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tt a! ve vrbkosll ! pťlliO
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kýih obiíi h Vykáni M df k"
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imiíio V lVhť ÍM4MIW h

okna Miky ra lfbi'b li7l
vtnb- - jiou robity ivřř a iirftfiil
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sobotu sla pítd $ hod fI- -

pob dní rud msPm tMÍÍrn pr iidkl
bouři' si' tulným krupobitím ra
d4ly kusy bdil Vf velikostí vajf
fi trtých domu h vytluři n okna

UfiU nu poluh psi znařnř im- -

ia a Uol4 bki ímVA v okolí

rakovnií km jména oluích

1'líbpíth Novfm domě řádila
houfu te silným krupobilím pf-

-

nl a ničila úrtHbi která na

mnoe mní pojitna" — Jiný

dopisovatel z Rakovníka pík:
t aké kfs rakovnický postižen

byl v sobotu o hod o]po
krupobitím ji 2 způsobilo v ciié
řade obcí ohromných škod Nrj-vít- e

poškozen Rakovník Pavli
kov Chlum Lulná Vši taty Luh
ná Senec Hvod Malinová Kra-

kov V Újezd Příčina a Petro- -

vice Kroupy velikosti neobyčej-

né zničily četné chmelnice po-

škodily ozim i jař Škodu nelze

ani přibližně stanovití"

7t SfJlían dochází tato zpráva:
Po květnových stálých deštích do

stavily se třikrát za sebou průtrže
mračen takže hornatá nase kraji-

na utrpěla již tím veliké Škody
Seno na lukách je podél potoka
sedleckého k Sedlčanům a k Vlta

vě úplně zničeno Nastalým su-

chým počasím počala se polní
úroda ku podivu utěšeně vyvmo-vat-i

takže lid s ochotou pracoval
v těch parných dnech a těšil se

že mu bude odměnou bohatá Žeň

Bohužel naděje jeho byla zkla-

mána! Dne 1 července objevil
se na západě děsný mrak který
se spustil nad obcí Voříkovem

pak táhna k severu a k východu

vychrlil množství vody a krup
takže asi ve dvaceti obcích polní
úroda byla zničena Při této

bouři která byla provázena veli

kým hřměním a blesky přiSel t

jeden lidský život na zmar V

Červeném Hrádku u Sedlčan byl

dělník Václav Šimůnek bleskem

zasáhnut a usmrcen Míra ne

štěstí byla však dovršena v so-

botu Po 5 hod odpol vyšel

opět od západu černošedý mrak

který se s hrůzou nevídanou roze

vřel a co ještě zbylo zničil Po

kud známo postihl všecky obce
okresu našeho počínaje obcí Kr

Horou směrem k Sedlčanům a

Sedlci Kroupy padaly zvící sle-

pičího vejce a ještě větší Při

tom byl tak veliký vítr že ai

stromy vyvracel a lámal Polní

úroda jest rozbita že až bolno se

podívat Taškové střechy okna

stromy ptactvo a zvěř vše padlo
rozkacenému živlu za oběť Člo-

věk který se nemohl hned ukrýti

utrpěl mnoho zranění a boulí V

obci Uhřicích byl 1 jeden kůti a

mnoho drůbeže kroupami ubito

Neštěstí toto působí na zdejší kra

jinu tím více poněvadž zde není

průmyslového podniku a továren
Isme v chudém českém jihu v kra

ji táborském jsme pouze odkázá- -

záni na pěstování obilin — a to

máme zničeno

Z Krásni Hory: Dne 3 čer

vence postiženo bylo okolí města
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Ci tli 11 rumuji' Hron tt
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Litou O 4 hol iMÍpobiIfil

kroupy Vilké j4ko shpiíl vrjn
zničily ňrixbi polní ťiplně

j
ákott 11 Labské Týnící' do

chází zpráva: Olw c naii a okolí

byly v obotu v 6 hixlin viírr po
stiži ny děsným krujobitím mh
úrod celá byla zničena Okna

střechy domů rozbity domácí drft

bel pobita I lide!' byli kusy hdu

mající 13 — 15 I k fcS- - váhy omrá

čeni Nejstarlí lidé v naší obci

nepamatují tak děsného krupo
lití Smutná je vyhlídka do bu

doucnosti po loňské neurodí
Musili jsme dvakráte osívat ne

boť áns zaplavila voda a teti před
žněmi hledíme následkem krup
všeobecné bídě vstříc

