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Slabí a nervosní mu2i

vlastí
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tuto nabídku
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Šťastni íltniři a neíťastný
kalendáře
názvem
Tímto
nejlépe lze označit! příhodu která
potkala truhlářského mistra rota-jile-

sického cukrovaru J líručala
Ochotný mistr půjčil totiž nčkoli
ka svým tnámým kalendář ke čte
ní
Kalendář šel i ruky do ruky
a kdyl pak majiteli byl odevzdá
ván vtpomnČI bí tento že do ni-h- o
uschoval tvé úspory: tři papírové desetikoruny
K malému
svému potíScní mistr seznal Že
peníze Liliem půjčování tajuplnou
cestou zmizely Snad bude po
druhé opatrnější
Hodina otrávena polévkou
Dne
a6 ledna t r večer požila
k~uá rodina dčlníka FrantiSka Su

chého v Uystříci o I bramboro
vé polévky
ale záhy pocítili
všichni členové rodiny nevolnost
1 v sobotu dopoledne dvě dčti
Lli
oleté- a 7lcté
— zemřel 4v i81cttf1 ivn
i
'
viti tayaai do bihiii
iifiiia
L
už se poníkud pozdravila
Mezi
lidem jest povést že polévka byla
otrávena aby cell rodina byla
sprovodena se svčta
JJylo zave
deno vyšetřování
Pokut vraldy a tebevrahly místo
V Sobcchlebech na Cha- svatby
bařovicku vypálil v sobotu 24
ledna o 10 hodině večer dozorce
železniční trati Antonín 1'lotz na
polí na svoji milenku Josefu Par
tupskou několik ran z revolveru a
těžce ji zranil náčež obrátil re
volver proti sobě a způsobil si
smrtelná zranění Do práce jdou
cí horník
který slyšel výstřely
nalezl oba ležící na zemi v krvi
Tlotz měl býti pro služební pře
stupek zbaven místa dozorce tratí
a vrátiti se k dřívější své práci
jako dělník při jejím udržování
í
Čímž zmařena byla jeho svatba s
V' Partupskou ustanovená již na so- botu dne 3 února
Oba milenci
že
se
rozhodli
)
společně ze
pak
v teplické
mrou
leží
oba
V'
Nyní
o
ee
kde
nemocnici
jejich uzdra
vení pochybuje
Dne 27 t m ve
Velký polár
čer vypukl v turnovské továrně
na provaznické výrobky firmy dr
Vy
i Fotr Boháček a spol požár
f Požár Šířil se přes úsilovnou soa
Ku místního sboru hasičského vel- ]' mi
V
rychle tak že střední tovární
_
lí
_V
l
ziauiijtc v ucmz pozar vvpukiII
bylo celé v plamenu Žhavé jiskry
a oharky lítaly ve veliké spoustě
z hořící budovy plameny plápo
laly jako veliké pochodně sžírá
jíce chvatně veškeré hořaviny na
továrním skladišti a značné zásO'
by suroviny i httové výrobky pro
vaznické
Bylo to hrůzyplné di
l vadlo a s úžasem každý divák po
zoroval jak rychle vše padalo
dravému zíviu za ouer
k požá
V
ru dostavily se hasičské sbory z
Turnova
Daliměřic
Modříc
a
Ohrazenic
Firma
Nudvajovic
utrpěla škodu xoo000 korun
požár povstal není známo
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února večer přišel na městskou
y
11
strážnici mu2 který plačky učinil
l
na sebe udání že povraždil celou
svoji rodinu
Nejprve prý poda
krk
Ženě
řeni
pak sekerou rozPo
poltil hlav) 5 svým dítkám
a
klekl
tomto domání
pro Živého
DoBoha prosil aby byl aatčen
mnělý vrah který udal že se jmenuj Jsu Čipera a jest dělníkem
v továrně na sodu v Hrušově u
Mor Oitravy kde prý též bydlí
měl skutečně laty krvy potlíiuěné
a i i&t rukou lpěly mu inámky
čtnivé krve
Neprodleni byla
policejní itrál v Hrulovi o ptípa- ťdu spravena a do obydlí Čipery
odebral se vrchní ittiJntk lsoger
3

