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český hostinec D

HOTEL PRAGUE d místa Prahy

na rohu 13 a Wílliam ul Omaha

Čisté a pohodlně zařízené pokoje pro cestující Jakož I výhoroá řeská

strava a voraá obruba V hostinci obdržíte vtcíný HTOItzO V

iHíJIdpíí druhy vln a liklrCi a neJJefnnřJSÍ doutníky

Krajané jtavítáte II do Ornaby návttěvou ubytujte se v hotelu Praba a

ufUHÍÍte níjtinom poní dlu zbavilo so i vicllkých nsndzí 8

Tel A 114 O pfízfiíl krajanů žádá VINCENC J POHKOVKKÝ

a srasnsi sin 1 1 imwiuss it iiTi'WT'rrTn"TTrTrTi sjTnrrrri m is 111 111 ir

dsttle Smetanu Uvořáka Bendil
Bozkolaého atd předvede kvtttť
lo cizině nejen v originále tX'U

nýbrž namnoze i v dokonalých pře
kladech anglických rancouz'
Ských Výpravy této túUHtii ttt
mimo tleny Českého pČKtkho
kvarteta Karla Štfriíaga Kudolía

ČernéhoJaoa Nováka a Antonína

Svojsíka též právní zástupce kvar-tet- a

p JUDr Prant Svojsík

TMeUttt ho Ulili v Jludtl Y%

mátná Budcč kim starobylá po-

věst klade nejttarfí českou Školu

oslavuje letos zi účastenitví i

ěir(í veřejnosti významné jubileum
tisíciletého trvání kostelíka sv

Pavla jediné budovy z celého ně

kdejiího hradíttě a obce jtjíŽ
atářl lze přesné historicky doložití

Jinak jen podnes znatelné mo

hutoé valy poslední to zbytky
někdejšího opevnění jsou svědky
dávné slávy tohoto starobylého
zkazkami historickými i četnými

pověstmi opředeného sídla kníže-

cího o němž lidové tradice bájí
že tu nejatarfí knížata česká bý
vala v umění literárním cvičena a

kde dle legendy svatováclavské i

zbožný dědíc země české od uče-

ných kněžípfi kostele budečském

sídlících naučil se latinsky Původ

kostelíku založeného aynem a

nástupcem Bořivojovým knížetem

Spytihnévem (834 až 945) a za

svěceného půvolóě av Petru jest

nepochybně historicky zjifitěn

právě tak jako skutečnost Že za-

kladatel kostelíka při něm hradec-

kého kaplana ustanovil Podací

právo plísluíelo až do r 1363

přímo královnám českým Teprve
tohoto roku kráíovna Kunhuta

postoupila je choti svému Pře-

myslu Otakaru II jenž je hned

aitULfJltttJlttCttttt tttltlU tttMAAMMMMMMAMMŘĚŘM ÍM ft

Nejatar&í a nejlcpBÍ místo pro schůzku jest

f oímí na cestě e domlouval av
leně aby od trestního oznimení
upustila Žena odvětila U už
omitmni učinila což Schindler
tak rozčililo že vytáhnuv nůž
vrazil jej své nevlastní dceři s

slovy' "Teď vidlí teď to máli"
do pravé částí prsou Těžce zra-

něná prchala do nejblížěfho pro-

jezdu kdež bezvědomí klesla k
zemi Poranění její bylo těžké a

jen tfastné náhodě lze děkoviti
že nenastala smrt Schiudler po
spáchaném činu odebral se přímo
na policii a sám se udal Zárovtfí
projevil politování nad tím lit
neněl svoj dlouhý nůž z dílny
jímž by jeho der-r- prý byla zcela
určitě rázem usmrcena Přelíčení
e Schindlerem provedeno bylo
vyloučením veřejnosti a skončilo
odsouzením jeho k těžkému žaláři
na 2 a půl roku

Přepadtnl toiýeh pofluchalíik

plzeflikčho paedagogia na Spí'
čákii J„' sdělují? V

minulých dnech uspořádalo plzefl
iké České dívčí paedagogíum zas

dozoru proíeorů upolečný výlet
na Špičák U černého jeztranad-ten- y

krásou přírodoíchtěly si Žá-

kyně zápětí hymnus „Kde domof

můj?" Ale sotva In počaly pěti
vyrazil z blízké restaurace němec
ký hostinský a a ním i jeho syn a

jali ae apílati i vyhrožovali žáky
ním V tom už tu byl také panský
hajný jenž vrazil mezi dívky jat
se je kopat bít a křičel že je po-

střílí! Při tomevydatněmu pomihat

HESTAUHANT A

ED MAUREM HOSTINEC

těchto doech svatební veselí O-

dpočne vyjelo sl několik Bvateb-Cin-

povozy do hoitíoct lírver
thora v nedalekém Javorníku Na

zpáteční ceitě zachycoval se na

jeden vozík dvanáctiletý tyo
jednoho svatebčana l'l't tom do-

stal te nešťastnou náhodou hlavou
mezí péra vozíku Molestí pofial
kfíčetíale než voika koně zastavil

