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ně aa4aiO káaovi
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Jhé Bohemian TTeeXy

ma cpravodaji jak toho raalahaje
a že dokážou bezpoUstatnost ůlo-k- &

jeho nemá li posvátná vře
nešťastná ráje utrpěti v obecen-

stva neslovanakóm
- Z Kostajniee sdŽloje se témal
listu íe padli v boji n Pivfiaka
dle ůřadnich zpráv tureckých
174 Turci a 85 raněno Povstal-
ci raněno 12 jeden padl Kanění

povstalci doneieny byli do Pado

kře Cikáa W aaiaao avUn!1 F'
kře vwli Ueíaý anekUa - )TTtlat
ko AJ by věoěl c - kH

jekř4lk~ku jVlokjck etraa a aaéaa ad
▼ ea#c vvkvj# áXM

Ivhm vk lajLit actkáaovv a -

EAST UÍBSON Wis 31 pro
—Letošní rok byl dobrý obilí

je hojnost myslím le kaldý jest
pokojený Podzimek byl velmi

dobrý Dobytek se pásl skoro
do vánoc třikrát padal drobet

sníh vlak zas v krátkosti sešel

tak jako poslední dvacátého
šestého padal sníh a 29 přišel po-

ledni yítr a drobný déšť kterýi
trval ai do třicátého Asi mrazy

jsme měli silnější Obchody pří

správéijak ste poveukkia četla

aedáva) vekodlel a vleck v#ce

jejkk zajal D4 ale f r4 t nl
šlo keleea a koWea l4 te aeeaa
1 aajatc stát a etkl si do

Grahova UtiC Poaora rvaěvá!
ho Um e ládaé aHÍbrá asi
taalél předtaveaév
Ol se tvl avUifíca i je Puaov

podii vá W eaeeráto biraa né

ixielelenéliez leetesa dal 1 a]í V

vé vlasu torecké Uk kiay ka
dosel rvaálřeak a eaaáai YWím

vojeka kery ai aai vtalcu
v iiiuá jtom ab saahla INaara
SéřtU a a4U a a svátek tk
aka& ba o PrvceJLska ti sta a

padesát arcLo a te lé náklad
POmI da Turecka IKt ♦!- -

yk Immo očiaila sw h saaaae-- t
nové epatřeai ab pro Morav

Uke aco autalov Kaldl droké
tédft Joataa--j tuUl dvá aboaeau

jdah lour aece kalie po
pol arvLo auk stává le relé

let taá velere hezké kaitt
Névie Tě bode ale aajist aprá

vaoatyaa iU£a ao Ivarwvt
ae kriam daruvai
nsodetuské vévoda euklek v Ča

cbávh Bela be dvbře biU eak
táae dbe potxal Uke e

jak} ho vévodo kié b li přeta
vil palác lřUa a ná v Yikě
lKcb tu4 bl pkrveaadě já te a
uoa Karel aajiale i a aas
lila př každé přileletoeli cjk
mal ee& sa j%aae v lasae př4a
krelikáJti a ji mám čáka ž ee r
néapil ataao v Ycákě bk- -

paa aa nwj aáIoke kary aak si
vedubal o Torevka a o baak-sk- a

a puten le pifc do Tatara
Toreeka je bezteha pro tebe ssali
railé aoltia dilé prvU aWe jte-š- U

co aépil da Ykwva— tea j
vjči
Breéaské birgrfraja sésaal a

na Oivo a pana Dvořáka u i
Uke přavrleace Oi4es tento
páaou chce aaoja lana p--s' k
no-vis- reko viaš a piosa ti e
stod jakósi o-lil-ai asauso
v škarawUe a osváaaaó ltt5
pan tluk o
Névic seaaaoe avadilal ale aa

poaledai dob 1ÍU a paaó LejkS
LaiovA která krváct dač ke v lá-
tek a karifcaji el 1 Ut—d 1 e--

klad Z to vehkě aáarák ale
náhodo lidné tno neviti
A Uk já lě poaJxevejo a zavi-

ruj tealo lal aweláváaa Tut4
decke nakloaéaé

lVpk YaprUJ

Hrobní nápisy
aa Lřbilě v KUva-to-t
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Zde Uli Jan Caovaa

voják asyaUvec
na ec

všerkema koc

Zde poj tato vili
Marie Sedák Uli

Kdo ee na ta krvi puJtvá
ri ki Jaa Plikáa odpočívá

4

Zdo ndpvčivá Tereai Vetkt
Prý£ivaaá labská

5

Zde Uli Fraatišck Závolký
který býval jak malkýUk leaký

paa mitr krj?ovký- -

Jak amějt v ileslopeč přakládat
Niedarlae aller Artca giňui

ger fetike —

9ktal virbo drah pradkýrk
eápojl
Tamlél je teato aápi :
Na prou je aotaee a iSataaa
a v aěm pv jak emrtaaa

Napodsřané naalmeaí
Jeden pětiletý reetajkr lpiri

tsae hledá aá!edWaa ánrti své
bo li (a nového priaciaIa v té
amó t#kalíaě

Hák Která pak pasov aic ta
svité mi aejvětli as ? — FUk
lan Natálie srbská poěv%42 ni
aejvltši paaock aa aaaie

