
Pokrok ZApajdú
spokojilo Plno klasického hu před nedávnem a v poslední své

vůli odkázal celé jmění své růz-

ným dobročinným ústavům Pří-

buzné vydědil a 6i'ce jak výslovně
v závěti označil jen z té příčiny
že mu zabili milého pavouka
Příbuzní chtějí žádat o zrušeDÍ po-

slední té vůle

Nelekejte se však nebudu to tak
zlé" Místní starosta anebo snad
nějaký Němec ve svém překladač-ské- m

umění slovo "Gcrichstag"
přeložil na "soudný den" a tak se

stalo ono veliké rozechvění Ži-

jeme ve znamení jazykových naří-

zení proto se bere na češtinu

choulostivý ohled

Domovník ve lvím doupřti — V

domě Číslo 266 II "Na zbořenci"

jest nej vyšším pánem nad nájem-

níky domovník Joseí Pasafík kte-

rý v soukromém životě své dny
tráví filosofickým rozjímáním u

verpánku Z tohoto božského
klidu jej vyburcují pohnuté dni

kdy do tichého a zamlklého domu

"Na zbořenci" zasmušilý sekve-sto- r

přicházívá o kvartále vybírat
Činži nebo později ku nepořádným
partajím vybírat doplatky Za ta-

kovýchto významných okamžiků

kdy celý dům se chvěje pohnutím a

většina obyvatelů jako liticemi

Štvána opouští krov byt domovní-
kův se často stává jevištěm scén
velice rozrušujících Domovník

jako biřic přivádí nepořádné par-

taje před přísnou tvář věřitele a

tento vynáší před celou veřejností
soudů a sousedek bab dětí a před
domovníci která to roznese všem

ostatním rozsudek Takový
den byl v tichém domě ta-

ké 16 ledna Nejpohnutější chví-

le byla mezi hedinou 11 a 12

polední Domovník z vyššího

rl byla podána u okresního soudu

pro přestupky na domovníka Při
soudním líčení se potvrdilo Že do
movník vkročil do bytu a nájemni-
ci ztýral — kolik jich sám dostal
o tom nebylo důkazu načež soud-

ce odsoudil domovníka do vězení
na 24 hodin Na cestu mu pak
dal ponaučení že také domovník
může býti Člověk zdvořilý

liuriátké výlrlnosti — Dne 6 a

7 března došlo v Praze opětně ke

hlučným výjevům při kterých by-

lo rozbito několik tabulí a jedno-
mu buršáku oko ! Němečtí bur-šov- é

strašili opětně po pražském
korse svými barevnými čepicemi a

dráždili tím české obecenstvo —

Vojsko bylo v kasárnách připra-
veno a ulice se hemžily pěšími i

jízdními policisty Ku vážnějším
scénám vSak nedošlo

Úmrtí — V Bydžově zesnul c

k Školní rada Václav JandcČka
Zesnulý který 6e těšil znamenité

pověsti výborného mathematika

býval kdysi pravým postrachem
abiturientň gymnasií Při celém

svém nadání a ohromném vědění

mathematickém X Životu předce

nevypoČítal a i jemu konečně zů-

stal — immaginární veličinou Sit
ei terra levis !

PřiiernA sebevražda - Dne 2

března odpoledne zaslechl dělník
v chemické továrně v Ústí nad
L Vác Novák bydlící v část:
města zvané "na kopci" ránu

Zachránil při dítek před smrti —

V obci Lažánkách u Platné přiho-

dilo se v sobotu 5 března neště-

stí které by st málem bylo vyžá-

dalo životy pěti školních dítek
Na tamnějším panském rybníce
pokrytém slabým již ledem klou-

zali se zmíněného dne Hletý syn
sládka Karel Bosák se svou oletou
sestřičkou Josefou yletý Antonín
Samec roletý František Balík a

8letý jeho bratr Joseí Při skota-
čení octly se všechny dítky na
ledu který jich neudržel Za jeho

praskotu probořily se všechny do

vody místy až 10 st hluboké a

jaly se úpěnlivě volati o pomoc
Zoufalé jejich výkřiky zaslechl na
štěstí otec prvých dvou dítek slá-

dek pan Karel Bosák a chvátal
k rybníku Pohledem na tento
byl však polekán tak že nedbal
vlastního života a chvátal po sla-

bém ledu k místu kde jeho dvě

dítky zápasily se smrtí a mladší z
nich 61eté děvčátko mizelo již
pod vodou Ale nedoběhl k nim
neboť led se pod ním probořil a

