
Pokrok Západu
Okradený krajský soud — Přine-

sli jsme v jednom z minulých čísel

zprávu Že z úřadních místností

krajského soudu v Novém Jičíně
ukradena byla těžká Železná po-

kladna a to za okolností nanejvýš

Z ČESKÝCH VUSTl

Umrtl — V Moskvě zemřela

dne 37 prosince paní Anna La li-

bová vdova po dávno již zesnu-

lém slavném českém houslistovi

Dra PETRA HOBOKO
posiluje a pravldluje přirozené

když se zapomíná nejšlědfejšL
když opravdu miluje nej věrnější
když ovdoví a nejdivnější kdyl
mlčí

Horko v pekle — V jisté své
knize popisuje farář dr Keller s
Gottenheimu v Němcích horko

pekle následovně: "Horko v roz-

žhavených horách jest tak veliké

lenivé neb chorobní ěetné i

cedulky krve
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Lee-Glass-Andre-

esen Hardware Co
— prodávají va velkém 1 —

Tlačené vyrálené a lakovand plechové náeiaf--Cfnova- ii plech
teleany' plech a kovow! íboíí— Ostnatý drát hřebíky nožířské
aboíí bicykly střelné Zbraně náboje a aportovaké zboží

nanejvýš surovým způsobem Vy
šetření celého udání přivedlo oa

jevo zajímavé okolnosti které

úplně potvrdily Dcera

byla manželkou argentin-

ského konsula Roberta Langeho

který před 8 lety zemřel V roce

jeho úmrtí koupila si vdova v kra-

jině Possada Herrara blíže Bue-

nos Ayrů malé černošské děvčát-

ko načež se odstěhovala do Evro-

py Později zanechala malou

povyrostlou černošku u Pipeso-výc- h

a odebrala se prý do Švýcar-

ska kam Pipesovi nevědí Li-

stin kterými by se totožnost malé

černošky dala dokázat nemají Pi-

pesovi žádných Pod chladným

českým nebem by se bylo malému

děvčeti nevedlo tak zle jako se ji

vedlo u chladných srdcí její "pá-

nů" Jako otrok byla koupena

jako s otrokem s ní tedy zacháze-

li Ačkoliv jest jí teprve devět let

musila dle svědectví domácích lidí

konati ty nejtěžší práce které by
stěží i silná služka zastala Spáti
musila na studených dláždičkách

v koupelně neb na záchodě A k

tomu ku všemu rrísto pořádného

jídla a pochvalného slova dostáva-

lo se jí jen štulců pohlavků a na

dávek Že o školu ani nezavadila

a že o duševní její vzdělání nepe-

čoval nikdo rozumí se samo se-

bou Před dvěma týdny byla malá

otrokyně tak ztýrána že utekla do

bytu k paní Filipičové vdově po

továrníku a ji úpěnlivě prosila

aby ji neposílala zpět že zpátky
už k svým "pánům" nepůjde Vy-

pravování malé otrokyně a zubo-

žený její zevnějšek byly příčinou
že věc udána policii která učinila

o celém případu oznámení státní-

mu návladnictví jež zavedlo roz-

sáhlé vyšetřování Děvče neumí

čisti ani psáti avšak jest na svůj

I2IOI223 Harney ulice

"králi houslistů" Ferdinandovi

Laubovi posléz proíessoru na

konservatoři v Moskvě proíesnor-k-a

zpěvu na téže konservatoři a

tchýně nynějiíbo proíessora houslí
na moskevské konservatoři pana
Jana Hřímalého Zesnulá paní

byla v mladých letech krasavice v

Praze velmi slavená vynikala ne

obyčejným vzděláním duchem a

společenským brusem pro kteréž-

to vlastnosti na Rusi do nejvyS
sícb společenských kruhů volána

bývala a v kruzích těchto četné

přítelkyně měla VSak nejenom
duchem také' výbornými vlast-

nostmi srdce vynikala zesnulá pa-

ní jejíž dam býval — v dobách

vysokých hudebních saison mos-

kevských — střediskem hudebních

celebrit celé Evropy Rubinštej-nov- é

Wieniawřtí Davidov He-

ctor Berlioz Dreyfusz Antonín

Dooř Coosmann a jiní a jiní hu-

dební velikáni té doby jakož i

vynikající učenci a politikové ruští

bývali hosty v Laubových saló-

nech jejichž chloubou zesnulá

paní byla Paní Anna Laubová

vystupovala v letech šedesátých v

Praze v Berlíně ve Vídni v Pe-

trohradě atd také jako koncertní

pěvkyně vždy ovšem toliko na

pozvaní aneb v koncertech svého

manžela Byla dcerou někdejšího
knížecího fuerstenberského hospo-
dářského ředitele pana Františka
Mareše a narodila se v Nové Huti
u Berouna v prosinci roku 1834

