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) iiiríiviíiti — ZárnoŽný rolník

Fwnt Nováček z Horní Dunajo
vice u Znojma oženil se přťd půl-

druhým roki-- s hezkou dívkou
vůči které záhy však pojal žárli

UTIŠUJE BOLEST'

Utrpení hoflka Ranami posetý a

krví zbrocený s natrženým levým
uchem přišel hošík ten do čekárny
přestupkového soudu na Ovocném
tíhu v Praze Věda že j tu nmzi

dobrými lidmi kteří mu neublíží

upřímně si zasteskl a svém Oiudu

Nebyl v těchto místech poprvé
Jednou už byl k tomuto soudu

předvolán jako svědek — Hošík

ojjtý Václav Kohoutek syo tru-

hlářského pomocníka 'bydlícího v

Kaprové tilici-- paté čtvrti před
rokem ztratil matku "Byla utrá-

pena" vyprávěl hošík plačtivě
O l té doby zakoušel Školák doma
neustálé útrapy Otec přistěhoval
se k pradleně Anně Vackové v páté
čtvrti a oba Vačková j KofiQifteki
Čiuili opravdové závodění v trýz
oění hošíka Jednou konečně se

sousedé ustrnuli nad malým trpí-tele-

a o neustálém trýznění po
dali zprávu na policii Kohoutek
se svojí hospodyní pohnán 'byř

před soud kde dostalo se jim

"Holá vždyť je po noc sna-
dni" náhle vzkřikne

'Mám dovolenu podle učeni

DrvinoVa da jinéhi třli stěho-

vat su jllouliy zle f budeme ten

život (l'ív!íka( j 4k 'politikáři své

pťesvřlfní AvŠ4k -- vrátit se za

na tea bídný svtt? Vždyť jem
ještě rída z něho utekla! NeŽ co

&H i Lépe na světě nežli takhle

nikde Nebudu tak hloupí hrát si

zas na Čecha ne Vlezu do néja
kého rameoáře ncb'Idou mne vši

ckni trkat nebudou mne nenávi

dět ale ro7vahu mou budou chvá
lit ctít mé povznesené stanovisko
—jaL fc říká Uudii nad stranami

poměju se dobře ba snad i řády
Jostanu z zábluhy o pokojný roz-kvé- t

a blaho" lidstva Chytrým
mu-- í býtí dneska člověk" tak
'hříšní mluví: ' ' ' Jíl ve i v

Jk to řekla tak to udělala

Vybrala si meři lidmi vzácný

exempíář ro 1čůi ' cosi: lahodného

jim našeptala a co z toiio pošlo

bylo děcko baculaté s naší blud-

nou duši Rostlo tylo málo

mudrovalo a tak dál až byl z něho

dospělý už člověk Protekce mu

dobře prospívala nabyl postavení
štěstí se naň smálo

Duše hfála se v tdra teple bia

HISTORKA Z JINÝCH SVÉTO

DuSe íloÉk který l mřel

vniSela s i!o ý5e Nebjli to

duíe zlá nikdy nikomu cíitíc ne

ublížila snažila ne s každým do

bít vyjiti a ralSi krčila se v kout

ku snes&i nřjaké to příkoíf než

aby sama e jakékoli zvqu opřela
A přec va svitě uemčla přátel

Považovaná byla za duši zavilou

DOtmčSilou a orginy' starající se

' o peřinek a pečlivé o bia

ho 6ljřna bedlivě'ji 'potají stře

iily" Pohled její' považován za

vyzvedaíství slovo za zradu a

jestli člověk v' (ehoí ihU Ž

i stoupl někomu nešťastnou náho

4 dou iá'l?rr ioucbaj tp už byla
vzpoura zločin Chraň bůh aby
se idy dovolával nějakého přivá
byťi sebe světějíha a přirozeně]
íího Tu by celý svět byl e

vzbouřil proti takovému násilí té

panovačnosti a hrabivostu A du-

šička pořád se chvěla jako to pro- -

následované ptáče

u KoneČDě pouto vířící ji k torno

: slzavému údolí povolilo člověk

t umřel a ona octla se v širém vol

j pém prostoru Shlížela dolu na

ten svět kde zuřil věčný boj o

čest slávu bohatství a moc bo)

v němž bratr bratra nešetřil

Steny porážených ani řev vítězů

t sem nedoléhal byl tu klid třebo

věčný mír Zaplesala duše uštva-i-n- á

[:' "
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Svědomí měla čisté a proto hned

výš a výše vznášela se k zlatým
[ braním nebeským kdež by jistě
do noy jí bylo snad útulku po- -

přáno Ale jak se blížila již
stračím měla plno Ten jas ta

t záře krása ji oslnily že až mřela

úzkostí zda-- h bodná bude taico-t'Véh- o

šíěstí aby zde jen fv koutku

(rse ztuiilav5 ú

t Nesměle zaklepala na bránu a

blet v svatý klíčník do okénka

„ usměvavou tvář vložil chvilku

r prohlížel si třesoucí se dušičku a

snad že nevinný íeji zjev se mu

líbili pootevřev dvéře vlídně se jít l t i i --
' i

- -
'jatého to hostaJ prosím čest

mám yítati?'' "

