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holičským pomocníkem v Mariově
u Jablonce nad Nisou kde učinil
si známost a Vyskočilovou kteráZ českých vlastí Přejeme sitam sloužila Po vzájemné do
hodě opustili pak svá místa a za-nále- li

se plánem vzíti se a zařídit!
IfJ r ai boličskou Živnost v Neveklově oznámitiDne 6 května ze schůzky v Nenemocí a netajil so úmyslem že

vemove se vsak neponodil a veskončí sebevraždou V pondělí
hněvu se rozelli Havlioa zanáiel ie jsme nyní v nslem
se pak sebevraZedoými úmysly an

14 května odpoledne Pražák

poslal svoji hospodyni a kuchařku
z bytu a po jejich odchodu si chodil jcltě téhož večera v Tlo

vpálil leže v posteli ránu z revol

Namíchala tnuli jidu V noci
na i května zemřel ta pode
zřelých příznaku v Ntratovl a
IJobdaoče rolník Jia Lejhano

'
jenl Žil v neustálých ivárech ae

ženou Ježto Lcjbanc před smrtí

vyjádřil k nikolika známým le
jej žena cbco otrávili byla Lej-hancov- á

zatčena a k okresnímu
aoudu dopravena
Sliční toiualttvl Z Urna ae

akově celou ooc Od sebevraždy
konečně upustil ale umínil si ževeru do pravého spánku Pro
usmrtí svou milenku Dne 11případ Že by ae hned nezabil
května když jeho zaměstnavatelpřipravil si na nočním atolku
odelel do hostince vzsl si pomocbřitvu pomocí jíl by byl asi
nu ručnici visící v kramo asebevražedný (Smysl dokončil v

případu prvního nezdaru Trefil hocha Jana Hrona poslal za 10

kr pro broky S nimi odebral aeae vlak dobře Že byl okamžitě
ea město zkuaiti střílení a o 9 homrtev Mrtvola byla po lékař

t 1 É dině večer odelel do Nahorubsksm omojani odnesena na
vesnice asi půldruhé hodiny odhřbitov a dle poslední vůle sebe

novóm pĎtipatrovdm domí

814 jižní 10 ul
nsproti oádrsžf Union kdež máme dosti pro

středku k rozváženi st pro místní obchod

Dudo nám potčioním osobitá s vámi so

soznámifi

nebo obdrŽíme-l- i val! válenou objednávku pot-to- u

v každém případě učiníme víe oejlepCí
abychom vás uspokojili

MWollsteiti&Go
014 So lOlh St Tol Doug 1431

Neveklova vzdálené V bytě mivrahovy bude převezena do Gotby
a tam spálena lenčině vie již spalo Havlioa

vplížil se uepozorovaoé na dvorek
Voitřikn pytláktm V neděli

1 zalezl do chlívku aby vyčíhaldne 1 května o pal 10 hodině
avoji milenku Celou noc v něm

dopolední vylel knížecí fuersteo
probděl a ráno o půl sedmé hod

berský lesní správce pan Jan

oznamuješ btrallivý pokui sebe-

vraždy ipácbala dne 16 května
večer na Plotní ul v č aa bydlící
39letá posluhovaČka Anna Siln
brodská Po hádce se svým
mužem polila si za jeho přítom-
nosti lihem laty jež po té zapá-
lila V okamžiku atála zoufalá v

plamenech při Černi byla po
páleoa těžce) ve tváři na prsou
a spodní části Ula Dopravena
byla do zemské nemocnice

Surová pomtta — Dne ir kvěť
na nalezen byl u Kroměříže Leo-

pold Hochberf rolník z Lutope-ce- n

přivázaný u stromu pod
nímž bylo veliké mravenifitě Ne-

známí surovci Jej obnažili a nahé-

ho do mraveniště položili Nebo-

žák byl tak poltípán že byl celý
opuchlý Ústa mil ucpána lilkem
Když byl odvázán omdlel Když

když Vyskočilova vylla s peřibtockir il z Daerenkopfa ze avé
nimi na dvůr vyběhl z úkrytu

myslivny v Míčích mezi Novým a přiskočiv ku své milence dva
Domem a Městečkem aby pro krátě na ni vystřelil a sice jednounásledovsl pytláks který byl
právě na hranicích revírů Míč a

do úst a po druhé do obličeje

Vyskočilova skácela se mrtva
k zemi Havlioa dal se na útěk a

Haná ránu patrně po vysoké
zvěři vypálil Přiblíživ se k místa

za ním pustila ae záhy téměř celá Po U M y f: [1-2- 1 již 13 ni Omaňa 1odkud rána vyšla zahlédl pytláka vesnice Vrah doběhl až do Ne
jemu dle obličeje dosti pověda
mého vběhnout! do lesního

