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Slabí a norvosnímuzi

Z českých vlastí

ba na řkouíku
tuto nabídku

GVx do Prahy — Slavený nor

vaíaký skladatel Edvard Grieg
jeoi před třemi léty poprvé Prahu
navBtívil přijede opět v polovici
dubna do Prahy aby zde uiporá-davelký koncert jehož le lim
S
jako výkonný umělec aúčaatní
ním zároveň vystoupí je&tě jiné
l

lily umClecké
Zabit třlctnou idt— Ze Znojma
na Mořivě doila dne 26 března
zpráva o oeltčití kteréž událo te
ve stáji ve Dvorku u OhraŽeoic
V noci iřftila te tam Část zdiva
zazděných dveří Zdivem zaiypán
hv ipfcí ve Háji 4Cletý hlídač
uObvtka lostf Suchánek z Náram
če
Nefiťastný hlídač byl ráno
nalezen mrtev
Rodinná tragedie — V domácno-at- l
dělníka Frant Wicheho v Kociánově u Šumperka na Moravě
byly domácí různice na denním
pořádku a£ v nocí na 34 března
Wiche hrozným krveprolitím vfic
ukončil
Sekerou usmrtil v noci
ve ipáuku ivého ioletého synka a
81etou dcerušku
načež se sám
oběsil Přltíňou nešvára byla leat]
kteráž oddána je pití kořalky
Seiny při oavodu — Z Dma ae
K odvodům
jež nyní
oznamuje
v
Král Poli docházejí
se
konají
holi v oděvu Černém na krku
černé vázanky a případně ještě
maji ierné pásky nebo stužky
Když jeli bofií z Julíáoova a okol
nich obcí se smutečními odznaky
k odvodu byli v Zábrdovicích
zadrženi strážníkem jenž je zbavil
smutečních odznaků Hnutí "čer
ných odvodu" ae Síří
Vyhnuli st trettu útlkem do
Zt Slavkova se píšeš Bývalí
obchodníci manželé Jan a Žofie
Kiváčovi v Křenovicich dopustili
se zločinu podvodu a pfečinu zaviněného úpadku
pro kteréžto
trestní činy byli oba v soudním
Podvodní manželé
vyfietřování
chtějíce se vyhnouti trestuuprchli
do Ameriky zemský soud v Brně
vydal nyní na uprchlé manžely
zatykač
Přeneseni foiůstatki Karla
Borovského —Dne 27 března
1906 přijat byl v městské radě
pražské návrh aby přenesení tě
lesných pozůstatků Karla Havli
čka Borovského bylo uskutečněno
Exbumace ostatků Havlíčkových
ustanovena na den 38 července
t r v den před padesátým výročím Havlíčkova úmrtí kdy spolek
k tomu cíli ustanovený pořádá
slavnost k uctění jeho památky
Delegát tohoto spolku přizván
bude do komitétu připravujícího
exhumaci a přenesení
Alichalovice u Mladé Boleslavi- -'
Smutná zpráva rozšířila se onehdy
po Mladé Boleslavi totiž že má
býtí zbořena památná zřícenina
hradu michalovického u Mladé
Boleslavi všeobecné zvaná "Put
na
Tyto dny totiž dostavili se
do Michalovic inženýři české sev
dráhy jejíž koleje jdou těsně pod
srázoou skálou na níž "Putna"
celému okolí vévodí a ohledavše
atav zříceniny prohlásili k majiteli že tato musí býli tak opravena
aby sessutím jsko nyní nehrozila
aaebo aby nebyla odstraněna
Chtil ujet fřrd vojantinou do
Ameriky — Dne 18 února byl ve
Střelné na Moravě zadržen Viktor
Kozeníeld aoletý ve Vídni narosený neiaimo kam příslulaý
pekařský pomocník ktetýl se při
znal le má úmysl odejeti do
Ameriky aby kdyby byl odveden
ar
nemuset v takouiko-uhmk- é
mádo slouliti Byl proto aaiden
ao břeiaa u krajského sonda v
Uher Hradilti odlomen nan ětíc
do tuhého vězeni a 10 k pokuty
Ame-riky-

Ha-vili-

ka

jakož

Zářný přiklad vlastenectví —
Vzácný a skromný vlastenec ze- mřel-- jsk
"Selské Listy" sdělují
—
před časem v Praze Byl prostým
železničním zřízencem vládl však
Ve své závěti
zdačným jměním
odkázal 40000 kor jmění Matici
školské v Brně a druhých 40000
korun na Národní divadlo v Brně
Nejkrásněji však projevil svou
Šlechetnou povahu ustanovením
že jeho jméno jako dárce nemá
býtí nikdy jmenováno Ovšem po
aledoí vůle zavazuje vykonavatele
a v tomto případě nutno přece
nadhodili otázku nebylo-- li by
záhodno národu oznámili mecenáše který v dnešním shonu po
osobní slávě vedle skvělé štědrosti
Lidé
byl tak příkladně skromný
takové šlechetnosti nesmí západ-n- o
ti nepoznáni a neznámí
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Opis pozoruhodného receptu zaklán bts
de zdarma miiíílm
ktaH hledají
vyléčení Žádné dopláčou! iiclio léč-

