
Pokrok Nápadu
odnášela si ze Školy výkazy o

1 ČESKÝCH VLASTÍ
matku — její nejstarší dítko čítá

teprv 13 let k—sebevraždě a nale
KAŽDÝ MĚSÍC

jest kritickou periodou v život!
mnoha žen

"Po sedm roků byla jsem obtě-

žována bolestmi v nižší části levé

strany a pokaždé v čas mého mě

na do nemocnice kde záhy popá-

leninám podlehla

Ch tři upálit i svoji Senu a rodinu

V bytě strojvedoucího Františka

Synka v Plotní ulici v Brně vy-

pukl ve středu dne 19 července

požár v noci po 12 hodině a sice

záhadným spůsobem Doma byla
jeu choť Synkova a čtyři dítky ve

věku od jednoho do devíti roků

{Novorozené dttl uhořelo Dne
července asi o 8 hodině ráno

ypukl ve dřevěné slámou kryté
itodole rolníka Františka Pavli- -

I cxa v nozarově u Lomnice na
VMoravě oheii který nejen ve sto- -

I dole se nalézající zásoby píce a
f slámy ale i přiléhající hospodář-- 5

ské a obytné budovy v popel o- -

zena byla v koupelně svého bytu
oběšena Všeobecně se soudí že

Biegl uprchnul do Ameriky kdež
má prý příbuzné a že kapitály v

posledních měsících ještě nabyté
vzal sebou

Farář utonul Nemalé vzrušení
na Chotěbořsku spúsobila tragická
smrt starého všeobecně váženého
kněze velp Antonína Holuba fa

ráře z Libice Probudiv se v pá
tek dne 15 července o půlnoci
vyběhl pouze v košili a povlékač-kíc- h

z farního domu a patrně v ná-

valu duševního rozrušení skočil do
skrovného poblíž fary se naléza-

jícího rybníka a bez pomoci vněm
utonul V sobotu ráno byla jeho
mrtvola V rybníce spatřena a z vo-

dy vytažena V pondělí ráno dne
18 července byl pohřben za velké

účasti obyvatelstva všech vrstev na
hřbitově libickém

Surový otec zapřáhl syna do vozu s

koním Dne 1 6" července před po-

lednem jel po silnici od Kroměříže
ke Kojetínu vůz s jedním koněm
Na voze lůžko a peřiny — otec to-

tiž odvážel synka z Kroměříže do-

mů na prázdniny Ale ubohý
studentík asi isletý nejel a vo-

ze nýbrž byl — zapřažen do vozu
s koněm po náruční straně Měl
to neštěstí že propadl a surový
otec nemoha se dočkati jeho po-

trestání až dojede domů vylil si

riá páčí se na 2700 zl Hostinský
pan Robert Oderský jenž oheň

první spozoroval běžel k domu
Pavlíčkovu aby odtud rozličné
nářadí a šatstvo vynesl a zachrá-
nil Avšak vniknuv do domu
shledal že dvéře bytu již hoří a

iWoto byl nucen vniknouti do

J vfi£itf oknem Vskočiv dovnitř
ucnopu manželku Pavlíčkovu
Marii která byla teprve dva dny
po porodu velmi slabá a pomohl
jí oknem ven Týmž spůsobem
zachránil neohrožený zachránce i

tříletého synka Pavlíčkova Aloisa
Ve strachu a spěchu zapomněla
nešťastná matka na svého dva

dny před tím narozeného synáčka
Cyrilla kterýžto byl po požáru
vytažen ze ssutin jako z pola spá-
lená mrtvola V

Vytloukli okna arcibiskupu V

sobotu dne 16 července zavítal
do Křenové u Moravské Třebové
německé to obce arcibiskup dr
Kohn na generální visitaci Ob-

vyklého uvítání se mu nedostalo
za to však v noci kamením vytlu-

čena byla okna světnice kde dr
Kohn spal Střepiny skla zalétly

V odebrati do druhé světnice kde
strávil zbytek noci

Sebevražda ůřadnika Z Hořic
se píše: Neobyčejné vzrušení

a _ 1 1 _ t V v w

i zpusoDna zprava jez rozsirua se

r dne 16 července o 3 hodině od-- 1

polední v městě našem Mladý

svých schopnostech a pilnosti V

mnohých domácnostech vysvědče-
ní rodiče neb pěstouny potěšilo a

zaradovalo ale v některých roz

hostil se opět zármutek Také
sluha Václav Š z Pinkasovy uli-

ce v Praze byl zarmoucen že jeho

gletý synovec docílil v uplynulém
Školním roce špatných známek z

pilnosti a schopnosti Večer ode

bral se Š do hostince ve Štěpán
ské ulici kde delší dobu o vysvěd-
čení synovce svého o jehož vy-

