
POKKOK ZÁPADU
Čet hb li h na Moravě aby rovněZ ČBKYCII VLASTÍ kfrý 1 přMiiíuíku rodiny imisi odmítla a aby llausmanitnvl mi království vlastí a národů jku
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a iloiiWát)fe nebytnost levi-

te oslavy centralistická domlou

vají Němcům v Četbách a na Mo-

ravě aby nespojovali osudu svého

s mrtvolou centralisme nýbrí
si nás v čas pfistou ním

na myšlénku českého státu (ede- -
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řtvriho patřit íi dhiíbit nlilvoff
Mocný daleko l)tiflný vkftk
vydral v tu íťasiníkii t hřilU

Obyvatelé domti % UUnhm nho
thm ifílfiinným pfikvniilí ihnei

n4 nádvoff Uf tHÍťstníkii ne

bylo již poínoi
i smrt následovala

po pádu okamilé
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V ÍVí jenž na sié svř to- -

vé trsté pouze na několik dní do

Prahy zavítal opustil jíž opit
Prahu ubíraje se do severní Arm

riky a Mexika by dokonril taní
své porovnavaif studie Kořist

jefio sbrittelská fpúvodnf snímky
fotografické přírodniny pfedmřty
thnourafu ké a uriiřh cké) zatím
en částečné došla do Prahy
Koncem roku neb v lednu vrátí
se k víceletému pobytu do Prahy
aby bohatých zkušeností svých
zužitkoval jednak ku veřejní ni
řeilnáŠkárn po vší vlasti česko

slovenské jednak času nabyl ku

sepsání cestopisu k nČniiiž má

ohotovČ bohatý materiál

Vomsla tamtlnulho miltnte X

obci Ostrove 11 Žďáru na MoravČ
zamiloval se 2 2letý Cyril Havelka
do tamní aodeté svobodné Švadle-

ny Karoliny Filipovy a chtčl mer-

momocí aby se stala jeho man
želkou Jelikož Havelka je vše-

obecni znám jako ničema který
nemňže obživili ani sebe tím mé-

ně pak ženu uznala vyvolená jeho
za nejmoudřejší dáti mu maka- -

vym spusobem na srozuměnou

aby ji svou láskou neobtěžoval a

ohlédl se po nčjaké jiné holce
která by mu povahou byla rovna
To ovšem horkokrevného milence
tou mčrou popudilo že přísahal
Filipové krvavou pomstu a tu
také dne 31 května hrozným způ-
sobem uskutečnil KdyŽ totiž
jmenovaného dne ráno odešli ro-

diče Filipové na pole a ona za-

stala sama doma vedral se do je-

jího příbytku a zasypal ji spou-
stou nejtrpčích výčitek a nadávek
zasadil jí posléze ostrým dlátem

13 niuuoKycn ran uo hlavy llneU
po prvních ranách klesla ubohá
dívka krví zbrocena k zemi a za-

stala na místě mrtva Vrah byl
však ještě téhož dne dopaden a
dodán do vazby

Smrt následkem opaření Franti-

ška Forejtová žena dělníka v Nu-

slích přinesla dne 3 června do
nemocnice svého synka poltřetího
roku starého který byl na hlavě a
v obličeji velmi nebezpečně opa-
řen Sousedka její Jenčíková

poslala téhož dne šestiletou dce-

rušku Forejtové do protějšího do-

mu v Nuslích pro polévku Děv-

čátko vzalo sebou mladšího svého
bratra který nešťastnou náhodou

doprovození toto zaplatil životem
Na zpáteční cestě totiž chlapec si

poskočil vrazil hlavou do hrnku
fjehoŽ dno se vyrazilo a vřelý ob
sah rozlil se mu po hlavě a v

obličeji Hošík ačkoliv se mu
dostalo náležitého ošetření lékař-

ského druhého dne skonal

Zastřelil se % nesTastné lásky Píše
se z Ďáblic: Před nedávnem při-

jala pí Kusová majitelka statku
ve zdejší obcí a sličná vdova do
služeb hospodářských aSletého