veklova a jeltě téhož rána hlásil
se u soudu kde byl ponechán ve

vazbě Odpoledne o 1 hodině
mlátí V tom z opačné strany 'i r i r i

- na i t r

odebrala se na místo vraždy
zaboukla střelná rána patrně od
druhého pytláka a náboj broků
vnikl správci se strany od zadu

aoudní komise kterou řídil soudní

adjunkt z Neveklova Jan Ne
do stehna Zraněný rychle ae

chval Havlioa odhodil na dvo
otočil a vypálil ránu směrem kde Popisná knížka

o South Dakotě
rečku na němž svou milenku

v houitině bylo viděli kouř po
výstřelu jímž byl zraněn aniž

zastřelil dlouhý řeznický nůž

který měl pohotově pro případznámo jest zdali pytláka zasáhl

nabyl veoomi udal Ze mezi pa-

chateli poznal jednoho známého a

že Čin vykonán byl i pomsty
PotUdnl "Jlftxliánl" Přtd

měsícem zemřel ve Vídni jeden
z posledních vojáka neifastného
císaře Maxmiliána pekařský po
mocník Antonín Kubín jenž na-

rodil se r 1838 v Cbotoměřicích

(okr Kutná Hora) jsko syn
tkalce K 1858 přišel do Vid o 6

Kdyi ubíral ae arcikníže Maxmi-

lián do Ameriky dal se k jeho
sboru grsnátníku kdel sloužil od

17 listopadu 1864 do jj dubna
1867 tedy témíř až do doby kdy

Knížecí hajný Josef Hajný z fte fy mu„byl' i40'
™vateleuslyšev střelbu pustil seMarva

Ir a a té zanecnai aopis ve kterém mu
směrem oakua zaznívala a po

Nežli učiníte rozvrh své cesty do South Dakoty vy-

platí se vám prohlédnout! si tuto knížku popisující
stát ten jeho přednosti a výhody právě vydsoou

sděluje že jde jeho ručnicí zastřelittkal zraněného lesního správce
opírajícího se o půlku Ježto

svou milenku protože ho nechce
a zaua mistra za odpustem a vy

správce ztrátou krve značně již dání viech věcf bratru v Želez
byl vysílen postsral se hajný o

Chicago Milwaukoo & St Paulném Bro 16

jeno oavezem co myslivny v

Míčích a učinil o tomto případě dráhouoznámení četnictvu na Křivo

ZDARMAklátě jež ihned jalo se pátrat!
po pytlácích

Kapitola s stvr LÉK PBO mu
ia května

Tento prostředek léčí slabost mužůcil v Praze žena která pole

Bude poslána zdarma vlem kdož se o ni zajímají
Tofitovní lístek na níže udanou adresu vám ji dostane

Nedávné prodloužení železnice skrze Lyman
Co South Dakota poskytuje neobyčejnou příležitost

Kupte si lístek od valcho místního jednatele
avlak trvejte na tom aby vystaven byl o a dráhu

Chicago Milwaukce & St Paul

slabost následkem syriui a kapavkykaně sdělovala že přede dvěma
jx asiemi na zvidštnl nabídku cl til tím

to čtenářům tohoto vydání Mezinárodnidny jí zmizel muž aniž dal o sobě
co věděti žádala aby zavedeno léčební ústav vUetrolt MJcblican

Tato společnost zaručuje ae zaslatl
každému zdarma tento svál proslulV lékbylo pátrání nestslo-l- i se mu

Maxmilián uyi povstalci za
střelen

Uttkla přtd tvatbou Je velice

řídkým případem zpráva o nevě-

stě utíkající svému ženichovi
Nicméně vlak podobný případ ae

udál jak se oznamuje z Marián-

ských Hor a4leti Hedvika Mir-

kova měla inítl v pondělí svatbu
a ovdovělým horníkem Josefem

Augustinem s Mariánských Hor
Ul byly vlechny ohláBky odbyty
ale tu si to Mirkova přece roz-

myslila a než za vdovce raději a

jistým Martinem Bednaříkem z

Hrab&vky prchla Kam se mi-

lenci obrátili není známo

Smulný konet milováni V libeB-ské- m

přlitavě skončil dne 14
května dobrovolnou smrtí utope-
ním a5etý Ženatý řeznický po-

mocník Josef Malec z domu č

pro muže jenoz tcio sesiaoeoouyio ner
vovou siabosu ccnawoati maiomocno- -

snad nějaké neštěstí Na policii
chtěli opuStěaé ženě vSemožně

vyjiti vstříc i vyptávali se jí na
tl nočním vypouSténlm nedostatkem P A NASH

General Western Afent
1524 Farnan St

OMAHA NEB
sily noénl ztrátou ztrátou mužnosti 1

životni síly
Tento zázračný lék polilo se Vám bez

veškerých výloh dobře zabalen bez
Jakékoliv poznámky zevné 1 úplným
navouem juk a aoy no uzm
nmce múzu jest unes sesiafoeno na