Hudební skladatel pan Váša Laub

jest její syn paní Isabella Hřímá-l- á

její dcera

Nový obrat Uprkův — Malíř
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plemen taínivýcb
í djfui me peulce na dobytek k liro — Chceme tenkým rolnikňm dokáia'1

to pro ně mateme v kterémkoli ohnu jmenovaných trna uftííml Nejiepií do-ruíe-

všech limit hanki am-- se obmfte ohledni null spolehlivosti oa pokladní-
ka banky v Ord Nebr Vincence Kukefte dtxai8

pro zloděje nepříznivých Zloději
kteří příruční pokladnu tamního

krajského soudu ukradli jsou už

za mřížemi Hned jakmile krá
dež byla objevena bylo nade vší

pochybnost jisto že musel ji pro-
vést! někdo známý dobře v kan

celářských místnostech Podezřeni

padlo okamžitě na propuštěného
trestance Josefa Lupíka z Fren
štátu pod Radhoštěm Ten vyšel
dne 8 prosince z vězení a byl po
dobu svého uvěznění zaměstnán v

soudní litografii mohl 6e tak vol

něji po budově pohybovati a tu
díž obeznámil se i s místnostmi

Byla ihned u něho jakož i u jeho
dvou bratrů provedena domovní

prohlídka Během této nalezeny
u jednoho z bratrů různé jiné vě

ci které byly současně s poklad-
nou z kanceláře odcizeny: jako
brejle patřící přednostovi kance
láře Dobiášovi úřadní blůza a

pod Následkem toho byli všichni
tři bratří zatčeni

Pro urdlku niboitnstvt odsouzen

byl krajským soudem v Olomouci

přerovský obchodoík s kořalkou
Gruenwald k dvouměsíčnímu po
sty zostřenému Žaláři Věc tato

datuje se z pohnutých dnů říjno- -

nových

Hrdinský íin ulitele — Z Polské

Ostravy se oznamuje: - Ve středu
dne 10 m m odpoledne když
vycházely dětí ze Školy "na Bara- -

novď a byly právě tři třídy na
chodníku celkem přes a 00 dětí

uháněly po chodníku splašené ko-

ně bez pacholka Scházelo ještě
několik okamžiků a několik dítek
kdež ne zabito tak jistě by bylo
zmrzačeno Avšak učitel p Josef

Lhotský svou duchapřítomností
zabránil tomuto neštěstí Vida
blížící se nebezpečí předběhl děti

vyskočil proti koním a chopil je
za uzdu Koně jej 6Íce povalily
avšak on již uzdy nepustil a tak-

to je zastavil Tím odvrátil ne-

štěstí od malých dítek odnesl si

při tom však sám několik modřin
a odřenin Takto vydal život svůj
v šanc pro ochranu sobě svěře-

ných dítek Zajisté krásná ctnost
učitele

Jak to dnes chodi v Rakousku —

V pondělí: Ministerstva pád —

V úterý: Nové jmenovat —

Ve středu: Všechno daří se! —

Ve - čtvrtek: Opět demisse! —

V pátek: Nová vláda zas —

V sobotu: Lid zaplatí ten "špas"
Smetanův "Dalibor" byl v těch-

to dnech ponejprv proveden na

jevišti carské opery v Petrohradě
a sice s úspěchem skvělým jak
telegrafovali do Prahy naši kraja-
né kap Nápravník inspektor car-

ských orkestrú Kučera a vrchní
režisér Paleček Dvě čísla musela

být opakována

ZAJÍMAVOSTI

Zimní spánek lidi — Francouz-

ský lidumil A Joux chtěl rozlušti-t- i

sociální otázku tím způsobem
že chudí lidé měli by býti hypooti- -

sováni při čemž teplo tělesné lze

lépe udržeti a za palivo netřeba

vydati mnoho peněz Tato zimní
část sociální otázky jest již dávno
rozřešena v gubernii pskovské na

jih od Petrohradu Dle statisti-

ckého úřadu této gubernie jsou v

této končině velmi špatné žně pra
vidlem Otcové aby zabránili
všeobecnému vypuknutí hladu ne-

chávají Členy své rodiny pfespati
celou zimu "Na sklonku podzim-
ku když potravy se již nedostává