pan Bosák spadl až po krk do vo-

dy Přes to však že mu tato při
chůzi sáhala aŽ k ústům pustil se
do rybníka tak daleko až poda-
řilo se mu zachytití za nohy 5letou
svou dcerušku která pod hladinou

rybníka již úplně zmizela a

ji nad hlavu Druhou
rukou zachytil pak i svého syna a
držel jej ve výšce kdežto ostatní

moru a sebevědomí jest usnesen

vlády Sp St tehdejší doby které
zříká se zodpovědnosti za jednán
svého gen Jacksona a témuž ge
nerálu vyslovuje —veřejné díky za
ztrestání Španělského vřrolomstvl
"a indiánských surovostí! A neu

plynul ani rok po líčených událo
stech a Florida byla prodána Sp
Státům naČeí su dožil Jackson to
ho zadostučinění že vtáhl Jo ze
mě co prvý americký guvernér
Nadšeií pro lacksona jež mě

lo svůj vznik vítězstvím u New
Orleans stupňovalo se jeho statě
čností ve Floriděznovu dokázáno
ještě více j bylo základem jeho
památné pozdější vlády

Z ČESKÝCH VLASTÍ

ZavraldlnA stařena'' — Z 13e

rouna se sděluje: Nesmírné vzru
šení působí v dalekém okolí pří
Žerný zločin který spáchán by
dne i března a jemuž za oběť

padl Život stařeny O zločinu
tom oznamují se následující po
drobnosti V jednom domku by
dlela vdova Jahnova se svým sy
nem Františkem Jahnem dělní'
kem na dráze Společný příbytek
sdílela s nimi také iHlctá Maric

VondruŠková milenka Jahna Ta
to mela starou matku Jahnovou
ve velké nelásce a nepřátelství své

projevila velmi příšerným způso
bem V nepřítomnosti svého mi
lence dne i března napadla žena
stařenu a tloukla ji kusem smrko
vého dřeva tak dlouho do hlavy
aŽ nebohá krví zbrocena mrtva
na podlahu klesla Po vykonán
zločinu odnesla vražednice tělo
zavražděné na půdu a tam je u

kryla Večer přišel Jahn z práce
domů a tázal se kde nalézá se je
ho matka VondruŠková odvČti
la že odešla do sousední obce na

žebrotu Š odpovědí touto Jahn
se spokojil a jal se připravovali u

kamen večeři Při tom zpozoro
vat' že mu na trikotovou košili

spadly dví kapky krve Divil se
odkud krev se vzala ale Vondru
šková uchlácholila jej že mu nej

spíše — krvácelo z nosu Tvr-

zení tomuto Jahn uvěřil a až do

rána klidně spal Když se stará
matka jeho ani druhého rána do

mů nevrátila byl syn jat obavou
že se jí neštěstí nějaké přihodilo
Odebral se sice v obvyklou hodi

nu do práce avšak ne blahé tušen

nedalo mu pokoje a Jahn mezi

dnem chvátal do malého domkt
Prohledal nejprve přízemek a pc
tóm i půdu kde k nevýslovnému
zděšení nalezl mrtvolu zavražděné
své matky Potom teprve vy
světlil sobě odkud pocházely ony

kapky krve které mu při strojení
večeře na košili ukáply Krev

mrtvoly vytékající prosákla totiž

chatrný strop a kapala do přízem
ní místnosti zrovna vedle kamen

Krvavé stopy pod stropem v pa

nujícím přítmí Jahn nezpozoroval

Zpráva o vraždě bleskorychle roz

Šířila se v okolí Záhy dostavil
se do domku četník a vražednici
zatkl VondruŠková přiznala se

k bestiálnímu činu Prozatím

byla ponechána ve vazbě u be

rounského okresního soudu od-ku-

bude dopravena k trestnímu
soudu do Prahy VondruŠková

byla již jednou porotním soudem

odsouzena do těžkého žaláře na tři

roky pro zločin zavraždění dítěte

a trest tento odpykala v Repích
'