' CholtU se oznamuje: V so

botu o 7 hod večerní postihlo
naši krajinu děsné krupobití trva

jící více než půl hodiny Kusy h

du různé velikosti padaly v tak

ohromném množství že místy

utvořily závěje jako sněhové v zi

mě aŽ půl metru vysoké Kroupy

ještě dnes ráno místy leží Úroda

iest úplně zničena: rolnictvo kte

ré nebylo pojištěno hledí děsivé

budoucnosti vstříc Krajina naše

až dosud chráněna byla proto
také nikdo se nepojišťoval — a

dnes jsme žebráky Ptactvo leží

mrtvo pod stromy Z obcí po

stiženy nejvíce Chotice Lipoltice
Poběžovice Loděnice Svinčany

Stojice Svojšice Jedousov Chrt- -

níky Urbanice liezděkov Lito-šic- e

V některých obcích rozbity
1 Šindelové a taškové střechy

úplně
Z Chvalet ic u Peček píší: V so

botu před 6 hodinou odpoledne

byla krajina naše postižena des

ním krupobitím Kusy ledu ne

vídané velikosti v v průměru dvou

palců padaly celých 10 minut

Úroda veškerá jest úplně zničena

stromy zpřeráŽeny ovoce otluče

no střechy a okna na západ leží

cí rozbity zvířata ano i lidé ven

ku se opozdivší poraněni mnoho

drůbeže a polní zvěře úplně ubito

Nešťastnou náhodou není žádny

hospodář až na jediného v celé

obci pojištěn"
' Millic u Sadské oznamují:

Sotva že vyšetřeny byly škody

způsobené dlouhotrvajícími jarní
nu dešti byla opětně krajina v

okresích českobrodském kouřím

ském a poděbradském zvláště

pak osady Poříčany Hořany
Skramník Tatce Milčice Sadská

Velké Chválovice lVčky atd po
stižena hrozným krupobitím ja
kého zde není pamětníka Kusy
ledu větší slepičího vejce zničily
téměř úplně tak mnohoslibnou

úrodu na polích 1 zahradách

Okna téměř všude rozbita i lidé

ve světnicích poraněni a drůbež

potlučena Pracující lid v polích
w

utrpěl značných zranění padající
mi kusy ledu Krajina v těchto

okresích skýtá žalostný pohled
7 Machova v okresu českobrod

ském se píše: Pohroma živelní

která v sobotu tolik okresů krutě
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pfhkii smírem k lidovým li
nífit aby uprosil- I Vltavy vy

koupali im'íi prvý kol di
pi

vody fUník Lomí a ploval smí

fm k h if fitvfi Bro po

ním skočil d Vltavy hasič hol
ktiřý u svých soudního nám

jaku vihnl dovedný a uMatny
Plavec Za li dlouho l

I o tu a }4 u t nx inkti i hí v

diJf rh lom (iozif(ial Ifíiiku
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ho mrivolti Ilaiií Ko I l!
tilí skoku ilo f ky lutinř tiíin

kfiít mí kl ! do hliíl-in- v níi

utonul

Stniaťnl ttht riUi Široko da

Kko kol m olite Liln znic v okr--ti- u (4

karlínském způsobila 5 č rvou-

ce vzruU ní zpráva o bcvražtlí- - fe

pana Antonína Procházky maji
tele hlavního skladu taháku a poSt

mistra v Li bez ničích bývakho
rolníka v Kofanovicích muže

jenž požíval vScstranné ňcty a

vážnosti Pan Procházka jřijl
v sobotu od poletí ne z Líbezníc do

Prahy ve hlavním skladu v Hy
bernské ulici nakoupil potřebné
množství tabáku a doutníků a o

deslav zásilku domu sám nastou v

pil cestu do Libeznic pčSky Ubí-

ral se přes Zdiby do Sedlce kde

cesta k Libeznicám vede hustým
lesem Až sem vedla stopa jeho
a končila v hustém křovisku Dru-

hý den ČasnŽ z rána nčkolik libez- -

nických občana kteří do lesa při
šli hledati houby nalezlo pošt
mistra na stromě — oběšeného

