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Výjev při kontrolním shromáídini
v ŘUanech Nadporučík Danzer

NejsnazSím způsobem

na svítí lze i! unnati

Bolesti t zádech a kyčlích
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vSak rovní Jí tak gnadno lze se Jich
zbavit! upotřebením
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JOHN BOEKHOPF
VELKOOBCHODNÍK—-

všeho druhu vínem lihovinami a likéry
413-41- 5 jižní 15 ol Omaha Neb Telefon 605

Nejlepii druhy Jaké v trhu k dontánl Jsou mám na akladiProdávlm Je naquarty 1 gallony

velkoobchodní komisionářský závod

' kupují a prodávají máslo vejce drůbež zvřřliiu telecí maso atd

T čísle 417 jižní 11 alice Telefon 1352 Omaha Nebraska

The Chicago Lumber Co of Omaha

lze vfnodnš ita'oupiti stavební dříví

za jehož intervence odbýváno by
lo kontrolní shromáždění v Král
Vinohradech jak v předminulém
čísle sděleno zavítal ke kontrol

nimu shromážděni take ao Kiean
Průběh schůze té byl velice živý
a pohnutý Pan Danzer dle zvj
ku svého vyzval záložníky aby
hlásili se slovem "hier" a setrval

při tomto svém rozkazu Staro
sta a poslanec zemský pan Bar

ták který snromazaent tomu z

moci svého úřadu byl přítomen
povstal pojednou a takto promlu-
vil: "Protestuji proti tomuto jed-

nání neboť není ani zákonem
ani předpisy brannými odůvodně-
no a prohlašuji odevzdávaje své

výkazy že takové nepřístojnosti
přítomen nebudu" Za všeobe
cného vzrušení poslanec pan Bar-

ták odcházel ze síně Nadporučík
Danzer rozkřikl se za ním: "Vy
nemáte tady slovo!" Pan Barták
odvětil: "Vzal jsem si slovo sám

poněvadž jako starosta a poslanec
považuji za svou povinnost a prá-

vo zastati se lidu vždy a všude"
Tajemník okresního hejtmanství
volal na pana Bartáka: "Ale pa-

ne starosto mějte přece rozum!"

Pan Barták: "Já mám rozum
ale takové jednání je nerozum!" a

a odešel za bouřlivých projevů
souhlasu z řad záložníků se slovy:
Hlaste se česky poněvadž jste

Čechové!" Všichni záložníci hlá-

sili se po odchodu páně Bartáko-
vě česky a pan Danzer odešel ne-

dav proti svému zvyku ani jedno-
ho odvézti do vězení Za to ale

podalo vojenské velitelství praž
ské státnímu zastupitelstvu žá- -

PRO SPÁSU

Pravou podivinkou jegt dánBká hraběnka
n ~ i w 1 ki i l t1

jest jedinou společností kde

hranic žlTaorslE- -

prodávat

Lee-CIark-Andre- esen Hardware Co
—prodávají vo velkém :~—

Tlačené vyrážené a lakované plechové náčiní— Cínovaný" plech
železný plech a kovové zboží —Ostnatý drát hřebíky nožířské
zboží bicykly střelné Zbraně1 náboje a sportovsk zboží

!2l9-'22- 3 Harney ulice - - - - OMAHA NEBRASKA

South Omaha Brewing Co
ZB TETTBE inajitel--

v'í

výtečné pivo obyčejné jakož i zvláštní druh "Pale Export"

Telefon v South Omane 8

METZŮV e PIVOVAR
vyrábí vyhláSený a po celém MA-fAi- r ítíír Objednávkám věnuje ae

za to že neblahé poměry majet
kové jsou příčinou této sebevraŽ

dy
Vralda a sebevralda V obci

Rothové u Kraslice událo se dne

3(10 října strašné neštěstí Po

krývači Lorenz a Hamm kteří

společně pracovali a o výdělek se
dělili dostali se do hádky Lo
renz domníval se ze Hamm jej
při dělení vždy šidí z čehož po
vstalo mezi oběma druhy v práci
záští Lorenz počíhal si na Mam

ma před domem v němž bydlí a

vypálil naň ránu z revolveru
Hamm jemuž náboj vnikl do ži

vota klesl na zem a útočník dal
se na útěk Doběhl domů chvat
ně vzal nabitou ručnici kterou asi
měl již připravenou a pustil se do

polí Zatím četníci jali se po Lo
ienzovi pátrati a zvěděli že útoč-

ník se potlouká bez cíle v polích
Skutečně také jeden z četníků jej

vypátral Když se k Lorenzovi
asi na sto kroků přiblížil aby jej
zatkl nasadil tento ústí hlavně

pušky do úst a stiskl kohoutek
Rána zahoukla a Lorenz skácel se
mrtev k zemi Stav zraněného
Hamma jest beznadějný
Pro zhrzenou lásku CeněK Dra- -

horád 23letý kolářský pomocník
Malenovic (okres kutnohorský)