Fraala Dvj sai ta shbenoa
zlatka

Matěj Nedáes
FraaU Co ee alibi sa--á ao do--

driet
Matěj Právě prto Zlatka

je to altbené a kdybyeá li ji da!
to lych ji potoea eevtJak

m
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e iiíljk tnaauako

u- - rrwHPai {:-- :

Dceraika Tíaek rbvtl v?
_1 lllb m fr H f I 1 : v v f

ra Ty saSj aadtlk
rotmilý-

- a ona svaz křidh

Ocfhotaoel

Učitel v jdé vesairt aa Sio%
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:ře WUt Iecau to- -

Y aválMki Vk le proel teato
aaatavili a nedá 4aodIaIi jeeaa
ařvliti řái výprava !ek

ktrá by via eaUlaisa alatek-fS- m

repkt vyasula
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vwawbovcě amLalú na jakým aá
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KLá4i so Uto výprava tpoI#
Saým ř rhaěaiaa apikiívli
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v 2j aapxi : "S var
tt poctivá prioe a vytrvali

aookreleaoaAr Kio by těmto
aáea Uts vyhověu acjk: aak
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TíaaiO dáváaio javaa ta
vnUj br ao lUáavli joaaoai poaae
tawí aiaoUií% kuh sajBy o awb4

jo ařaovědeai iova pivtaim
aaUaaveaia af-tlk- vvkoviti
saoko-- a pok ksři víoiaoa
jetoa čáaik poax t výpravě
spoIoCaé foJvba rod-Mjki-s-ao

prarljim le
ftík Lďa a Omaky ai aa pooledi-a- l

Uakn dráiy udkai ee pak
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alo co nofpKseoi dudrlov áay
býti
kvesksea sstěW-- íodaa ULo'

reka do pak kallóaaa
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ná 1 podaří se to zjistit tresU
ním vyšetřováním Oběti ivindlu

staly se a větší Části ženštiny jel
by byly rády v braku sbohatly
„Činím vám dobrý návrh pani A
nebo paní B Svěřte mi 500 1000

nebo 18000 al na tuto směnka

podepsanou od císařovny Karoli-

ny Augusty nebo od císařovny
Marie Anny(!) Obdržíte za to do

set z ata a to s Částky dvojnáso
bné než je suma kterou ukládán

to" S podobnými sliby přichá
zívala Handlová k ziskuchtivým

paničkám v pr&běhu několika
roku co nekalé své řemeslo pro
váděla vyloudila prý takto úhr
nem asi 70 al 80-00-

0 al od rozli-

čných osob „Ale nikomu o tom

neříkejte' varovala Šejdířka „a-b- y

mě lidé neobtěžovali s Žádost-

mi neboť co činim Činím jen k
v&li vám a a ochoty k vám" Pa

ničky pak skutečně před svými
manželi vše tajily Jedna však

přec prozradila Hostinská K

ukázala totiž svému bratru směn-

ku zuějícína 400 zl Bratr hostin
ské je obchodník a naušto mu 1

na 400zlalovou směnku patři vět
ší kolek nol lOkrejcarový a mimo

to vysloví so le j mu směnka
ta podezřelá Toť začátek Kata

strofy Následovalo soudní výše
třováni Y pálek ráno panoval r
bytu Handlové velký hluk a zma-

tek před domem stály davy zvě-

davých Handlová opustivši vše
co uazývala svým uprchla z do-- mu

Stopa po ni ved okolo ho-

stince „u selené ratolesti" k YI- -

tavě ale odtamtud nazpět — ne-

vede Téhož dne zatčena byla
jednatelna" Handlovy pak je
don studující německého gymná
sia budějovického pro apoluvinu
zločinu podvedu Mladík ten byl
ksekretářem" Handlovy a podpi

a w v
sovai pry na aměukach jména cí

sařoven Karoliny Augusty a Ma

ne Anny „Pok" píše se z Budě

jovic o záležitosti mimo jiné tak- -

to: Lehkověrní kapitálisté mezi
nimiž jmenovitě paní s vážených
rodin snášeli svůj nastřádaný ne
bo zděděný peníz slečince" kte
rá zahalujíc každou novou pQjč
ku rouškou tajemství vždy sprá
vně buď prošlou směnku zaplatí
la nebo po zaprave ní vysokých 4

roku svým věřitel&m novou směn-

ku doručila Tím dovedla věřitele
tak omámit že větší část jich ani
úrok 3 nebrala nf bří vš i so sta

rým kapitálem na novo ukládala
Jeden věřitel o druhém nev&děl

a věděl li neprozradil ae Ai kot
nečně dostala s jedna taková
směnka do rukou „znalce" jenl
nemeškal jeti do Prahy a oznámí
ti věc celou u místodržitelství od
kud dostal policejní úíaJník pan
Mařan nařízeni odebrat! se ne

prodleně do Budějovic a věc vy
šetřili Tu leprv vše propuklo
Nastalo všeobecné zděšení u vě--

řitelS jmenovitě u paní které do
sud mužSni svým všo tajily Ob
_ ' Iři snos ccicno „oDcnocu paCí se v

