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jovací vřele ba velmi vřele a mi
novinky z Cech klid a zarážející prázdnota Venku

viděti jen málo lidí neboť posti

výstaviště otevřeno každodenně
do 11 hodin v noci při úplném
osvětleni elektrickém Pole Ely-sejsk- á

byla osvětlena svítilnami

obloukovými představujícími čer-

vené květy visícími s větví stro-

mů Ves dahomejská byla oby-

dlena Černým pléměm Dahomejců
kteří právě přijeli Také japan-sk- á

čajovna byla otevřena a z

značné rozčileni že úřady se do-

sud neodvážily dopraviti zatčenou

signoru Ambrosovou ze San Rema

do Asti obávajíce se lby nebyla
lynchována

Ntsouivak sirota - Jen to smutné
vslátl ráno a být na cjlý uvít rozmrzeu
Počasí třebas je překrásné příroda v

letni své záři se usmívá ale osobně
cítíte se zemdlenými stísněnými a
bídnými Vxše rodiny vlídně vás zdra-
ví ale bez zjevné příčiny jste popudil-Hvým- l

hněvivými a protivnými Sko-

tačení a smích dítek vás obtěžuje
Pomyšleni na vaší obvyklou' práci Je
bolestně nemilé I samo to slunečuí
světlo vás bulí

A to vše njůže býti bez jediné bo-

lesti nebo zřejmého příznaku nemoci
Ale sečkejte trochu Iťmiéž shledáte
hned potom ž nemáte své bývalé

lidsky nakládáno a aby jim opa-

třeno bylo přístřeší jako pro lid-

ské tvory a ne jako pro dobytek

Správa dolu nejen Že jim v ni-

čem nevyhověla nýbrž ještě je
udala pro svévolnou stávku a

vzpouru Přišli Žandarmové a

zattcli je Správa dolu zadržela

jim vše co nazývali svým od hu-

debních nástrojův až po škatulku
sirek kuchyňské nádobí peřiny a

vůbec vše co s sebou přivezli i co

na místě si opatřili Škodu která

jim tím způsobena dělníci udáva-

jí na 2000 K Takto do naha

oloupeným správa nabídla Že je
znova vezme do práce Dělníkům

nezbývalo než nabídnutí přijmou-t- i

Ale vypravili několik mužů ze

sebe do Bělehradu aby tam poža-

lovali" svou bídu c k rakousko-uherském- u

konsulátu a prosili za

moděk i úmyslně jeví tak odvetu
za cestu berlínskou "Národn

Listy'' zvláště při té příležitosti
vzpomínají války německo-fra- n

couzské a sympatií které už ten
krátě provázely nešťastné zbraně
francouzské kteréž sympatie pra
hlásil Beust za "zemězradu'

Sympathie ty ještě vzrostly dnes
Přirozeně: utlačovaní vždy k sobě

lnou Němci připravili Francii o

zemi a jmění Němci připravili
Čechy o svobodu a právo Jeden

nepřítel utlačované sbližuje —

Nadšení pro pařížskou výstavu se

vzmáhá Celé stohlavé pouti vy

praví se už květnem počínaje do

Paříže kde bude od té chvíle hla
holiti Často a všude i hlahol čeř ký
Ze teDto nebude zde urážen jako
ve Vídiii kde má svůj říšský do

uiov je jisto Proto tolik zájmu
tolik nadšení Nu šťastně jeli i

dojeli!
Smis: Politický ruch se o Ve

likonocích zase rozvlnil Schůzí

plno a všude Na poslance tlak
k obstrukci a k rozhodnému vy

stoupení Tisk český bez rozdílu
zvlášť tlačí na rozhodnou politi-
ku Jaký tu rozdíl dnes a — před
řekněme 25 léty Telidá politika
rozhodnosti byla zvána (i později
do let 1890) politikou banditů

Na její posměch dávána v

Národním (zatímním) divadle sa-tyr- a

"Rabagas" Hle lid už te- -

hdá "Rabagasa'' vydupal
zrovna 1025 let! Dnes? Dnes

jsou u vesla oni kteří byli tehdy
mladičkými bandity a dnes jscu
považováni za beránky! Inu časy
se mění a my s nimy
Dr Rezek ministr-kraja- n dlí

zase v Praze Pobude do 18 od-

poledne Studuje terrain či pře-

mlouvá? Prvý zná tož dělá spíš
to druhé ale nepochodí

České processt jelo do Říma —

Zdar Moravanů nedal jim spáti
tož jedou zkusit slávy také V

Čele processí jede sám nový český

arcibiskup No ten má zač dě-

kovat!