chování tak pečoval uvaloval

Pojednou se vzchopil a odešel na
záchod Když se ale dlouho do

hostinské místnosti nevracel pá-

tral po něm číšník Jan Škoda a

nalezl jej na záchodě na řemenu

oběšeného Rychle jej z kličky

vyprcstil a po nemalém namáhání

podařilo se mu zoufalce k vědomí

přivésti

Příšernou vraždu provedli čtyři

zlosynové v sobotu 16 července

o 2 hodině v noci u Starého By-

džova Dle zprávy přepadli zlo-

synové dělníci to z nedalekých
cihelen hlídače jetele Donáta ze

statku Steinerová uzavřeli hc v

hlídačské boudě a aby se nemohl

dostati na svobodu převrhli bud-
ku petrolejem ji polili a zapálili
Ubohý hlídač v budce uhořel

Druhého rána byla po něm nale-

zeno jen několik kostí Šafář

který s hlídačem oné noci hlídal

byl zlosyny tak pobodán že ně

kolik hodin bez vědomí v příkopě
ležel Šafář doposud následkem

těžkých zranění nemohl promlu
viti ale posufiky naznačil žezatče
ní tři mužové jsou totožní s pa
chateli Čtvrtý zlosyn uprchl a

zavedeno po něm pilné pátrání
Zlosynové ponechání ve vazbě K

vypátrání vrahů vedla ta okolnost
že jeden z nich na místě zločinu

ztratil dýmku

Zastřelil se na pilotovém mostě

Dne 8 července po 1 hod v noci

odehrál se na novém pilotovém
mostě v Praze poslední akt dra
matu jehož podrobnosti nejsou
známy a sotva asi budou vysvětle

ny František Táborský úřadník

z Náchoda přibyl do Prahy setr
val až přes půlnoc v hostinci na

čež odebral se na pilotovy most

aby tam sebevražedný úmysl vy

konal Zoufaly muž vylezl na
dřevěné zábradlí mostu a sice blíže

ostrova Střeleckého posadil se tam
a z náprsní kapsy vytahoval střel-

nou zbraň V tomtéž okamžiku

přicházel na pilotový most ze Stře
leckého ostrova pozdní jeden cho

dec ienž spatřiv neznámého na
zábradlí- - chtěl k němu chvátati
Dříve ieště než k němu přistoupil
zavzněla střelná rána a neznámý

v

muž s prostřeleným pravým spán
kem spadl se zábradlí na vor pod
mostem postavený U sebevraha

nalezeny různé listiny avšak ne-

dalo se z nich zjistiti co dohnalo

jej ku zoufalému činu- -

Ze žárlivosti Obč Vávra na

Novvch Dvorech měl proti své
—

manželce těžké podezření že s ji--

iým mužem udržuje milostný po
měr Žárlivost dohnala Vávru k

hroznému činu Dne 12 července

dvakrát udeřil ostřím sekyry Ženu

do hlavy tak prudce že se skácela

zemi Žárlivý manžel v pře
svědčení že nevěrnou ženu zabil

šel se udat na četnickou stanici

etnický závodčí šel zjistit zločin
ale bvl nemálo překvapen když v

obydlí Vávrově domněle zabitou
viděl chodit jako úplně zdravou

osobu Přivolaný lékař prohlásil
že tak pevné lebky dosud neviděl

1898

pro mm tenjr
dvéaui hochy
Víechnv drahý

Zcela dotí modely
t7f tMt4' 1M

lálié peaíze ka préda
Flšte si dacs pro raUithJ Jtaé za 15 $17 a

MtUka 20
ITaišllSO

— JareBlkS

Ponflajf M kamkoliv na dobírka (C 0 1) k vol-

nému prohlpilnnii Kupujte pKmo od vyrabltřlů
a nirtrte výllky tednatrle a obchortnfka
Ulnutr katalog ntarma CASH BITVĚ? UM ION

ta W Va Bm m a ta CUcaf ttf

síčního období
zakoušela jsem

křečovitých bo-

lestí Hledala

jsem pompci u
mnoha lékařů
avšak uzdraviti
mne nemohli
tvrdili že trpím
zánětem vaječ- -

níku Jakmile počala jsem se

říditi dle vašeho návodu cítila

jsem se hned lépe bolest po stra-

ně arci cítila jsem ještě však ne tak

přílišně jako dříve Po uplynutí
pak dvou měsíců cítila jsem se

skoro tak zdráva jako vždy před
tím Odporučuji Pe-ru-- nu všem

mým přátelům neboť hojivá moc

léku tohoto jest zcela jak tvrdíte
a učiním vše co bude v mé moci

abych tento váš lék náležitě obe-

známila Mrs Sallie Davenport
Bandera Texas

Každá žena stížena jakýmkoliv
stupněm obdobní nepravidelnosti
měla by zkusiti Pe-ru-n- u Vysí-leno- sť