počíná Čtyř až pčtiměsíční zimní

spánek Lidé uléhají kolem ka-

men a spí a špí Jednou za den
snědí Kousek tvrdého již na pod-

zim upečeného chleba napijí se

vody a uléhají opět Střídavě

vstávají aby přiložili do kamen
Toto stálé tělesné a duševní ztu-

pění nebudí v nich Žádost po sil-

nější stravě Tak přespí celou zi-

mu Učenci zabývají se již tímto
sociálním zimním spánkem a chtě

jí vyzkoumati zda puls těchto lidí

bije stále tak slabě jako u zvířat

Jaká je ienat—Žena je nejsvúd- -

nější když spí nejhroznějŠÍ když
žárlí nejupfímnější když líbá

nejdokonalejší když slzí nejpo-koroěj-

když o něco prosí nej

veselejší když kolíbá nejzarytčjŠÍ
když vzdoruje nejnevinnější když
podvádí nejpeČlivější když se

strojí nejfádnejší když filosofu-

je nejostražitějšf když Špehuje
nejčilejší když koketuje nejkru-tějš- í

když ignoruje nejmilosti-vějš- f

když odpouští nejvýmluv-nějš- í

kdyi něco tají nejslabší

že rozpouští zem 1 kamení rozpu-
štěná láva spaluje pak zdi věže
nábřeží které namanou se jí do

cesty a teplota v ní udržuje se tak
dlouho že i po půl roce možno na
ní zapáliti dřevo Takové tepla
jest v pekle kam přijdou všichni
zatraceni plane tam oheB který
mučí duši i tělo aniž by tělo (pá-
lil strávil neb zničil " Tt nte
darebácký nesmysl propustila cen-su- ra

světská i církevní Nevíme
zda byl pan farář Keller na exkur-
si v pekle ale byl-l- i tedy by lépe
udělal kdyby na místě aby pe-

kelným ohněm strašil nestále du-

šičky raději přemýšlel jak by se

týž dal využitkovati — zná-l- i jeho
moc a sílu — k nějaké moderní
industrii Tím by se nejlépe po-

mstil na Rotscbildovi jenž — jak
pan farář ví — je majitelem vel

kých uhelných dolů

Stárky v roku iSpS— Dělnickým
statistickým úřadem v c k mini-

sterstvu orby sdělaná a nákladem
Alfreda Hoeldera ve Vídni vydáni
publikace o stávkách v roce 1898

podává poprvé obraz veškerého
stávkového hnutí v Rakousku Dle
úřadních údajů bylo v roce 1898
celkem 255 stávek kterýtri bylo
885 závodů se 66251 dělníky po-

stiženo Z těchto dělníků stávko-

valo jich 39658 t j 59-8- 6 pro-

cent nuceně musilo zaháleti 58

dělníků Ze stávkujících
vstoupilo opět 37316 do práce
1284 bylo propuštěno a 1044 opu-

stilo závody dobrovolně Posu-zuieme- -li

dle jednotlivých suráv- -

nich obvodů tedy stoji Cechy co
do stávek na prvém místě neb
tam bylo 90 stávek s 19328 stáv-

kujícími dělníky kdežto v Dolních

Rakousích bylo pouze 69 6távek

se 4435 stávkáři U porovnáni t
rokem 1897 jeví se stoupání jak
stávek tak postižených závodů a

stávkujících dělníků neb v roce

1897 bylo 246 stávek ve 851 zá-

vodech s 38467 stávkujícími děl-

níky Nejvíce stávek vykazuje hor-

nictví a sice 29 průmysl kameni-

cký hliněný a sklářský 27 zpra-

cování kovů 26 průmysl dřevařský
a řezbářský 28 průmysl textilní
28 a stavitelství 49 Čo do úspě-
chu končilo 48 případů t j 18-8- 2

procent s plným úspěchem
105 t j- - 41 '18 proc s částečným

úspěchem 102 t j- - 40 procent
bez úspěchu Za výbojné lze

150 stávek a 64 za

kdežto povaha ostatních
v tomto ohledu nedala se zjisti ti

Podnětem ku stávce byla v nejví-
ce případech nespokojenost se

mzdou a vyvolala 124 stávek ne-

spokojenost s pracovní dobou 54
stávek propuštění dělníků 23 stá-

vek snížení mzdy 33 a neoblíbe-no-st

představených 21 stávek Ze

stávkujících dělníků bylo 32094
mužských a 7564 ženských Hor-

nictví jakož i průmyslu ušlo v c
1898 stávkami kolem 300 000 pra-
covních dnů dělníkům výdělku
okrouhle 500000 zl
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Paroplav Spol
Sev-namsck- éiio Lloydu

Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes

moře za 5 dní 15 hod a 10 minut

Přeplavní ceny

krásného viaduktu jenž Dnoutl se bude

jeho bude ze železa a granitu Viadukt

věk velmi chytré a rozumné Miu

ví španělsky německy a česky

Nelidská macecha — V posled
ní době nuceny jsou časopisy ča

stčji zabývati se afférami v nichž
hlavní úlohu hraje nelidská matka
macecha neb pčstounka a týrané
dítě Našim čtenářům tkví zajistě
dosud v Živé paměti případ Hum
mlové a Kačerové veVídni
nejnecitelnější srdce zachvíti se

musí nad útrapami nebohých ne

vinných robátek Podobný pří
pad jenž nezadá si pranic co do
krutoiti s jmenovanými afférami

objeven byl v Brně V Koffillero- -

vě ulici v Bílkově domě bydli jistá
žena která s bezpříkladnou suro
vostí týrala již delší dobu svou 1 1

roků starou dcerku Nebohé děv-

če bylo každodenně bito a týráno
všelikým způsobem nelidskou ma-

cechou až konečně odhodlali se

nájemníci zmíněného domu upo-zorni-
ti

na uvedený nešvar měst
skou policii která odebrala se

okamžitě do naznačeného bytu V

bytě nalezena byla žena ve spo-
lečnosti četných prašivých koček
s kterými se láskala je chovala v

peřince jak malé děti a nejpečlivě-
ji ošetřovala Její nevlastní dcerka
ležela ztýrána v koutě na holé
zemi Dítě odvedeno bylo policií
a podrobeno pak lékařské prohlíd-
ce načež proti maceše zavedeno

bylo tres ní vyšetřování

Oslava Afuchová — Slavný kra-

jan náš Alíons Mucha jenž ku

světové výstavě pařížské pracuje
na velkolepém cyklu obrazů "Ot-
čenáše" jirenován byl při po-

slední valné hromadě "čtenář-
ského spolku" v Ivančicích čest-

ným Členem spolku o čemž byl
zpraven dopisem

lém světe

Úprka dokončil dva obrazy pro
Paříž a sice lanžhotské tanečníky
a hroznolhotské děvče v máku

Pracuje na obrazu lanhožtské ho

dy a započal nový větších rozmě-

rů: Slováci ctitelé mariánští

Smetanův pomník — Smetanovy

sady — První důstojný pomník
mistru Smetanovi postaví v době
velice blízké hudební spolek "Da-

libor" v Hořicích - Pomník bude

státi ve zvláštní zahradě t zv
sadech Smetanových K účelu
tomu jest již pole ve výměře 4 a

půl korce v bezprostřední blízko-
sti města a v nejlepŠÍ poloze na

úpatí historického vrchu svatého
Gotthardu připraveno a příštím
jarem hodlá spolek se zakládáním
sadů započíti

český vojín dtinetké legie v Saidř
v Alžíru obrátil se na svého pří-

tele v Praze na Královských Vi-

nohradech s prosbou aby požádal
Českou veřejnost o datování a za-

slání knih zejména mluvnice a

slovníka jazyka ruského kterých
si v Alžíru koupiti nemůže

Mladiiká otrokynl — v Praze —

Téměř neuvěřitelný případ obje-

ven byl v těchto dnech na Vino-

hradech historie upomínající na

doby otroctví prováděného na u- -

bohých černoších civilisovanými
Evropany A historie právě ob

jevená jest tím neuvěřitelnější že

se neodehrála v některém "tem
ném" díle světa nýl-r-

ž na Vino-

hradech nejlepMm to přemístí
matičky Prahy Na vinohradském
komisařství učiněno bylo oznáme-

ní že u Morice Pipea 7oletého
soukromníka na Vinohradech na
lézá se černošské dítě které prý
bylo jako otrok koupeno kte

rým prý ae v domácnosti nakládá

Po parolodích expressnlcb s New Yorku do Břemen $3300

" " " 300pravidelných Z

" ♦
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HAMBURSRO-AMERICK- A LINIE

Nejvétáí paroplavební upoicčnost na svété

SpoleCnost tato udržuje celý rok pravidelné spojení s Evropou

dvouíroubovými loděmi Nejrychlejší jízda z New Yorku do Hambur-k- u

Lodě odjíždějí ve ítvrtek a v sobotu

namhonko-Amerlrk- á Lnl Jet nejatarfl Nřmecká Trans-AtMntlck- á

Bih řnott a vlaatní 147 lodi majírícb dbrnu inoíno-- t 4ÍS767 lim 78 a

Uchio Jaou veliké námořní paro ky Mbrnn1fr(24dvonrobovyrb panld( které kn

nobodii reato jících tvl aHnr Janu Takovv poéet parolodi nevlattai iadoá

jiná plel0u Ohledné přeplavu a cen obrafta ae na
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