příručího hospodářského Ladisla-

va Hausmanna z Vrbna u Mělní-
ka Hausmann při vykonávání
služebních povinností svých nalezl
dosti času aby obdivovati sc
mohl sličné vdově jíž konečně
oznámil že zahořel k ní láskou a
že pokládal by za největší štěstí
ve svém životě kdyby ji pojmouti
mohl za manželku Zámožná
statkářka však nabídku tuto hrdě

lostu lápbtky t Mrtvy vypudila
neodkladné odj M ilo FriMiliíko

vyt ft Mní Zlponiá odpoví ď a

Midné pni
í n 1 ní satk4fky do

hnalo llaiisinuriiia k otifalstvf
Ve čtvrtek dne j řcfvna véer
v bytu svém usmrtil se ranou t
revolveru N stole zaiinbil ié

kolik lisfi: latýth na hotovostí a

dopis v klrim sdélil Je oilmíla-v-

oilpovčiT stalkáfky vtiskla mu

si vražeddoii il-raf- t do ruky

1'ranti'ka Hejkalova j1U t Ifo
stotiníc ti Selčan při'U v riedi li

ilneo ífivni na komisarsivl lio

fejíího Nového Inésta pražského
ve Stéoínské uliti učinila tam

pfinánf Že dne 31 kvčttia usmr
tila vé děcko Ile donání své'
ho povila Hejkalova dne to listo

padu m ř ve voferliu Uevc átko
jemuž pří křtu dáno bylo jméno
Kažena S děckem na rukou ne
mohla služka nikde zaměstnání
nalézti a octla se následkem toho
ti veliké bídě Tu konečně ji na- -

adlo že y se mohla děcka zba- -

viti bez něho že by zaměstnání
Ště ilostala Černou myšlénku

tuto také dne 31 května uskuteč
nila a obcí Turskc m v polích
malou svoji Koženku zaškrcením
o Život připravila a pak mrtvolu
jí pod stromem zahrabala Mat

ka vražednice hledala potom sluŽ- -

111 nešťastnou náhodou však ji
nikdo nechtěl ani pod střechu

íijmouti Hejkalova výčitkami
svědomí svého konečně donucena
yla dobrovolně odevzdali se do
rukou pozemské spravedlnosti
Služka pli výslechu svém ctopo- -

Irobna vylíčila zločin kterého se

opustila a přesně označila ono
místo kde mrtvolu nemluvněti'
zahrabala

Myšlenka federace v Rakousku
na postupu!

L Nánxlnirii Listů

"Dlouho bývá pravdě státi za

raty a přec se jednou dotluče!"
- utěšuje nás netoliko staré pří
sloví lidu slovanského ale i řada

zjevů skutečnosti přítomné vůkol
nás: Fjhle proč napíná koterie

německých hegemonů bez rozdílů

vyznání dnes veškeru sílu své
ášně k takovému excessu zuřivo
sti a zběsilosti Sílené ? I Pouze
snad k vůli těm dvěma nařízením

jazykovým jimiž ministerstvo Ba-deno-

neučinilo vskutku nic ví-

ce než toliko co druhdy sami ti
vůdcové centralističtí jako I Ierbst

Schmeykal Kuss Promber a Fux
uznávali za nezbytné: aby totiž

kdysi veřejní uřadníci v zemích

českých byli mocní obou zemských
jazyků? Nikoli to není jedna a

pouhá příčina toho paroxysmu:
ale pánové větří žc odbila a vy-

pršela hodina jejich hříšné tyra-
nie jejich nezřízeného nadpráví a

despotického samopanství nad ná
mi Cechy a Slovany v soustátí
habsburském a že čas přivádí ne-

odvratným nezadržitelným proce-
sem kulturním národohospodář-
ským ku vítězství tak dlouho šla- -

za vra- -

ty" mrznoucí pravdu "i„tn
vá nařízení pro Čechy a Moravu"
— zuří resoluce německých naci
onálů a ccntralistů dne 7 června
v Urně přijatá — "jeví se býti
zřejmě jako počátek odpoutání
obou těck zemí od jednotného
svazku státního a tím jako rozklad
našeho státního celku

"Tím přivádějí se tři millíony
Němců Českých a moravských
proti pětí millionům Čechův clo—

menšiny a vydávají se v Šanc zná
mé zlovůli této většiny a její ná
sledkům"

