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# Z českých vlastí # Willow Springs Pivovar

nedozírné V okamžiku kdy staVralda a sebevralda V nedt
dno 34 září večer odehrál ne ZELENÉ "TRADING STAMPS" 1

btřl

vřnl jedno bylo JÍŽ v nejprudflfm
hospod u Oerro v Mostfi vzrulu ohni vrhl se do plamenů tsrftf

Jící výjev tragickým zskonřc již muž l'r Kohoitek hodinář
ním Asi 3oleiýkoií Václav Há by zichránil aspoň" hotové peníze

jež měl v obnosu asi 700 korunjek zutfelíl v předsíai hostince

ivou milenku iluiku Ocsrovou

ZulVOO zolddýcli Trftd

InÍ hluiimit UnfAiiH hifi
linu

NÍáKMNTI(ll'KM

{'i lii ly kvurtovýrli hdivl)
- rciiH

7n afCS 00 zohmýcli Tnul
InX HtiiinfH s kudlou balí-

rnu

NTAItH k HiltďCH

(!i tucty pliilovýťjj Ittliví)
-- (ona

v jedné z komůrek uschovány

rozhořčeni sousedů Příšerný po-hle-

byl na itarce jenž na cihlář

ikém trakali byl dopraven ns
dvorek vlastní ivédcery Kymácel
se ss strany na stranu bez očí v

pravici třímaje pevně na polo
shořelou hůl Ač trpěl strafině

přece ani hlásku oevyJal Zv 4

hlinských lékařů téměř 1 a půl

hodiny nebylo lze sehnati ani

jediného! Proto nemohl ubožák

být! vlakem jenž odjíždí o 4 hod

poslán do nemocnice v Německém

Urodil Stařec pokusil se o sebe
vraždu proto že neměl od čeho

býtiživ liyl chromý nemohl

pracovat! s dcera ie o něho ne

starala

Smrtelní bodnul nolem Z ho-

stince "u Deustchú" v Libni u

Prahy ubíral se v neděli dne 34

září ks a hodině ranní v průvodu

svých žen Primatorakou ulicí k

domovu úřadoík Pr Čížek a

strojní zámečník Jaroslav Uhlíř

nimi iel i7letý iyn povozníka
Rud Šil U severozápadního

ná-dra-

se srazila tato společnost
sň i známými mladíky z nichž

třemi ranami z revolveru vypá miDo vnitř stí dostsl s jc6t6 bylo za

chvíli viděli postavu jeho u okna

jedné světnice jak podepřen o
lenými z bczproitřcdní bllzkoit
Na to obrátil imrtlcl zbrafl prot

trám okenní hledí dostat! se venobfi i střelil se do ipánku zraniv

ie smrtelné Ku dvojímu zločinu V&e bylo vlak již v takových pla
Pftomu dohnali jej bezpochyby

Krom'') folio h' (loniincto iv$fM hihvovíí pivo doxlii-iict- o

U) dvojiiiitíoliiion hodnotu v fíloiiýcli "Třmi-iii- g

Hliimim''
FamalDile

menech a kouři že v okamžiku

posledním pojednou ztratil lily a

skácel ia na žid Vniknout! zi

Klená žárlivost

OIJi'(hicJ(e ul m5Ioii ik Ii Ir h rnciii J'ÍOIi iiclo KIH
V ofillitvl uhořel Dornkář V

Skřipek v Uovoranccli u Hodo iním nebylo již možno s tak zhy-

nul manžel I otec několika neza
VI trf rp vtl i ft ir'" H rVJ'xVV'l tXTtsA Jí h

hr?ití-fi'4H-a'itnili:rii"ci'- 4
ri-- t flil íWII %r:tJT '14-- ' i: 'l Sí 4t

nína na Moravě náruživý milovník

libových nápojů při8l k ránu

doma úplně opilý Ženu ivou

opatřených dítek v plamenech
Okamžik ten Krásný nevyjde za

za ivětoice vypudil a lehl li jisté r mysli těch kteří přítomni
bylí mezi nimiž I churavá žena

Když po nijaké době žen jeho
dětmi Teprvo po požáru v doutledním loutedem zaio iq vrátila m

a těžcenajíclch ještě oharkách nalezeny některý bodl Síla do čeladoma nalezla svého muže v ho TOK2uteklizbytky ncfiťastnlka v podobě bez ho zranil Pachatelé pakfících litech na zemi lak ae
tvárné uRkvařené hmoty! uloženy kimsi k Palmovce Sil pozbylSkřipek v opilství pozemi vále
do dřevěné bedničky Skoda 13 JLUJB RI 13 13 ONvzňaly ie obyčejné fosforové sirky lil

které měl rozházeny v kipae a o požárem tímto vznikla jest pro
poškozené značná neboť něxtelí ODINNIC pívn jtttnich podlý hořeli na ním fáty
byli pojittCni pouze na stavení Rbkropek těžkým popáleninám za