ženy jest jistým příznakem
pánvičního kataru a Pe-ru-- na hojí
katar ať jest v jakékoliv části těla

Zajímavý pamflet sepsaný Dr
Hartmanem zvláště pro ženy a

pojednávající o kataru pánvičním
a jeho rozmanitých následků mů-

žete obdržeti zdarma Jest ozdo-

ben slušnými vyobrazeními a pro
případy ženských nepravidelností
a slabosti shledáte pamflet ten
velmi užitečným a poučným
Adresujte: Dr Hartman

[Kim] Columbus O

IToTrě založená

ČESKA® OSADA

ve íillow Jíivev
fflinnesota

vzrfistá velmi úspěšné' Následující jsou
jména osadníků jež zabrali si pozemky
od 1 listopadu 1897 doby to kdy osada

byla založena "

Trano: St&t:
Josef Halva Iowa 1B0
O Iturest Iowa lflO
Geo VUBovec Iowa 160

Joef Modrý Minnesota 40
S Vavříček ' 40
Josef Kopecký " 7Q41
P Kluzák 80
K Honza 120

John Hájek Nebraska 797S
Frank Hájek " 7978
vaciav Krai Minnesota 40
J J Uchytil Iowa 80
F A Uchytil " 80
J W Uchytil " 80

J Prasecký " 160
A Kasanda Minnesotu 80
T Císař 80
F Beues " 80
F Heyda " 80
A Hevda 40
Josef Kovářík x " 80
Jas Liřka Iowa 1MI

A H Filípek Miuncsota I57M
Jos SUbr Illinois 80
iom etyor 80
F Smelkal Wlwnnaln 80
J J Hovedee Minnesota 80
FJCharvát Nebraska 7806
J Muzek Wlscnimln 40
John Henby " 8S90
John Muzik -

40
M Lakatos ' 160
A Panoš ' 80
F Panoi 80
J Brozák Indiána 80
Jos Kufora Nebraska 160

i voaTMka " 80

Pozemkv od 13 do 16 akr Pamatultn atnl
to pouze 120 hotové 110 roínž při 6 proc ůro
ku Kuiuuwniw aura pozemica po fa akr
Pozemky nkážeme vám zdarma
rista o mapy a clrkuřáře

JAMES KLUZÁK
český vystěnovalecký Jednatel

903 Globe Bldg Bt raní Mlnn
neb na:

HOPEWELL CLAHKE

Land Commlssioner St P D R H
8T PAUL MINN

err - S 1

po nejlepších rychlolodích a Jízda
po vgVcb železnicích obstaráme

--

rr±čiy nejlevněji
Kdo přeje rt nikoho za sebou po-vola- ti

račii nám oznámit' jeho
adresu a také jemn odporučit!
aby nás o podmínky převozní la-

skavě požádal

Otec doma nebyl Paní Synková
probudila se náhle praskotem a

viděla že stůl a také šaty na žid

lích položené hoří plamenem
Polekaná žena měla ještě tolik

duchapřítomnosti že hořící před
měty vyházela oknem ven na ulici

Hořící stůl stál těsně u divanu na

němž spaly dvě dítky Kdyby

paní nebyla v čas se probudila
bylo by asi všech pět osob uhoře-

lo nebo se zadusilo Ve vyše
třování této vzrušující události
nastal překvapující obrat Stroj
vedoucí František Synek otec ro

diny byl zatčen a dodán zemské

mu soudu do vazby vyšetřovací

Lpí totiž na něm podezření že

oheň sáni založil Zijeť Synek od

delší doby se ženou svojí v ne

sváru a pronásleduje ji všemož-

ným spůsobem Praví se také že

zapletl se v poměr s jinou ženšti-

nou a proto že zanevřel k smrti

ná svoji ženu se kterou měl osm

dítek z nichž čtyři jsou na živu

Bylo zjištěno že hořící předměty
dříve polity ne petrolejem ale lí- -

iakťmž Snanžlskd baterie nftd Rantíairem
těmto byly však všechny přední posice
vzteceny

hem a tu bylo od Synka tvrzeno
Že prý převržena byla láhev jež
stála na stole Ale láhev ta byla
nalezena prázdná v kuchyni Vy-

šetřování vede se se zatčeným
Synkem pro zločin žhářství a pro
zločin pokusu vraždy
Hrozný požár při prudkém větru

zuřil v pátek dne 15 července

před 2 hodinou odpoledne v

Eisendorfu (soudní okres hostoufl-ský- )