Klassičtějí věru nemohla se již
ani celá ta lichost slabost a špat
nost německé věci a německo-centralistic-ké

posice odhalili než
vlastními těmito slovy jejich před- -

bojníkňv
Tím tedy — že nařizuje vláda

svým c k úřadům a soudům v

liiřilí jazyka feského jako ně

inetkého tím fflffiiftjf se V f f

hovili obě ty i mě t jednotného
svazku ítitiíího tím počin 1 se de

komponovat Kukousko a při viď'
ji se j iiiilliony N7tii ň do nu n

Šíny proti 3 millionrim ( et hn! Co

tím pánové ionIÍ } niihtěj
mílí jiného Kakousk ♦ t ) zuřivé

němčíi (ho než Kakouka klré
by Šlapalo rovné právo# své viliké

vřlíiiiy národů Movarik)i i m ž

Kakouska které by věčně 3 mdli
onu (rtlin v iiwh MaroMavtie

koruny české přivádí lo ib Mm iiíi

ny proti 3 (milionům NVinců zdej
íd li Takové monstrum křivdy

íidby a podlého násilí Jádají ti

t hrablí "svobodomyslní" Nitmi
od dynastie a vlád rakouských
I nto kouši k má dokáati vlád
k vrtli ním nikoliv v Hlmobiiísiii

kém alébrž v ústavním Kakousku

aby 3 millíony Nčtucú vážily viti
než 5 milliouů Če chů aby lato
přirozená Mlná většina obyvatel
stva zůstala otrokem niimcké

menšiny
Avšak pánové cílí a včřl ži

nesmyslu tomu je odpíváno a od
zvoněno Že pravda si klestí tli
nit ntirní sílou dráhu ku svému
vítězství i v toni německými sruby
tak zataráseném Kakousku a to je
iřivádí o rozum proto tak zuří a

ádí jako kdysi oni jiho američtí
otrokáři kdyŽ postihovali že do- -

1a jejnh sveřepého nelidského
anstvf vypršela a že po sarda- -

napalském tom přepychu vydírač- -

ských "baronů Jihu" jest na vždy
veia lyz pripau mamě zile

Ještě poslední pokus hraběte Pa- -

dena o pokojné vyrovnání sporu
Ještě po všech těch infámiích

kterými ho němečtí zuřivci zasy-

pali a dále zasypávají vychází jim
s bílým praporem vyjednávání a s

palmou smíru vstříc Chce svo-

lali do Vídně konference důvěrní-
ků německých a Českých abychom
se za prostřednictví vlády my Če-

chové a Němci moŽno-- li nějak
dohodli a dorozuměli Ale vše-

chen svět je předem jist a přesvěd
čen Že vyjednávání to pro nesmiř- -

nost německých pretensí se rozbi

je rsuže co potom r nastaveni
prosincovky? Oktrojování nové

jiné ústavy? K tomu odpovídá
hrabě Badeni: "Ne toho já ne-

učiním ale zdali toho neučiní mi

nisterstvo jež po mně přijde
nevím"
"U nás" (v Kakousku) píše se

pruské ' ' K reuz --Zei t un g"— ' 'jed n á
se dnes o to: Kdo má tu panovat:
zda koruna jednající ve shodě s
většinou parlamentu aneb koali-

ce parlamentárních menšin které
si počínají dle logiky nezfalšova-

ného jakobinismu: — takto po-

stavena jest otázka již také zod-

pověděna Netjeba tu hned my-

slili na státní převrat Já jsem

aspoň přesvědčen Že z nynějších
ministrů ani jediný na nějaké za-

stavení ústavy a t p nemyslí
avšak ministerstvo Dadenovo není
věčné a kdyby následkem další-h- o

obstrukčního_ vzdoru Němců

jiní mužové přišli ku veslu pak
nejsem již tak přesvědčen Že bu-

dou mužové ti rovněž tak smýšlet
jako nynější správcové moci stát-
ní Projevy "Vaterlandu" pro-

zrazují zcela zřetelně že činitelé
na nejkrajnějším křídle strany
konservativně-federálistic- ké jsou
odhodláni jiti po případě velmi