Hůl jeho zabodnuta byla vedle

stromu do země Příčina která

přivedla poštmistra Procházku k

zoufalému činu jest naprosto ne-

vysvětlitelná Osobní zvláště ale

finanční poměry jeho byly velmi

příznivé tak že o pravé pohnutce
sebevraždy nemožno ani domněn-

ky vyslovovati Pan Procházka

požíval v Libeznicích všestranné

ďůvěry občanstva které při každé

příležitosti čestnými hodnostmi

jej vyznamenávalo

Dvojnásobná sebívralda V br-

něnském jednom hotelu spáchána
dne 6 července dvojnásobná se

bevražda kterou provedl nadpo
ručík monturního skladiště Jakub
Litwan se svojí svobodnou sestrou

Pavlínou Litwanovou Nadporu
čík Litwan jsa svoboden bydlil
se svoji sestrou v Haberlerově uli-

ci Bratr a sestra věrně k sobě

lnuli a všude ve společnosti v

hostinci i na ulici vídáni byli jen

spolu Litwan 1 jeho sestra byli

upřímnými Čechy a bývali Častý-

mi hosty v české společnosti
Před nějakou dobou dán byl nad-

poručík Litwan na dočasný odpo-ne- k

pouze s malým platem Na

udání jistých osob ocitl prý se to-

tiž Litwan ve vyšetřování pro ně-

které afíéry fiřadní i rodinné Jsa je-

ště mužem statným nesl svoje před-

časné pensionování velmi těžce a

žal jeho sdílela také jeho sestra
Všecken hněv jejich obrátil se

proti kollegovi Litwanovu setní

ku monturního skladiště p C j

hož — zcela však neprávem —

podezřívali že je příčinou neště

stí Litwanova V pondělí večer

k Července Pavlina Litwanova

potkavši na Nové ulici setníka C
vrhla se na něj a rozehnala se po

Jeho hlavě Výjev tento způsobil
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Živelní tohromy v čťchJch
ok

VV řtvrtk v sobotu dni f

ČifVfíMi posti?en blf# jl
itiiiť 11J v prividi ť U mU
(ky'th onářiiili mnolví křjů v

Cti hit h 4k hrfiným krupobitím
mííty kuiy bdu 1 krytb laíko

4 rozbita byU Valně pokony
jooii krupobitím okresy Česko

dubský lovoskký hlubocký po

hradský břandýsský vysoko- -

mítský jablonecký přiJtický
manřtíiiský dlčanský votitký
soběslavský trhosvnucký beni

iovský ČásUvský kutnohorský

vtlvarský stodský rokycanský

hořovický příbramský mlado

volit ký mělnický holický kolín

ský novostraŠecký benátetký
Izefiský úštřeký mostecky cha

jařovicky jindřichohradecký pře

kiučský karlínský lomnický krá

ovédvorsky vlašimský voilňan

skv shmsk smíchovskí a pardu

lirký Skodv tyto tím citelnějšími
se jeví že valná Část majetniků

johiostí není pojištěna Za dneš
ních neblahých poměrů hospodář
ských trudný kyne jim výsledek z

namáhavé a lopotivé práce

Z jednotlivých míst došly o řá

dění dravého živlu zprávy násle

dovní:

Vrlimi a s Vitfzova dochází

zpráva že obě obce i s okolím

stiŽeny byly v sobotu dne 3 čeř

věnce o 6 hod večer hrozným

krupobitím Kusy ledu padající

zničily veškerou úrodu do tří

čtvrtin Většina oken byla roz

bita Střechy krupobitím a vích

říci strhány Z rolníků nebyl od

krupobití za nynějších neutěše

ných poměrů téměř nikdo pojí
štěn Obce tyto již od roku 1890

jsou každého roku stiženy Živel

ními pohromami Slevení veškeré

daně a přiměřená podpora státní

jest nevyhnutelná

7 Rataiic u Poděbrad se píše:
Krásnou ukazovala se úroda na

polích kolem naší dědiny Pěkný

byl pohled na tmavou zeleň ječ
menů pšenic bramborů a řep na

žluť dozrávajících Žit bohatost

úrody řepek jetelů a jiného rost

linstva VŠak za čtvrt hodiny se

proměnila krásná podívaná v di

vadlo příšerné V sobotu odpo

edne svědčilo počasí nesnesitel
ném parnem že nastane nějaká
katastrofa Ke 4 hod počaly na

