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OIJAMA BISETOSiaX
(O M A li s K V r I V o V A UM

HOIX Uté A 7ACIX2QXr TTIaXCS T
OTVrT ATTA N EH- -

rrttl XlTÚL saassaaaassa majitel

Velká iáolxa aejVpáiiio iVlák TžJr
" tLnvř

sjsKrb mHtnl i pru xJLsilkY na Trnek

Kdykoli byl niko yt í2mn 4m

padea a olevadáa ! dove-

dli te-B-i 4čk--i jhS le bal
křivými svědky aab jlr+t+im
vivlka a ik-- byt prfašii a

vyŠelfová! ab jw lhc potrsv
táa A teď misJi třxralv J

každý abjsia ta--M pá:aaaý kie
řáde tob stává jV4 4 e
K- - Vrkra steaa wpátrati a
Hretati 'í t maresve

nrb lál tM rušiltl a
má veJiklkn tf vltvu aa e!é
koli

Mailye Msir pitvali avi

jtoéeo csj taj n? ao tar' sj-k-
e

v lrske který byl aařiaea pnti
atlačuji-t- ma:tBÍkim p4lvkte-rýc- i

klvl cbtří aěvualíh aíiai-t- i

Ujai převlékli ee aa lak4
Prvto mají žki jmi Mly
HaeJ! pluh tak da'V ž "?- -

i

r 11 bi

mokratickou platformu kterou v

den 1 ledna 1879 republikánským
kongres"em určený termín k pla
cení hotovými arušiti chce Ves

škerá ospravedlnění tohoto kro-

ku jsou v listu jeho jenom kulhas
vá Celý tento finanční stroj po-

dobá se lodi která pluje v mlze a

bez cíle v šírém moři pak-l- i se ji
pevně určitý termín hotového pla-

cení odejme Bylo to věcí a po
vinostl strany demokratické ne-

chali projit zákon kterým vcŽke-r- ó

přípravy ku stáhnuti not a ku

placeni hotovými v určitý Čas se

díti měly Na místě toho neudě-

lala strana ta nic jiného než řo

čas svedení placení hotovými na

"oeutčitý čas" zrušila tak že ten-

to nešťastný 6tav financi pod kte-

rým veškeré obchody trpí potr-
vá Veškeré slibj-

- 1 ildena a

llendrickse jsou jen pouhé fráze

kdežto přijímací listina IJayes e

je přímá určitá a jasná skuteč

nou reforma slibující
Co se týče llendrickse tedy pra-v- i
"N Y Tribune" zcela dobře

že je demagog ten kdo všechno

podepíše kynedi mu dobrý a vý-

nosný úřad

Gen W It Carltn obdržet roa-ka- z

převzít! velení nad vojskem
do Standing-Roc- k agentury v

Dakotě určeným s dalším podot-

knutím Že má všechny nepřátel-
ské Indiány kterých tam dopa-

dne zatknout! a odzbrojili — Při

setnin 11 pluku jěšího bylo a

Texas též tam odesláno— Pod

plukovník Whistler odebral se již
s 4 setninami & pěšího pluku na

své místo na řece Yellowstone —

Tři setnloy 4 pěšího pluku a

Utah dostaly rozkaz odebrali se
do Wyoming Ter Dvě setniny
téhož pluku přeloženy byly a

pevnustky Cameron do Cheynne
a jedna ze Salt La ke City na Me-

dicíně Itiver Plukovník Macs

kenzio od 11 pluka jizdeckého
převezme vrchu! veleni v černých
horách a bude to Ctí svQj hlavní
stán v Red Cloiid agentuře
Zvláštní telegram z Bixmark

Dakota praví že se dostavil bílý
zvěd od ústi Rosebud se zpráva-
mi z kterýchž se dovídáme že

gen Crook a Terry jakmile svi
vojska spojili po zanechání svých
voz8 stán3 a U p malému oddě-

lení vojska se 37 setninami Jízdy
ft 8 setninami pěchoty rychlým
pochodem stopovali indiánskou
eiezku aby možná li Indiáni do-

honili dříve než se k řece Yellovr-ston- e

doMAnon Dne 22 t m

objevili se Siocx Indiáni ve vel
kém počtu na břehu řeky naproti
Berthold Agentury a žádali od

agenta potraviny a střelivo Kdj!
se jim vyplnění této Žádosti jak

Cks'it váaa jaká ssalvaa pv
J 4W kMt:wa Ivikva!
aW rvA rs A siříce'