Budějovicích daleka přes 100000
zl Smíškové nazývají obchod

„krachem dam" Trest vyšetřo
váni jest tato: Před něšakým Ča

sem přijela prý do Budějovic ja
kási dáma z Prahy' která so vy-
dávala za hraběnku a dvorní dá
mu císařovny Marie Anny Tao
dáma ustanovila „slečnu Fanyn
ku za jednatelku směnečného
obchodu jehož záštitou měla
m císařovna Marie Anna být i

Fanynce jak patrno dařil so b
chod výborně jelikož našlo dosti
obmezených lidí kteří výmislflm
jejím věřili Všechny směnky
které na zapSjčené ji poníže vě
řitel&m doručila zněly na jméno
císařovny Marie Anny a co Žiran- -

tky byly podepsány kněžna Švar- -

cenberková a hraběnka Paarová
Vyšetřováním zjistilo se le vše-

chny podpisy byly padělaný a
le padělal je jeden studující osmé

třídy nlmeckkho gymnásia kte
réhož strávnic jeho slečna Fa
nynka za malicherný peníz k
falšováni podpisS svedla Tento
studující jakol ! jedna v podezře
ni spolu viny nalézající se paní
byli zatčeni slečna Fanynka ale
prchla a dosud nebyla vypátrá
na Také jakýsi P Dychti býy
zpovědník císařovny Matle Anny
(není to snad a procesu Kiesloia
známý páter 1 — Pozn red) má

prý yé vgei té podílu Yyíptřof á-- ní

vede nyní budějovický rada
Walska Ž j Je vhké rozčile-
ní snadno iao posou dltC c toho
le mnohé paní al 15000 zl pods
vodnici té svěřilj ' Jeden H

zdejší
obchodník p G ohlásil nislsdv
kem své ztráty konkurs

Sebevražda lékař Y Stra
konicích otrávil se tyto dny nej-prudší- m

jedem'etrj chninem avé-rojé- kř

p J Df ktery se tam ta-prv- é

před pfii rokem usadil a před
dvěma měsíci so byl ožení' Jed
zaopatřil ai a lékárny pod zámin-

kou le chce ním psa so svita
sprovodili Kdjf pk sedil 3 ni

m večer v hnstmci mezi svými
známými nasypal si jeda do píra
a vypil Je Po té řekl soadrnhpp
le se otrávil stry chninem a kdy I
je4 hned ncáčinkoval iel do lés

kárny a vyvadil ae tam s províso
rem Iq mu nedal tolik jeda jak
na receptu předepsal Xa námit
ku tohoto le k Wsmircení psa po
stačí dávka jeda ve váso dvo

granéodpovlděl Dv le sám pra- -

šek ten polil Hned na to byl ne-

šťastník dopraven do bytu svého
kde mu byla rychle lékařská po
moc poskytnuta Yi namáháni
Mdra $eíika bylo však jíl mar
né D byl brsy na o mrtvoloa
Nešťastná hra dohnala prý ho k

sebevraždě

— —
( r _ „

tví výhody farmera v Spojených
Státccfc nad českými sedláky
farmer co občan vzdělaný naše

národnost v Americe povinnost
lidskost' rodáka souseda a spo-

li farmě ra a epolaůda jednoho
bratrství Obecné školy jaoao-hrožen- y

sektářstvíra pověrou

povinnost rodič 8 zanechat dědi

ctvi které se nepočítá na dolary j

na množství akro ale dědictví ja-
ké my dědíme od předku kteři
ztrávili své věky obtilnou práci
bádáním hledáním pravdy a Svo-

body Za kterouž tisíce obětova-

li svých životu nenávidění potu-

pení uštváni al do hrobu pro
svatou Pravdu a Svobodu by bu-

doucímu pokolení zanechali to
dědictvíkrví vykoupené sladkou

Svobodu svobodu řeci svobodu

tisku a svobodu být občanem a

Člověkem" Tak drlel řcSník

posluchače napnuty asi po 2 ho

diny zaČel odměněn jest hlučným
potleskem
Pani Šrehlová pak deklamova

la „o sbírkách" jel přirovnávala
k jejímu pohlaví S řím si vyzí-
skala hlučný tlesťot Pak vytr
hoval tpole£nost nějaký policajt

který řprvu chtěl všecky přítom-
né vyházet ale jeho stará jej br-

zo skrotila tak le ulich jako pě
na a vedle něj jeho lena Přf-mu- ti

byl 4 nové údové 2 Ženy a
2 muži jednání bylo dovršeno

hudbou a tancem echo! se súča- -

stml kaldý a každá a chuti al so

vle přášilo a rozešla se schaze v

zápalu společenském uspokojena
zdar&m této schůze a nadějí na
budoucnost Nazdar!
Ctěnému panu Janu Rosický

jen! se odebírá ra cestování při
pomínám by nezapoměl na své

přátole české lijící v Kansas přo-jem- e

mu zdaru na jeho cestách
a zvláštně setkáni se

F J Švebla předseda
Josef Klíma zápisník

Pozn Pana Švehlu ujišťuji le
jsem dosud na něho nezapouiněl
a těším se jíl na shledání so 8 nim

Jan Rosický

Povstání v Bosně a Hercego-
vině

(Od zvláštního 'zpravodaje)
"N í"