Soudný den — "Slovácké No-

viny" píšou: To se divíte není-lí- ž

pravda? My už to víme kdy

bude soudný den V obci S mi-

nulý týden se to veřejně hlásilo a

policajt úřadním hlasem po vy bub-

nování s celou důstojností svého

úřadu ohlašoval onu zdrcující

zprávu která všechny klidné ob-

čany přivedla do rozechvění: Na

vědomost se dává že dne 2 úno-

ra bude súdný den at se každý na

ten den připraví Začátek o 9

kodiai dopolední Pum bum

Her E Edwarda pnMor anllckho
babtiatakúlio koulela v Minersvillc Pa
když trp' I revmatiNinem bylo mu radřno
zkusili Chamberlainov 1'ain Halm
1'ravíi "Několikeré použití tobolu Iln

prokázalo mi velkou službu l'řo-moL-
lo

otť-krfn-í a zmírnilo bolest Kdyby
nckfftrý trpící cbtfl zíukati úlevy pouíí
tím Pain Bulm tfiilo by muo" Na pro-(l- ei

l vAech líkiírníkft

Senát státu Ohio

zvolil Ilon John E Smiley za svého

kerka

Národní Jarní lák

Vyznamenaný člen senátu státu
Ohio Hon John E Smiley zmi-

ňuje se v dopisu o Pe-ru-- na dává

svůj úsudek že jest to nejslavněj-š- í
lék tohoto věku Ve výroku

tomto opakuje pouze co tisíce ji-

ných lidí praví a co hlavně dodá-

vá důležitosti jeho výroku jest aur
torita již mu postavení jeho di-
vá Muži takoví nepsali by věci

podobné leč když stává v pozadí
nadšeného přesvědčení Praví
že Pc-ru--na jest výtečným lékem

proti katarrhu a zvláště katarrho-vý- m

nemocem žaludku Jelikož
tyto jsou převládajícím neduhem
na jaře jest poznámka tato zvlá-

ště včasnou Jest to katarrh Ža-

ludku jenž působí s jara nezá-živnos- t

proti které jest všeobec-

ným zvykem užívati nějaký jarní
lék Pe-ru-- příznaky tyto

dočasně nýbrž vyléčí
je úplně odstraněním příčiny Pe-ru-- na

není pročisťovadlem nervi-ne- m

neb pouhou sílivkou nýbrž
jest přirozeným obživujícím pro-

středkem celého systému Pan

Smiley praví dále že věří že Pe-ru-- na

jako sílivka nemá sobě lé-

ku rovného Jeho poznámka jesj
pravdivá Pe-ru-- na jest ideální

jarní sílivkou a stává se z té příči-

ny rychle nejpopulárnějším lékem
na světě

The Pe-ru-- na Drug Manufactu-rin- g

Company z Columbus Ohio
zašle zdarma svazek podobných
dosvědčení pod názvem The Na-

tional Witnes Zašlete si o vý-

tisk dříve než bude vydání roze-

bráno

Kam Ke obrátit '

Rolnicí v starých osadách kteří
máte syny jimž pro vysoké ceny po-

zemků farmy koupiti nemůžete pošle
te je do Wisconsinu Mladíci kteří
máte málo peněz ale zdravé ruce

jděte do Wisconsinu Dělníci na
farmách chcete li Be stáli aamodtatný-m- i

farmery jděte do Wiseoiiainu tam
dojdete tužeb svých Partneři kteří
máte málo pozemků a rádi byste sobě

pomohli k vétáí farmě ve Wisconsinu
naleznete k tomu příležitost Dělníci
v městácu kteří byste Be rádi zbavili
otroctvítováren a bossustah! se na

mostatnými a zabezpečili dobrý domov

profsebe a potomky své opusťte města
a jděte do Wisconsinu zde dojde přá 1

ní Vaše uskutečnění Česká koloni-saě- nf

společnost wiaconsíuaká vlMil
w&ukee prodává dobré rolnické po-

zemky od pěti do deseti dollarů akr
na dlouhé splát&y Vizte ozuámku
v tomto listě a dopište jim o bližSÍ

zprávy Til 4

Za sníženou cenirt
Máme posud několik výtisků pisu

Královské vénné mésto Mělník
a okres mělnický

který a velkou pílí sestavil a ku velké
vé Ekodč vlastním nákladem vydal
řidítcl městské školy pan Lud Hotliui
Jest to spis objemný neboť čítá 934
stran velkého formátu a 55 obrazy a
mapou okresu mělnického a místa
Každý rodák mřlnický mři by chovati
apia tento obsahující popis a dějiny
cho rodiht? Pan spisovatel oprávfiu-j- c

náa ku nabídnuti zbytku rimsii za
cenu valnS aníženou a sice burirtn týž
prodávatl nyní za fzw t poštovní
záylkou Dřív? jSf cena $400 Žádný
Melnilin nemuní ne nyní vymlouvat!
na cenu knihy neboť za tuto cenu je
v pravdě levnou HUkte e brzy
Aarei ujief yanton zapadli

jfi£ US DYNAMITE CRUISER VESUVTUS:
v --v'

hoši uchopili se ho-- za hlavu a

pevně se jí drželi tak že aspoň"

hlavy měli nad povrchem vody
V situaci této která byla i pro
statečného záchrance velice kriti-
ckou přiběhl mu ku pomoci sla-

dovnický učedník František Ko
vářík a děti mu odbíral Při dal
ší zachraňovací práci zúčastnili se
též klempířský mistr pan Václav
Lahvička ze Sedlce a p Brátka z
Mečichova jejichž přispěním po
dařilo se konečně všech pět dítek
zachrániti a dopraviti je na břeh
Výjev tento způsobil v celé obci
všeobecné vzrušení