T --iMAUJL NES
a smi r s fmttmmf

ČSSKt STILITM MŤX

řvt dva aky wvi aáirmii
a sWMsia vá tcWtoa

CV4ri avLsiti ere4 ajf
že m-aas- s vieW vadla ayúeaaa
ta tJl (k 1 i ralr avLáis

lj v y aiovUt áaá fwa-a- L

Friata PítcAIx
aw£iaký- -

Po2or !

t K£S-USC-
£!

jsme s nákladem nasolených ryb
a llakodadi do Yokahama Dae
16 listopadu povstala bouře a my
so soaiiti naspět do llokadadi
dostatL—V noci se boaře #ilila
a zlomila nám stožár který i jme
spravili jak jsme mohli avšak

záhy na to se zlomil epl a byl

přee paluba odplaven Ilaed v

zápětí zlomil se kormidle a my

bylí všech pom2cek zbaveni Dne

21 listopadu jme se nnell ni- -

klal přea luba do moře vrh
nouti jelikož loď s stala teka-

vou—Od té doby jsme byli
ba-vládn- ě

na moři smítáni Koncem

prosince došla nitn sladká voda

jakQJLdřÍTÍa bída počala Ksr

děje se ukazovaly a II ledaa

jme měli první pád úmrtí pos
dlehl této nemoc! plavřtk Cho

ger Dne 14 ledna aeeařvl kas

pitán Samgura byl úplni vysí-

len a k dvojnásobném objem a

spuchlý Dne 23 ledna aemřel

plavčík Kitchi padl v brSinoa

Šilencfft a byl celý černý na těle
Dne 2£ ledna zemřeli píavčiková
Kidorza ShidíroTaki a kuchař

Bung Kitchi všichni za hrozného
Šílenství a náldktn pití moř-

ské vody hrozně naběhlí Dne

20 května zemřel Matox Tara a

jenom my dva jme s3tali oče-káva- ie

každou chvíli naši smrt
K našemu Štěti pršelo silie dne

24 května kdy se nám p4tětito
dešťovou voda zachytni a v

dech B(K-hv- dešti před tíw

nebyly nikdy tak vydatné aby-

chom se vodou zábiti mohli —

Tato dešťová vola nemírni při-

spěla k našemu zachráněni a di#
4 června se nám po?těti! 15 ryb
cbytnonti tak žj-řn-e Cf ět měli
něc čerstvé potravy D

e nám ?t ÍAřib

něco vody deiřové zachytiti a

dne 3 července k naší nevy-lovi-tel- né

radosti spatřili první
bď za celý -- řas naše h vyplatí a

přístavu která ná velmi lakai
přijala a ošetřovat tak le jm#
e opět pozdravili

I Ča-opi- sy v Aegli nejhlav-něj- i

)n lýnká teTime i řeky- -

puji svatým hněvem nad černoi-- 1

skou řrfilkou v Hamburír S C—
Tato Ir&tka byla víe-b- e ve

spojených státech cslozená —

rovněž tak i od letšírh demokra

tických čaopLS na jíha Avšak

Časopis&m v Anglii to +j4i
přísluší k vfili této ti ea

spojené státy ae ošklibati aaeb

jak to Time" Činí za mnohem

hr$sněji jí líčit než jo nyněj
ší ukrutnoti tareckl V porv-nán- í

k těmto jest ona ttdábt V

Hamburgu S-- i pravou maličká
stí Že je ale Aogtie nejhlaveěj
itm přítelem tureckým abovadil-c8-m

nem8žera farixeském

jednáni anglických catpi dtvi
ti—Nechť mete John Balí dříve

před svým práhem tam nalezne

hnoje dost
#

X l řádní "Wiener Fremdee-blatl- "