šel ve čtvrtek 28 října v 7 hodin
večer ku své milé Marii Červen-

kové do Solopisk která však je- -

kož se na něho v neděli před
tím při taneční zábavě rozhněvala
nechtěla jej k sobě připustiti To
rozčililo mladíka tak že vytáhl z

náprsní kapsy revolver a střelil se
tak jistě že zůstal na síni před
dveřmi své milenky na místě
mrtev
Smrt v plamenech — V noci na

pátek dne 29 října vypukl ve

Všesokách (okres kutnohorský)
ve statku Jana Karbana dosud ne-

zjištěným spůsobem požár který
krátké době dva statky a v tře

tím stodolu zničil Bohužel při-

šel při tomto požáru také lidský
život na zmar a sice i61etý syn
jmenovaného majitele který na

půdě v komoře spal Při pokusu
jej záchranní utrpěl jeho otec
Karban nebezpečné popáleniny
Zastřelil se v puíkařském krámí

Dne 2 listop odpoledne vstoupil
do obchodu se zbraněmi p losefa
Havla puŠkaře v Jičíně v Husově
třídě neznámý slušně oděný as

22letý mladík a pravil že chce si

koupit revolver Dcera obchod-

níkova podala mu žádanou zbraň
načež neznámý ptal se na cenu
Zatím pak přistoupil rychle k

oknu vzal odtud patronu vložil

ji do revolveru a střelil se do levé

strany prsou tak jistě že mrtev
zemi sklesl To vše událo se
několika vteřinách tak že ne

šťastníkovi v tom zabráněno býti
nemohlo Mrtvola sebevrahova

djpravena byla po lékařském ohle-

dání do úmrlčí komory veřejné
nemocnice jičínské Kdo onen
mladík jest není dosud známo

nebyloť u něho ničeho nalezeno
Čeho by se jeho osobnost dala

zjistiti Na penězích nalezen byl
u něho nepatrný obnos

Otrávily se Tovární dělnice
Marie Černá ze Žilková požila
dne 3 list roztoku kostíkového

který neškrabala se sirek a když ná-

sledky nerozvážného činu se obje-

vily byla dopravena do všeobec
né nemocnice Co nešťastná dívka

svíjela se v krutých bolestech
zemřela na témže oddělení 3oletá
žena soustružníka Terezie Vanču-

rová z Benešova u Přelouče která
se byla taktéž před několika dny
kostíkem otrávila

Zahynul při řoláru Z Počátek
se oznamuje: Dne 31 října o 8

hodině večerní vypukl v městě
oheň v Strážné ulici vesměs chud-

šími rolníky obývané kteří letošní
dobrou úrodu polní většinou na

půdách měli uloženou Oheň roz-

šířil se brzy na 7 stavení Zprvu
nedostatek vody a neteČnost mno-

hých diváků pomáhaly dravému
živlu Při požáru zahynul í maji-
tel stavení v němž oheň povstal
Chtěje zachránit! něco dobytka
zahynul sám aniž kdo o tom vě-

děl Mrtvola jeho teprv později
nalezena byla se zbytky uhořelých
zvířat Škoda způsobená jest tím

citelnější že postihla vesměs lidi

nemajetné Zásoby pojištěny ne-

byly

Měnili poCui jest často (říčinou
různých nemocí které od pouhého
naitydnutí ae vyvinou a s kterými vě

da lékařská na i co zápasfti Býma
kašel píchání na prsou a těíké dýchá
ní Jsou často příčinou zlých násled
ků pak-l- i zanedbány jsou Opatřením
i léku jakým jest Brtův plícnf bal
sám se vlak zlým následkům předejde
Cena 25 m 80 ctů láhev Na prodej ve
iech čelnějších lékárrácb v státu
neb a Bit & Chaloupka ve Wilber
Nebraaka 16a2