"Prodaná nevésta" Smetanova v

Paříži se bude hráti o výstavě Že
dobude úspěchu o tom pochyby
není Její vypravení bude státi
asi deser tisíc zlatých Sbírá se

pilně

Boj o národní divadlo v Praze je
stále nerozhodnut — Staré druž
stvo v čele s ředitelem Šubrtem se

houževnatě drží vesla — ale nové

sebralo už záruky místo 50000—

75000 zl ! Toto staví v čelo ope-

ry ředitelem Kovařovice

Sesouvání ýúdy v Čechách poně
kud ustalo když deště přestaly
Však byl čas V Klapém sesuly
se nové zas 52 domy Ubohá
obec ubohá země A vláda nehne

prstem ani mescem
Od 15 dubna máme četníky v

piklbaubnách jako v Prusku Teď
to teda u nás půjde
Pohoda nevalná! Sic deště ule-

vily ale přeprebává často a vítr
neustává Pozdrav! — ica

Zprávy ze Srbska

Ve vsi Čičevci u Stalače u£ po
mnoho let kope se kamenné uhlí
ale dálo se to dosud primitivným
způsobem Důl je nyní majetkem
bratří Muenchů jejichž jméno

co jsou zač Muenchové
užili stávky v uhelných dolech če-

ských aby si opatřili dobré dělní-

ky Již před 2 měsíci přilákali
tam 30 ublokopských Českých ro-

din Slíbena jim neimenŠÍ denní
mzda 5 din a nejvyšší 10 din (5
až 10 K) Zverbůval je jakýsi
Emanuel Mach Za podmínku jim
ustanoveno ze mezi nimi rnusi

být aspo8 devět hudebníkův aby
mohli sestavjti malý crkestr Pod
minka uhlokop ů byla 8bodinná
denní práce Správa dolů ji při-

jala Ale jakmile nastoupili práci
ukázalo se že padli do vlčí jámy
Mzda jim vůbec nevyplácena Mí-

sto peněz dávali jim pouze po-

ukázky na potraviny jež jim co

do druhu i ceny diktovali Tak

po mnoho dní nedostávali nic ji-

ného za poukázky než vejce Po
denní práci správa dolu nutila je
hráti v hostinci a co vybráno
vstupného sama shrábla Nespo-

kojenost dostavila se u dělníků
hned za nedlouho stupňovala se
v zoufalství K práci nedostávalo
se jim tělesných sil Byli pokuto-
váni a správa dolu tín způsobem
strčila do kapsy druhou část jejich
mzdy je! vůbec zůstala imaginár
nou Y tom položení dělníci ro
kovali co by měli učiniti Usnesli
se že správu dolů rozhodně požá-

dají aby naproti nim plnila své

závazky zejména aby jim mzda

byla vyplácena na hotovosti aby
jich správa nezneužívala k mimo-

řádným výdělkům aby t nimi bylo

ženi obec z velké části opustili
Odstěhovali se do sousedních

vesnic anebo do Třebenic ke svým
příbuzným a známým aneb ubyto
vali se v nových domcích vysta
vených na západní straně před
vesnicí v tak zvaném Novém Kla

pém
Po --oa svátky velikonoční byl

v Klapém nesčetně velký nával
obecenstva které přicházelo aby
shlédlo mimořádné divadlo jež
uspořádala druhá klapská kata
strofa V neděli dlelo tam na