praví v jeluom Slánka o
ukrutnosleoh které v jihoslovaa-sk- u

pášou turečtí tisové takto

"Kdyby ae utráeeeí lidi op a
kovati mil o násldj ener-

gické zakročení Evrvpy — Moc-

nosti joa o tom a 1 sjedaoceyr
Při takovéto filipice napadá nám

pohádka o tom lumpovi který
kdyl ho jistý mul v tvář adeřil

se ihned rozhorleni tázal :Sly í-- te

bylo ť žertem aebfravdr
Kdyl však tázaný sjpěděl :
Opravdu! mordiánsky ©pravJa!"
odvětit na to ihned uchlácholený

lump : No to mne těší neooť

t a k v f žert byl bych #©14

rozhodni zapověděl ! — Dle toho

maji Turci plni piáro o křesťa-

nech nemluvit jmak než o mi-aem-
ch

ala bělých a beacilnýca

psech kteří sobi opravdo-
vost utráceni stalik& křcaťaal
líbili nechají proto že by sobe

"takový žerť aasvi4i2t
Všichni- - křeaťaaSli aoaict

"z bolí milosti by ai to mllt za
uši saat !

O tomto tajném vraJedaiaa

spolku mezi Irčany na aererkte-r- ý

podobá sespolkfim ksklaxaiss
na iba a který nechá o sobi čaa
od času alyšeti v dienfeto výstu-

pech nutno aeanámiti Čtenáře
leské
Jest torna už 15 roka co spolek

ten byl založen v shlonoaaýca
krajinách Pennev Ivante a přijímá
mezi sebe členy řádu UiberaiaaS

Pracuje tiž pod cbartery téhož

řádu "Ancient Order of lliber-ni-a

a užívá jeho beeel aaameal
a tajných vicí viech
Nikdo nemSže stáli so členem

jeho kde není dobrý katolík a
rodu irského Zkalenoatpřeevid-Čil- a

Amerikány brzo že jest ta
polek zločinný a le kdy koli vy-

stoupil na veřejnost vždy to iy--

zimera vydá na cesty po Evropě
Americe která 2 roky trvat!

má

Vídeň 26 srpna
Tvrdi se že v předběžných po-

radách mezi mocnostmi na Kte-

rých i Buška podílu bralo o zá

kladnlch podmínkách možného

míru mezi srbskou a tureckou
vládou se vyjednalo a sice a tím
návrhem že kníže Milan svBj

tr8n podržeti má Srbsko však

Turecka váleční náhradu platiti
musl a posledněj?! mimo to má

mít i právo některou erbskon

pevnost ra tureckých hranicích
obsaditi

£

"Pol Corr" s© osaámuje z Ca

řihradu že vyhlídky na'sultáno-v- o

uzdraveni se každým dnem
horší Abdul Hamid starší
bratr nynějšího sultána Mu rada
V stoji již a mocnostmi hlavně s

Rakouskem ve vyjednávání

Londýn 25 srpna
Měření anglicko-francouzkéh- o

podzemního prfichodu dokončena

budou ještě tento měsíc Zprávy
měřiČS kteH při tomto pr8ehodu
zaměstnáni jsou znějf příznivě

Řím 24 srpna
Shromážděni kardinála se radí

o změnách starých předpi8 o Vy-

konáni volby papeže aby se prý
na svaté shromážděni kardinálS

při "příštt volbé papeže nemohl

dělati Žádný nátlak —O u zdravé- -

ni kardinála Antonclliho se po=

chybuje

Londýn 25 srpna
Řecký plavec Christo Bambas

který so úČawtnil vzpoury na bár
ce CaweH" a jemuž dokázáno

bylo že zavraždil kapitána a ně
kolik datojník8 řečené bárky
byl dnes v "Cork" olěšen