Ji5í nrž jJMÍ lék Oíjo

t t lOll t(JIHťl VII tř a

horkí a vywilující btoí
kdežto zásoby ncpojifitčné též

vědomí s byl donesen do hostince

"U ŽeníSků" kde přivolaný lékař

ránu mu obvázal a dal ho dopra
viti ambulančním vozem do vte

obecné nemocnice Zranění Šil ovo

je nebezpečné Pachatelé byli

policií vypátráni Jsou to Karel

Ježek asletý dělník v tovární
dále aoletý dělník zaměitnioý v

vyčistí krev tobllí

plijiraví vóa pro
krátko podlehl

padly za oběť dravému Živlu
Manleltké drama Tovární dři

nik Otto usiuska vo r ulncku na
— Strmilov r 1B36 takřka celý

vyhořel a jest zajlmavo že asi

pře i 30 lety též velikým požárem

měftícc

rUtoinDOít ji ho ()od'i

valemu domovu Objcdnrjij
i

lOzUoh: jakož i zdraví

tí bednu nyní
Moravě vypálil v úterý dne ty

postižen byl při čemž právě ta továrně v Pele Tyrolce Otakarzáří ve ivém bytě na nvoji man

řelku Annu několik ran z revol stavení která v pondělí vyhořela STOI 11IUWINQ CO
DREWrRS OMAHAverui z nichž jedna ji zasáhla do zůstala uchována

Matouěek i6letý dělník bez
a Václav Šetha r 7 It tý

kočí Z nich přiznal ae Ježek Že

ftOTTlERSS
levéitrany prsou a lehce zranila

't msty Ihitkou V lobotu dne
Po té obrátil ualuika zbrao proti

33 záři o půl 10 hodině odpoobě a ranou do pravého spánku
ledne vypukl ohefl na půdě dom

ránu Šílovi nožem pod oko zasa

dil Po té ráně kleal Šil k zemi

Šil jo v oietřování ve vSeobecné

nemocnici kde vědomí nenabyl

e zastřelil Jako přICína hrozného
ku Jmi Huním v Lužné kdyžčinu uvádějí io domácí roznice
právě jeho manželka Mario Hum

Zanechal matce avé dopií v nímž Dl výpovědí svědků začal hádkurovu 1 dělnicemi jakoutovou a
jí oinamiije že zastřelil tvoji ženu se Šílem Joseí Satra šil kterýPavlíčkovou ve stodolo téhož

je abiturientem měl na ulici něa pak že sám li vezme život

Sebevralda mladíka v hotelu jakou předoáiku k vůli níž hádka
domku mlátily žito Ohefl ztrávil

ra nedlouho střechu a ve&ktré

dřevěné části domku i stodoly te vznikla Satra volal na pomocnoci na pátek dne 22 září přiie

Něco co povzbudí vaři eutrgíi a

dodá vám nového života za parného
dne jest uklenka čistého a lahodného

"Metzova" piva
Jest uznáváno vkmi milovníky

dobrého piva za ntjkpíí v trhu

Pijte "MI5TZOVO" k vůli svému

zdraví

rVi i íiu 110

Karla Ježka který prý se ohnalvšemi zásobami IctoSní skliznědo reitaurace u nádraží v Sedlci

u Kutné Hory neznámý pčknfi nožem ala koho bodl neví Poně
Nábytek podařilo te teitě v čas

vadž společnost doprovázejícíoblefiený mladík vypiv 4 ikle z hořícího stavení vynésti K ohni
Sila alyfiela Že prchající volajínice piva žádal o nocleh přáním dostavili se hasiči místní z Ka
"Karle ' s ježto popis úplně hodilaby v 6 hodin ráno ho vzbudili kovníka jimž padařilo se okolní
10 na Karli Ježka byl týž jeStěVJak ráno marně bylo klepáno na stavení před ohněm uchrániti
včera ráno v továrně na strojedvéře jeho zamčeného pokoje lumr cenili utrpěnou íkodu na

korun a pojiltěn jest na a8oo kově zatčen Odpoledne zatčení
5333 MET BROS UmU CO

vaří a lahvujf Jen

výborné pivoSTř
Když přivolaný atrojník dvéře

otevřel spatřili přítomcl ležeti byli též ostatní Matouěek jinakkorun Týž jest zaměstnán jako
mladíka přes postel — mrtvého cihlář v rakovnické Samotové to Wagner Satra a Setina jenž

zaměstnán byl v jednom skladěLékař p dr Havlíček ze Sedlce várně liyv o ohni zpraven pospí
minerálních vodná Pořiči VfiichnikoQitatoval sebevraždu zastřele Sil domů a když uzřel že majetek

ieho ie zničen omdlel K ohni čtvrt bvd ifcii u Annv Mourkové vním Dle dopisů u sebevraha
JaUu UnM$ ruk tuk l 'ajlHtí4 lcťm yiv(t1 m-i- liojnohl krajanft

venkova nu mhivinmt Kytífn AK-H-

Až unavíte se- - prohlídkou mčsU výstavky "King's lIÍKhway"
přijďte se osvěžit do útulného Baloonu starého známého