Z Hranic hercegovskích 3 pros
Pokud jsem se přesvolcil z jtmena spoiebiivycn lze pnřvuti poslání zvláštního ji-

- Uaiele
srbského Filipa CLi -- iče do
Černé Hory za zmařené V Čer
né Hoře ntxlSviřiijí politikflm
srbským strany Marinoviíovy
dobře vedouce! se nemohou spo
lehali na tuto stranu spátečni- -

ckou jel nema žádné podpory v
národě
Y kruzích povstaleekých panu

je vobec veliké rozhořčeni proti
vládě srbské která so připravila
svou nerozhodnosti o vcJ-kero- u d3
věru v Hercegovině i v Bjeně
Povstalci hercegovŠtí olehajt

40 zejména na podporu slovanské
ho světa a na sympatie ostatních
ni rod J vzdělaných jsou velmi
dobře zpraveni o viem co so na

jejich prospěch děje a vědí že
vzdělaná a v pravdě svobodomy
Iná čásť Evropy nenechá jejich
rodiny zabynouti
To Li zima jel zejména v ho-

rách bercegovských ve spojeni a

bórou velmi zle řadí způsobila
také povstalcům nemalé nesnáze

vymajtc načnéjich prostředku
k dalšímu vedeni boje Jeit tudil
lleba aby účastenství a osudem
jejich neochabovalo ale možno I

jeitě vydatněji so jevilo
Turci oh rol ojí čím dále tím vi

ce hranice dalmatské poněvadl
se nedostatek v řadách tureckých
ustavičně vzmabá a mimo to čiU
né porálky jel nizam a LaŠibo
zukové utrpěli lurkyk fknatiss
mu dohnaly 1 ri tom jest velmi
podivné le se některé úřady
hlavně na Knjbu y Sini v Imo
skách a v Makarské k Turkům
tak nápadně chovají že je takřka
k nefetřeni úterní dalmatského
vybízejí- - Za to neproutinou po%
vstaleam v okolí Tiskovce pranic
a kdekoliv se nui mati jejich zá-

měry
Po poiledníra útoku povstalců

pod vévodou Iiaičem na celnici
tureckou shromáždilo se na hra
nicích dalmatských množství ba
iíitozuku ohrolujíco sousední ob-o- e

rakouské- -
O vojsku tarpťkim docházejí

velmi zvláštní zprávy Důstojníci
pozbyli jíl veškerý vliv a vojsko
popustilo ůzdu úplné libovůli O

nějaké kázni ntlzd ve vojsku tu-

reckém jil mluvili Ostatně trpí
vojsko turecké nedostatek ve
viem NebledS k tomn iejii
nedoslali vojáci za několik měsU
c3 platu jest jejich strsva velmi
bídná 31imo cblb a cibuli do
stávají jen málo kdy trochu masa
neb slaniny
JJoea ubíral se s parníkem "Ar--

chiduca ' Masijimiliano" výtečný
vlastenec Itilský pobočnik íiari-baldih- o

vojvoda Yívaldi Parqua
do tábora povitalsckého Vivadi

přináší od Garibalaibo list pro
htahlbratiZe v němí slibme Im

ařídí a jara několik" legii Italských
na pomoc llercetfovoom Yivaldi
se odeberé též do Cetyně kdel
hodlá tií4'll dělostřelecký sbor
ku pomoci povstale} ijeij ná-
rodní výbor opatřil prý pro po-vsíal-

ce

20 děl
£ Ameriky došly povstale čeU

pé příspěvky od osadníku slovan

ských
v jiint lismfcu ize uosua

snafné hnutí vojenské

Parníky "JJoydu" dovážejí bez

uatini potřeb y&Íř?né

Zpřávodaj vídelíské "Deutsche

Zt' kteráž dosud k povetánl j
hoslovanskémo s vídenských ča

sopisu nejrětší přízeň jevila za
sílá dnes o povstání bosenském

aprivr js pSsobJ y _
kruzích

_1 1_

ftcbl s? ' týká renk PM"
Zpravodaj aotienr n prudk
fii k_ na' vfpomocné vfborv v
HorvaUkn Očekivime ol teh
jLehl f týle I? odpovědi řečené- -

konic sa nám píše : Jak ztámo

jest Jan Nepomaeký v Cěchách

ctěn co divotvorvc Asi řed i00

lety svedl také u nás dřevěaoa
svoa socboa zázrak zastavil to
tiž náhl mlýnská kola yd

kte-rttfe-
yla

sedmiletá divka spadla
Kyní stala a a jiné jsho sochy

opět překvapující aásračaá vě

Na náměstí opravováno tolii vel-

ké mariánské sousoší na jehol
povýšeném podsUrfi kromě j- -

ných soch také kamenná soha
Jana Nepomnckéh) nachází

drlie t natáhnuté pravé rac

knělský kvadrátek Kdyl pak
před nedávnem dva kameněli
chaanici tuto socha právě pod

pravým pážím oikratovali pos
tavil a jistý úředník měatský a

obratný břichomlavec pobtil této

sochy tak 1 jej leiťtii zakrývala
a promluvil dušeným blíchorala- -

veckým hlasem vážně : Nlci-tejt- e

mne ! Kamenici se zarazili
nemohouce sobe neobyčejný jeta-ný"hla- a

vysvětlili Al po chvíli

počaly opět pracovali Břkho
mluvec svolal zase al tentokrá
te rozhorleným tmaýu hlasem :