15000 návštěvníků v pondělí přes
20000 Pohyb země jest úplně
zastaven a okolnost že voda z ne

bezpečného obvodu v hojné míře
štolou odtéká nasvědčovala by
Že další nebezpečí jímž hrozí na-

kupené vrstvy země mezi Ilazm-burke- m

a vesnicí jest aspoíi pro
nejbližší dobu zažehnáno Dojmu
tohoto však člověk nepocítí po
hlédne-l- i na sesuvší se massy ze

mě a na strmé jakoby každého
okamžiku sesutím hrozící stráně
Hazmburku

Vila Maladetta

Jedna z nejkrásnčjších vil v pa-

horkatině v okolí Asti v Itálii
vila Carolina byla od několika
let jevištěm četných nepochopi-

telných neštěstí jichž obětí stali
se nejprve sluha pak nejstarší
dcera a konečně syn rodiny Ná-

sledkem toho okolní lid dávno již
přezděl tomuto krásnému sídlu
"villa Maladetta' a vypravovány
podivné věci o domnělých neště-

stích jimž během dvou let padly
v oběť tři lidské životy Časopis
Galletto" v Asti snažil se koneč

ně přijití na kloub této tajemné
záležitosti a tvrdil že tu jde o tři

vraždy spáchané majiteli vily

manžely Ambroso-Bertollový-

Manželé podali na časopis žalobu
ale dříve ještě než došlo ku pro
cesu nabyl státní zástupce pře-

svědčení že manželé Ambroso-Bertollo- vi

jsou vinni a vydal na
ně a na jednoho jejich sluhu zaty-
kač Signor Ambroso uprchl
avšak manžeika jeho byla zatčena
v San Remu a sluha v Asti Shle-

dáno že věc ona se měla jak
následuje

Dne 27 ledna 1886 zemřel v

Janově velkostatkář Giovanni Ber-toll- o

z Asti po krátké nevysvětli-
telné nemoci Bylo mu teprve
50 let a zanechal své manželce a
ot ěma dítkám 500000 lir jakož i

vilu Carolinu Manželka jeho
byla bývalá služka jež výhrůžka-
mi prý přiměla svého pána aby
se s ní oženil Zesnulý ustanovil

poručnfkem obou svých dítek ve

své závěti vemeno siunu uunaa
Brussiho Vdova zapředla mi-

lostný poměr s jiným sluhou Au-relie- m

Ambrosem s nímž měla
tři nemanželské dítky Teprve
roku 1898 provdala se za svého
milovníka jenž se stal zámožným
mužem a od vlády dostal titul
"cavaliere" Zatím však blížila
se doba kdy dítky z prvního man
želství staly se plnoletými a žá

daly vyplacení svého dědictví

poněvadž nechtěly žít s matkou a

s otčímem -

Dcera signorína Sofia byla za-

snoubena notáři v Asti a svatba
měla býti konána v několika
dnech Avšak v červenci 1898
onemocněla dívka do té doby
úplně zdravá Posláno pro jejího
ženicha a pro lékaře Nalezli
nebohou dívku bez vědomí a v

křečích a půl v hodině zemřela

Lékař naléhal aby mrtvola byla

pytvána by mohla býti zjištěna

příčina smrti avšak rodičové ode-

přeli svolení Několik neděl jo
té nalezen správce domu Olina-- )

Brussi jenž byl poručoíkem obou
dítek na půdě vily mrtev s rozbi

tou lebkou byl prý zasažen pa
dajícím trámem Úřady spokojily
se tímto V světlením Dne 17

října 1899 nalezen nejstarší syn
Aristide na chodbě vily mrtev s

nábojem broků v hlavě Rodičové
udali že mladý Aristide vrátil se

z lovu s nabitou puskou Když
odkládal pušku skočil na něho

pes a zavadil přední tlapou o

spoušť takže rána vyšla a mladí
ka usmrtila"

Brzy po smrti Aristida došlo

mezi man?eu Ambroso-iiertoilo-vý-

k hroznému výstupu jenž
skončil tím že Ambroso pokusil
se o sebevraždu a jeho manželka

uprchla z vily do San Rema Oba
manželé jsou obviněni že dítky
zavraždili aby se zmocnili jejich
dědictví Pátrá se nyní též po
příčinách smrti signora Giovanna