Divný pavouk —pro pavouka V

jihočeské obci B Žil starý mláde-
nec jenž býval úředníkem a za-

choval si co takový velmi slušné
jmění Týž měl jediného "mi-
láčka" a to křížového oavouka—

který mu 'vytahoval" numera z

lahvičky Numera ta úředník
onen sázel do loterie a sice dával
na ně dost značné obnosy Roz-

umí se že prohrával Tomu
chtěli zabrániti příbuzní mláden-
covi kteří se obávali že tímto

spůsobem mohl by podivín celé

jmeni své rozházeti Co učinili
tedy? Vyčkali až pensiovaný
úředník vyšel si na procházku a

pak pavouka zabili To roznítilo
starého mládence do nejvyšŠÍ mí-

ry Zanevřel zcela na své pří-
buzné a dal jim hněv ivoj pocítit
— i po ivé muti Zemřel fotil

Zároveň zpozoroval Že v oknech

bytu který obýval 55letý dělník

Ant Weiss příslušný do Rádla v

okr jabloneckém se zablesklo

Spěchal do bytu toho ale dvéře

byly zavřeny Oznámil to souse-

dům a policii načež byly dvéře ny

Weiss nalezen byl visící

v provazové kličce která byla

připevněna násilném obušku jenž
trčel ve skříni jsa opřen mezi ho-

řejší stěnou šatníku a háky na ša-

ty Byl již mrtev Silně krvácel

z pravého ucha Přivolaný lékař

zjistil že nešťastník maje už hla-

vu ve smyčce vystřelil do pravého
ucha ránu z bambitky která leže-

la pod visící mrtvolou V pokoji
nalezena byla lať do níž bylo za-

tlučeno několik hřebíků na těch

pak visel vojenský pas sebevra-

hův a číslo místního listu "Gene-ral-Anzeige- r"

v němž byl vyobra-
zen jakýsi pohřeb Na Židli pak
hořelo sedm voskových svíček
Na kufru pak nalezeny byly tři
vkladní knížky městské spořitelny
v Ústí n L na 50 z! 200 zlat a

900 znějící dvoje stříbrné hodin-

ky a 10 zlatých 10 krejcarů na ho-

tovosti Má se za to že Weiss

spáchal příšerný čin svůj v zoufal-

ství Před osmi dny opustila jej
totiž jeho žena Karolina protože
Weiss v poslední době oddán byl
pití a jediný jeho syn byl pro zlo-

čin veřejného násilí odsoqzen do

žaláře na Šest měsíců

příkazu odebral se také do bytu
obchodního sluhy Františka Jíchy
a — jak tvrdila manželka tohoto

která byla v bytě samotná —

vstoupil s bandurskou Sotva

překročil práh již ji uctil několika

jmény jichž se v pořádné domác-

nosti neužívá Slovo dalo slovo

a hádka mŽiknutím oka se změni-

la ve pračku domovník záhy po-

znal že se octl ve lvím doupěti

Nejdříve byla sice od domovníka

bita žena pak ale onen ucítil drá-

py lvice a chvíle nejkritičtější pro
něho byla když se náhle vrátil

ztýrané a týrající ženy muž Do-

movník jenž hádku vyvolal také

ji odpykal Ozvěna bitky rozlé-

hal se po celém domě Soused-

ky s vařečkami se vyřítily ihned do

chodeb a za dveřmi poslouchaly

jak mlaskají poličky a duní rány a

zvučí slova nejstrašnčjšf Když
zvěsť o velkém nebezpečí manže-
lově stihla dole domovnici běžela

tato muži svému na pomoc ne

dbajíc toho že dítě jež chovala

na ruce křikem proti tomu prote

stuje Před dveřmi postavila se

jí v cestu jedna sousedka: "Oso

bo Ježíš Marja nechodčjí tam oni

jsou jich v stavu zabit nebo šetřejí

aspoň to dítě nevinny červíčka

pacholátko!" Domovnice na to

vstrčila dítě sousedce do rukou a

vpadla k Jíchovům Tam již bylo

po uoji iioure aozneu jeste ne

kolika nadávkami a žalobou kU