"Nértárri žádnou hodoosť) žád-

né titule můj pane jsem jen pro
:'stá duše jo přístřeší prosím1'
3 : "Což bý bylo o hodnost na ty

~ zde si ůepotrpíme "pravdar svatý
- Petr rozpačitě ' praví

0 : "Také řeč

"'tvá se mř líbíi ale doolr-př- i vší
c - lahodnosfi jazyk ten mí není dosti

i:r ~ "Jseni Čech- !-
r : °" hned f řnýslel"AjV tů jsém'sí
Toť 2e bych tě rád tu viděl ale''

' i jeo pokrčil řaoieny' nechtěl
f duSi Zarmoutit 'jsem té£ podří- -

lrlti(i íitlfdt
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Za posledních padesát roka roz

máluj! se samovraždy v Anglii
užasnou měrou -- V posledních ně

kolika létech samovražednická
mánie vzrostla dokonce o dví stí

f ! :

- V Siamu -- se mají dlužníci zle

Jsou li tři měsíce se svým dluhem

póza 111 tu 'nia ventu bravo se

jSclvzmocnití a příměti 'j ktomu
aby si odpracovali svůj dluh —

Kdyby některý dlužník utekl tu

půžp yěfiteJ vzítí doj otroctví jeho
otce jeho ženu i jeho děti na tak
dlouho pokud neodpracují dluh
utečencův' i

t

Před někplika dpy jeden ze za

měštbáncOr papírny'v Bellow Falls
Vt ukázal se býti náměsíčníkem
a tato choroba vyvinuta je u něho

neobyčejně úpluě On vstal ve 2

hodiny v noci zapřáhnul koDÍ na-

ložil náklad dříví na vůz vsednul
na kozlík a jel s ním ke stoupám
aniž by byl si vědom co koni
Teprve u sloup byl přiveden k vi-do-

několika dělníky v noci tam

pracujícími' f '
'

Z posledních statistických zpráv
vychází najevo že kůft má dosud
velkou budoucnost vzdor auto-

mobilům železnicím a pouličním
kárám V střední Sibiři připadá
85 koní na každých 100 obyvatelů
ve Spoj Státech 32 koní oa kaž

dých 109 obyvatelů ve Francii 7

koní na každých 100 obyvatelů
Největš! průměrný počet koní při-

padá však-n- obyvatelstvo argen-
tinské kde jest 1 jaJíoní na 100

obyvatelŮA
-

v

I Zc záznamů vedených o občan
ské válce vychází na jevo Že ze

dvqu milionů vojákůi zařáděných
ye vojenských službách tři čtvrti-

ny jich bylo pdilých Američanů

rodilých Němců bylo 75000 i Ir-

čana 50000 Angličanů 50000
Kanaďanů 50 cop z f ostatn ch

zemí jich i pocházelo 75000 Z

těchto vojínů: bylo 48 procent íar'
merů 27 procent řemeslníků 16

procept dělníka 5 procent lékařů
advokátů učitelů atd- - a 4 proceň
ta z nich náleželo k různým povo-
láním Průměrná výška našich vo-

jínů byla 5 stop 8% palce

Zvláštní bitva strhla se mezi

včelami a vosami posledního léta
v Semperinghemu v Anglii Roj
vos vlétnul do včelího úlu hledaje
med Včely okamžití postavily se

na odpor a svedly š nimi bitvu

Byly však strašliví poraženy a

koneční z úlu ' vypuzeny Když
později na to íarmer chtěl z úlu vy'
bírati med shledal že téměř všecky
včely byly usmrceny a vosy v plné
míře ožívaly ovoce svého vítězství

::y Vři- - ' - í í t

Papoušek jako svědek octl se

před soudem v Anglii a šice ve

Stícton Jistému občanu ulétl pa-

poušek onen a byl chycen ba far-

mě asi : dví hodiny' od místa
vzdálené Majetnfk ho vypátral
ale íarmer tvrdil že jest to papou
šek jeho a nechtěl ho majiteli vy-da- ti

Došlo k žalobě í na rozkaz
soudce byl papoušek přinesen do
soudní síně a nyní k němu mluvil

jeho 'pravý majitel i farmer Pa-

poušek' 'odpovídal ihned5 svému

majiteli a soudce okamžití nařídit

aby 'mu papoušek byl vydán

rMálo lidí! má popět! o veliké
rozsáhlostí Sibiře která rozkládá
se pod stotřiceti stupněm! země-

pisné délky a její rozloha zaujímá

jednu ďevítinu rozlohy pevné půdy
celého světa Tuto obrovskou roz
lohu dovedeme pochopili teprve