daleko Jedno zdá se mi býti
jisto státu samého nevypáČÍ

z veřejí — však spí-

še mohlo by se jim to podařiti s

ústavou prosincovou" —

Zajisté daleko pokročily věci

když po létech i v útrobách ch

našich schwarzenber-skýc- h

feudálň- - raší konečně opět
česká státoprávní federalistická
míza

Avšak ještě cennějším ba dů-

ležitějším momentem jest že dnes
Poláci haličtí opět tak rozhodně

s takým zápalem vroucím hlásí se
ku myšlénce íederativní ku my-

šlénce samostatnosti historických

AW iiiflnt fvhfmf nu českém
Vřflkové fifoíif rok j českým
krajinám roklin n blahých událo
MÍ Jar lakofka 'řn samé d Šlé

ini n míly n4 j řj sklonku
dostavila f náhlými parny jn
rad liv luft h pohrom kl té J
fr slihly JT ik' hr rolníka betobn
tlosf pf

_

ftA-- navtl vovartho poutě
I é t j t r

rjr mi vr
iff Čníc h drn ( li udily se mnohé

lmlnf pohromy na českém vin
fcově předi v tím v jihozápadních
Četbách Pod robin j

' ú h ri v
posud n rg ám I řilramsk)i s

pf-
- N I! V md'h dne f

června strhli ukrutná houfe

lijákem irvajítím t - i r Iři hodiny
nad křapnou příbramskou V poříčí
řeky Litavky Litavka jitidy po
~ - m I

ifim m patrny stala v in za

krátkou nin zuřivým živlem ni-

číc ímma) tky chudých občanů na

padrť Pozemky ohcf Pohntína
Kozíťína Vysoké Pece fazce
Orlova Březových Hor 1 'oll tf

Trhových Du"ník Bradkovic Pa- -

k Čeňkova Jinrr K jkovic a

až k Berounu staly mí

rozkácmého živlu vodního Není

pamětníka lak rychlého a vysoké-
ho rozvodnění Bohužt I

nebylo
také postaráno odnikud aby se

olicíin níže položeným včas zprá-v- y

o hrozí i živi lni katastrofě do-vtal- o

Okamžitá pomoc je nutná

jelikož stiženi jsou na většině ob-

čané nezámožní jichž pozemky
po léta trpí zkaženou vodou z hutí

příbramských — Stojní-
- neblahé

zprávy docházejí od se viru z Či-

sté H Nové Paky odkudž se píše:
"OIk-- na5e před čtrnácti dny
třžce postižená průtrží mračen

utrpěla v nedéli ojít velmi znač-

nou pohromu a sice krupobitím i

silným lijákem V téže témčř
dobč jako 23 kvřtna po poledni
— sbíraly se černé mraky nad
Krkonoši a hnány jsouce včtrem

východním zastínily celý obzor
na západř Po nedlouhé dobí
obrátil se pojednou vítr na jih a

mraky seskupeny v černou hrozi-

vou stčnu octly se nad naSí obcí

Prudký liják a kroupy spustily se
na dždinu i na role před 14 dny
spustošené A sice byla opčtnč
postižena dolejší část Čisté počí-

najíc statkem pana Štilce kolem
něhož hučí dnes opčt proudy kal-

ných vod koryty před 14 dny
utvořenými V krátké dobč bylo
roztlučeno obilí pohromou přede-
šlou uSetřené Kroupy zvící oře-

chu zpřeráŽely v pravém smyslu
slova stébla obilí jež leží jakoby

pokoseno Co nezničila průtrž
před 14 dny — to zničeno dnes
Co práce potu stálo rolníky než

příkré stránč sdčlali tak aby vy-

nutili na skoupé půdČ skrovnou
žeň! Veškerá námaha nebyla
tedy nic platná a výsledek k lo-

potné práce zničen v málo oka-

mžicích Úroda potlučena prsť
namnoze odnesena — kam příštč
rozhodili sírnč? Naše podkrko-
nošské dčdiny jsou vesmčs chudý
a jest včru třeba by šťastnější
obyvatelé společné naší vlasti při-

spěli stí všech sil krutč postiže-

ným našim horalům"