byla ubohému chlapci lebka úplni
rormaíkána

liltiktm uimrctny dvl Itny Uar

bora 1'ajerová Colctá dělníci v

Nové Vai (okreadolnokralovícký)
přífila v pondělí 3 července k Anně
Vafikové 46 lté výmínkáfcca vy
bidla ji aby ní ila na polní práci
ke' dvoru v sousedních Dunících
Poněvadž ae blížila ranní bouřka
zdráhala te výměnkáfka vydati se

ua ceitui avfiak Fajerová neustala

pokud ji Vaňková nenásledovala
Obě ubohé ženy neiouce 0 sebou

motyky nenadály se žc to bude

jich celta poslední Sotva žedoily
k blízkému roztáhlému lesu pfi
hnala te nad jejich hlavy prudká
bouře blesk udeřil před nimi do

země a obě ženy skácrly 10 mrtvy
Bezpochyby ttrainýmtlakem vzdu-

chu bylyzaduleny Dělnice jci
fcly za nimi po bouři toutéi ceitou

naily je bezduché vedle sebe
Vaflková zůstavila osmíleltou dcer
ku a aynka

Pokut itbtvraUy Sděluje se

z Jíěínai V pondělí do 17 icr
věnce večer okolo deváté hodiny
obcházela nápadně po tiráži zdej -

v H JíJOO rirnm ul
PravA Importovaní piva na řepu VÍ AutimUó 1 MčSťansMbo
v Plzni v OeeliAVn llobrnu Munleli JJavurí pivo Pivo
a svétoxníliné Faust získalo rozaAblou reputaci

Kavárna pro dámy mkiA so na drub5 podlaze 40tf
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Elegantní zařízený HOSTINEC
kUirft vlatni
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Výlořný Krugliv "Cablnot" stále na fenu Jako? J nejlcpíí piva labvo-v- í

Na skladfi ma ponzo ta noJlopSl vína Jemné likéry a výborné doutní-

ky Chutný zákusek vždy po ruco

iU O Dojnou pHseH kraanů žádá JOH NOVÁK

zase daroval kapitule vyšehrad-
ské Po válkách '

husitskýchi německý řídící učitel z Nýrská
působili tu ÍJráři pod obojíPřítomní čeítí profesoři musili vy

naložit víceku ent-rgí- i aby zořiven a teprve r 1630 obnovena zase

bohoslužba katolická ale kostelíkzkrotili a Žákyně uchránili před
budečský přidělen jako filiálnínejvětfiími brutálnostmi Sami ba- -

kostelu pehertkému na panstvívorítí důstojníci kteří tu právfi

Kdykoliv potřebujete kořár k po

hlbu aneb k vyJfWco objednejte s

JoJ v nejvÉtSl phjčovnč koní a povozil

Palaco Stablos
CirCKKIUHTON mnj

roh 17 a Davcnport u)

Kofiáry Jsou vyhřívány a prol
moíno v nich podniknout! I delší vj
let Povoay možno si objídnatl tó

telefonicky TEL 257 23

melkali odsuzovali náailoictví na
mecké spůsobem co nejostřejfiím a
dodali že v Bavorsku by v pří-

padě tom zakročili na ochranu
obecenstva co nejrozhodněji pří
slulnéúřady—Nyní má alovostáť
ní návladnictví

lího rybníka mladá dívka Městský
policejní strážník který v době té

na dotyčném místě alužbu konal

ji bedlivě pozoroval Pojednou
vrhla as dívka v úmyslu sebevra
žednérn 1 hráze do rybníka Když
z vody vynořila se na povrch jala
ae volati o pomoc Strážník a dva
občané kteří k tomu le nahodili

podali děvčeti bidlo přitáhli ji
ke hrázi Kandidátka sebevraždy
udala z ae jmenuje Františka
Řeháková je aj roky atará ivo-bodn- á

dcera dělníka ze Třtěnice
od nějaké doby v Jičíně bydlícího
Byla prý kuchařkou v Kadani a

před několika dny přijela navítivit
rodiče Dle vfieho ncíťastoá láska

byla příčinou pokutu icbevraždy
Odvedena byla atrážníkem od

zdejší městské veřejné nemocnice

odkudž druhého dne odebrala le
k rodičům

smečenském Tento stav potmi
aŽ do r 1761 kdy zásluhou nej

vySilho purkrabího českého Pilipa
hraběte z Kolovrat Královského

beneficium budečské prohláfieno
za samostatné Aleteprve o sedm-

náct let později r 1778 ustanoven

zde zase první stabilní farář jímž

jmenován Dominik Pubec Dne 30

října 1800 jmenován byl prvodě
kanern budečským Václav Puk1 od

kteréž doby ítrářům budečským

pfísluSÍ titul děkanský Starobylý
kostelík budečský dojista z h

jež se nám až na nafio

dny dochovaly jest kamenná ro

tuoda románská jakých vyskytuje
ao z té doby v Čechách celá řada

8

Konctrtnl tournie kolem ivíta
Velké koncertní tournée podnikne
letos České pěvecké kvarteto do
Ameriky Austrálie a kolem světa