úplní porovnáme li ji s některými
zeměmi které známe Celé Spoj
Státy a všechny jich državy a celá

Evropa vyjímaje Rusko mohl

by být umístíny v Sibiři a jeŠtí by
zde zůstalo dosti půdy aby se tam

mohlo smčstnati takových třicet

pět států jako jest Coonecticut V

Mandžursku které si Rusko pří
svojilo po posledních bouřích v

Činí nalezlo by místa sedmdesát

pět takových státu : jako jest Con-nectico- t'

i :f i

V některých částech svita vyrá
bí lidé chléb s přimíšením stromo-

vé kúty ineb mechu To stává se

hlavní v severních ' Částech naši

zemí ' V Laplandu dělají chléb z

ovsa a k' němu přimisuji vnitřní

kůru t jedIL : Oves s touto kůrou

smíšený a dobře rozemletý vypra
cován jest v títto z něhož se vy
robí 'velké placky a tyto Laplan-dác- i

pekou iia pánvích nad ohněm
V Kamčatce asiatickém Rusku

dělají 'domorodci chléb z jedlové
aheb březové kůry kterou roitlu-ko- u

v jemnou kaši' přimísí do ní

soli udělají z nf plácky a tyto pak
_ _ _% I i
peaou naa onnem- -

csvymaci se

fikřábújt mech s bor tento temelou
v jemnou mouku a z oí vyrábí
chléb i puddiogy V některých Čá

steetf Itilie vaříoé kaštany semle

té v mouku slouží k výrobě chleb'
A v Arábii Indii a v Egyptě vyrá-

bí domorodci ' chléb Z cůzaýcb

vost ač rit měl prý k tomu nejmen
f í příčiny Tato yášiB jtho dotou
[i a kontčně takového stupně Že

dne 14 m m uohopil dlouhý noŽ

a vrazl jej své manželce do prsou
ku-r- záby skonala Nováček bodl

se pak do prsou a těžce se zranit

Ztna usmrtila tvího mule — Vy

šetřuiío! soudoe u Dražbkťho trest
niho soúdúřada Chlumecký odjel
v sobotu 22 m m táno do

MyŠkovic u Cakpvici abyi zavedl

na místě pátrání o krvavém činu

ku-r- se stal v mci na pátek v

damku d&IVIta' Jiiiá' KeHmámai
Kollmann byt velkým ctitelem

pálenky a v nepříčetném stavu

spůsobil doma začasté hlučné vý

stupy Hlučný takový výjev stal se

ve Čtvrtek v noci Popudlivá žena

nemlčela podnapilý muž se ue

chtěl dát pokořit a tak došlo mezi

manžely k zápasu Žena několika

ranami rozčileuá uchopila želez

nou spojku a povalenému muži

bušila tak dlouho do hlavy až jj
tímto ukrutným spQsobem usmrti
la Po spáchaném Činu odebrala
se viažednice do Cakovic na čet

nickou strážnici kde byla zatčena
a druhého dne k pražskému soudu

do vazby odvedena Po soudní

komisi byl usmrcený Koljmann

převezen do ústavu pro soudní'' '
Obdgkci

'

Ilořtci mrtvěla ftbtvraha 7- V

domě i 49 v Košířích bydlící 34

letýřeziifký pomocník K Linke
v sobotu ai m : m- - odpoledne
skončjl sebevraždou ještě- a po

smrti ttlo jeho jrjoLlo sboftti- - Po

5 hodině obyvatelé tohoto domu
ucítili zápach dýrnu jakoby látka

doutnala- - Při pátrání po příčinách

tohpto zjevu : vpiklj sousedé také
na záchodek kde k největšímu
zděšení nalezli Linka na zemi

mrtvého a plamenyi obklopeného
Linke učinil životu svému konec
tím Že si vypálil kulku" z revolve-

ru do levé strany prsou a sice z

takové blízkosti že
'
výstřelem

VíBal s€ na zoufale: kabát yesta a

košile Kulka_ zasáhla srdce a spú
sobila smrt plameny se pak Šířily

po obleku Sousedé oheS uhasili a

potom byla mrtvola odvezena do
úmrlčí komory o košířském hřbi-

tově Sebevrah zanechal vdovu a

tři nezaopatřeoé dítky Linke za-

střelil se nejspíše z omrzelosti
života V poslední době několi-

kráte se vyslovil že spáchá sebe-

vraždu _: ''}jr2 - i i!