ŠPANĚLSKO

Madrid 25 srpna
V Pamplonn prf bylo odkryto

spiknuti proti vládě a králi Al-

fonsu Mnoho osob bjdo zatčeno

Posádky v hořeni Navařo jou
seíleny
Zdejší vyslanec Spojených etá-t- 8

cdetéře se v krátkosti na do-

volenou do své vlasti

Kritika přijímacích listů dem
kandidátů presidentství

Tre#ť přijf macích listfi těch je
zmenšeni cla reforma služby ci

vilní a tímto i návrat ku hotové-

mu placení Zásady tyto byly již
během několika rok8 od strany
republikánské nejen přijaty ale i

v skutek uvedeny není to tudíž
nic nového Podívejme se v?ak
na jednotlivé odstavce psáni těc li-

to Tilden praví: "Hlavní příči-
na proč veškerá odvětví obchodu

klesají proč práce zahálí a tím i

bída se v chýši dělníka stihaje
jsou přílišné výdaje guvernmentu
clo Spojených stát8 obnášelo od
roka 1865 ta ohromnou minu
4500 milioni" Z toho vykukne
demagog který apeluje na nevě

doniý lid Každý kdo poměry
naši země a poněkud jen poměry
světové zná vi že všeobecná za-

rážka obchod S přivolána byla ne-

šťastnými ipekulacetui mařeni

kapitála v neplodných Železnič-

ních podnikách přebytkem nadě-

lané práce a konečně všeobecným
"krachem" který zde v 1874 jako
v Evropě v 1873 následovali mas
sel

Spotřeba byla následkem vše-

obecných ztrát zmenšena a bez

spotřeby není také výroba která
se dle spotřeby Udí Jak m6že

být tedy guvernment zodpověd-

ným za to že obchody klesají
když klesání to vztahuje se na
celou Evropa Indii atd f "Ano"

praví Tilden "přílišnými výdeji a
clem"— zamlčuje aleže válka re-bele- ká

klerou demokracie vyvo-
lala udělala zemi 4000 milionfi
dluhu Že tyto až na 2000 milion&

pod vládou republikánskou so

zmenšily že úroky národního
dluhu od ukončení války o 30
milionS jsou menší že výdaje ae

od roka k roka menšily a největ-
ii díl těchto že pohltily následky
demokraty vyvolané války jako
na př pen%e vojenské požádav

ky atd
Co se však hlavní tbeorie Til-den- a

—totiž botového placení tý-

če to je pouhá Šalba Proč pak so

Tilden dosud nezmínil o hlavní

podmínce botového placení totiž
kontrakce i li sl0p5oého staho-

váni not f — Dokud budou papí-

ry v hodnosti své pod zlatem slá-t- i

jt buď jich nadbytek ne' ná-
ležité neopotřebení v cizině přiči
nou jich nízké ceny Kontrakce

jest od všech tbeoretikS finanč-

ních co nejnotnější prostředek ka
zařízeni hotového platu a výmě-

ně not považována Ale Tilden
nesměl svého kolega llendrickse
a celou větiinu demokrata—kteH

vesměs jsou hadropletaíci— urazi-šit- í-

Tftit? cr"iti fk{ oau de

Nejnovější zprávy

Washington 26 srp
Soudci TurtolloTi a Jíississip

pi se nabídlo místo prvního Jh

niocnika v úřadu pokladny ř po-

jených máta kteréžto místo Win

Ifemphill Joncs a Delaware k

přáni presidenta opustí Směna

Uto se uskuteční během příštího
tý bodne

Philadelphii 26 srp
Dnes ráno vypukl zde ©heft ve

klada prázdných bwden v ktv
rých přivezli věci do výstavy
Oheň strávil řtyry takové skla

Výstavu navštívilo dnes (£')
104514 Mh včetně majitel & svo-

bodných vstupenek Vybralo

New York 26 srpna
Delaware a Hudson Canal spo-

lečnost zmírnila cenu uhlí o tli
na tu

Port II uroň Mch 25 srp
Samuel lí ťoville který po 5

let byl zaměstnán co písař u

Sauli St Mari"polefnosti pri-- ►

Wl do h t kdy 2 pokladna epolcč-not- i

Jakladné okradl Vypátralo
ae že udj-- l a pro)olí "Callita"
oro ipoUřn't hned nechala le--

lerafavati by zle zatčen byl —

Zdá vak le Covillo ptsTínltu
?ťBi-ba- l tiebť krátc přeJ vje-le- m

parolodě do priotava ukořil
do vody ja opatřen ochranným
kruhem k plováni a zanechal to
%ré kabině tyto o pláteum

pKartáalova:

"Kapitánovi Kile:
Zoufali lidé há]Hu o zoufalých

protřelkO — l'h'le2itoftitě Vám
ten ochranný kruh zaplatím pro-ukálo--

li

mně dobré lulby abych
ai míly od přiotavu na břeh

cloital"
Jet li tento olváiný chlapík

iťatni na Kvnou žera m dootal
neví e lkra lcní eriíze obnáší
několik tisíc

BodlonT' erp
Zdejší "Journal píio la proti

generálnímu iobo?nika Cunninij-tonov- t

z MaachueUi podána
byla ialoba ! prý neihal ím!

jednoho dudávattlo pod mazat

Antorf 25 arp
Parník C F Fank kteiý dne

10 arp a Xw Yorku do Antorfu

vyplul uhořel i a tolým nákladem

který a lihXM galonu caáala po-aatá-

na jdn& i íacioé Mužstvo
zachránilo

New York 25 rp
Parník C F Fuuk který dnaa

ua holandském pobřeJl ahořel

byl velký ieliný parník ae řroo- -

bm a 7 roka atarý a nacházel
ae ve atavu dobřím Cena jeho
páíila w na I2W0OO Byl zda

pojilín ně ale ve své úploé cn
Náklad jeho obnášel mezi jiným
145O0O jalonS másla 20000 ba
ila plenice 40 beden alaniny a
relkfi množi-tv- í tabáku a kávy

Providento li J 25 rp
Znám' pani Paulina Wrijbt

Cavii jedoa a ženských apoitolek
zemřela doea reřer

Dayton O 25 rp
Jamea Murphr byl dnea pro

▼raidukteroa a před rokem epá
ehal obiWn On zachoval avou
klídnot al ka pohledníma okam-
žiku Třeleiloa noc aloiil úplné
Tjznání avího řino který al do
u 1 Urdolijn zapíral PH ckIn

praveni přetrhl ae provaz amul
býtí nový přinesen col zdrželo
odpravenf aa o 6 minut

locin který Murphyho na li
benid přivedl byl dne lzáH 175
páchán Murpby chtl ne a ní
Kolika poleřníky řůřaatniti jedné
avatby byl ale od jednoho a boatfl

jménera William Diwijd vypos
vřn By pomstil řekal na
tohoto na cetS a přepadl jej M

i pránu f vytáhl Morphy dýka a
▼razil jí Dawaon-ov- i do ardcaByl
zatknut a po dvou soudech dne
25 května U r k smrti edaouzen

Pohřeb KerrfiT

Pne 25 t m byljr veškeré ob

choln( doraý ▼ New Albany a

úcty před ze řclým pfedaeďoa
doma ponlaneS zavřeny a skoro
▼ekeré obyvatelstvo se při po
hřbtt buď řině aneb co svědkové

velkolepí ho příroda pohřebního
zářaMnilo V nrcitou hodino do

stavila se rozličná sp lejfenstva
na svá mí ta která jim hlavní
maršálek geu Scribner poukázal
Domy byly aruutečni ozdobeny
a mimo celných spolkl ú?astni!o
se mnoho poslaní 0 ůřadníka a

jiných hodnostář 3 lUr S Conn
řeínil tak dojímavi le mnohého
s polacba2& ai k slzám pohnal
Mrtvola Kerrov odpočívá bez-

prostřední vedle Gohv Willarda

t nejkraailm díla hřbitova
LyoDS la 25 srpna

Ve středa odpoledne ubíral ae

Ján 0I?ríen a jeho pani po trati
dráhy Midland ko svému domova

kdy f najednoa byl mul parnstnv
lem práví přijUdřjíctho vlaku
zasáhnuta nemrčen Pani která
byla o nco napřed zarbriniU za

licitn do jřiioyu írii- r-

Válka ttrhfká

Cařihrad 24 srpna
Porta se vyjádřila naproti řec-

kému vyslanci le nemfiie noto

která se týká Kréty před ukon-

čením nynější války v patřičnou
úvahu vžiti

Yideň 24 sr na

Váhavost Srbska přijmou ti

sprostředkovánf mocnosti má pří-

činu evoa v domlouváni Černé

Hory která se vžini právem obá-

vá celou otoroaníkoa vojenskou
moc proti sobe dontáti kdby
Srbsko jenom pro sebe mír a Ta-rocke-

