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# Z českých vlastí POMNÍKY

žulové a mramoroví

Frank NovákPodivlnstvl sebevrahovo V dome muže nalezena byla navštívenka se
'i-

OČít 436 ve Vrlovicfch bydlící po jménem "K Klatidi" Má se za Neb1413-1- 5 SoUtn St Omaha

(naproti Motolu Vrubu)Itovnf úřadník Bohumil Kazda to že jest to jeho pravé jméno

do 1 hod Huční sedři ns svou

paní v Akademické kavárně a přá-

telé jeho nepozorovali na něm

nijakého rozrušení t něhož ly e

dalo soudili že se zabývá myšlén-
kami na sebevraždu Asi před pět)

lety byl členem spolku architektů
a iožcoýrů % něhož vSak vystou-

pil Nyní byl technickým úřadní-ket- n

v jednom pojišťovacím ústa-

vě Byl teprve 38 roků stár a

zanechal jlctébo synka Za příči-

nu udává se nervosita a srdeční
vada Architekt Mráček byl ma-

jitelem továrny na kamna která
vSak neprospívala
Zastřelil si najiýlett V sobotu

dne 15 dubna přijel vlakem do

Uhříněvsi soukromník Jos Horký

posluchač vysoké Školy technické dle razných dokladů shledáno Že Velký sklad krásná práno a íiaručuna Kupt
sl pomník v Omazo Co H&otflto zaplní'

vám více dc£ centu
lrantiiek ťiv ucítili ve čtvrtek
30 dubna v noci o a hodině př

rodiče jeho bydlí v Holešovicích
Dívka velice sličné tváře měla v

kapse navštívenku se jménem Em
i

návratu domů kouř a ahledali že

ve vedlejším pokoji který obývá Smakaova k němuž bylo tužkou

připsáno "v Praze na Bojišti"ajletý ayo rolníka Václav randí
hoří přes židli přehozené fia Oba mladí lidé přišli již v úterý
ty jeho OheB rychle uhasili

když ae ahánčli po Pancíři nalezl
odpoledne k obchodníku p He-

rinkovi v Kokycanechi kde li
koupili pohlednice Záhy po té z Krůt vinohradů a lodbociv zjej na pohovce mrtvého ae střelnou

ranou ve spánku Dle vficho před
sebevraždou své fiaty zapálil

nádraží procházel ae mezi bližšími

obcemi Hájkem a Slupicemi Ke

4 hod odp nalezen byl nedalekoBratr Pancířův v tomtéž domé

Lumír Rye
1'ravá ěÍMtá Kuniožltuá 10 rukfl stará

4 plné kvarty UM
3 gallony y soudku neb v láhvích í)50

" " " "il 1550
Veškeré dopravní výlohy až k Vám

platíme sami

Tnil DM JI zaleme 8 objednávkou 5 n

lonú kořalky víoa neb likérů

JEDEN GALLON dobrého vína(vyjma píva a lihu)

bydlcí hostinský lan Pancíř Hájku zastřelen V zanechaném

došel z Prahy do Rokycan te-

legram že oba mladí lidé zaslali
domů odporučený dopis v němž
se loučili se svými rodiči 3 dodat-

kem Že jejich mrtvoly budou na

hřbitově v Rokycanech Nešťastní
milenci jsou skutečně z Prahy
Dívka jest ai let stará Emilie
Šmakalova bydlící u své matky v

dopise líčil krutý osud pronásle
dující ho v poslední době až

zoufalství

uďal že bratr jeho připravil se
život 1 omrzelosti života

" Netrpihvý nemocný Ve Velesla
vlně bydlící 67lctý dčinlk Kare

Richter trpči žaludečními bolest
Sebévrahí V neděli dne 16

dubna po 8 hodině večerní nalez

hlídač VRonec na železniční tratimi Doficl si tedy k lékař který
u Vršovic před nádražím nákladmu předepsal lék jejž měl brát

domě č 26—II na Bojišti Paní
Šmakalová jest tragickým koncem
své dcery všecka zdrcena a to tím
více že teprve před 3 nedělmi po

ním mrtvolu muže kterýž byl převždy v určité době po 10 kapkách
Nemocný bývá netrpčlivý a také jet Mrtvola byla vlakem přepů Kleinnider &ena neboť kola lokomotivy přeKichtrovi se zdálo léčení příliS po chovala po dlouhé trapné nemoci

svého muže Mladý muž jmenuje jela mu přea břicho Přejetý
vlakem mu měl vytetované jméno

malým a zdlouhavým a proto vy-

pil obsah lahvičky najednou aby
na pravé ruce Václav Jiráseksi utrpení zkrátil Avfiak nepo