Postřelil lena~DJ Lub u Kla-

tov přiženil se na cihelnu a81etý
Karel Brabec'z nedalekých Stabo-řieal- e

Štěstí tam mnoho nepřinesl

Záhy - také od $vé Ženy odešel a

potuloval e po okolí a když ji

koneční v hádce i povážlivě zranil

prchl do Ameriky! Po delším čase

vrátil se do Lub a smířil se se

ženou avšak dlouho' s ní ''nežil

Odstěhoval se od ní znovu-- po-

peleční 6tředu bylo podezřelým
že Karel Brabec obcházel - stále
cihelnu z obavy' by ničeho ne

provedl hlídali jej cihláři Brabec

použil Však příležitosti když se na

okamžik vzdálili a skočiv do bytu
své ženy 'jal se ji rdou6Íti

: Za po
moci rodiča télo: byl sice ze světt

nice' vytlačen a manželka jeho
skočila1 ke dveřím' by je za ním

zamkla' V okamžiku tom však za- -

houhla ránakterou vypálil Brabec

skleůěným oknej dveří po své

manželce' již vážně zranil Kule z

revolveru' vnikla jí do prsou byla
však povolaným drem Maškem z

Klatov Vytažena Brabec po svém

činu prchl a odebral se do Klatov

na 'policejní fiřad' kde 'udal co

spáchal a odevzdal policii revolver

s 5 náboji Dopraven byl k soudu

Zmařený skatek'—T)aé 4 ta m

měl býti požehnán manželský
sBatek pana N švarného ještě
vdovoe a zřízence rak stát drah V

Lounech se si M' ž Lénešic —

K dokladnému svatebnímu veselí

bylo již yšecko" přiebystáno ne

scházela ani chutná vepřóvína i
jaterničkami 'ani množství lákají
cích koláčů Celá výbava nevěstina

na velikém voze dopravena byla
do Loun do bytu ženichova a

vzdálenější svatebčané již se sjíž-

děli aby bylí svědky počínajícího
štěstí blízkých

'
jim snoubenců

Bohužel však y rozhodujícím oka-

mžiku p tomto Ště3tí dvoú lidí ná

noýo potvrdilo sě staré že "malé"'

často příčiny osudných mívají ná

sledků- - Pan N totiž udržoval až

do nedávná známost se služkou S'
která ňézůstala bez "malých" sice

často ale velmi křiklayýcb násled

ků Služka dozvěděvši že Otec

jejího dítěte hodlá se ožemti é jinou
došla pí $0 Lenešic a sdílila nej'

prvé' matce' nevěs I jž a pak také

nevěstě same jak sé víci1 maji
Ua'sta'1 ovšem srdcejomúž pláč ale'

konec kónců energická Jnévěsta &
rorTinrffa' vÍě sé eníchá''! S T)ii£ň

ea budoucí étlštfodřeťne' Ještě'

teooz One posiau porpí pro
do Loun Také fařnřúřad

Dvl O veci zpraven a ze svatby
cíi ésťi Cli

nebylo a nebude nc

— - i j minu vftKiariMkJ wkiil Vi'lkopklijilř Murullut

l I MontiromiTj Hlnn „
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t X CechoaJaran t Ollvla Mtná

Predoda Karpl Knha ' miatorMardá 1

Lepetka tajemník Karel ftlfinrc aft„ikM 1'elH'ka pokladník Ví:lr O Ployhard
CrÍTodf1

V Jaké vnitrní atrál K HÍ
V Ilarailii Met vflxr J Hárek

I y z I : i '

Ceehle í XL t So Omaha Seh
'
Odbývá r]6ie kaid) druh ítrnek i

Ol o on hodin reten v tínl J KouUk}ho Pfed
aedaJan Kubát tajemník Adolt itíuia
a O til ďetnlv Pr Ku%clKI e 81 ui jVocawk II S8t
Činí XIL ( hrudím Karině U

odbývá avá achiie kaidoo treti aobntn v mi
airj v t hodin v4er Prndaeda Joa Ilul k 101

Hagerar Bt taj Joa Stehlík I02 Mllwaukee
Bt oíetoík J V By 16a! Hlvb Hi

ííslo XlII" 0řký Lev Seaforth Řed- -

wooďfo Miun
: '

odbfrá aohiae kaMou íruboo ael v mafc
FPedieda Karel Boufc-- miaiopteda Antna
Berbua tajemník Jaroalav Kovanda átetnik
KrJarol pokladník Jan 8eo

ČÍHlo XIV Iadlmír klírel
'

[:
-- '

t Hauge WU' i

odbývá achte kaMou druhou nedéu v mtoie
přiHlueda frant Kojlik tajemník Vác Kla
ofelnik Jtm Mendlik llauiren Wa poklad
nik r J Koukl

Jan lini i XV Hopkln Mlnn

odbývá avi ach6ie katdou druhou aouotu v
tseaicl rteoa Václav Tra taj Jx Hromád-
ko tlopklna Mlnn