zancem který jej ťal pionérsk--
m

šavlí prudce do hlavy Napadený

vytrhl útočníkovi z pochvy po
boční zbraň a postavil se na od

por mezitím co všichni óstatn

svědkové výjevu tohoto zděšeně

se rozprchli Hodinu na to byla
mrtvola bubeníkova na silnici na

lezena v kaluži krve Na levém

spánku a pod srdcem zely dvě hlu

boké ránykteré zřejmě smrt při

vodily Jako pachatel označován

jo všeobecně závodčí Wiedt jenž
leží nyní sám těžce poraněn ve

vojenské nemocnici

Vražda na silnici — Z Liberce

se oznamuje že 2ho listopadu
ráno o 2 hodině byl 3oletý dělník

Keller pracující v cihelně v Maf

fersdoríě zabodnut na silnici od

2oletého svého soudruha dělníka

íos Beneše jenž rovněž v Maf--

fersdorfě v cihelně pracoval Vraž

da stala prý se beze vší příčiny
Oba dělníci vraceli se z taneční

zábavy Vrah po spáchaném či

nu uprchl byl ale ještě během

noci vypátrán pod schody soused

ního domu kdež se ukryl Byl
zatčen a dopraven do vazby k

trestnímu soudu v Liberci

Vražda a sebevražda milenců —

Dne 31 října zastřelil se v jed-

nom hotelu v Podmoklech bývalý

kupec Jan Zehr z Loun když byl
dříve svou milenku Annu Spirle-ov- u

se světa sprovodil Nešťastní

milenci opustili již před nějakým
časem Čechy Jan Zehr ocitl se

totiž v tísni finanční a zastavil

jako kupec platy S troskami

svého jmění uchýlil se do ciziny
kamž jej i milenka jeho následo

vala a kdež doufal nalezti pohře
šované štěstí Zde však rovněž

štěstí se od nich odvrátilo Zba-- 1

JINÝCH
Schímraelmannová kteráž opustila do- -

:— :i 1 i i

veni všech prostředků vrátili se
do Čech jak se zdá uzrál v nich

úmysl že společně zemrou Anna

Spirleova jak vše nasvědčuje do-

brovolně volila společnou smrť se

svým nešťastným milencem Byla
teprve 24 let stará a neobyčejně
sličná Zehr vystřelil na ni dvě

rány z revolveru jednu do prsou a

druhou do spánku Byla arci
ihned mrtva Na to Zehr dobře
mířenou ranou do spánku učinil v
zoufalství konec svému životu

Propuítlný zřízenec dráhy se za-

střelil — Dne 30 října zastřelil
se v kolně u svého domu v Děčíně

5gletý železniční zřízenec Václav
Knobloch Vedle mrtvoly ležel
revolver Lékař zjistil že náboj
vnikl do srdce a že smrt hned ná-

sledovala Knobloch byl po 28

let ve službách dráhy poslední
dobou byl dozorcem čerpadel
Před nedlouhou dobou byl suspen-
dován patrně proto že nalézal se
v trestním vyšetřování Od té

doby bylo na něm pozorovati
a častěji své rodině

řekl Že se zastřelí Sebevrah byl
otcem Čtyř dětí

Sebevralda letnika — Dne 1 li-

stopadu zastřelil se v teplických
četnických kasárnách 28letý četni-ck- ý

závodčí Fiker Ležel na po-

steli mezi tím co jiní dva četníci

psali dopisy Pojednou se však

vzpřímil a sedě vypálil si do prsou
ránu z vlastní pušky Kule pro-

jela tělo n šťastníkovo a vnikla za
ním do stěny Fiker byl hned
mrtev Pohnutkou zoufalého činu
zdá se býti nešťastná láska

Továrník se zastřelil dne t

listopadu v městském parku v
České Lípě majitel mechanické

tkalcovny v Rumburku Julius
Oesterreirher Sebevrah byl ro-

dákem českolipským a zůstavil po

Tiskové" pomtry ve španřlsku —
Z Madridu '

se oznamuje Od té

doby co zaveden stav obležení
musí se každý časopis pod

trestem podrobit před-

běžné censuře Vše co se týče
politiky censura nemilosrdně
škrtá "Heraldo" chtěl onehdy
přinésti článek o hospodářské si-

tuaci Článek byl zabaven Na

jeho místě skvěl se na prvním mí-

stě otisk posledního — kursovní-

ho lístku a každý čtenář jenž jen
poněkud rozumí mluvě čísel mohl

vyrozumět z těchto bursovních
záznamů ještě více než bylo pra- -

veno v zabaveném článku Poně-

vadž časopisy nesmějí obsahovat

nijakých prázdných mezer vypl
ňuje se prázdný prostor po zaba-

vených článcích vším možným
Nařízení jímž byl prohlášen stav
obležení opakuje se tisíckrát

nejraději za zprávami jež charak- -

terisují nedostatky veřejné bez

pečnosti Nepronáší se tím ani

slovo kritiky a důvtipný čtenář
může si z toho snadno utvořit zá
věrek že stav obležení sice ohro-

