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Truchlivé zakončení taneční zába-

vy potkalo dne 5 října v noci služ-

ku Annu Šebkovou zaměstnanou
na Malé straně v Praze Šebková
měla odpoledne vycházku a volný
Čas ten věnovala úplně svému mi-

lenci pěšáku Simonu Kolářovi od

polních mysliven Páreček tento

vyšel si za bránu a sice do hostin-

ce "u Vonáskft" ve Střcšovicích
kde byla taneční zábava Při ŠÍ

zábavě setrvali milenci
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dálí j ho rr jlilíJflí unární hro
zného Čínu kt r ý ve čtvrtek pro

l a nechtěli mu ani vřfiti Dne

tohoto přisel odpoledne Čenťk
Kozlí!' ku dví tu u svousedu panu
hadenskému a nezastihnuv ho do
ms vypravoval jeho manželce zc

la chladně že "musil ženu svou
zabiti že mu to nedalo" Pan
Kadenskou děsná tato zvěsť sice

polekala a zarazila ale přece jí
nevěřila a když Kozlík znovu ji
usvědčoval o surovém Činu svém
namítala že snad jeho žena m ní

zajisté mrtva Kozlík tak chladně

jako zprvu vypravoval pak Že

udeřil Ženu svou sekerou do hlavy
a když viděl že jeStč dýchá chtě

ji probodnouti nožem a dodal

"Je dohře zabita Měl jsem nftž

kulatou špičkou a protože ne

mohl jsem ji ještě zabodnout tak

jsem ji podřezal krk jako huse
1'o'slovech těchto Sel Kozlík

jednomu z městských radních

vyzýval tak tohoto podobně jako

paní Kadenskou aby Sel se podí
vat na jeho "zabitou ženu" a vy

pravoval to každému s kým se

sešel Domek Kozlíkův byl záhy

obstoupen velkým zástupem obe

censtya a těm kteří vpuštěni byli
dovnitř objevilo se příšerné diva
dlo 33letá manželka Kozlíkova
ležela již mrtva v kaluži krve s

rozpoltěnou lebkou a s krkem

podříznutým Vražda provedena
skutečně tak jak to Kozlík vypra
voval: nejprve sekl ji sekerou do

hlavy a rozsekl ji takže nešťastná
žena okamžitě se skácela na zemi
Vrah vida pak Že jeví ještě znám

ky Života uchopil nuž a podřezal
ji krk načež umyl si krví zbrocené
ruce a Sel k paní Kadenské sdělit
co provedl a vyzvat ji aby se Šla

podívat na jeho zavražděnou ženu

která byla ve stavu požehnaném
Ačkoliv vyprávějí se nyní o vrahu

nejrflznějŠÍ pověsti z jeho minulo

stí přece soudí se v městě že do

pustil se vraždy v návalu choro

myslnosti nasvědčuje tomu také

jeho pozdější chladnokrevnost a

tupost s jakou se po vraždě cho-

val a jež všeobecně nejen překva-

pily ale i každého zarazily Vrah

nejevil z počátku žádné lítosti nad

svým Činem a teprve večer když
octl se ve věznici zdálo se Že do-

savadní tupost a neteČnost přece
jenom ustupují výčitce svědomí

O domku v kterám se tato vražda

stala vypravují místní pamětníci
mšenštf zvláštní historku tvrdí to-

tiž Že neminulo ještě ani třicet

let co vystřídali se v jeha vlast-

nictví čtyři majetnfei z nichž tři

první zachváceni byli šílenstvím
V soudním vyšetřování zjistí se

soudními lékaři je-- li tak tomu

také u čtvrtého
Zoufalec vlakem uimrctn Pří-

šerným způsobem připravit! sedal
o život a61etý ženatý pekař Václav

Dače bydlící na Král Vinohradech

u Fellové Bačt odtltl dn i I
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lul a to bylo jko namMifm k uil
lihnul pokřaování a nedlouho

lítaly kaiinfiy a do J hod mbvlo
v u lrm prfič lí doiiiu i patrovho
kliřý j l lidy obdb l ji dfioho

ti lho okna ani vmkovitkho ani
vnitřního Olkrm na Ho tabulí
robilo a také mnohé p[ky ráruo
vé přeralrny a prtidČími kameny
v iokojíth tkoda rputoUna Po

