt"
přináší v jednom z posledních
čísel uměleckou přílohu na křído
véra papíře v rámci úhledných
íliustrací od Scřumachira bisefl

nadepsanou "Leg-índ- i aus den

Bergen'" Od prvního) verše až

do posledního jest to otrocky do-

slovně do němčiny přebásněný náš
Neruda a sice jeho "íiallada hor-

ská" znimá i ze školních číiáoek:
řCekoěte mí babičko má co že

rány svírá " ("Sg íi Míttel
liebe Alte draní die Wunden

scbwínden'') Zbojník ktéřý se

pod tento lup podepsal nazývá se

T# Hoizer

sultánově dojde českých umělců nosti ze jvého majetku Dále

vyslovili přáníaby na pohřeb bylapozvání by koncettovali též před
sultánem v Yíídíz-Kíosk- u Po! zjednána pekařská hudba aby

býlí oba v# společném hrobě po-

hřbeni na hrob aby jím byl posta
koncertech cařihradských nísíe
dují koncerty Českého pěveckého

Kdykoliv potřebujete MÁt k po
httu tneh k vyjížďce objednejte s

Jej f neJrřtW pftjvní koní a po vos 6

Falaco StabloH
( U CKKÍOUTOJí aiaJM

roh 17 a J)amiport u)

Kn?íry J:oa vyfHvíry a prii
iio?no v nidi poínlanootl 1 delíí v) '

It Povozy moino i objedostí V?

telřřírilky ItU Vl %%

ven pomník a také veršík st seitakvartetta v bulharských městech
vil který má na pomník býtí naPlovdive befii a N1I1 posléze pan
psán Náklady na veškerá tatov Národním divadle v Srbském
opatření mají býtí uhražrny 1

újpor jež má Vylíčil v záložně Po
Bělehradě Zájem jakým se
toto řournée na Balkáně setkalo

nalezení dopisů bylo zmizení o- -

jet neobyčejný a dobrou předzví- -
zoámeoo policii jejíž pátrání však
nevedlo k žádnému cíli Milenci

nebylí nalezeni ani 11 rodičů Seno
Chcctc-I- Í na dlouho živu hýli
KlJKLYraSS ŽITNOU po rnu iniHÍte pítl

žitnouEdelweiSS a pivo
Po chutné vcécřl jnik to Ha- wíiÍm

není nad fcklenku pěnivého MmAVVAHH

I'ť lt e ve tífi h bontÍDi í h no Philw-íi- ! íttná Mime hUrnf aklad
8í:h:oLoífcno piva tuk zr Kihlweh nJl?pAlio to píra na zípnď-

-

HENRY KOHLFF roh 26 a Leavenworth u!„ Omaha Neb

Velkoobchod pí vera n kořalkou 4 —

stí vřelého přijetí jakého se če-

ským pěvcům u našich alovaa-#kýc- h

bratří doton Čtké pě-

vecké kvartetto nastudovalo též
repertoár srUký a bulharský V

Cařihradě mimo české provozuje
též francouzské anglické a italské

skladby

Kekovi porlarthurítl V smí-

chovská aréně provedena £yla

opět jedna činohra jejíž děj jest
vzat 1 nynější války Nár LíMy
plši o ní takto Na jevišti v ruské
rodině očekávají zprávy z dálného
bojiště Jediní radost starých rodí

čůsyn je na bojišti Konečně pří
šla zpráva— syn je raněn Dožalu
rodičů zavíří odhodlání mladé je-

jich Schovánky která provázena
jich požehnáním v malém prftvo
dui odjíždí na pomoc svému lení
chu do Port irthuru Efektní
obraz II předvádí honbu japon-
ského parníku na malou džonku
ve které nalézají se mladí hrdino
é Loďka je zajata a odvlečena
do tábora Nogi-h- o Odtud rozvi

hrábkovy v Pouští u Král Městce
kde je otec rolníkem ani u Vylíčí-1- 6

na Moravě Druhové a přítel
kyoé na Smíchově domnívali seže
milenci dlí někde v úkrytu 9 Pra
ze neb že ae odebrali na venkov
Domněnka ta však ae neiplnila
Milenci Šli rovnou na Král )v
kou louku na Smíchově a — jak
se nyní zjistilo — tkoočifi sebe
vraždou Tenkráte panovala noc
velmi bouřlivá Vítr skučel íe
kdo nemusí! ani z domu nevyšel
Proto mohli mílc-cc- í sebevraždu
vykonati aciž by to někdo zpozo
roval Vylíčil přivázal pravou ru-

ku své milenky ke avé levé ruce—
zjistilo se to ovšem teprve po na-

lezení mrtvol—pak ae takto zpou-tan- í

postavili na břeh vorovéboj
přísiatíšii na Smíchově načež pc
kařký pomocní vypálil střelu z

revolveru své míknc do levé

itraoy hrudníku Dívka smrtelně

postřelenáspadla do vody a strhla

9f&tSt&t4t1
tyf fPuw'yfHřw?S yy? wtfxfqp m(imfmmímm i mm n

TTilli! Ulili!Ulili!
MílfUi {Mřití rnf kffž l koopílc na zima ráuiit uhlí

véÍM715 Jižní M ul
X'rlrfl nuj" I# LiaKVIJHÍOj

lltríf Milí ca altlftíl ni!!fSÍ uhlí vsYko druhu a ínž rií vim ca to fa

ceny ďolfi BepftJiJoii obrŽ p(4 i m nf hKt vítotipnpu
2a dobrasi a poetírta váho JakŽ f dodávka s roří