Sohraski i XVI T Omaha eb

odbývá tvá árhliui katdá prvnf áurý v Diáaict
vaínl p J W Hrooha Hftla Joa řVdeji
míatovteda J W Hroch tiijonník a ořátnTk
Jakub Murel lilo Bo lHb rit pokladník
Káral Mam 8 E cor th and Wliliama
8t provodí! Anton Kvchlý vnitřní au-á-

Torná! DoJek venkovní atrii Jan Polívka
Jan Polívka A Unlllfkaj W Hrocb výbor
maletkn

ČíkIo XVII r Lowry Mlnn

cC"- - jnl eht první nedř-l- l Před
' tá iartin Hano: ujem Wenrel Bartoi
áCetník J F Lepeeka pokl Fred 11 Uiao

j( ČÍloX?III Bratři Severa
'

Drywood 'WIs
1 volili ti níleduHri dřadnfkv- -

předaeda Jaa
Forman iroktorilefUc (In Jih kiipek: taj J
Vlaaulk: stet Tou 4 K}U)lkC poki A!ol
Frar s :

Í --Bolesti á
W rychta kalnou nifvi II a A
Y vhoduyi-- lčh DťhlA a 'i'VV : JIMé lvy dowthae katdý : A
j 1 při kačli naMnzcni a cko iV robdckplicxvoll-lia-l

Ý
: Severův Balsém

!

A
JT pro plíce t -

'
- A

t CENA 28 A BO CT ~

V Otoky aáoéty holeatl v
kloMhacti avaloťh rev
atatloiau atd Hajaaté
razen

vy

y Severův Olej
y Sv Gotharda
vy (Spolehlivý a vidy alélflať

protrdk proti aaíatataa
vy BOieaieaa

vy CENA SO CT

vy

vy

Josef Kavan
0' pozemkový - -

tl! a pojišťující jednatel

1410 WiUIara 'nílcej

'i!"'- - t f 1

Prodává lotr v Omaae i v So Oniaae
a rov a farmy v pobílil Omaky 1 re

tátu á pojtiteni opatři vám a tf-l- i nejieplíefc
Irem při cená-f- nejnlfíirb Teá aabývá aa
vvnuuirováain} atailraktá £

Qbraťta e s důvěrou n čeho a

bud virospravedlivi posl úženo

UHLÍ --UHLÍ =

Kralet Kdys polfebntele ubil ob

jednejte aí je oi r vJív-j- í '

boitknete f idr beflimSÍ nLU as Denlte
a dotu-o- yálu t J 20UÓ lib n (unu
Tel I18 71 iliot 1 llce

Alhn Ttnn Jmij ioTftkmllť M tni nhtvlla ťmtfr fmAalJInf

ílxfnl) brd rqnirtlnt 1 tpnlnit
Dobou ialaJka M iilnujiriml bolmml
r vn!tFnftrrh Minulí niříc uKivalA

(KU Wio Carlui ThnlIíM' Blarle
Irtmught Uk mi pMU m'si(nl (mr
poaqpn po ditmliícii Uiitch b boleati

KumDim

Jakou cenu mi život ícnr trpící
jako trpřl Kannie Davln r V tisíce

rých domácnostech Jsou ženy které

trpí t&nlto stravnými bolestmi po-
tají Jste-- Vy Jednou nich

připomínáme Vádí že totdl'

VI!1E-CARD- UI

Vám poskytne trvalou dlevu T85l

tím vědomím íe 1000000 žen

bylo épln6 uzdraveno vínem: Wioe
ořCardui Tyto ženy trpěly bflm
tokem neprivlilelnou {mrou bo-

lením hlavy bolcttml v zádech a

ryBlloJtcími bolcatml Wlne of
Cardul utni (zutavt) viechny tyto
bolesti Kupte 'l za 1100 láhev
Wine of Cardui a užívejte Je

O nAxt popty timoct dml9te ndfc

mirn pfixnkkb na ailrcau: Tbe Xdiea
áňvinory Department Tke Cfaatuoooga
Mediáne Co Chatuoooa Tena

$1584 koupí přímo
tT-- V W x totfirtiy ocelové ISjílft

tt Btnounve urstiv

Ctti ptrufuoi%rA'
rMjVfCkH na kntieo

síprovoiQjf kata og: fvvutvé palcové liranf
tířeéue briny W lapal pluHr !07ft jiij

nítiirv !3 a tíh l!rttf ám nntt im
Í1A1 runibr- -

jaí- - ~i

44Hiverst stfrimr iiitaoif

WHESIEP1! IM
'ikrácciíí č'isiif

' -
'
j zlepšená obsluha '"i

listopadu o
'

D' nul cbifř5k tvíáítní vlaW wyjláttli

t 7 20 rrfniKínfetá v T flO riiio V toul
d bo přijíždí ile ('liirřB f

' Diennf Bt Paul Mnpli erprenínf lk
TyJítdfTVOradmfatovei-- V toui
dubu přijíždí do St ťaul-M- pls t :