tomto Čínu lid vftlínou n#? tn h
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Zatím jménem Židovstva pp JUDr
Isidor Fleischer advokát a Jos
Trechlinger vinárník došli k pa
nu starostovi města a k okresnímu

hejtmanu p Jos Scheutzovi žáda-t- i

o pomoc proti nebezpečí jehož
se obávají Tito representanti
učinili co bylo v jejich moci Po
licie místní pokud byla po ruce
a dva četníci vyklidili Dlouhou
ulici při čemž zatčeni dva mladíci
O 6 hod večerní nastal již ve

městě í ve zúčastněné části města

úplný klid

Tflct tranfni Píše se z Pří
bramska: Josef Kočí topič kar-toun-

ky

na Smíchově bytem v Ko

šířích odešel na dovolenou k pří
buzným do Soleníc v našem okre
su V neděli dne 26 září byl u

muziky na Šefrovně V noci šel
se vychladit na zahradu a tu spadl
této asi tři metry hluboko na

dlážděnou navigační cestu Pá-

dem způsobil si hlubokou ránu
na hlavě s otřesením mozku a zlo-

mení žebra takže se o jeho uzdra-

vení pochybuje V téže obci dne
28 září stalo se opět neštěstí

Patnáctiletý Jan Denedikt syn
domkáře hrál si s kapslí dynami-

tovou vyškrabávaje její obsah

Kapsle vybuchla a urazila mu tři

prsty pravé ruky Mimo to utrpěl
četná menší zranění v obličeji
takže muže o fctéstí mluviti že

neztratí irak
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"u Vonáskft" až do půlnoci kdy
jen s nechutí pěšák Kolář nastou

pil cestu k domovu V půlnoci
totiž mčl již hlásiti se v kasár
nách Pohříženi do milostného
rozhovoru kráčeli milenci po
hradbách na Hradčanech lilíže

vojenského hřbitova před Strahov- -

skou branou se zastavili neboť vše
lákalo aby dvě roztoužená srdečka
usedla do sporé trávy na hrad-

bách V tom okamžiku když
jeden druhého ubezpečoval a uji-

šťoval o upřímné své lásce posti-
ženi byli oba milenci nenadálot'
katastrofou skutáleli se oba s vy-

sokých hradeb do příkopu as 8

metrů hlubokého Pěšák byl Šťa-

sten neboť ihned povstal a zjistiv
že má údy celé zapoměl na milen-

ku a dal se na útěk do kasáren

aby nepřišel pozdě a nebyl trestán
Asi za půl hodiny po útěku vojáka
zaslechla policejní hlídka z příko-

pu temné sténání Strážníci pá-

trali v příkopu hradebním a zde
v bezvědomí nalezli dívku Odne
sli ji na hradčanské policejní ko-

misařství kde lékař služku Sebko-v- u

k vědomí přivedl a poněvadž
pádem s hradeb utrpěla těžké
vnitřní zranění dal ji dopraviti
do všeobecné nemocnice
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Dne 22 září došlo mezi dcerou a

matkou k výstupu Surová dcera

vedla si jako dračice Tloukla
svou matku do hlavy tak zběšile

že ubohá stařenka bez vědomí

klesla k zemi To však bestiální
dceři nestačilo Kopala polo
mrtvou matku dupala jí po prsou
že jí zlomila několik žeber Ne-

šťastná matka se více nevzpama-
tovala následkem poranění jež jí

způsobila dcera litice Kotterová

byla zatčena a četnictvem dodána
k okresnímu soudu v Mor Třebo
vé do vazby vyšetřovací

PrvtiliJovské výtrinosti v Klato
vech Oznamuje se z Klatov ze

dne 29 září: Nedávné nepokoje
protižidovské v Plzni přiměly i

klatovské úřady k opatřením jimiž
mělo býti výtržnostem zabráněno

Nenávist proti Židům klatovským s
yla z nejednoho projevu patrna a

propukla dnes jako v Plzni z ne-

patrné na pohled příčiny U firmy
"Uratří Ledcrer" prodej koží v

)louhé ulici sloužila křesťaříská
služka na rok prý najatá která
však nyní mermomocí chtěla od
1 října z této služby odejiti Je- -

ikož se doma nepohodli Šli ke

starostovi města dru Maškovi

který po přiměřeném výkladu na
základě zákona čelednského zjed
nal nápravu od obou stran schvá- -

enou protokolárně dle kteréhož

ujednání měla služka ihned ze

lužby býti po řádném zaplacení