aavřio v ZÁ' tou přířis
nou e talo mezi Srbskem a Čt-r-no-u

Horou dorozumění eolečne
se pokuniti Turky ze Srbska y-tl-

a

iti Tím se také vysvětluje
pochod knížete černohorského na

Kolamiin kde se tento svým
ivaknm pojí by společně se

srbským vojskem na Turky uho-

dil

Bělehrad 21 srp
Turci podnikli včera tři zoufá

lé útoky na rbké postaveni u

Alexinace a byli vidy zpět za-huá-

DrOí ráno obnovili Turci

loj byli ale na celé íáře poraÍe
ni a dali so na útěk

Čerhajev leleprafuje knížeti
Milanu takto: 'Neděláme Spat-

ných pokroků Turci opustili Járu

na Ti mok a drží ale Zajřar obsa-

zený"
Londýn 25 srpna

"Daily News" se telegrafuje a

Bělehradu : tíeneral Čerhajev te-

legrafuje knílvtj I© Srbové ve

ítvrteek dne 24 v e 1 k é ví-těaat- vi

dobyli JenerálJIor- -

vatovič upustil u Tresibaby od

proiiáolodování nepřítele a vrhl
so na pravé křídlo tureckého voj-

ska ze zadu Čerhajev uíiml sou- -

řaně útok předu a Tuni byli
úplně potřeni zanechavše 15(00
mrtvých raněných a zajatých
31 ruských dalojník& padlo v řa
dách Srbi

Dopisovatel Standardu a Říma

oznamuje ie dle athénské jedné
zprávy vypupklo dne 16 U m

povutiní vArgynpolia a že ozbro

jené tlupy vnikají do Albánie
Tefsalie a Kpiru

"Courier de France" obdržel

podobnou avěiiť a přiojujet že

mohamedánlti Albane#ové vy-

drancovali předměstí Místodrži-te- l

turecký odmítl Žádost vytdan
ce ruského o zadostiučiněni Na
U vypravil ruký Tyslanec a zát
možní Kokové sbor dobrovolníka

proti Turk&m s kterými již také
malou patka měli

Vídeh 25 srpna
PoU Corresp" dovídá se stra-

na vyjednáváni o mír knížete
Milána následující :

Jelikož se vojenské ctí loud-

ěními b ji a Alexinace zadost
nímilo které dSkazy podaly že
žádná strana nemá velkých vý
hod a Že pokračováni u válce by
mělo jeiiě větších ztrát na Života
lid-ké- m za následek svolal kníže
zást0t-- e

evropských tnotiasděhl
jim Že chce přijmouti proMtředni-ctv- i

a radu Evropy On žádal

je by vyneložib sv5j vliy ku do-bré-

se srozumění mezi ním sa-

mým a Portou a za tavení ncpřá- -

telttvi jak Srkku tak i v Černé
Hoře Zástupcové sdělili své vlá-

dě okamžitě přání knížeti po tele-

grafu
Londýn 25 srpna

Jeden tele íam na "TímcV z

Bělehradu zvěstuje brzký konec

války Zpráva o vítězství Čerřia-jev- a

vyvolala víude ohromný já-
sot největii tadost Ačkoli ma-

že býli tento úspěch pro Srby
osudným — jelikož jej niBŽe stra-

na která válka na dále vésti si

pře vykořiatiti — m&že přece
Srbům přispěli ka lepším pod-
mínkám míra Příměří mBleme

tedy každou hodina očekávali

Telegrafická zpráva % Therapia
praví že nejbližši v&kolf sultána
ae rozhodlo pravý jeho stav za-mlč- eli

Dr Leiderďrff praví ve
své zprávě na ministerstvo že

sultán trpí íivní nemoci — v sku

tečnosti ale trp( na vodu v moz-

ku tak že zemi je v pravém slo-

va atyslu bez hlavy Dr
střežen jako zajatý

tak že nesmí ani a přáteli avýrai
mluviti

Teleiíram oznamuje ♦'SUndar-d- u

% Podgoriee (v Albánii) že ná-

čelník Miridot8(ienoho mocného

kmenu říraskokatolických Alba-nes- B

kteří mezi jezerem Scutar-ský- m

a Podgoricí řádějíTurkara
přislíbil své přispěni

Cařihrad 2G srpna
Předchozí přípravy vyjednává'

ol o mír dějou ae následkem ná-vrh-
3

knížete Milana od vřerojJí-b- o

večera
Vídeň 24 srpna
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Slavnost nezávislosti americ-
ké v Praze