NelechtejU mne I" Tu odhodili

poděleni kamenici nástroje a a--

tikali oba Ušení domnívajíce
se 1 „a v Jan" opětně adíal —
zázrak

BlaUbbyt Zesnutý kolínský
obecní lékař dr Eckerl odkáaat
tamním chudým 100 zl Kdyl ae

měla ona částka rozdělili přihlá
silo se ladatetd pit om aet a

nichlam každý toliko několik

krejcar 3 obdržel

Voják vputně Y Opavě vy
pravuji jak „Opav Týdnik" pi
še tento příběh : Jakási pani šla
do divadla Na cestě potkal sná- -

mou která ji úmysl jeji vytulavi-l- a

a do jejiho bytu s ni a odebrs
la Kdyl pak se spclu v Vně

bavily Žádala služka aby smi la

prádlo namočit což ji konečně do
voleno Naložila tedy prádlo" do

putny a nesla J s kuchyni a!o

nm a světnicemi ven Avšak v

talóné před udivenými zraky pří-

tomných patu putna e roaypaIa
a před nimi stát — li %latn dal
se na útěk — voják Kdyl lotiž

pani do divadla odsšla pozvala
si služka do bytu miienc vojika

kdyl pak páni neočekávané

vrátila chtěla alulka vojína něja
kým spSsobem nepozorovaní se

aazaanmo itoKoje iim se nvi n

kryl salonem pronésti NaloJil

jej tedy do putny al na cestě ai

lonem obruč putny rak!y a

vojáku nezbylo nel co molu nej-rýchl- eji

opustiti salon

Pralské „Nár IJsty" pišo :

Bida a nouze jaká mesi
v Praze i na venkově paneje do

stoupila v nynější trudné době

kdy je spoustami sněha a tuhými
mrazy práce z vřiJí čÁti přeruše-
na svého vrchole Chuďa-sov-

é hla-

dem zmořeni vlekou se po uli-

cích zimoa setetelice a v každém

krámu zastávají se aby poprosili
o nějaké zaměstnáni které by
jim aapoh takový výdělek pos-

kytlo by ahájili pře litnu livo

ty své svých len a děti K u

levenf této zoufalé bídy nečiní e
ničeho a jeri-l- i se a věci té nja
ká činnost jeat to aajísté ta 1

zatýkaji ae ti kteři a hladu žebra-

jí aneb posílají ae postrkem 3 u žá-

ci bez zaměstnání jichl Praha
není domovem — Práce při boa
rání hradeb vázne také sa nyněj-
šího počasí a kdyby i pracova-
lo není zajisté možná aby praco
val člověk btdoa zmořený při H--

20stupnovéra mrazu rýčem a

motykou v roce — Do taromt-ak- é

radnice přicházejí v poaleJ
nich dnech houfně lidé a prosí
snažně o nějaké zaměstnání Ma

gistrát činí a v&ci té jako vždy
seS je k zaměstnáni set b% tiic4
lidi nemá však ani proatředkl a
ni práce a proto nemožno saa j4-na- ti

Uk jak by toho prospěch
chudiny vyžadoval Kdyby i aat
etodržitelství k uleveni bídy pral-ak- é

chudiny nějakou oběť při ne
lo sachráněaa by byla zajisté
mnohá rodina před činy zoufalý
tni )aké se v poslední dbě Uk
často zde i na venkově op kaji
Místo sbírek pro 4 lav k vycLo
vávánt dcer po dSstojnícícli bylo
by zajisté v nvnějli tru lni důU
píie načas závisti sbírky v

prospěch hladem ru roučích n

Íťatníka-- že to navaaově!é-p- e

(nevypadá vysvítá ncjiép a

těchto dvou správ : Jak anámo
odkázat zesnnlý kolínský obecni
lékař dr Eckert támntm chudým
100 sl Kdyl se měla ona Částka
rozdělit' p(iblátlo s žadatel S

přes osm set a nichl arci kaldý
toliko několik krejcaru obdržet

Venkovská obe Školního ck
rasa slapského dluhuj! do okresní

pokladny školní úhrnem n méně
nel 17000 zl což jest zajisti vý-

mluvným d 3 kazem nynějšího
blahobytu" T fechách

' Žort o pravda

Otsvřeny }érai napsaný písmo

Ve YelkovS po hrobé mli

Miljgoltápel
Y névječim chvato bero do ro

ka karabáč abech Tí v ném na

psal v doclo opletané lest na s-- da

se klzama v oíácbi yuváč ě

němčin p rpteeí o nás ve Ycško-v-ě

Tvoje" roni velte

poboolo sláttě aa posledního Ča- -

so a prolceor Dcml mi přešlé bil

to to moje poňnott chimick pro--
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Nejnověji cbuvnicky závodí

Iieury dohlecoV
Msjl nejlepší a aejvitíl ásobu

0ÓT a STftEvTcfl

Za zboži e ručf

Cía 210 Fareham
rszl 12 a 13 Uící

OMAHA NEB
Si TrS)