žuje žurnalisty ale nikterak spro-
sté zločince Některé časopisy
přinášejí na místě konfiskovaných
článků modlitby ovšem takové v

nichž se prosí o odvrácení útisků
aneb obsahují stesky na jho uva-

lené na lid Časopis jeden při-

nesl též duchaplnou zprávu o

záplavě kobylek a doporučoval
všeliké kruté prostředky na zniče-

ní těchto nebezpečných živočichů

jež nejen s nenasytnou hltavostí

hubí listy ale hubí i blahobyt ce-

lé země Avšak takovéto potu-
telné články jsou přece jen vzá-

cností většina časopisů uveřujňu- -

je zcela vazně nejotřepanější a

nejnezajímavější věci aby naplni-

ly svoje sloupce Kuchyňské
předpisy a "historické" anekdoty
tvoří pomůcku pro časopisy od-

souzené k mlčení v době tak vý-

znamné Vydavatel časopisu 'Na-

cionál' posl Figueroa byl těchto

dnů zatčen poněvadž obcházel

preventivní censuru později však

opět propuštěn z vazby Figue-
roa prohlásil že kdyby bylo tře-

ba redigoval by svůj časopis i v

žaláři a pokračoval v boji proti
vládě Takovéto řízení Časopisu
z vězení nebylo by novinkou v hi-

storii žurnalistiky Nemluvě o

žurnalistech francouzských kteří
ve vězení St Pélagie požívají nej-vět- ší

volnosti redigoval již Daniel
Defré autor 'Rpbinsona Crusoe'

časopis "Review" jejž byl založil
roku 1704 po celou dobu svého

pobytu v londýnském vězení

Newgate a zde též napsal svoji
knihu "Collection of Casualities
and Disasters" Také četné knihy
byly sepsány ve vězeních Mimo
Severina Boetia jenž za vlády
Theodorichovy napsal v žaláři

svoji "Útěchu filosofie" možno
tu jmenovati anglického spisova-
tele Smolletta jenž napsal svoji
knihu "Sir Lancelot Gieaves"

když byl zavřen pro dluhy Cer- - --

ventas zosnoval v žaláři "kdež"

jest každé nepohodlí domovem ' a
kdež bydlí smutné zvuky všeho
druhu" postavu svého rytíře
smutné postavy dona Quijota de
la Manche a Torquato Tasso ve
Ferraře kdež meškal po dvě leta

napsal nejlepší ze svých "Dia

logů"
Jezero pod střechou nejnajdeme

tak snadno musili bychom podí-
vat se do Sibiře V jižní části té-

to země v tak zvané "Hladové

stepi jest jezero několik desjatin
veliké nad nímž klene se přiroze-
ná klenba z mnoha milionů třpy
tících se krystalů která patříme-l- i
na ni z dálky podobá se mo

hutné ploše sněhové Voda toho
to jezera jež neživí žádného tvo-

ra jest tak přesycena solí že nad
hladinou její vypařováním utvořil
se za dlouhá leta solný Škraloup
značné tlouštky Před několika

lety však podzemními převraty
klesla voda v jezeře o několik

stop pokrov však zůstal Pozo-

rovatelé přírodních krás navště-

vují toto jezero a na plochých
Člunech se plavíce (při Čemž ovšem
seděti nebo ležeti musí) pozorují
div tento aniž by se nebezpečí o- -

bávah

Jtetf okaz záškrtu
Cbraptivost u dítka jei nakloněno

jest zAíkrtn jest vidy jistým úkazem

počátku této nemoci Kdyi dílku ta
kovému dáte ihned CbamberlaiDa

Cough Bemedy k ožívání předejde ae
nemoci této Tak mnohá matka mají
cí dítky záškrtu náchylné udržuje
stále v domácnosti ivé láhev léka toho
a zachová Uk rodina svou před zá-