Bertolla prvního manžela signo

ry Ambroso vy V Asti panuje
nad objevením tohoto zločinu tak

Původní Informace od spravodaja "Poli Zip

Česká Velikonoc — Vyhlídky politická --

Tahy nalevo — Dva cnefo lnUiH v
— Spatná rada — Český tlak o

pařiákks výstav — Huti: Pol ruch Dr

Hetek v 1'raie Čtské processi do fttma

Bmetana v pařili Hoj o Národní divadlo
Sesouváui pftiljr r Čechách — Četuicl

v pruských plklbaubnácb Pohoda

V Praze 18 dubna

české Velikonoce jsou smutné
Všude kolem hlahol: Vstalť jest
ale národ Český ač vzkříšen je
stísněn a to hmotně i politicky
Živelní Behody spojeny s politi
ckým sklamáním nás tíží a lepší
natLje v budoucnost nenf Po-

slanci všech odstínů zjevně potvr
zuji že je situace Čecha teď kriti-

cká Zdá se že jsme dospěli zas
k metě kde se posice láme ale
ne v náš prospěch Následující
zprávy to dotvrdí Hospodář
sJcy Cechy letos pohoří Dlouhá
zima lijáky povodně — dnes půl
dubna pryč a rolník nemůže dosud
na pole pro mokro — vyplavená a

prsti zbavená role celé obce zni-

čené jako Klapé kde sesulo se 52
stavení znovu toť naše smutné
vzkříšení

Vyhlídky politické a budoucnosť

nejbližší ať maluje si je jak kdo
chce nejsou lepší Koerber bojí
se Němců a povoluje krok za kro-

kem Na toto chování mohou Češi

odpověděti pouze nejostřejší oppo-sic- í
a tak příští říšská rada bude

ve znamení nejurputnějšího boje
proti vládě Kotrbrově která tím
musí padnouti Kalendář a prázd-
né kassy vládní při bez adéjnosti
v povolení investiční půjčky a při
maření vládních předloh obstruk-c- f

to hospodářství této vlády na-

dobro zničí Co bude pot m ř

Chcete prorokovat v Rakousku?
Psali jsme ale už ondy že vše

směřuje na levo A nechybíme
připravíme li se na to

Tahy na levo jsou v plném prou-
du Referovali jsme minule že

Chlumecký náš pověstný přítel s

jehož paní tak rád konferuje uber- -

ský miaistrpresident byl zase při-

jat v audiencích A audience měly
výsledek Aby se císař nepřiklonil
k požadavkům českým poraděna

' mu cesta — do Berlína Že tam

prp Čechy nebude vzbuzena růžo-
vá nálada je jasno Atak může-
me se připraviti po cestě berlínské

Dva minisíři-chefov-é v Cislajtanii
— - Máme ve Vídni dva kováře
kteří kují chlajtanské železo

Každý to zkouší jinak Koerber
se pachtí v potu tváře Čechy s
Němci smířit hr Agenor Golu-chovsk-

ý

lakto zahraničný ministr
(ale jinak zloduch cislajtánský) k

radě Chlumeckého zase štve Čechy
ca Němce a naopak Důkaz z po-
slední chvíle Goluchovski když
Koerber měl rozpjatou síť smiřo- -

3w uiauu usati uucicui Q£j VV&- -
šího vyznamenání jehož lze dosíci
v Rakousku totiž: řádu zlatého
rouna A komu se dostalo? Dle
úřadního sdělení poděleno jím
bylo 13 ultraněmeckých šlechticů

nepřátel českého národa a jeden
konservativní velkostatkář hrabě
Deym Jaký z toho poprask
mezi naší šlechtou nelze dolíčiti
Leč pánové) ptáme nsy so tuto
otevřeně Lejste sami vinni? Vy
jste pana Agenora chránili a pod
pórovali vždy a všude vy jste pro
ohledy nahoru málem si zcela za-

tarasili cestu doiů a teď sklízíte
ovoce svých 6nah Věřte kdyby- -

" ste byli s lidem v situaci lepší že

byste měli pevnější posici a že by
se pan hrabe GoiuciiOvski ani au-

VI r
opovazu vas iax urazili — rviam

Čechům nešlechticům (podle erbu)
pak může ale být to odkopnutí če-

ské šlechty v předvečer cesty do
Berlína naučením také Pryč
se smiřovačkami svou cestou! —

Kdo čteš rozuměj!