— '~u k joroJn vOmaze
-
t rt-- 121 a Utrney al

"_'_rfj liedrav

vy kdeS prý se jím velmi nedo- -

statečně pomoci dostalo
Týl list )ovidá se ze spolehli

vých pramenu in srbsko z jara
najisto podnikne akci a le obsa
dl Hercegovinu

Z Hercegoviny došly tyto zprá
vy :

llorvatškému "Obzoru" se te%

legraíujé a Dubrovníka le uvr
hla vláda turecká begy (Šlechta)
mostarské do vězení poněvadl
prý žádali mistoJržitele dalmat- -

ekěno any yysiai uo nercegovi
ny vojsko ku zjednání pořádku
Turecké zprávy tvrdí le v bo-

jích n Gorauska Raouf pala zví
těžil Raouf pa5a stojí prý před
Trebini

Opravy turecká "Pol Cor- -

reso" přináší % Cařihradu náslo- -

dující nejnovějli podstatné zprá-

vy: Mahmud paše zanáší so ná
sledkem vážného naleb&nl tři
Hcrernfch velmocí oprávními plá
ny velikého dosahu a obdržel již
v zásadě svoleni sultána- -

Hrabě Žichy u sultána O sly
šení hraběte Zichvbo u sultána
dovíJá se "Pol Cor'': Lidé
kruhu dvorních tvrdí žo i- - jeď
nalo také o samosprávě jež se má
udělili Bosně a Hercegovině o

jmenováni generálního cuverně
ra pro Bulharsko a dosazeni kře
sťanu za úřad niky v provinciích
křesťanských konečné o příměří
v Hercegovině Ve vládních
kruzích tureckých nejsou opra
vám těmto nakloněni a budou se

jim vzpírá ti pokud bude moino

O návrzích na ziednání nořád
ku v Hercegovině rozepsaly so

londýnské "Times" v obšírném
článku v něm! mimo jim praví
toto: "Návrh oprav sdělaný hra
bětem Andrásim bud nyní před
lolen vším předním evropským
vládám KuHku bezpochyby ne
bude to číniti obtíže přidati se k
návrhu kterýi se jen poněkud di
provésti také Německu na tom
nezáleží aby návrhy oprávné
podrobovalo přísné kritice Kn
Že Bismark bezpochyby ve své
mysli dávno již rozřešil východní
otázku a bude považovati pávrby
hraběte And řásy ho za příliš ne
smělé a věci daleké I lord Der

by bude moci podporovali návr%

ty Andrisybo ač není tomu na
kloněn aby se otřásalo vetchou
budovou státní v Turecku Ostat
ně jest návrh oprav sdělený velí

kým vezírere přeplněn sliby
avšak i k lyby so tyto sliby sp
nily do slova nedostane se oby
vatelstvu tureckému spravedlnoo
stí rřes to vřak poskytuje nivr
Mahmuda paš aopon tolik le by
byl život v llosné a Hercegovin
možný jestli slíbené opravy bu
dou vskutku provedeny Avšak
tu setkáváme so a nepřekonáte!
nou překážkou Cařihrad nesnil
že uČiniti spravedlnost základem
siátni soustavy tak jako nedo ve
de vskřísiti tureckou moc váleč
nou Kdyby se však povstán
rozšířilo i do Albánie a Bulhar
sks budou bezpochyby mírami
lovné záměry vlád zmařeny
Nejbezpečnější by bylo kdyby
ae vyšlo se stanoviska ze Tore
cko nema tolik moci aby opano
valo vzbouřeně province

Účastenství a povstalci a Ru si
Ye schSzi odboru paní kterýi se
sestoupil v moskevském dobro
Činném výboru slovanském čila
pani Strěkalová dopis ruského
konzola v Dubrovníka Jonina
kterýi obsahuje zajímavé zprávy
o poměrech mezi uprchlíky Lem

cegovskými u2sovze mezi upr-
chlíky" píše Jonin "jest ohrom
ná a jakýkoliv příspěvek ať ne
nělitýaneb jiný jest pro ně ve-

likým dobrodiním- - ioso udíte
bidu tuto když vám adělím že
se pouze v dubrovnickem kraji
nnohiří 10593 Hercřovc8 žen
dětí a siarcli v Mitkoviífch
3000 v Novém Erceeu a Rotoru
1500 v ostatních Částech Dalmá
cie 5000 Hlavni neštěstí se vlak
uchýlilo do Černé Hory Nynější
události jsou katastrofou pro tuto
malinkou a chudou zemi Tak
se nachází din úřadních výkazS
ve vasojevičtkém okresu 6835
osob 22820 ovcí a 3600 kusů
skotu jen! patří Herccgovcfim
v Grahově jest 17000 osob Cel
kem mešká v Černé Hoře asi 50-00-

