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silné deště z poslední doby roz-

močily hlinitou půdu rozryly
podklad stráně a uvedly tak vrst-

vu země v pohyb Jako další

příčina neštěstí uvádí se ještě ob-

jevení se nového pramene jenž

vytryskl v hořejší části stráně a

jest velice vydatný Tento pra-

men tryská z hořejší vrstvy hlíny
V okruhu místa neštěstí skytají
ohromné trhliny v zemi velice

smutný pohled Při neštěstí utvo-

řily se místy také malé vyvýše-
ni ny

toužil ven ven S úzkostí vstával
s bázní lehal A jednoho dne
Kornfeld skutečně na to přišel že
kniha byla vykradena Kornfeld

před vrchním řiditelem pankrácké
trestnice udal že před nějakým
časem v obrázkové knize nalezl
sáček s 26 barevnými kaménky
patrně drahokamy a že tento sá-

ček dle všeho uložil do oné skrýše
trestanec Otakar Vacek který loň-

ského roku byl propuštěn A

dranokamy ony pocházejí z kráde-

že v kapli trestanecké kde obraz

Matky Boží rouhavým pachatelem

byl o ně oloupen Z knihy je
zase ukradl Sticha Ubohý zlo-

děj když byl povolán do kance-

láře vrchního řiditele věděl kolik
uhodilo Nejdříve byl prohledán
sáček s kaménky byl u něho nale
zen šest se iicn vsak 112 ztratilo
Bylo jich nyní jen 6 zelených 5

bílých a 9 červených Ostatní si

zloděj pro všecky případy ukryl
asi jinde U trestního soudu se

zloděj dověděl že poklad který
byl jeho nadějí a k němuž tak

lpěl jest bezcenná hříčka Ka-

ménky byly jablonecká sklíčka
broušená na spůsob drahokamů
Cena celého pokladu činila 40
kr Dne 3 dubna Sticha zodpo-
vídal se z přestupku účastenství
krádeže Přiznal se ke všemu a

když soudce konče původní řízení
se ho tázal zda má ještě něco řiď
smutně zavrtěl hlavou Byl od-

souzen do vězení na 3 neděle
zostřeného třemi posty Tiše a

oddaně přijal trest a smutně krá- -
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Hledají m Jednatelé
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Doplflte o podrobnontl desky neb angli-
cky na vrchního velitele
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nejstaríl český lékárník v Nebrasee
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Je vždy čerstvé zásoben všemi do
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krve začínající v končetinách maaté
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kapse láhev vína tři krabičky sar
dinek a balík čokolády které ne

platil a vyzval ho aby se ku Kat
schaloví vrátil a všechno vyrov
nal Zmíněny pán se do obchod

opravdu vrátil a nabídl Katscha
loví 1000 zlatých který vsak si
škodu za tři leta krádežemi spá
chanou cení mnohem výše a žádá
větší částku A tím zlodějem jest
úřadník při závodech ve Vítkovi
cích Žid Burstein jenž má velké

služné !

Ukousl lení nos — Byla by to

snad směšná historie z manželské
ho Života kdyby nebyla tak ne

výslovně smutná Zena ktei

zaprodává své rodiny spokojenost
i čest která zapomínajíc na dů

stojnost ženy a také matky lásku

obětuje všem jest zjevem přili
trudným a zvrhlým abv mohla

vylouditi srních A muž jejž ku

zločinu Žena dohání zasluhuje
politování když okamžitý záchvat
vášně jej popudil ku nerozvážné
inu Činu kteiý mu měl všecko za
chránit a všecko ztratil Antonín
Hakl 35 roků starý dělník z Vr
šovic měl delší dobu podezření
Že jeho žena jej podvádí a svoj
lásku za peníze věnuje mužům ci

zim Podezření toto otrávilo mu
Život Není zjištěno zda dopá
tral se pravdy avšak skutek kte

rý vykonal měl asi hlubší pohnut
ky nežli pouhé podezření Dne

dubna kolem 1 hodiny od po
lední vyzval svoji manželku aby
šla s ním na procházku A šl

ruku v ruce jako milenci na jaře
lásky Sli kulem statku Šafrán

ky když Hakl jako v největším
roztoužení se sklonil ku svoji že
ně pro políbení Hned na to že

na bolestí pronikavě vykřikla
Její muž jí ze Žárlivosti ukousl
nos a tak ji zohyzdil na vždy Již
ji nebudou vyhledávat! mužové ci
zí A tím pkamŽikem se rozešly
také cesty manželů Těžce raně
ná žena byla dopravena do vše-

obecné nemocnice žárlivý a po
mstěný muž byl odveden na poli
cejní komisařství a odtud byl
dodán k trestnímu soudu kde
bude se mu zodpovídati ze zloči
nu těžkého uškození na těle