Jest to poprvekdy české umělecké
sdružení podniká koncertní tour-

née tak velkých rozměrů kolem
světa Mvilenka ta vzeíla před dvě- -

ma lety když českému pěveckému!

a Jimž uyiy jax vysicduy noveno

kvartetu po jehoprvním velkolepém
tournée pa Americe od impresarife
amerických činěny byly skvělé na

bídky pro tournéj v zimní saisoně
bádání umělecko-historickéh- o

vzorem ozdobné stavby
Toto dojde svého uskutečnění le

tos kvarteto angažováno jest ma
Pokut vrahly na tuvlaitnl dctřl

Z Olomouce ae pilet Před zdejtí
poroto! soud byl v pondělí dne

10 července z vazby předveden

nagerem Klavem v Nov Yorku na

Muž kterýž
hledá

stále příležitost k zlepšení svých poměrů

jest mužem kterýž jednou docílí svého

účelu Jestliže se muž ten obrátí na

Chicago Milwaukee & St Paul R'y

obdrží takovou zprávu ohledně pozemků

ležících na této dráze aneb k ní sáhají-

cích že mu přispěje v honbě jeho za Ště-

stím i blahobytem Adresa

I A NASH (IoiiM Western Ant 152-- Fnrnam St

OMAHA Nim

pět měsíců pro Severní Ameriku

osčeŽ odebéřese do AustraliekdeŽJan ScRindler 3 aletý ženatý ná

denník ze šumberka aby ae zod mu zástupce Tait v Melbournu

aranžuje velké tournéo po hlavníchpovídal ze zločinu nedokonané

vraPy a zločioa proti rnravopo- - městech australských Jest známo
Že koncerty evropských umělců tě
ti se tam nejživějHmu zájmu čes

čestnou! v několikerém aměru

Schindler oienil ae v roku 1 896
Antonií Kuhnovou která mu do kému pěveckému kvarťlu dostalo

se jilciynlčetných porváni ku kon

itaJaké Arci nedochovala se nim
tato starobylá památka českého

stavitelství nedotknuta naopak
setřen a znetvořen původní její
ráz četnými opravami a přestav
bami pozdějšími V původní po

době zachovalo le románské

okno ve věži kostelní prolomené
do zdi nad klenbou kostelní lodi

V památném kostelíku zachovalo

ne několik starožitných památtk
uměleckých s niclii nejcennníjU

jest krásná řetha Ukřižovaného

pocháiejleí ze XIV nebo XV

Ntoletí snámá Jobře návltěvnlkům

Národopisné výtavy kde budila

4sloutettou porornost Památný
kostelík budečský obnoven byl

nákladem nyuěllho paltoua svého

:umského výboru království čei
ktého jcnl v právo patronálnl po

mejvylldn pnikrabtvf črikém

vstoupil

certování od tirnoích vynikajících
hudebních korporací Asie hlavně

JspsnCína a Indie již původně
kvarteto mělo v úmyslu procusto
vali pouie turisticky budou tét
lihrnuty v tournée konccttul kru

hy evropskýchdiplomatů vialy 111

sebe ochotně protektotál naj kon-

certy českého pěveckého kvsitrta
ve véttlchcotrcch imíuěných leml
Na ipltečnt cestě hodlá kvirtno

manželství přinesla 6'etou manžel

ikoti dcerulku V prvních letech

utvářilo se jejich maolelitví
Iťastnř ale v r 190a odstěhovalo
e a jejich příbytku Itěilí man

ielské ráiem — Schindler oblíbil
1 nevlastni dceru svou col když

dottěděla se jeho mauželkacioila
mu oitié výčitky Od té chvíle

dochíielo mesi manžely častěji k

hádce poměr 111 cx i nimi stával se

aipjt!i(m 1 konečně se Schla

(lletová roshodla le se od svého

wiiolvla i se svou dcerou

tne 13 črvoa ráno po

předchoil hádce oinámila HchU

dtefová svému maululoviIe půjd#

navltlviti jilní Aífikukdrlmá rov

ol) uručtnu řadu koucetl& abiul
vuja kvaitela větliuau limo cvlét Prodá so

SEVERO-NEMECK- Ý LLOYD
l'mld!ti4 puMovul t 'Rrilautil doprav
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II ClAUSKNlUS Cli jj !)nboru St Chksdo lil
vtt )ettU Ut)iHt v Siut

jn k některým poivány vynikajki
mlítnl sily umělecké K rtMůiu paťovičnl podii ve mlýut naléu

jitím i ade v urjohttl ktijině
Atltti Mittnesotl rovltulMIOSli

4HI iUtnl rtb písemně

nsA ucttiUlUsUoJ omsmtnfnaCfi
{ sdcciuti svou v továruě practijkl
odrlla O pobdoáth odebltly l
obě h obědu do jednohi tamněj
lího hostince Sehladlcř šukal in

tohuta vrlkuUpého lotiru4t tusttt
doválo kvarteto vshký lepmioir
inivinsclunilut v ntdůtelitěl(ch
řvftih Kviopy hlivnft ovlim au
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