Statni rada — Náš Edward
Grégr už také stárne A dopustí
se často výroku který potom mar
ně vyvrací Známo je jeho rčení
že naše historické státní právo ne

stojí ani za fajfku tabáku Na
Mělníce si rovněž Grégr neposlou-
žil á nejnověji zase už se reportu-
je zajímavé jeho tvrzení Řekl to-

tiž mluvě o bouřích pro české
"zde": "Celá ta věc byla hloupo-
stí Rozhněvali jsme si jí císaře
a teď máme co dělat abychom si
ho usmířili!" Tvrzení toto způso-
bilo pochopitelný rozruch bude to
zase různých polemik vyvracení
odvolávání atd A k čemu to?
Jsou věci které nesnesou mnoho
řeči zvláště takovéhle v době tak

proti nám nahoře napjaté
Ctský tisk 0 pařliské ty"staví —

O velkonocích zanajena byla pa-Kis-

světová výstava Na tisk

bez rozdUa stran uvítal akt zaba--1

Japanu přiveŽené dívky obsluhují
hosty Mnohé z nich jsou vysoce
vzdělané a přijaly místa obsluho- -

vaček v čajovně jen k vůli tomu

aby se na výstavu podívaly
Na tak zvané midway jest nej-vět- ší

znamenitostí ohromná neČi-ktot- a

dle pravého orientalského

spůsobu Pakli zdravotní úřad
nezakročí přísně bude to tu brzy
vypadali jako v chudých čtvrtích
Cařihradu nebo Jerusalema Per-

ské divadlo bude již také brzy
dohotoveno a jest napodobeninou
paláce šachová který do něho

vyslal 30 nejlepších mladých ta-

nečnic
Věž Eiffelova byla od výstavy

roku 1889 velice zanedbána a v

minulém roce byla obecenstvu

přístupna jen do prvního patra
poněvadž a opravě zdviží bylo
pracováno což dosud dokončeno
ueni Jeden dělník spadl s výše
1000 stop a při dopadnutí na zem
se rozbil na kaši Nehody a ne-

štěstí na výstavě nejsou ničím ne-

obyčejným a přihazují se téměř
každodenně Od započetí stavby
výstavy až do neděle 29 dubna

kdy se sřítilo lešení přes avenue
Sufren utrpělo 11 20 lidí různá
poranění na výstavišti Z těch

bylo 756 pro celý ostatek života
zmrzačeno a 114 zahynulo

Vstupenky na výstavu byly v

minulém týdnu sníženy v ceně z

20 na 11 a 12 centů což asi po-

trvá až do dohotovení výstavy
Dle nového ustanoveni budou

dítky pod 7 roků staré pouštěny
na výstavu bezplatně za to však
ze psů se musí platiti plné vstup-
né Návštěva jest však stále sla-

bá až posud obnášela jen asi

45000 platících osob v průměru
denně Francouzské časopisy vy

počítávají mnoholi by stálo vstup
né jednu osoba kdyby chtěla
všecko viděti co se na výstavě za
zvláštní vstupné ukazuje Gau- -

iois vypočítal že by to dělalo asi

ř 120 kdežto Figaro tvrdí že by
navštěvovatel všech části pařížské
výstavy spotřeboval $284 jen na

vstupné do všech oddělení na vý-

stavišti se nalézajících

Katastrofa y Klapé

O této neobyčejné události po
dáváme z pražských časopisů ná-

sledující podrobnosti:
Obec Klapé má 167 čísel z

nichž 28 bylo po katastrofě roku

1898 vystaveno nově na jiném
bezpečnějším mfstě a 800 obyva-
telů Při nynější katastrofě zni-