rmutkem Chamberluin' CnucU Be
medy jMt lék spolehlivý tříjemný k
nilviní a k dostání viecn lékárníka

tápadS za uejlepil uznaný JT1VIXUT

Omaha Brewing Ass'n Pivovar

vyrábí :±í£SC£ výtečný ležák

fedpucejte na

Jediný čeitWy rolnický caopl vo Spojených Státech

Předplatné s - - Ročně $1C4 Čech $150

uiov n Bmiciiiuni ouj mnuti Lcfliiunivc uti iirum iinniuupin liejnriVn nu
vUívila s yachtou svou Dueňou všechny hlavnější přístavy evropské
nyní vydala se na cestu do New Yorku

14tá a Marcy ulice

OMAHA NEBRASKA

IbLUHa zvláštní pozornost

"Hospodáře
99

dod4no na VaSÍ 8tanlcl P
DoDraya ZaDlacena m

dopravu Adresujte: 55

wmooa mim
Jal

reaji

Z New Yorku 7 Hamburku
do Hamburku: do New Yorku

135 00 34 00

133 00 31 60

hlaste se

nomsckóho Lloydu

nejrychlejší jízda přes
hod a 10 minut

ceny
'

Z Nrw Yorku Z BreuMb
du Břemen do New Yorku

!

STAVEBNÍ DŘIVÍ

li VClkOObChOlí Ceny Můžete koupit! stavební dříví tak laci- - gg
!_ ib míi hhwin(k a iilpiřti tnho viřtJek nro sebe Nenáležíme k Sfi
ííáln kombinaci Zaslets nám úcty za

UNION LUN REK CO

llambursko-Amc- r akciová paropl spol

Přeplavní

P parolodích expresních nejrychlejší jízda přes moře za 5 dní a 1 h

Po parolodích expressnfch
pravidelných
Union linie M30 '

Baltiniorské linie z B dtimore $33 00

dost aby se starostou a poslan-
cem panem Josefem Bartákem

zavedeno bylo líčení pro zločin dle

paragrafu 222 tr zákona (svádění

vojína k porušení služební-povin-nosti- )

Pan Barták následkem

uzavření sněmu zemského immu-nit- y

poslanecké nepožívá

Vlastenecký odkaz Ve vojenské
nemocnici vídeňské zemřel před
krátkou dobou c a k setník 84110

pěšího pluku pan Frant Matou-

šek odkázav větší čásť svého

jmění vlasteneckým účelům a si-

ce: 2000 zlatých české tělocvičné

jednotě ve Velkém Meziříčí a

kdyby jí nebylo úroky z těch pe-

něz ku podpoře chudého žactva

tamní národní školy Ústřední
Matici Školské V Praze 1000 zlat

Národním jednotám severočeské

a poŠumavské v Praze po 300 zl

Matiči školské v Brně 500 zlat a

českému spolku školskému "Ko-

menský" 500 zl V jeho poslední
vůli mimo jiné stojí: "Národ můj

český a drahocenná mluva mateř-

ská jež horoucně miluji v Životě

mém vždy mi byly nejdraŽší — je-

dinou mou útěchou a vzpruhou v

boji za existenci Nebylo mi lze

vždycky osvědčili se v ohledu

tom jak bych si byl přál i pro-mifit-

mi milí příbuzní že snad

na úkor Váš vlasteneckým povin-

nostem t pořízení tomto vyho-

vuji"

Výlrínosti vojáků Chebu Dne

31 m m došlo v Chebu dvakráte

ku vzrušujícím výtržnostem vojá-

ky způsobeným z nichž jedna
měla v zápětí usmrcení jistého

vojína' PH taneční zábavě došlo

k hádce mezi vojáky pěchoty a

zemské obrany a neshoda tato

měla krvavou dohru na ulici Zá-

vodčí Wiedt od 73 pěšího pluku

byl v průvodu jisté dívky a desát-

níka na cestě k domova napaden

Ohledně přeplavu

HAMBURG - AMERICAN LINE
ti Breaéway 25"íL5Íii Sew Trk I R W w BDloP U8ae 8trřt

I ťkleaca IIIÍnmIs

Paroplav Spol Sev -

Po parolodích expresních
moře za 5 dní 15

Přeplavní

Po parolodích expresních 135 00 13850

pravidelných 13300 93660

HLAVNÍ ÚŘADOVNA:
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HLAVNÍ JEDNATELÉ PBO ZÁPAD
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