0

HercegovcB Yedlo toho
rozmnožuje sama příroda nesrju
ze uprchlíku tak nelze na př
do YasojoviČB v této době po o

byčejných cestách nic dopravili
jsouť úplně neschudué'' Dál vy-

pisuje Jonin čím Izo na prospěch
povstalců přispěli Především

jest třeba mnoho hrubého teplé
ho sukna temné baxry na šaty
pak plátna na prádlo Mimo to

jest v Čorné Hořo nedostatek ca
paní ny obvazku a p Vici tyto a

peníze mohou a aaílati do Ro-

tora na jméno černohorského
jednatele Petra Ramadanoviče
ů& zprávy odboru vyjímáme že
sebral dosud 5000 rublu na peně-
zích a iu nořit v{ odSyu prádla

ip

Zprávy z Čech

Neštěstí v dolech V uhejk

ných dolech malooujedských ne

daleko Teplic odpočívalo v pá
tek ráno asi 13 dělníka kolem

parního kotle suííce si oděv Jo-41- }

znich jakýs Y Netukaz Klu-

ku u Čáslavy hrál si pli tqm par-
ním přistrojeni V tom roslehla ae

se po dolech ohromná rána a s ko-

tle vyvalila se pára Neluka a děl-

níci V Novák a Ant Geislei- -

při-

šli při tom o fivot osm jiných děl-

níka
'

bylo víc méně ponpěno
'

Velký podvod páchán byl ji
po delší dobo V Budějovicích

„Bud" sdéluje o tom v podstátě
následující : Šedesátiletá t stará

pannajmenem Františka Handlo-y- á

bydleh v poslední době u

svých příbujných y ieské - ulici r
Budějovicích Yořejné mlnini xU
ní ji a celé řady ItočinfiVf Není I

jeilA snimo od které aopy Han

'

vk aeaaoki niUti ! evko- -
Jjíl peatse Baoaraao jeu UI % t

l — alwvy : PUČt e?v piaí% !

vlak ate t4á!ye kspevaly? I

CeW e kio kkaet
l Kdy t y nik Jo eírě le
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Z KAjl aiioata aa ráa4ai
aáxk tále kie aeeaal aiaky
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4~ Kdyl aěaio de fku ktia- -

kisaa a atratl wšail
S CJyl i aliUMt e-l- do

viKÍy
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tací a ft—l

kux sitv a2 a iarál
vvaWepU

7 Iwiyl sUkfé pikě pvfde pe
a Ci v ti-- U bí1 koopoilo ke ae

Awaiaia painkása óo ot- -

9 Jlivl aěkoo aikwLa etraa aer
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lí: l t vtk tovareT aa
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a t v v S?ti Eeai I- -

La úe-m?-- byl Unto ek4anlk

kterf tv uijut4 aoM ad

dov podávaJDO :
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lí71
JaLkul so nový rok a
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ptvrdU pravda těkto pvaí
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3 al do o dwlarS M isao feko s
vádi 1 Carafcaker je v
Uce !daá_a k teesoviil aieo
btlá

Miaalé li y jodaiva!o ae jak
zaáavo lad lay strana eíato
pcaf tokeo iaasai aaptkalo ae

vlak e ládooata vývdkaa aa
lad áaé pJeriilaé p:damiaky
klaiíi

Pfí aolááu 44 kareoo zssf
a-- l so rr4uJat Craal veiau dl
tkli v 4 tt avéaa peváal aae koa
gr {Staral o aiaAásd čer%

aýck vrxkl Maalý týkodea sa

epéuě eaval p'4a ťmwc t
Nabraaiy y d-a-aě aáatapcl jsvaata afey r ertky aakio
peaé 1}W 4 ladl4a k UU
eoaaováaJ Caeo ctv a ti

MBí f haa!oavj T teta
Mík! it -- tal UlKhw si

Z iihtvrufek skateiW
ui vwvitá io a aoelasests
Cara ja korák aaaaá kýu viti
aa pravdy

iřy ad v Xakratr a v DwksU
ssáak ktneoat dlksal v jkodack
tohoto ix- - tré euia4 k
doacaeot r j% a i a4 akál ae
ckcesae a h kloaali
svapii' joa k vas pravd u
AíitolV ákapalkové k ta

řiaeai viavíM aUtkaj th

které Kaja! do ir
mí—Vw4l ltl i&tu H

iiuo Ua ptřka vl4Lo vHni tea kiajlat aa pro
řv4ký sával LU! ra a£to iaiá
rkk a LáUé přát k jati el sA
U-- kraaice Uk etřit %t o
valkiaí do srm axtrLi ajjodlrodaai aai C f

— Z

tomné nejsou skvělé Plenice

nlati 1 doll a ostatní vid mno- -

hem níže
S úctou Vojtěch Slabý

MITCHELCo IowaSled18T6

Do nového roku jsme m&li stá
le btx sněhu a některé dny dost
blátivě Na nový rok napadlo
trochu sněhu Obchody jdou do-

sti mizerně ale k smrti to jeltě
nejde Plenice platí nyní od 6d

do 75c buil zemáky za darmo
oves 25 al SO kukuřice 40 al 45
S radosti ilehlilím štědré dárce