Cia 3 Ovt rland limited do Chicaga v

7 45 Tef-e- má (paol tzj pouie Daleko

rychleji jede na lápad 1 Chicaga do

Omany
-

t
"1-- :

f orth Western to mftže u'niti

MMáířailOTDa: J401-- 3 Fanai ní

TTheLlinHel"evdtiloi! EipraM
noon traln frora Omal (uř riilBipí

'

UNEXGELLED SERVICE

Pajr tratn and evciiiríjí trlu íi'ňa Oiuntiím
Mlnneapolto and St faul i i

i
f

Tkketu of tfnia M amne-lln- it Hne
"W II BRIIL Dlft Pa'r Omihl

4B BANKOKOPi 3 T MTKhYiOř
CklcatfO IlutMtatiav

Drána $ ptóeFW foíí
DO TEXAS

Pallmanofy Bniletore xpaci tqzj a Toiiie

joflofiOT mi na tsbcíi riaiacíi- -
'

JNejlfipSÍ dráha Ůtt ftech uUt
Kamtax lodlanitkein' úvmi ' Textům
t Jlexlku a na l'aclfleke pubřeii
- f : i r Jde pHmo u

"jzlLtt Sherman BtícivC'
CaUaa ' Tt Worth EiMaroi :

WazaluwUo ¥aco '
Templas

Csltco
'

Tajlor
r" GabesvBto

iícihait JSsriattá
'
Sar Karcor

ia Graags "Sc-sít- V Al7ara3o::
Til
V

Jun ťiif tVbíiJi borti aacfc ptr
UM} IvfJ i Liti ilťt i

'O zer- - iou říci to musím Milý

'jf brachu Spatné zvěstí z toho Světa

O tobS sem poslali: Nebezpečný
i
veřéjnémii r' pořádku V řidu" tak

zní zpráva světské moci-- '' Svobodr

°:nýmyslítel a kacíř -- jest úsudek

:''clrkve- -- Svatý Petr' pří tom- - be--

ís dlivě ji pozoruje a přitom si myslí:

výtky a důrazného napomenutí
AI: hošík vydáním svědectví te

prve upletl na sebe bič Asi před
14 dny tři dcerky Vackové dopu
stily se krádeže a lhaly potom že

krádež spáchal malý Kohoutek
Otec měl vítanou příležitost aby
synka sbil a úkol tento vykonal
tak nekřesťansky že mu levé ucho
natrhl a tělo v pravém slova

smyslu modřinami posel A hned

při tom cHec synkovi vyhrožoval:
"Jestli si půjdeš stěžovat tak ti

šlápnu na krk Zabiiu těl'' Hošík
zmíral strachem že bo otec oprav
du usmrtí a proto ani nedutal V

pondělí 17: m
f
m - odpoledne

děvčata pradleny Vackové opětně
provedla darebnoit zúmyslní jen
proto aby na chlapce mohja žalo-

vat Qtec(opět se rozlítil a oatrže
ne sotva zacelené ucho zase mu
rotxhf tak že krev z rány rau

prqudila a celý obličej zbarvila
Školák v 4omněofže nastal konec

jeho života' uprchl z domova V

pozdní noci ujala se bo neznámá

paní která inu dala nocleh Ráno

pak se hošík odebral na Ovocný
uh maje y úmyslu u přestupko
vého soudu požádatj za ochranu
N trhu ujaly se hošíka soucitné

prodavačky ovoce kteréž mu daly
pomoraoče fíky jablka a pqd a i

peníze mu na přilepšenou věnovaly
Pak odvedl školáka městský poli-

cista k soudu kde udání o trýzně-
ní opakoval a pak po lékařském
ohledáni byl - hošík odevzdán k

léčení do nemocnice Milosrdných
bratří Na necitelného otce po
dána žaloba pro ztrýznění synka
'
Stievraledný pokui studenta ve

Ikele '— Z Brna sé sdělují ze dne
8 m'm ke zprávě o sebevražed-

ném
'

poknsu studenta Bernarda
Bezděká tr to podrobnosti: Velké
vzrušeni působí zde sebevražedný

pokus jenž spáchán byl studentem

při vyučování v budově Českého

vyššího gymnasia ve Šmerlingoví
ulici - Bernard Bezděk ioletý syn
sazeče v Brně rodilý z Velkého