některé části svébo tf la jakožto násled

ky venoricuo nemoci n Tyto případy
mohou vsak býtl vyléčeny neboř lék

bližií okolnosti žeoa jím vypo-
věděla jméno zaměstnání — zmi-

zelý byl železničním zřízencem —

vypodobnila i jeho podobu a sdě-

lila vše co by mohlo vésti na
jeho stopu VSechny údaje byly
zaznamenány a bez průtahu zave
deno pátrání které nad očekávání

rychle vedlo k překvapující třeba
prozatím tajemně záhadnému vý-

sledku Bylo shledáno a poli-

cejními doklady zjištěno že hle

pro muže lest pronlředek který Jistí
rychle a opino vyieci

o mate příležitost posuti ai pro

COLORADOtento lék úplné bezplatní a ve vašem
vlastním případě přesvfidéíte ae o Jeho
moci a sne ve vašem vlastním tele
Léčení tohoto mažete použiti doma

ve VaAem vlastním pokoii
Váe co nirtto ullnltl jest dopluti přímo

(Mezinárodní Jéíebnf ústav) IntersUte
ltemody Co 1035 Luck Hu dlnir Ie

daný přede dvěma dny zmizevší
muž zemřel již před dvanácti

letyl Můžeme si představit! ustr-

nutí ve kterém se ocitla ubohá
žena když jí byl sdělen tento vý

trolt Michltían a tento lék rro muže
bude Vám zaslán obratem noítv dobře

440-VI- I a jeho milenka I7letá
tovární dělnice JJožena Eelcb-lerov- á

z domu č 700-VI- I Večtr
o 10 bod přifili na břeh přístavu
svázali si ruce kapesními Šátky a

pak se vrbli do vody v niž ihned

utonuli Zoufalý jich Čia zpo-

zorovali přístavní dozorce Jan
Procbátks hostinský Wiraraer
a zedník Hauf kteří jim spěchali
k pomoci ale nepodařilo te jim
tonoucí zachránili živé Vylovili
jenom jich mrtvoly které po

taobklen bez Jakýchkoliv výloh
lenio prosueuea íeai nnmo roarma a

zaručuje úplné vyléčeni Vaftí nemocisledek Policii má za to Že

kdosi dovedl se svým časem zmoc
PopiSte nouze Interstate liemedy Co

OM Luek liulldlnit petrolt Mleli IW

niti průkazů onoho muže tehdy

a nazpót
$1500

od 10 do 10 čorvonco 1908 vóotnó
IMutiié do 20 arpua

Vél

$1750
od I corvna do 30 záři

vyjma ve dny vile uvedené iMatné do 31 října

UNION ''PAOIPIC
oblíbená dráse do CMerado

Taft aa v

Mlstské fifaJovalt 1314 raraaa ul

zemřelého na oavojené průkazy
se oženil a Žil na cizí jméno Ta
jemný onen kdosi nyní tajemně
zase zmizel zanechav tu oklama-

nou ženu policie pak ihned za-

vedla nejúsilnějií pátrání aby ta

Loan & Buildiiig
Ajsaociatioa

přestěhuje se

tlnom 1 červnu 1900

do jich nových čřadoveo na jiho
vých rohu 1 6 a Dodge ul

lékařské prohlídce byly odneseoy
ea libeOský hřbitov U Malce byl
nalezen dopis znějícf jeho rodi-

čem v nimi proaí za odpuštění
a za důvod svého činu uvádí že

nemohl se svojí manželkou Frao
tilkou liti

OJtUl %t fjvj Ve svém bytě
v domě čti ioi6 na Smíchov!

zastřelil se v pondělí 1 j kviUa

Colelý svobodný Inženýr zemské-

ho výboru ve výstutťě Václav

Trailk Trpěl po dělit dobu

1'kuue ihuíglai 8X4

jemný kdos! byl dopaden a odha-

lilo se kým jest a byl

J'AJJU mát — Dne t skvětna
o půl oimé hodině ráno zavraždil
Stanislav Havlioa holičský po-

mocník u Cyrila Hrona v Ne-

veklově svou milenku Vyskočilo-
vou dceru zvoníka 1 Nahorub v

okresu neveklovtkém Mýval dříve

kdel vltchnt ataft t noví k!I1iiM hu- -

dwu n!oi'iié vlUnl Hioletitot ttu
liu ti protent ua va'e 6jMiry a ouu-i4v- 4

úji'ky nt domoviity 114 uii!0n
imuiiá {uiay

X XaUiazrr taieuutfk
úplavicf cukrovou i IíJyíqovou