kteří kladou oběť na oltář naiira

pobratincSm na Balkáně Dou

fám 'íe kaldý Vlastimil vítá ra

dostným pocitem kaidé vítězství

statných junák! jihoslovanskýcb
Z celé této severní Ameriky kde

jaký Vlastimil bydlikaidý spěchá

s dárkem aby ulevil trpícím vdo-

vám a sirotkám na Balkáně a

doulúm že i naSí rodáci v St An

sgar Mitchel Co neostanou poza-

du Vezměte bratří některý
Vás ten ilechtný úkol na so a u

dělejte sbírku Já bych sám rád

mezi Vás $el ale víte 2e má man- -

ielká jest nemocna Očekávám

na jisto le ten Šlechetný Sin vy
konáte Doufám le mi snad lid-

ný nezazlíte Vím le řasy jsou

zlé ale malý dárek dle molnoti
lidnému neoblili Přijmete ode

mne srdečný pozdrav a přejuVám
víera Iťaatný v zdraví trvající
noví rok bv isle ho v zdrávi

přetkali beze viech nehod á ne

mocí To vám přeje Vál přítel
Čeněk Zmunt

KAMSEY Fayette Co III 31 pr
175

( Výňatek a přátelského dopisu)
— Máme tu místo zimy leto i

libý akřehotajl jako v letě Snad

nebudeme mfti letos ani lidnou
zimu Přijl Vám v nastávajícím

roku hojně zdaru

3 úctou Frant Fuks

NEW AU K UM Praírte Washíng
ton Territory 2S pros 1875

Ctěná redakce 1

Tuto Vám posílám zprávu o za

hvnutí iednoho krajana Čecha ve

státu Orcgon — (Tuto zprávu

jsme přinesli jil v čísle 34 a 35

„Pok Zip" proto díky srdečné

aa Váš dopis avšak odpusťte

když neopakujeme — Redakce)
Povětrnost zde ve Washington

Territory Je velmi mírná tráva

jeStě všude zelená Právě sem

přibylo několik rodáka % Iowa a

t Sickni jiou spokoicni s krajinou
Lroda byla dobra a ceny jsou
prostředni — Pšenice buši 85 al
90c oves 40c zemčata 33—15c

praaata Živá Ce libra vypařená
8c libra máslo 40c vejce 38—

40c: mouka 5 al $i dolsud— Na

25 t tu napadlo as na 1 palec
sněhu zem jest ale rozmrzlá Ča-

sto prii což je nám milejší než

velké zimy~ S úctou Václav paič

WILSOX Ksnsaa 3 led 1376

Ctěná redakce „P Z"
Již dávno sebylo co slyšet z

České osady v Kansasu Snad

nsbud děné čtenářstvo myslet

iejí ČO Indiáné zničili neb

I relá vyusřeja Co ae toho prv
oího tfče neměli jsme tu fest ješ
tě uzřít ty naše červené předky s
této zorni co se druhé týče to je
nom částečně se sUlo totiž soq

sed pan Jotet KroAa byl zasypán
ve řtudni kterouž pomohal sou

oJvi kopat ByJo to poprvé
aa jeho života co vlez do studně

Když prokopali 5 sL silnou vr

stvu přilfi na písek a nechtíee ze

Šetrnosti prken kupovali spoléha
li e že ae saseaipe však byli
traltiě éklaminf— písek se ua něj

sesypal v desíti slfevicicn a zasy

pal jJ sž přes hlava a než byla
mu poakyiAOta pomoc byl mrtev

Pohřeb odbýván dne 25 prosince

chal paobě truchlící manželku a

jednoho hošíka Posavad nim

zima nepřišla Poísí je zrovna

okouzlující některou ooo přijdLo

labý mrazík ♦ něktorou nic

Rino sluiic řysrítí stou upřím-

nosti jako ▼ Čsrvn' l 4osud je
lidi vidět orat kamenné domy
stavět kámen lámat a vozit tak

le těm pracovitým
1

neposkytlo
počasí oddechu neb to Amr pří-
sloví — dělaj sena )okud slunko
avítf (mak bayjwbít tba son

shiney) jest ad t-b-y tečným poní-yad- i

tu svítí slunko víijpežje ca

potřebí na dělání Wna Lidé a

nepřestávali usazovat ▼ našt o-k-

Češi Uké s jinými národy
Máme sde zataiený spolek český
ol 5 měsíce starý pokřtěn jest
Blahobyt 2 m tpolsčen
skon zábavu poučení a ppdporg
Uda oMbo pohlaví ieat jíl fU
W?df ILí:i ttBzi lm odbTa-- 1r ' -
li v niUii oapoiao9 ane i ica- -

dna t- - r fo ziklitostacli sboro--1

tyla iilz li-- o (tlosli pojsici- -

opět&ě poiiravil n paa íit! j etap d 4 ra!y bri!
aouvíi Uk le sa aikedtk akJUkljc rhk- - awkivia K
opětní vyačovat aapoTaL Kdy 1 1 lUit f k dkrodrak abaifiliaA
po prvé do Ikoljrsat iVJ 1

dat IkuUnjr ité aby ko ploj
cUly a ko naivka ale Svkiy
by ko ílgbily ky npětaedo no j
aaoca epadla pok seaareL Jeden]
a pittoseafth Školák 4 vyitr?l ra- -
ke a žádal o slovo kdyl ho e j

čitvt tázat co ac% o490vdl lik j
wPan U1 ji Ijtk aeel kVX"