Meziříčí" přišel včera odpoledně
jako obyčejní-

- db školy ' V šestí
třídě kam chodil" ve tři hodiny
mělo začíti vyučováni řečtiní
Bezděk pojednou na' začátku ho

diny 'vstal položil suppl prof
Drápalikovi na stůl knihy jež míl

vypůjčeny z knihovny chudých a

prohlásil že vystupuje Na dotaz

professorův kdy ebee vystoupit
řekl: "Hned'" : Na jo šel do své
lavice kde eděl sám a než se kdo
nadál - vytáhl revolver a střelil se

s výkřikem "S Bohemkamarádi!"
do hlavy Byl y takovém rozechv-
ění' že ruka St tnu třásla a rána

nezasáhla spánek kam byla míře

na ale jen těžce zranila tvář kule

pak zaletíla na stěnu Bezděk pak
zVedl osláblou rukou revolver ještě
jednou a střelil se opít do spánku
teotokráte kule uvázl v hlaví
Na to upadl v mrákotách na lavici
a vztýčiv rukupolo bez sebe ještě

vypálil několik ran na slepo do
vzducbu- - Ve třídí nastalo ovšem

pochopitelné zděšení Žáci zdéíe1

ní volajíce o pomoc ukryli se pod
la vice j professor skryt byl pod
stolem Někteří vyběhli ven vola-

jíce: "Oo nás střílí!' Přiběhl Škol

ník který zoufalci vyrazil revolver
z ruky Neiťastník krví zbrocený
sám ještě mohl sejiti na dvůr kde
naložen byl na víz ochranné sta-

nice a dopraven do nemocnice 7-

Přes lo„- že jeho zraoění jest dosti

povážlivé' pokusil ' se Bezděk v

nemocnici o útěk Příčina proč

nešťastný student zoufalého skutku
se dopustil jnení dosti jasna Praví
se - že měl propadnout z jednoho

předmětu což prý znační ho roz-

čililo Na drubé straní však se

praví že ide tu dle všeho o náhlý
záchvat duševní choroby Zajisté
však jedná se tu jen o nešťastný

pokus sebevražedný a nikoli snad

jak první pověsti vypravovaly 0

nějaký atieotát na jiné osoby Vše-

cky první ráoy yy pálil Bezděk jen

proti sobe teprve jsa 'už tížce
raněn' y bolelti a mdlobách střílet
do vzducbu j je jsadřje že nebohý
mladík vyvázne životem

y

Posilněte švéu sobbtávuj fvyčí-- i

Stětesvóu krer sta5te: be iilnýrrii

J2dravýmř "'užíváním ? Séverovk

tóvéčístitélfr:5créíf věe-enn- chci

ToýVoIhííSvřédý náddry?Héžity'
křtíte sZvětšené cilázyi' bnieave
bolákViVcbořoby krevní řythleřá

)Ístlir'Cehx fiíó409lív rf ii-

hobytu a nepipla ani když toho

všeho za onu svého přesvědčení
d a bývala Což do přesvědčení

myslila si: toho Člověk nenají se

ceydrží s ním na světě ani v

nebi ani v pekle }l je to tak

jednou na světě zavedeno nezmů"
žeš to kdybyi co chtěl dělal

Mlčela i když zivisttv i řekli

J'puj na: zaprodance vždyť v

něm také česká duše žije Že se

nestydí!"
'

- Styděla je sice někdy trpce

porobu svou ne-Ja- r ale vzepřít se

ne to sbroutila by celou stavbo
svého sobeekého štěstí a to na ní

nemá nikdo práva žádat ?i
A tak žilo 'se t" pohodlně

dobře tělo hovělo si tloustlo ale

duše zrádnost 6vo)i těžce nesla
Však co chtěla íběla Tak to šlo

po hřbetech jiných k lepšímu až

když bylo již nejlépe — zaklepala
smrt hlásila se pánovi 'navštíven

kón' "mrtvice"1 a udělala životu
konec'-':1- 1 =

_ot--

' "

Znovu dáše ' osiřela ? znovu na

stoupila pouť svóu bludnou1 Zas

ji nikde nechtěli: v nebi Že se ne

polepšilav pekley fdost
hříšná pro smazání dřívější sví

ctnosti stj'' :: -- 'V
' f'Do óčístče jdi jinde ' pro tě
není místá dala jf radu duše
která letěla kolem? J'-- :

A než se mohla ptáti Ide jest
očistec již zaskřípaly za ní těžké
kdesi dvéře Hledala jej tedy sama

- marně nikde po očistci ani

tuchy Vrátit se do nového těla za
ic se jí nechtělo Mqk VŠude

'"KdeŽ je smilování pfo uštva-

nou českou duši?'' ' Tak zalkala

hlasem y zoufalství se chvícím Po

celém vesmíru se výkřik ten' roz-

lehl—jen na zemi 'jej neslyšeli —4

donesl sé i k trůnu nejvyššíbo A

iu jU:- - - '

' ''Pusťte duši do ráje! Je-l- i via- -
na čímsi smazala to dobrovolným
vězením y těle odrodílce Očistec to

nejhoršího druhu!'' '
t

" '

n::l:í:if!::M:::::'