čeny 52 čísla většinou u rolni

ckých usedlostí Nové domky

vystavěny nákladem 60000 zlat
škola nákladem 20000 zlatých
nač přispěl stát jen 10000 zlat
Dnešní katastrofou způsobená
škoda činí přes 200000 zlatých a

zvyšována jest ještě tím Že klap-št- í
rolníci utrpěli zátopami v po-

lích další škody na 10000 zlat
Rcilolva posunující se půdy obná-

ší 15 hektarů a jest na 350 metrů
široká a 500 metrů dlouhá před-
loňská rozprostírala se v rozmě-

rech 5 hektarů
Na východní straně Kiapého

stály 4 řady domků rozdělených
podélně cestami a pod nimi roz-

klátí se na sej východnější části

pole až k silnici libochovické v

těchto místech již z vesnice odbo-

čivší Všechny tyto čtyři řady
domků jsou ssutioami z nichž ne-

zbylo ani kousku zdi

Obytná stavení stodoly stáje
kůlny zmizely s povrchu a na mí-

stech kde stály jest směsice roz-

trhaných krovů rozházených trá-

mů roznesených střech jež pře-

házeny jsou tak že krytba doško-v- á

vpletena jest často v tankovou

ale Žádná není z nich na místě jež

kryla Vše jest posunuto z pů-

vodního místa a rozmetáno a ro-

zerváno v největším chaosu a v

jedinou rozsáhlou kupu Jen na

pokrajích hlavního zbořeniště stá-

ly ještě zbytky zdí a budov jež
však jsou všechny velice poškoze-

ny a rozpadávají se dále V po-

slednějších z nich prohnuta jsou

prkna světnice uprostřed tak že

mají podobu napnutých obručí

Jinde není po zdivu stavení ani

stopy jenom zbytky roztrhané

střechy- - kupí se v pestré směsicí

kolkolem avšak z nicb vyčnívá do

výše nad povrch země zvednuté

klenutí sklepa
'

V pobořené obci jest nápadný

chuti k jídlu Žaludek váš Je v ne no

řádku: vzmáhá se vá" oSklIvost Jste
lehce zachváceni zlučnatostí nebo

průjmem Mrazí vái a chvějete
kde by vám mélo býti teplo nebo jste
rozpáleni zlmničnosti v přestávkách
beze všech patrných příčin Třebas
laké máte tlučeni srdce rychlý dech

jakousi bolest hlavy nebo pícháni v

zádech ledvf nebo looatkácb Vzdor
tomu ještě myslíte že to přejde a jste
rozhodnuti tomu se brán i ti ač pravdou
jest že kterýkoli z těchto příznaků
dokazuje že játra nekonají svoji práci
řádně a že je vážné nebezpečí po ruce
pro to neb ono životni ústrojí Mohou

býti zachváceny plíce ledviny nebo
srdce váš neduh může vzitl na se jed
nu ze sta různých podob ale stav krve

je za všechny zodpovědným Nynf je
příhodná doba užívat uznaný starý
lék Dra Fetra Hoboko Je cennějši
než tisíc lékařských předpisů ku vy
čištění krve odstraněni vší nečistoty
a překážky z jejich průchodů neb aby
tuto jako nositelku zdraví síly a vese
losti v rychlý běh uvedl Tehdy a
jenom tehdy vezme život na se obvyklý
soulad Lze je dostati od místních

jednatelů Dra Petra Hoboka v malém
nebo přímo od roajiteje Dra P Fahr-ne- y

e 112 -- U4 80 Hoyne Ave Chl
často Ul

FrmeH 00 Jedna-
telé e hledají

HAUGUHTťOSTgf
Moulton la

ADRESÁŘ SPOLKŮ

Česko-Slo- r Dělnické Podpor Jednoty
pro severozápadní státy:

Minnesota Iowa Wisconsin Nebra-sk-a

a obí Dakoty

Hlavni Jednota v Montíromery Mi au

odbývá vé sch&ze ksMnu 4 obotu t r
níril V V 8taBka 08 b večer VelkopFedaeda
1 Netitával Velkotajeniník K V Htaoek
Velkotioetnik Joi E tokol Velknimklidník
Josef Maruika

Č I v Montjromery MInn

odbfvá tvé ochoze kaZdou řtvrtou nedHI r
mealcl ťředseda Fr K Staněk Tajemn'k
Pr Mixa Úíetnlk Jos E Sokol Pokladník
Tomál Havel