Shořelo 63 čísel do zákla-

dů mezi nimiž i kostel fara ško-

la a poštovní budova i s kancelá-
ří Plameny podporovány jsouce
větrem v okamžiku nabyly tak

hrozných rozměrů že nebylo na
hašení ani možno pomýšleti a lid
útěkem zachraňoval jen holé ži-

voty

Hajný utluten Dne 1 3 červen-

ce odebral se městský hajný v Če-

ské Kamenici František Busch-man- n

681etý otec osmi dětí do
lesa slídit po ztodějích dříví ale
více se nevrátil Druhého dne rá-

no nalezen byl na postranní cestě
bezvědomí v tratolišti krve a

byv přinesen do nemocnice za
krátko skonal Utlučen byl zlo-

ději dříví kteří ještě dopoledne
byli vypátráni a k činu svému se

přiznali Když vedeni byli k sou-

du po náměstí chtěl je lid lynčo-va- ti

Pro patni vysvldfenl synovce

strýc spáchal pokus sebevraždy —

Školní drobotina dne 16 července

muž občanstvem zdejším a hlav
ní_ dělnictvem ohlíhentf rířaHnílr— — —

j w

zdejší německo-Židovsk- é továrny
firrhy „i'Breuder Goldschmiedt in
Wien" ran Ségr skončiU mladý
život svůj dobrovolnou smrtí vy-

páliv si do pravého spánku ránu 1

revolveru Nebožák byl teprve
asi 23 roky stár zastával prvé mí-

sto účetnické ve zmíněné továrně
a byl vzorným živitelem své mat

koluje pověsť že bezpříčiané Ši

kanování se strany ředitele zar

putilého Němce Lieblinga dohna
lo mladého nadějného toho muže

ZA OSTNATOU HRADBOU

k sebevraždě Jmenovaný ředitel

jest dobře znám pro své příkré

jednání nejen s dělnictvem ale i s

A komptoiristy jež v kancelářích i

fackuje
Továrník uprchl a jeho choť spi

chala sebevraždu Nesmírné vzru
fe Š m !#sem spusouua posieani aoDou v

české Kamenici událosť jejíž hr
dinou byl známý továrník Biegl
Týž pochází rodem z Roudnice
As před 15 roky dosazen byl do
České Kamenice ve službě erárnf
a sice jako dozorce finanční strá
že Záhy po té oženil se s dce-

rou obchodníka ve střižních od- -

adcích Holínky a za nedlouho
založil vlastní přádelnu odpadku
jakož i továrnu na čistící Šátky
Dne 11 července odejel z domo-

va předstíraje obchodní záležito-

sti jež jej volají do Prahy Od

té doby veškerá stopa po něm

zmizela Když po několika dnech
se zpráva o zmizení jeho rozšířila

Obrázek náš naznačuje nám snňsob

chráněny byly Vzdor překážkám
nnea pH prvera uioku vojanem našim

tím spůsobem svůj vztek na hochu

hned cestou z Kroměříže Spou-

tal mu ruce v kříž sebral boty a

uvázal ho koni po náruční straně

Chlapec jak kůň utíkal musil s

ním zároveň — bos! A tak běžel
vedle koně dvě hodiny cesty až

ku Kojetínu Podivno že lidé

kteří podle cesty na poli pracova-
li mohli se na takové divadlo di-va- ti

a nezastali se hocha hned za
městem Konečně to učinili dva

cestující až u Kojetína povoz za-

stavili hocha zbavili pout a z vo-

zu vypřáhli Surový otec prý po
cházel z Prostějova

Matka a dhí v plamenech Děsné

neštěstí přihodilo sedne 14- - čer-

vence v Moravské Ostravě ráno o

10 hodině ženě vozky na uhelném
dolu "Šalamouně"M Homolové

když rozdělávala oheň by uvařila
oběd Dřevo jí nechtělo chytit
vzala nádobu se 4 litry petroleje a

polila dřevo při čemž si polila též

nohy a Šaty Když škrtla sirkou

odletěla hořící hlavička a dopadla v

ji na politou sukni která se vzňa-

la Na neštěstí jí vypadla nádoba
z ruky petrolej se vylil vzňal a

ubohá žena v okamžiku hořela jako
živá pochodeň Dvouleté dítě jež
blíže matky stálo utrpělo taktéž

popáleniny na rukou a nohou
Maso na tváři nešťastné Ženy bylo
v pravém sleva snyslu upečeno a

byla v beznadějném stavu donese- -

' věřitelé o své požadavky a netrvá-- C

lo dlouho kdy zjistilo se že do-mně- le

bezáhoný a dobře situovaný
vatern uprchl zanechav na pod- -

niu svém dluhy v obnosu asi

70000 zlatých Četní přátelé
Bieglovi utrpěli tak značné ztráty
že se z nich sotva brzy vzpama-

tuji Nyní ovšem hrnuli se na
-- I ét A l fl _ JÍ -- 1 I J_

zmizelý se nachází Ubohá žena

vlak nevěděla sama více než všich-
ni ostatní Zoufalý bol dohnal

- '
_! t _ -- tleice uouseagu pani a zaiuvcu