jižním nebi vystupovati hrozivé

mraky Do 6 hodiny zahalilo se

celé nebe Šedými a černými mra

ky a z nich jaly se sypat kroupy
velké jako ořechy husté a bez de

ště Na krátko řádění krup usta

lo leč potom s tím větší silou se

rozzuřilo I velikost jich vzrostla

tak že mnohé rovnaly se holubí

mu ano i skpičímu vejci Padaly
s velkou prudkostí hnány jsouce

silnm větrem který ohýbaje

stromy a trhaie tašky hrůzu jeSté

zvětšoval Děsný pohled objevil
se po katastroíě Okna k západní
straně jsou vytlučena obilí na

poli leží jako by bylo posekáno
klasy mnohé ač nezralé jsou vy

tlučeny stébla zpřerážena chrást

řenv a natě bramliorů rozbity tak

že za čtvrt hodiny úroda letošního

roku byla zničena
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klobouk botu li b ve" no ns

p4tiii kouky rollhl I 1 r ík

byl ťkamJitř uimrc Sointruh

U'4tníkfiv straf bnn kl l k -

mi al' otv4 h- - vp4iti4tovl v

1I4I m r4 Ciťk aniž m- - ohledl Li-- d

kťfí viděli ohnivý provaz
oblak e mihrioiiti kvapili v to il
míslťi kď- - nlzal rt bolik to

mu v?ak m bylo již pomoti Obli-Č- i

j jf ho byl jko uh 1 l rný V

kapu mři dopisy znřjítí na Jose- -

jU-nes- z'niiťnika v

továrně akciové spob Čnusti líreiť
M Daněk a spol v Karlině a

lístek mezdny opatřeny tmue jmé-

nem Nešťastník ubíral z prá-

ce domů a na cestě byl příšerným

způsobem usmrcen

OřHnf smrt Illřnufím inouthy

Koncem června přinesly časopisy

zprávu Že v Děčíně zemřela choť

Železničního úřadníka následkem

štípnutí jedovatým hmyzem Stej
ně tragickým způsobem zahynul
těchže as dnech v Českých Bu-

dějovicích nadporučík ti pěšího

pluku JJernard Na procházce
štípnut byl mouchou tak zv ma

sařkou následkem čehož nastala

otrava krve jež tak rychle pokra
čovala Že veškerá pomoc osvěd

čila se marnou a nebohý nadpo
ručík v krátké době skonal Po-

hřeb konal se ve středu 30 června
s obvyklými vojenskými poctami
za velkého účastenství obecenstva
česko-budějovické-

Živá pochodeň V neděli 27

Června událo se ve Vítkovicích

děsné neštěstí Mladá zdravá
žena tamního továrního dělníka
Klinika chtíc se zúčastnili neděl-

ního výletu do Habrové přivstala
si z rána aby napekla na výlet
vdolků jelikož dříví v peci špatně
hořelo chtěla do ohně naliti tro
chu petroleje Avšak v témže o

kamžiku vyšlehl mocný plamen a

zasáhl šaty uleknuté ženy která v

okamžiku stála v plameni Na

její pokřik sběhli se sousedé a u- -

hasili hořící šat nešťastnice avšak

bylo již příliš pozdě bylať již
děsně popálena a svíjela se bolestí

po zemí Když pak ji položili do

olejové koupele porodila mrtvé

dítko Vzdor lékařské pomoci
zemřela ještě téhož dne večer

Chtfl ufiáliti svého otet K trest
nímu soudu do vyšetřovací vazby

dopraven byl I července lyletý
klempířský pomocník Jos Novot

ný do Przotic u Ledče příslušný
a na Hradčanech bydlící Novot

ný neuvěřitelně brutálním způso
bem pronásledoval otce svého

obuvníka Františka Novotného

Nezvedený syn již od měsíce ledna
minulého roku nalézal se bez práce
a zaměstnání nemohl najít poně
vadŽ žádné nehledal Padl proto
otci na obtíž a ještě ho při tom

hanebným způsobem týral Lc
noch přicházel Často v noci domů

ve stavu nepříčetném a tu obyčej
ně otci zle se vedlo Nezdárný
syn vyhrožoval otci: "Ty starý
chlape já tebi musím zaškrtit!"

při tom strhl spícímu otci podušku
z postele a nemilosrdně bil otce
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šice o nehodách které vlast nasii
v poslední době stíhají trval%

jsme v stálé obavě jako v před- -

lufie vcci mere zei uorui pn-c- j
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