Jediní ěeStí obchodníci lihovinami ve Sp Ht

1232 80 13th St Onialiii Nobsiecnnutt rady lékařovy zle se risskeno ona uie toho jest asi

se Kudoit Klaudi jest 03 roků
stár a bydlel u svého otce

na Letné Do Rokycan
odjeli mladí lidé proto že na
tomto hřbitově pochována jest
matka Klaudiova O příčinách
zoufalého skutku obou milenců

totožný s aaletým tesařským pomu vyplatilo Následkem tohoto
nerozumného činu zachvácen byl mocníkem z VrSovic Václavem Ji

ráskem Mrtvola byla dodána doprudkými bolestmi a konečné za

pathologického ústavu Dle všehopříznaků otravy musil býtí dopra
ven do pražské všeobecné nemoc dovídáme se: Rud Klaudi který jde o sebevraždu neboť na zrní

nice kdež v pátek dne 21 dubna něném místě železniční násep jest
vysoký a žádná cesta přes něj ne

vede'

byl poštovním aspirantem měl v

těchto dnech sloŽiti zkoušku k

níž se již delší čas připravoval
Ve zmíněný den očekávala jej jeho

podlehl otravě Mrtvola jeho do-

pravena do pathologického ústavu

Smrtelně tranžn elektrickým prou
Nakradl si na mstí uhlí — íedi

milenka s kyticí avšak místo ra- - íový ttlrk Z Náchoda se sděluje

Kdykoliv potřebujete kofiár k po
hřbu aneb k vyjížďce objednejte 1

Jej v neJvřtSÍ pftjčovnfi koní a povofi

Palaco Stablos
C II CKEIQIITOK innj

roh 1 7 a Davcnport u)

Kočáry Jsou vyhřívány a prot
možno v nich podnlkoouti 1 dol&í vj
let Povozy moííno sl objtadnatl ié

telefonicky TEL 257 23

dem V tovární F Xav tírosche
na Vysočanech opravoval ondyno

tato veselá historka: Manželkadostné zprávy dověděla se že její

dělník F Hazňourek jakousi zá jistého černohorského dělníka v

Náchodě dala svému muži peoť

Rudolf zkoušku předepsanou ne
složil Byla to těžki rána provadu v kotli spojeném s elektri
mladé lidičky Myslili si že dále ze aby koupu za ne unit černo

ckým přístrojem Osudnou náho
horský hodil ai pytel přes ramenožiti nemohou a pojali proto mydou dotekl se hlavního vodiče
a Bel ale ne pro uhlí nýbrž — doSlénku na společnou smrt Svému

elektřiny následkem Čehož popá
otci sdělil Klaudi že zkouškulil si celou ruku a část obličeje S
složil a tak oklamal též matkutímto zraněním odebral se ne
své milenky Za hodinky které