nalezených zdá ae to být! Jan as dostavívfilmu četnickému zá

vodčímu z Kakovníkii byla ozna

domě číslo 56 v Žižkově Nůž při

prohlídce v bytě nalezen nebyl

Později přinesla jej Mourková na
Žďárský z Koneccltiumí poslední
v Praze v Růžové ul bydl el čena jakožto ze zločinu založení

komisařství libeňské ještě krvíNalezeno bylo dále u něho C4 zl tohoto ohně podezřelá Anna U S SaloonJ M FIXY
majitele

proslulého
zbrocený Ležel prý za kuíremMeinerová manželka dozorcedva zlaté řetízky a stříbrné hodin

ky Mourková prohlásila že nůž jestjmenované továrny Štěpána Mei- -
jejím majetkem Satra vzal jej a

nera bydlící v domku HumrovýchDevadesátiletí sebevrah U avé v č 1B20 IDcdfjo
--Ol

Jest to v samém středu mřsta pfil bloku od poSty
sebou a ještě v hostinci dal jej1 42 den před olincm poníuavíi aevnučky Kateřiny provdané za

Humrovou manželkou pronesla Ježkovi Zatčení byli dopraveni
k zemskému trestnímu soudu

Ci-sk-

společnost tuále pohromadě J —železničního zřízence Jana Kučeru

v Nuslích v Čestmírově ulici Humrovou manželkou pronesla
totiž nebezpečné vyhrůžky: Ce

bydlil ovdovělý obuvník goletý
Kráný obraz "MUtr Jan lim loučí ho

tmekému zavoJčimu nedala nalakub Macháček do Qleftky 1 fruoiy ivymi prou 11 pn 10 nim v kobuii
rl" (Mvámu za 40 coulů Jitko promll kjeho otázky Žádných odpovědíčeského Hrodu příslušný Ondyno
Pukruku x

toliko 10 mu přiznala že malou CoIliloy lírotliersv poledne když vnučka jeho ode

tla a obědem 'navřel se v bytě i chvilku před vypuknutím obně

byla na půdě liylo na ni učiněno DrJ A Kohoutpolil petrolejem dvě peřiny pstrnd
trestní oznámení u okresníhov úmyslu te je zapili aby tak

nalezl smrt v plamenech Kamny

VHlKOOliCllODNÍCl

Likéry adoutníky
suudu v Rakovníku

čoalT3 lólraí
V ORD NliU

a lil ae vlak mak a oltfisil se na
Vřtlerný pokut stbevraldy starce

( iriiove namemce sueni e se
Úřadovna v nové Miskoví budově

klice u dveří Kdyi Kateřina Ku-čerov- á

vrátila se o 1 hod domů

shledala byt uzavřený a v nebla
dne 1 fijna Cihlář P Voženllek Diamond K Hyu

lIoiuhiMi

OMAUA

OlOllitury líyo
N II A

lnriiniu Ni
lilinsku u tak zvané "čertoviny" HaiikoJlMti i'clulltu

Jest hotov posloužit! avědomitěhém tuleuí rovolala sámočoíka má cihelnu a poblíže ní měl stoh

vymlácené slámy který včera o vlem Obraťte ac nati plnou dů-

věrou 4'J—tál a hod počal hořťli Přispi
chavsím ciiiiatským iieinikQm na

Dr C ltosowutorskytlo sepři htsenlhroiné divadlo

nejvétllm plameni tu jilui stra CoSonFriokA IČKSKÝ LÉKAŘně stohu sedil klidně itařec inámý
ménem Duilutk obklopen plame

Šimánka Starý dědeček vUel na

dveřích ji! nuhlý Policejní lékař

p dr Schusta prohlédl mrtvolu a

t ponechal ji v bytě Zi přiiiuu

byla udána omriclost života

Vhřetfři fM V pondělí

dna t iářt vypaM vs Smmlově

0 heft jmi nejen strávil ťt)H Ma

venl v Kumlalecké ulici ale po-hlt-
il

tál livotlidiký OlivA vinikl

1 příčiny doiud n#jilltn4 v ho

itincl V Urbana Itěnl veliké

la nepanoval toho dut tikový v!ir

jako dna ptlltlho v ktcrlml př-

iřadí by pohroma i mclintiUJky

ny Mete oziiiovaiy mu iMev ruca rVíl:iohho4aúl a inifortřM-r- j)
vl ty Kdyl byl konečně vytažen
yl ni polt upálen Daveili je i4 n do it iihjí

CtUat kudlu! MIJu

V Jtli4 II la l 4uív
jrho derti kutá má domek na

Mletu tvrdaUko mUta požáru
(ttÍHtfrMf l Mi-- Sr hlť tnltťtí

Tri AřaJtě SOI -- Tri 1 bita Itt?kiiil tělc popálenina oU do

1001 1'arnar ul Oiunhiidmu tuilnťl jrjl cyuUmm její
ala 11a jsvo byl ptUinou velkého