%2 PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ B

0 i : : i '' J í i - - i

GRAND FORKS B C] 26

února-R- ed' "PokZip"l Za-sýlá-

vám předplatná na tento rok
Neníělť jsem' dosud volného Času

neboř jsem zde !V Grand Forks

zavřený pivfavať bpSť V činnost
livédl ' což vzalo mnoho Času i

peněz Sešel jserri sé tu dosúd s

jedíným póuze Čechem1 který pra-

cuje
- v tafrně!i Nej nižší

' mzda
kterou v zdejší távírně platí' jest
tjbo denní Sé srdečným pozdra-
vem znamenám sé Váš Y f :r1i
1 Huv v Frank tiatz

Malý oblázek jak anámO změní

směl jelkébo proudu j Na pohled

nepatrné události mají časem za

následek překvapující změny v na-

šem životě Pan Jas G bmitb z

Renicklvloi y dopisu ku Dru

Petru Fahrney-ovř- v Chicagu lil

sděluje o takovém případě - Píše:

"Cítím" sej zavázána mnohými áU

ky vám zá to ' co jste pro mne
udělali 'Už jsém ' byl ponechán
smrtí3 když náhodou četl : jsem v
listu" 'The fChrištian Advocate"
článek ó vašem Dra' Petra Hóbd-ku- "'

: Umínil jeera si je zkusíti á

po Využívání asi šesti lahví" cítil

jsem se jako nový Člověk Vaše

Hoboko jako lék zajisté nemá sobě

rovna" L Na tisíce jiných dosvěd

čili V podobném smyslu
7 " Parna-- '

tujte 'žé to nebí lék lékárnický
ale prodává se přímo lidem ód vy1

řabiťele Dra - Petrá Fahraey-- é

i 12 114 So ' Hoýtie avkKilcago
' Jednatel BÍ er ř4016
P úl South Ointhi t ci "A

řJako lék Bajmazáni Severův

OJej y£ Gotharda jsf pepřekona'

tejným y léčřpí r?!iif nBw ieo
ralgie vyqakQutit)řodřenÍD qtoků

stohlýcb kloubů j zánětu pobrod- -

nice a jinýc xáfčtO ajycškrýcbj
bqlestííi' Cena 30 pentů-S-t A

1

Ktipťijté t)ň: ílellera o
éťédéené léky pťo úeriioce
koňské a dobjtóí

' 1

ti iťHm kdo (by to ní hledal''
cmí-J- á kacíř?? brání se duše- J :f

- H1é' ji2 rozvazuješ5 raděj to-- í

mo koneci udělám" a již zavřel
° - svatý

:
klíčuík brána duši ' ubohé

tmwoli- -

lJtti chudák stojí všecka ztrnulá:
' "Co dělal P'' rozažuje' Ař sem

&r{zíóbná póniluva svítá sahá"" Kam

[ še poděje?' Brzý bude noc á kam
i
0t hlavu složit? Zde V té nekonečné

'"
přůstoře věčria? A nejen tuto qocy
ale všechny jiné dál a dáli—

Bloudí sem í tam bez času i cíle
' "Tma ji děsí" chlad moří' nemá
f útočiště bloudí dál dlouhddlou- -

1
"

bo''' Konečně "cos podivného na- -

Žlav 'Úzká sluj z níž kouř se valí
'

před
! ní rarach stojí na

' stráží
Nade slují' velký nápis: "Peklo''

r A kdyby ani tihó nebylo ten pe-'- "

Skelný" řěy žeynitť "doti 'bv tom

j Dule trne hrázou stoji fjako
j

přikována řaracb mžourá lóa ni a

mlsně se olizuje
í

'""ftíejrduiíčko přístup bíížl tf
t~

j
ftás je teplo a ty křehneŠ zimou'

j' vábí jí y duši však se diví dosti
' kde se tu béře sama dobrovolně

Duše váhá" vždyť již z :dálky
místo není vábné natoť potom z

blízka Však có zbývá vyvržené?

c Nikde jí nechtí hrozné prizdnóí
pekla hroznější ze Všech stran ji
straší Jen se ohřát osušit té
tolik ji to vábí a duše rozhodla se

jak se duše

tlíží mračí se a mračí U všech

'tfasů' tohle kvítko není pro nás
v
pečeť bříchil nemá na čelé hned

JlmivS rukou' křičí:
1 i --%í

''Kliď sé ke všem vŠudyí Tyjsi
„příliš poctivá a všechny bys nás

tady zkasíla Ké ů ná3 není pro

£„
tS pnístaKam pák do pekla s

tvou nevinností!":
t Í9S! CÍ

"Ale pane satane ponížené

}ti prosím zima je rai'V: 's

o- - ůi"AfpoBt kdybys byla komus vy

stjoukla jej 'sAle takhle?

vad?
1H4 íCffe prfe kpem-jwb- e 'tratil

se i pekelnou síuiL jen pácbnou- -

rbsl JOpSe dál béie bloud plín
ífl nekonečné a přemýšlfv ak st do

stat z trapné situace