prodleně do všeobecné nemocnice
darem od otce obdržel a které

i('Joblíl)(íiií'J5í Htřodlsko CecliA z Oinahj I venkova Jont

ElogantnS zařízený HOSTINEC
kteráž vliiBini

Tos ISTo-ydl-
s éAU Již 15 a Moward ul

hned zastavil opatřili s! mlad
idé peněžité prostředky na cestu

Miluje PUeň Z Brna se adělu

kořalny "na kapku" kde pil až

peníze propil a opičku ai "při-

koupil" Když vyšel z nalévárnyi
byl již soumrak Věda Že na

nádraží náchodském je složeno
dosti kostkového i jiného uhlí

pro něž se často laciní kupci za

Šera dostavují zašel si tam také

aby si ho trochu nabral Ale na

nádraží složili nedávno vagon Č-

edičového Štěrku k zasypávání na

trať černohorský zastaviv še u

Stěrku domníval se při své opičce
a při soumraku že stojí před val

deoburskýní uhlím rozdělal pytel

te: joset Mraz 53iety dcinik Výteřn Krugův "Cablnet" stále na čepu Jakož 1 nejlepfií piva lahvo
vá Na skladů luti pouze ta nejlepfií vína Jemnd Hkéry a vybornď doutní- -

Lisne přisel dne ig dubna na
KV wwtuny zaiiunuit vzuy po ruce

strážnici na Křenové v Brně kdež kraan& lid&- u nojnou prnoa JOB NOVÁK

+"♦ ♦ ♦ ♦i- - ě ♦ 4)před shromážděnými tam atrážní +--4 ♦ ♦ ♦ ♦

ky začal nadávat) na císaře a když

provedl své dodal: "A teď mne

zaveďte na Cejl abych přišel do
Plzně já chci býti zavřen!" Žá

a jal se do něho "uhlí'' házeti V

v Praze kdež vsak nezůstal v lé-

čení nýbrž vrátil se s obvazem
doma Leč rána se mu stále hor
Sila následkem čehož zvětSovaly
ae i bolesti jimž ve středu dne 19

dubna dělník podlehl Dle lékař-

ského posudku zemřel HazRourek

ztrnutím (tetanem) povstavBím
následkem zranění elektrickým
proudem
Kloutek a tisícovka "Plz Listy"

oznamují: Ve středu 19 dubna

přišel do pekařského závodu paní
Anny Koehlerové v Říšské ulici

Školák Karel N který položil na

pult reklamní lístek v podobě tisí-

cikorunové bankovky a Žádal aby
mu pí Koehlerová dala drobné

Když tázala se ho pí Koehlerová
odkud peníze ty má odvětil že

otec jeho je drožkářem a Že jej
poslal pro drobné Pf Koehlerová
dala hocha zatknout! a ten na
strážnici udat že našel před něko

HOTEL FEACfUE ČESKÝ HOSTINEC

u mésta Prahy
dosti jeho bylo vyhověno a po

sepsání protokolu dodán byl
tom však už tu byl hlídač nádraž-

ní a vida že zloděj krade na místětrestnímu soudu 1 Mráz jest již
více jak jokrát trestán a nedávno uhlí těžký štěrk smál se v duchu

a pokárav jej "na oko'' řekl mu

ať si tedy rychle doplní pytél
teprve přišel z Plzně

na rohu 13 a Wiiiíam ul Omaha
Čistá a pohodlně zařízená pokoje pro cestující Jakož I výborná česká

strava a vzoraá obsluha V hostinci obdržíte výtočný STORZÚV LEŽÁK

nejlopfií druhy vín a likérů a neJJeranfijSÍ doutníky
Krajané zavítáto"ll do Omahy návStévou ubytujte so v hotelu Traha a

uSctlíte nejenom ponfiz ale zbavíto 10 1 všelikých nanází 8

Tel A1814 O příčen krajanů žádá VINCENC J DOItUOVSKÝ

Zabit splaleným koním Z Třebl a Jde a koukl aby ho nikdo neví
e se sděluje: Když jel dne aodub děl Černohorský naložil těžké
odpolsdne po 3 hodině osobo 'uhlí'' na záda a Boural se k do
vlak t Třebíče k Rípovu splašili movu botva vsak několik kroků
se zaleknuvše se supeni vlaku

popošel zastavili je) dva pohra'Větrníku" koně na poli mlynáře oiční strážníci Domnívajíce se
Brázdy z Kípova Koně v divém že jest to pašerák tázali se ho co hloh Ionlika dny na Jikalce tobolku v niž I Cotrysku úprkem hnali se do města

to nese "Uhlí" odpověděl Cer
1 t i ňV okamžiku t u vycházel s hobylo 94 hal a "tisícovka1' Ualé

nonorsky "Musíte a námi na
stince "U beránka ' J Němec celnici do kanceláře k vůli pro