tetnU nabídka nebuda vlokráta
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Dne 26 března t r JI uflnCna
Úmrtí
ED JEDLiČICA
York
opit mého receptu a potřebné intormw'
zemřel v Praze Antonio Sýkora ópln ttl ar tn a obratům polty Zárovod
vám lak mohu llnltl tuto nabídku hnu
M
pokladník Ústřední Matice Škol- jakékoliv pro mna atrálb AdraauJtei
ské a nejstarší úřadoík matičoí C KKMSON fi i Itox 622 ('hlc(nroIII
Narodil se roku 1843 v Plzní
Nabyv předběžného vzdělání na
školách reálných-působi- l
v různých službách Mezi jiným stal se
také sekretářem poslední korunované české královny Anny choti
císaře Ferdinanda Dobrotivého V
úřadě tomto byl však pouze tři
Čtvrtiroku neboť úmrtím císařovny
Anny úřad jeho přestal Pobyv ve
službách magistrátních stal se 1
yOUINHtWY0RKMu)ICALirCTMUTt
března 1883 úřadníkem Ústřední
Matice Školské a titulem tajemníÚřad tento zastáyal až do
ka
úmrtí pokladníka matičuího spisovatele Antoše kde ae stal po
-' '
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Pro svou milou povaJest každého méníco o ntií ČechoHlovuiiá víco iizdra vé
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no než v kterém holi v
—-

obdr-fcít-

-a

adá-li-

PRAVDA

m

SVÍTĚZÍ!

VŽDY

oznámit všem čtená
řům těchto novin že v

A proto chceme

in

Dr E C

10 H P

Collins-- e

r-

Ocenřnt ťeské práce — Výitava
kreslířských prací žákovských z
české reálky na Kladně měla jak
sdělují "Lidové Noviny"v Anglii
značný úspěch Umístěna byla na
škole umělecké v Leicesteru- Tamní lút "Leicester Daily Post"
podal o ní velmi příznivý referát
V jiném článku pak se oceřiuje
metboda proí Boudy Snahy jeho
prý Be blíží zásadám jimiž se dnes
lidí většina anglických kreslířů
Už v Berně oa sjezdě kreslířském
vzbudily práce žáků Boudových-ač tehdy zastoupena toliko nižší
reálka— určitou pozornost DojUta
zájem ten vzroste až na sjezdě
který bude v Londýaě roku 1908
vystaví se práce také vyšší reálky
Z Leicesteru zaslána Boudová
sbírka do Birmioghamu dále bude
ještě vystavena ve Warwickshiru
Wigamu a ve Skotsku
-

Tohle se povedlo — šprýmovnou

koufiskaci jaká jen málo kdy se
přihodí obdařen byl belletristický
časopis "Kramerius' v Čechách
V jednom Čísle tohoto listu
byl Gelncrův obrázek
španělského krále podařená to
karikatura pod níž umístěn byl
text: "A'foni XIII král špaoěl
ský mladý a hezký muž a mnoha
miliony apanáže rád by vešel ve
sňatek a počestnou dívkou Něm
kyně se znamenitými předky mají
přednost" A pro tuto vřtj obrá
cek i a textem byl skoofukován—
pro přečio proti mravopočestoosti
Pan censor prý zapomněl že
předci a předky jsou rozdíl a
vykládal i milé předky apflsobem
který ze šetrnosti k Ženským čte
nitkám nrlze pojmenovali
Kra)
aký soud v Plzni vlak konfiskaci
jako neodůvodněnou zamítl
skon-fisková-
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Krlsílna Pavlech
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úřadovnž tohoto ústavu
Tak mnozí byli
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píchaní v boku bolesti v žaludku chorobou jater a ledvin nervosou bulením
'
hlavv nepravidelním mChíČ íist a jiný
VCDCB KU spraví'
mi ženskými nemocemi anebo mužskými
Proíessor ústavu COLLINS MKDlCAL INSTITUTU
na Jakou anad práv5 Vy trpíte a proto uaulravl i Vás Jídali
nejllpa rnažeto avou chorobu va avé matehkd UU a budeto
píilll ottobnJ do ústavu 1'í'to jeUS dnea na
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na Troícasora specialistu který nepotře
buja ao na Va5í nemoci teprva uřit nle
pozná hned co Vám chybí n poskytne
vám „ W)vVu 5kařkou txiinoc
uzdravil již na tinfeo takových nemocí
nesustáváto v New Yorku poplhta co
tak apolchllvfi léčeni jako kdyby jstg

COLLINS MEDICAL INSTITUTE

West 34th Street

New York N Y
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