Oloupená Panna Maria Když
výrok poroty před třemi roky
uznal Sylvestra Stichu 46 roků
starého rukavičkáře z Prahy vin

ným zločinem krádeže a soud mu

pak vyměřil trest tříletého žaláře
slavil Sticha již kriminální iubi- -

w #

eum byl již trestán po patnácté
A tak s velkou rovnováhou dušev
ní a zcela klidně přicházel do vy-

soké bílé budovy která tiše a

tajemně se rozhlíží nad nuselským
údolím Záhy také v ní zdomác-
něl a hleděl si nucený pobyt uči- -

niti co nejvíce příjemným Jakési
volnosti mu bylo poskytnuto tím
že byl ustanoven sluhou v jiných
celách Tak navštěvoval "domác
nosti" svých sousedů Nejlépe se
mu líbilo v cele číslo 43 kterou
obýval israelita Karel Korníeld
ehož cela skrývala poklad Byly
to obrázkové knihy Sticha kdy-
koliv tam přišel uklízet se zálibou

prohlížel si obrázky v knize byla
to jeho kratochvíle a stala se mu
osudnou Kdysi opět zahloubal
se do knihy — když Korníeld byl
právě na "luftu" — a se zájmem
prohlížel si vyobrazení Obracel
ist za liftem až upoutalo jeho
pozornost že v listech vyvstává
ějaký hrbol jakoby v knize byl
vložen nějaký tvrdý předmět Ry
chle obrátil všecky listy a našel
věc záhadnou Mezi listy byl
ukryt sáček z kůže od vuřtů Je-

diným trhnutím jej trestanec ote-

vřel a světlo denní padlo na hro
mádku zelených bílvch a červe--

ých kaménků — patrně asi
drahokamů Stichovi kleslv ruce

zatajil se mu dech Snil o po- -

ladech které našel Mijely
ny Sticha byl mužem politování
odným Každá hodina mu při
nášela nové úzkosti Bál se aby
Korníeld nepřišel na krádež chvěl

Národní hanba — Lloydovým

parníkem Satura" bylo dopravě
no do Terstu dne 29 března 53

1

osob vcsmČs Čechův Žca a mu

žfl kteří ruskou vládou z kavkaz

slcych mest a z íittiisu pro ne

mravný život anebo pro nedosta
tek obživy vyloučeni byli Tyto

vyloučené Cechy přijala terstská

pohcie a dopraví je do jejich ro

distž severo-východníc- h Cech

Severovýchodní Čechy předevíím
ov lem kraj nechanický může mít

velikou radost 1 nuceného návra

tu svých synů a dcer Od nesvě

domitveh agenta byli najati veli

kými sliby do ciziny vylákáni
'

nyní vrací se jako Žebráci mravně

a hmotně zničeni domů Jakou
hanbu dělali českému národu
cizině o tom ani nemluvíme Ale

věru stálo by za to aby jako od

strasunci přiklad vsecn kx osou
se postavilo na náměstí necháni
cké před radnicí aby každý pán
1 chudý mohl si vzíti z jejich ne

Štěstí odstrašující příklad Stálo

by za to kdyby někdo se ubohých
vyloučenců českých zeptal na celý

r jejich život: od doby kdy pasy
um bvlv DodeDsánv až do Času

kdy ruský úřad je vyloučil Jaké
hrozné věci bychom slyšeli !

Ukradla milmu kalhoty — Dvě
šlechetné duše se sešly když
Praze Petronila Radvanova 28

roků stará žena vřelého dosud
srdce povolujíc milostným tou
hám svého milého Karla Drtníka
aby se odstěhovala k němu a sdí
lela s ním společnou domácnost
rdíc a upejpajíc se konečně mu to

přislíbila Ještě téhož dne odne
sla všechen svůj majetek pod ho

ho nebo jako mudrc v sukních
nosila všecko své s sebou V

nejvetsi snodě prožili dva dny a

tu jim začínala bytí dlouhá chví
- _ _ 1 L jtc ia& ac puiiduaii a poprán

' a bez okolků se opět rozešli Při
bez bolestném rozloučení si Rad
vanova vzala s sebou 2 páry kal
hot které ihned zastavila Jej
milý teprve na tento skutek "1

lásky" přišel když v neděli oblí
kal sváteční háv Kalhoty byly
pryč Zatím ale již také Radva-

nova seděla v separaci policejního
komisařství — pod zapřenou ne
boť při svém zatčení pro potulku

l y t

necniejic zananoiti sve tíoDrě po
ctivé jméno přijala jméno jiné
Konečně ale záhadná rouška pů
vodu a rodu byla odhalena a Rad
vanová zodpovídala se z přestup-
ku krádeže a tuláctví Dostala
24 hodin vězení a 1 půst
Sensatnl odhaleni zloděje — V

lahúdkářském obchodě pana Kat- -

achala v Moravské Ostravě páchá-

ny byly v posledních třech letech
krádeže aniž by se podařilo zlo-

děje chytiti Ztrácely se láhve
vína krabičky sardinek balíčky
Čokolády Shledáno Že věci ty
krade některý z kupců který do
obchodu častěji zavítá a tam se
déle zdrží ale postihnouti jej se

nepodařilo V poslední době sp
číhalo za záclonou odkud pozo-
rováni všichni kdož přišli do
krámu V minulých dnech přišel
do obchodu Katschalova jistý pán
a Žádal kousek šunky Platil pak
desítkou V krámě byla sama