ře rozdělil mezi své dva kamarády
1 "tisícovku" si ponechal Když Markvatic u Třebíče jenž tu dlel hlídce" Celnice je přes Čtvrt ho

OVelXcofcchodnícI a ltaportéřlCl

Hi±H[0"V"IlSr a XjIKZÉBLTJ
I 1 a J t As svým synem vojínem jedoucím umy ou naurat 1 vruaiena čerjej strážník odváděl ze stanice

rodičům cestou se mu vytrhl nohorský oddychnul si a kráčel
hleděl zmizet Uyl vlak dopaden

na velikonoční svátky na dovole
nou Jeden kůft byl dříve zachy
cen kdežto druhý p Němce pora
til Při tom aasadil kopytem n

všecek spocen na celnici Úřad-níc- i

podívavše se mu do pytle
m odevzdán rodičům kdež jej MáHt}} f4rttif i L KlrM-h-t Sr ťrhk lerbeta

stihl zasloužený výprask 1001 Farnn ul„ OmaliaTel 5i4idiv se nepustili do hlasitého smí-

chu spatřivše Čedič místo uhlí
bohému tak prudkou ránu do

btbtvrnU mihnul 1 fraAj u

Rokycan v test — Píše se 1 Ko Netíkali nic a propustili ''paterá- -hlavy Že přivolaný lékař mohl
konstatovat! ul jen smrt Pan aa "Ale déle oklikami" radilkycan ae dne ao dubna Krvavé

drama odehrálo se na Zelený
čtvrtek v lese nedaleko našeho

eden veselý rán "aby vás nikdo SEVERO-NEMECK- Ý LLOYD
iaie nezadržel" černohorský ubí

Němec jeol byt dlouhá léta v

Matkvaticích starostou byl pro
svou veselou a milou povahu vle --

obrcně oblíben
Pravidelná poJlovnl a janpUvbnl dopravaral se pod tllí "uhlí" a dlouhouměsta Dnes dopoledne ipoioro

vali lidé mladý pluk ubírajíc! se z jdiajxiimore ao juremenSehtnUs arcAiteit V sobolu
cestou tosvroi oklikami k domo
vu Přišed skoro polomrtvý do-

mů hodil pytlem řka leně jeho Carl ltrtUiltkla KeluUaHoFer rraHkrurUUrattiteakurffďkriuulUtNfrkar
dne at dubna po poledni skončil
sebevraždou architekt p Jindřich ae dočekali nemohoucít "Tu mál II kiUutii x ItiUtlmoro Uo llrtmea otl $5000 nahoru

udcl mít na dlouhý čaa pokoji'1Mráček bydlící v llopírnttoknve Trk {itkf aitMjt K)UMÍKlai4 iHJtt kJull Jl (MaSat )—% )ku 11 kjuu
VÍt ÍutHikVni yritlk vtktftttftt ka f btttuí i „Umy ítllé

do bllxkého lesa sváného 'Kotel1

Mladí lidé nebyli ničím nápadní
také nikdo nevěnoval jim větlí

poiornost Mimo nadání ttrikl
vlak la nedlouhá v lese rána a

hned na to druhá Kdyl lidé se

sběhli na místo shledali lt mladý
mul tsttttlil rsuott revolveru
dívku a potom stlc I! mladého

ul oddychoval eua otavteulici číslo -- M v Prase Podře
sal ti v nepřítomnosti své man pytvt věsme "uhlí" do ruky po- -

thtiil lyrt-- f tHhltvaJt gnritit MulfKi
tUkává a pak ipuitt na celé A SCHUMACHUH CO No 7 S (y bt lUltimort Md

Chicaito lilolo Co dát následovalo o
lrlky v ložnici břitvou hrdlo a

působit si tak htosné itaoíof }

byl okamžitě mrtev Jeitt v pátek
H ClAUSKNIUS CO 91 Ocatboin St

cha ronltovat ' aatb jojlvh stuvcl v auk