Č II Mladoěech r Le Sueur Center
Minnesota

odbyv rri scbftze každou 2 neděli v měsíci
aínl IOOK Předseda Jakub Kreuík tajemník
Fr Bárta LeSueur Center Itlon oíet J Bl-c-

pokladník Via Kráva

Č III v St Paul Mlan

odbýván v Klitye kaJdou 3 stfedu v mfeíct
předseda Frank Skok tajemník ť J Pavleí-k-a

í7 Canton Ht ofetník Krant Bčlka 671

w 7tn st ot faul Mino

Karel IlaTlíček BoroTský l IT v

Minneapolis MInn

ndhvrí mt ?h$ze ksídoa 1 e3!! r v
sinfI 221 corner of Washington & Cedar ave
Ho Předseda Petr Btraka 615 Kt Ar S laj
Josef Straka 60 mil Str S pokl Kmll

nietnik Adolf Uoubltsek 1317 Wailn
Ave 8

Č T v TSůiě Praze Mina

odbf vá svá sch&ze kadon 4 nedtli v mesfei
Předseda Vojta Uhaiupský taj V J Novot-
ný ototník Václav Posel pokladník Jakob
Svoboda New Praf ne Jálnn

Komenský { TI v Haynard
Minnesota

odljívásvé scb&ze 1 nedf ll v mínící Předa
Fr Šístekdozorce Ant ČechUJ Vojt Paeov
akf Box 8Í Glenvllle MInn dtatnik JosSva
toí p:kl&á Jos Nerad Oakíacd Miss

Karel Veliký i VII t Koré Třeboni
Minnesota

orfbývá sví IbHoti 4 Dědili v Dinířt
Předseda Jan Kiele pokladník Jan M Klein
ii'eník Jan Noski tajemník Jan Jindra
Kllkeoey LeSueur C-O- Mina

Č VIII Rovnost Owatouaa Mína

wi" m~uu hwuu 1 iirueu v městci v
siní Č 8 P 8 Předseda Frant Hnráa tajem-
ník Jos F Murtlnck nietnik Karel Kins-boí-

poklad Aiwis Sjfcara Ojrateana Mina

Spolek IX v Pl# City MIbboM
odb?vá svá sch& kadnn druhou nadíl! v
měsíci PředsMlaJan Stochl místopředseda
Tomál Bílil tajMn Jos Bartuibox M Beroun
UÚWUlík JlU ilnMÍK HÍ ri I 11 v Minn u
Jan Šan bavr Fine City MInn

ď X ťechosloran v OUria Mlaa
Předseda Karel Rohu místopředseda M

PelWks tajemník Frant HtlndL oe'níkB
Uofek pokladník Václav O Ployhart

Čechle i XI v So Omaha 5eb
Odbf vá rchňie kaldf druh HrnnV mAaí

Ol o ostm hodin večer v síni J Koaukho Před
seda Vác Snaldr talemník Adolf ZnnliL ni
SO a O uU ůfetnis Jaa Hajný pokl J Vocásek

Čísle XII Chrudim v Kaelae

odbývá svá schSxe kaidna třetí sobota v mí-
sící v 7 hodin večer Předseda Jot Iusek VH

nsKerrrt taj jos Hiehlik 18 Jállwaukee
i účetník J L Bys lita Hlgh St

číslo XIII Český Ley v Seaforth Red- -

wood Co Mino

odbývá ichfias kaided dru noa nedfll r mínící
Předseda Fr Ělstek tajemník Jan Posekaný
pokladník Vác PtotuUa Belview Kedwooi
Co Minnesota tcetník F řtlt geaforth Bed-wo- od

Co Mlns

čislo XIV Ladlmír Klácel

t Haur 'i tVU

odbývá schnu kaldnn druhou nedřll v roMci
Předwda Frant talemník Vác Kin
síetnikjos Mendlik llaugen Wls poktad- -

Jaa Ras l XV Ilepklns Mina

odbývá své achtM kiidon drn hon sobotu
nesírl předa Václav Tyra taj Jua Hromád-
ko Bopkioa Mina