paní Katschalová Ve stole ne-

bylo tolik drobnýcn aby mohla
dáti zpět a proto odešla do sou-

sední místnosti vinárny aby od
tvého manžela drobných si vyžá-
dala Vrátila se do krámu dala
pánovi na desítku zní-- t

klidně poroučel Sotva však byl
na ulici vyběhla z úkrytu krám-

ská zavolala obchodníka a jemu
něco sdélila Katschal běžel na

r„i:„ :_f : t__
ihned šel cestou k Vítkovicím a

jako náhodou potkal pána jenž si

koupil u Katschala kousek šunky
Dal se s ním do hovoru a koneč-

ně mu ohmatal kapsy Pán se

proto náramně rozčílil ale poli--!

DROBNÉ ZPRÁVY

V Chicagu popraven v pátek
12:01 Ch Merry odsouzený pro

zavraždění manželky své

Z Riverside Cal poslány

pátek do trhu východního prvn
pomeranče a sice posláno jich cel

kem 179 železničních vozů o 20

tunách nákladu každý
w z vy hite Kiver b L ozna

movano v patek 2e reservace
Rosebud navštívena byla velice

zhoubným požárem prérijním př
němž mnoho set kusů dobytka za

hynulo Zasažená prostora měř

prý 80 při 60 mílích

Na burse chicagské dostoupla
v pondělí pšenice pro kveten na
na $120 buŠl

Z Londýna oznámeno bylo
ve středu že Sp Státy zakoupe
ny byly dva nejrychlejŠÍ parníky
společností Cunardovy 'Umbria
a 'Etruria

Z Ironwood Mích oznáme-

no v úterý spadnutí 4 palců sně

hu Podobné sněhové vánice pa

novaly i v okolí Manitowoc De

Piere a Plainfield ve Wisconsinu

V 10 ohioském distriktu no
minován byl v úterý konvencí re

publikánskou za čekance do kon

gresu S J Morgan Konvence
zasedala po celý týden a o kandi-

dáta hlasováno bylo celkem 1477
krátě

National Express Co mající
hlavní úřadovnu svou v Detroit
Mich ohlásila v úterý Že rodi-

nám všech zřízenců kteří po vy-

puknutí války se španělskem do
řad vojska vstoupí po celou dobu

války poloviční plat vyplácen bu-

de

Zašlete 25c
v poltovnk-- kolkách a obdriite nazkoulku
Jednu kvartovou Uher

Noiall Líce Palnt

NejWpiianJácnllvjlt prostředek na viM
ku vyhubeni (meliko #tnl a brouk 6 révo-

vých ati Adrntujte: The Noiall Company
Crte Neb K dtmdnf Ul o vášeň lékárníka
Vil krajan W H 8TIIDL Hdltel T3Win

Adresa Česko-am- er výboru
pro stírky do Čech jest:

JAN GERINGER
207 W 12 tu St CblcifO Ul:

IXllM SI
Krásné dva litoerafoTané obrazy

iiřř(ltavujfc( ceake velikány Jluaa a
ZiZku hodící a pro polkové a veřejné
mftnoti jakoi i pro rodiny máme

nyní na akladé Prodáváme je oba po
f100 aneb co prémii k Pok Západu za

doplatek 50c Pokrok Západu
Omaha Web

OBRNĚNÝ KŘIŽÁK INFANTA MARIA TERESA

čel za dozorcem vězeňským Za- -

jímavo by bývalo vyčisti co jej

více hnětlo Zda Šestnáctý trest

anebo krásná naděje Života která

byla zmařena

Dva domy se propadly — V noci

na l dubna sbenia se politovaní
hodná událost blíže českých hra

nic iCa obci nanenaorem po
čala se sesouvati část stráně kte
rá spočívá na hlinitém podkladu
Část ta obnáší asi 400 metrů dél-

ky a 200 metrů šířky V místech

těchto stály dva domy jež násled-

kem sesouvání se půdy se poboři- -

a do země propadly tak že z

nich viděti jest pouhé trosky Se- -

uvší se půda porostlá jest ovoc

nými stromy pomocí jichž bylo
také částečně zamezeno aby půda
dále se sesouvala Také cesta
vedle níž oba domy stály ve

značné rozloze se propadla a leží

proti dřívější úrovni o 10 metrů
íže Známky blížícího se ne

štěstí byly již patrny v noci ze so-

boty na neděli kdy pojednou na

jednom z obou domů počaly se

jeviti povážlivé trhliny Jeden z

majetníků domů spěchal do blíz- -

ého hostince kde se právě ko
nala schůze hasičů a prosil za ry-

chlou pomoc Jedině této okol-

nosti jest co děkovati že obyvate- -

é tohoto domu mohli zachrániti
čas i svůj život i svůj majetek
eboť trhliny na domě se stále

šířily a stávaly se stale povážli- -

ějšími Druhá budova sřítua se

dubna za ohromného rachotu
Ilavní příčinou sesouvání se pů

dy dlužno hledati v tom že stálé