Náhlý skon bývalého Ukaře Tra-

gická událost přihodila sc dne 8

června v Řeznické ulici na hořej-íš- m

Novém mčstč pražském Pan
MUDr Leopold Vach který již
po delší dobu stížen byl vážnou
chorobou nervu spadl s okna

bytu svého ve Čtvrtém patře uve
deného domu na dlážděné nádvoří
a utrpčl tak těžkých poranční že

v okamžiku skonal Pan dr Vach

bývalý lékař Národního divadla
assistent a sekundární lékař ve

všeobecné nemocnici a bývalý pro
tektor dětské nemocnice císaře
Františka Josefa trpči již dlou
hou dobou nervosou a tčžkomysl
ností v poslední dobč pak k cho

robě té přidružila se fixní idea že

pozbude rozumu V minulých
ďnech nervosa dostupovala takové

výše že u lože jeho neustále nč- -

ratívnf ri orariisaie Kakouk
Vsak m jajfmavéjšfm j st Že i v

IJhrái h naUa se strana maďarská

ktM v zájmu IMur přimlouvá se

za konsolidování rozháraných ne

udržiii litých pomčrů Cislajtaní'1
obětováním kozla ccnlralisaci

germánské

Apponyúv orgán "Sudapestř
Tagblat" napsal dne 7 t m do-

slova: "Vtšktíí rozvážní politi-

kové Kakonska dospěli ku pozná-

ni že staré formy (centralistického
zřízení) 111 dostačují více požadav
kům dutha časového a že tudá se

provést politika národního smíru

a společenské reformy v rámci

ústavy prosincové z roku 1867

Kakousko potřebuje nové ustavy
která by svézákonnosti zemí a

rovnému právu národů dopřávala
volnosti Kakousko musí

znovu zašiti nadějnou setbu diplo-

mu říjnového kterou únorový pa
tent (Schnu rlingův) a prosincovka
tak rychle zničily Slovem jediné

výthodiště z labyrintu jest cesta

ku federalismu Nastoupí nynější
rakouské ministerstvo odhodlaně
a poctivě tuto cestu? Až dosud

zůstal hr Padi-n- i na tuto otázku

odpověď dlužen"
A dva dni na to musí opět

vídenský
německo-centralistick- ý

Szepsův "Tagblatt" zakřikovat

iramarbasujícího vůdce německých
centralistň dra Cirossa že tento
na sjezdu brněnském troufal si

ironésti směšnou německou hroz- -

)ii:
' 'Žádný rozpočet žádné vy- -

rovnání s Uhry žádné povolení
daní žádné povolení rekrutů!" —

'Toto by si snad přece ani sám

Schoenercr netroufal!" volá orgán
Szepsův trnoucí nad tímto zšíle- -

ním německých levičákův kteří si

takovýmito excessy jen sami kopou
irob do něhož již jednou podob
nou ztrestcnostl se samochtíce
svrhli — roku 1878 totiž když s

zježili proti armádě

"Jest v monarchických státech

jistá mez" — napomíná je — "za
kterouž nesmí se žádná opposíce
odváŽiti" Tou mezí jest odepření
státu prostředků k jeho obraně

"Tagblatt" vyzývá komilitony
Grossovy aby toto nesmyslné jeho
slovo okamžitě zapřeli a odvolali
sice prý to může celá ňstavácko-německ- á

strana odpykat zlou ško-

dou a těžkou pohromou
Pravda která tak dlouho stála

v Kakousku za vraty se prostě
dostává ku předu Sama slepota
vášně německých zuřiveň jí je ote-

vírá Ještě zápasí mezi nimi ale

již není pochybnosti že se prode-
re Centrální vídenský parlament
propadá obstrukci — stává sc ne-

možným — sněmové zemští při-

jdou a musí přijdi ku své váze a
s nimi myšlenka autonomie my-

šlenka federace rakouské

Osvěžující vánek v horkých let-

ních dnech jest velmi vítaným
často však přináší s sebou prudké
neuralgické bolesti Proti těmto
není lepšího prostředku nad Olej
Sv Jakuba jenž nervy sesílí a

bolesti odstraní

Vriziieí provázclf
Přímo inl vyrsbitcle ilOtfetmTateli—

Úplný TfWr Za nejlepM J skont 10 ručí
Mleilnjl se Jnlnsti-l- na víet:h stanicích

Dopi&te nit: Atiftit Ioat
uc tm Motilton
—

Úplný seznam knih v knih-

kupectví Pokroku Západu k do-

stání zdarma