Předplácejte na Knihovnu Ame
rickou pouze f ioo rodné

ochranu Ale c k konsuiát nejen
že se jich neujal nýbrž ještě tam

museli slyšeti surové nadávky
jakých si libují "superiorm"' Něm

ci

isno se jicn siecnetne ujal je
Cech pan Bohumil Rosůlek uze

nar v íseienraae un naDiui vstm

30 opuštěným rodinám ochranu i

obydlí Deputaci jíž v Bělehradě
hrozilo nové zavření poskytl po
hostinství a svého advokáta pana
Milana Popiv íče vyslal do CiČev- -

ce aby vysvobodil ostatní české

dělníky a přivedl je do Bělehradu-Advoká- t

je přivedl a činil jak
kroky aby se jim stalo po právu
Srbské úřady jevily k tomu ocho
tu ale nikoliv c- - k konsuiát Po
desíti dnech bylo rozhodnuto aby

byli posláni do vlasti postrkem
Pan Rosůlek dal každému mu i

ještě 2 zlaté na cestu a dále mu

nezbývalo než zústaviti je jejich
osudu

Nyní se nalézají na Dostrku do
Čech Prvá stinice byla v Zernu-n- u

druhá v Novém Sadě třetí v

Iglo Na každé stanici mají 24
hodin odpočinku t j jsou zavře-

ni v nečistých smradlavých a

chladných šupárnách Kdo má

cit v těle snadno si představí ty
obrazy bídy a zoufalství

Dopisovatel "Petrohradských
Vědomosti"' páčí počet Srbů kteří
od počátku nynější persekuce buď

vlast! prchli nebo byli vypově
zeni na 5000 "Kozbit život 5000
nevinných lidí osiřelo na tisíce
rodin za života svých otcův a mu-

žů na sta těchto osiřelých Žen a
dívek vydáno v šanc potupě pan
durův a všeliké jiné policejní sbě
ři — a to vše k vůli osobním

generála Milana dopíjejí
cího svůj životě v Bělehradě pod
stínem srbské koruny
Není pravda že dne 6 března

král Alexandr neudělil amnestii

Naopak on amnestoval velmi

iiiuouu usou nuiuesiovai '505
vrahů zlodějů paličův a jiných
zlosynú a 80 z nich vrátil všecka

práva občanská Ale nejlepší syny
srbského národa nechává za živa
hniti v kasematách Avšak není
zla bez dobra Vše co je pocti-
vého v Srbsku straní se dvora

svých králův ano již ani řady Mi-

lanovy kamarilly nejsou nyní tak
husté jako byly před rokeni a
zde pevně věří že není daleko
den kdy tito čistí králové zbudou
docela sami — a to bude den
strašné odplaty šumadijských Srbů
za všechno hoře jaké jim přinesli
nehodní nástupci Michala III
Obrenoviče

Pařížská výstava

Dosuď nelze s určitostí říci kdy
bude výstava úplně hotova Vrch

ní řiuiiei FtCaí-- i se uhve na to
dušoval že do zahájení 14 dubna
bude vše doděláno pak zase tvr-

dil že I máj bude výstava v

úplaém pořádku ale dosud nelze
určiti den úplného dohotovení
Na všech stranách je zaměstnáno
množství dělníků ale vypadá to

jako by na ně nikdo nedohlížel a
oni pracují jak se jim líbí Často

práci opouštějíce a po výstavě
zevlujíce Potřebovali prý by
tam někofik amerických dílove-doiícíc- b

aby rozptýlené zástupy
dělníků důkladně ku práci zorga-nisova-

li

Do města se však hrnou zástu-

py navštěvovatelů s každým vla-

kem a každou lodí Také mnoho
Američanů již přibylo db Paříže
ale mnozí z nich se odebrali na
venek když na výstavě za veliké

peníze nemohli své požadavky
uspokojiti Americký pavilon má

býti dohotoven 10 května a ame-

rický dům novinářský má býti
také během týdne úplně hotov
Mnoho strojníků a znalců růz-

ných prací se zálibou pohlíží na

dělníky americké kterak jim jde
práce rychle od ruky
Během minulého týdne bylo