Česká nemocnice v Crete Neb
Jcillná (lokoiialo zícini íesltá'

Opis pozoruhodného receptu zaslán lni-dzdarma muífitii kteří hledají
vjlecení Zadné doplácení něho lee

zvědavců a 1 několika
sousedy dospěl obydlí "povražděné" rodiny
Se zatajeným de
chem pootevfeny dvéře Čipcrovy
světnice kde právě celá jeho rodina si — pochutnávala na čer
Sensační
stvých jaterničkách
udání Čaperovo o vraždě brzy se
Dělník zapíchnuv té
vysvětlilo
hož dne dva vepříky zatoulal so
po "zabiječce'' v nachmclcné uá
ladě až do Mor Ostravy kde si
alkoholem popletl rotum tak že
za krátkou dobu stížen byl nemqcí
pijanů a v třeštění vyznal se ze
"spáchaných ' vražd
Vepříky
popletl sis členy své rodiny
Pan
Francouzský hlas o čeílch
Ernet Gay známý čestným postavením svým při obci pařížské
uveřejnil v jednom z nejčelnéjšleh
listů pařížských velmi vřelý Článek o snahách národa českého
Vzpomíná přátelství českého k
Francii vždycky osvědčeného a
líčí poslední události v Čechách a
v Praze zvláště mohutný dojem
manifestací pro všeobecné právo
hlasovací jimž byl sám přítomen
Pan Gay pokračuje: "Národ český jest národem intelligentním
vlasteosvíceným
pracovitým
a
obrodil
svou
národnost
neckým
meškolou
divadlem
jazyk svůj
todickou a obdivuhodnou organi-sac- í
svých jednot tělocvičných
"Sokol'' universitou svou postavil se v první řadu národů
a nejcivili30vančj-ŠícA proti škole
proti divadlu proti universitám postupuje vláda správa a vliv německý
o něž
v tom jest pravé úskalí
neobrátí-l"!
i v čas
rozbije se říše
Pan Gay přičítá tento protičeský
postup vlivu Viléma II na dvorní
vídenské kruhy a na konec zajímavého článku svého vzpomíná i
mezinárodní důležitosti kterouž
má vývoj věcí v Čechách před
prahem Ilohenzollerské državy
Česká veřejnost bez rozdílu stran
vděčiti bude zajisté panu Gayovi
za jeho přátelský a sympatický
projev
Dne 26 ledna
Milenci t Mrna
t r udála se v hostinci "Na knížecí" na Smíchově krvavá truchlo-hr- a
milenců
Krátce před 8 hodinou ranní zaslechla pokojská
Zimmermannova
jak zazněly
za
sebou
dvě
duté rány
rychle
že
Myslila
posiuhovačka něco při
uklízení upustila a rozbila V tom
přiběhlo již druhé děvče které
Zimmer
zabouchalo na dvéře
mannova rychle se ustrojila
spěchala do pokoje kde se rány
Na první její zabušení
ozvaly
nikdo neotevřel
Teprve při druhém zabušení otevřely re dvéře
Zimmermannova viděla jak u sa
mých dvéří mladý muž kácí se k
zemi a na lůžku u okna leží na
znak děvče
ženatý děl
nik Tobiáš Koenigsmark z Brna
přijel se svou milenkou služkou
do Prahy
Annou' Zajíčkovou
Přibyli sem aby zde nalezli spo
lečnou smrt
Chtěli ji nejprvé
přivodit! vypitím prudké Žíraviny
pak střelil Koenigsmark z revolveru na Zajíčkovou a obrátil potom
smrtící ibraQ proti sobě
Oba
Zamilenci zranění podlehli:
jíčková na cestě do nemocnice
Koenigsmark necelé Čtyři hodiny
po vražedném skutku
S hloučky
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