Čech 8m americkým známý bás-

ník a spiptovalel český pan Josef
Sládek píše Slavii :

Jak slavili jfete letošní 4 červe-

nec? Bylo ai letns velmi hluftio

po c lé svobodné Americe Kdo

vzpomřl si na to a nás ? Některé
a našich předních Iisl8 neměly
ani článku o památce události

která nčinila rozhráni rnezi svě-

tem starým a civilisací novově-

kou ktrá uvolnila národ podro
bený a dala mu sil vstoupili bě- -

hem jednoho století v první řadu

národa nejvfctšíeli V Praze se

asi mnohý divil proč vlaje s bu-

dovy amerického konsuláta pra
por hvězdnatý—nebojte se byl to
ten jediný Však večer toho dne

zasvětil přeco kroužek čeký pa
mátťo prohlášení neodvislosti

vzpomínkám na celou volnem

Ameriku a zvláště na ty v ni kte-

ří jrtou s námi jedna krev Jet
skórem zb tečno říci že se krou-

žek ten sešel u Vojty Náprwlka

Byl to večer pěkný a věnovaný

výlučně vám Hostitel postaral
se všemožně o upevnění domněn-

ky Že se nalézáme skutečně na

p8dě americké Nebudu mluvit
o praporech a barvách jimiž vá%

žná jindy Čítárna okrášlena ani
o mapách na nichž naznačena
každá Česká ot-ad-a v Americe ani

o knihách které vyloženy ani o

kalifornských vzácnostech jimiž

vystrojen st5I vše to dalo by se

také jinde udělat" a však toho
vřelého vzpomínání a těch upřím-

ných přání která věnována vzdá-

leným s těžká bys byl nalezl

Valí nové vlasti přáli jsme aby
zk vélala a vždy větší byla pravou
svobodo aby neodstupoval od ni
duch jejich zakladatel8aby spro-stil- a

se všeho nehodného co uva-

lily na ni času poměry a zisku-

chtivost lideká aby překonala
všecka nebezpečí hrozící jí od
živla nečistých aby z8sta)a věrna

praporu který ona jediná jsouc
pozvedá nad hlavami národa

uhnětených co prapor naděje
Vám pak dra ti krajané přáli
jsme abyste přičiuovali se všemi
silami k pravému zdaru pokroku
nové vlasti své nezapomínajíce
při tom na starou svou ubohou

matičku která ač němá zdánlivě

k Vám přece v srdci ve spojení

je a vámi a žehná vám za každý
čin jimž setřete jí vrásku a čela

Buďte tam šťastni docházej práce
vaše zdaru a odměny a kdo m&-Že- te

potom vraťte se k nám co

lidé neodvislí Ať jest lakových
jen několik a těch tisíců a tínlcB

kteří odešli za moře—návrat jen
několika muž8 hmotně neodvis-lýc- h

a v boji otužilých řádných

poctivých v la ti opravdově odi

daných mnoho by zde zmohl Po-třebuj-

přikládá pravé občan-

ské cnosti v této krušné době

Drobaonti--

J Dne 23 t m zlomila se ná-

prava jedné železniční káry na
dráze Filadilfia Wilmington-Ba-

timore při čemž současně explo-
dovala jedna svítilna což mělo za
následek že několik nákladních
kár shořelo— --Mezi Um co druhý
nákladní vlak nehodou touto za-

stavený na blízku stál přijel s ce-

lou rychlostí osobni vlak Balti-

more a? Filadelfie určený a vrazil
do něho Na itěstf přišli jenom
3 cestujíc! k úrazu a to ještě
dostí nepatrně „

I Gaverner Obioský Rutheford
B Hayes odmrštil žádost za udě
lení milosti k smrti odsouzenému
vrahovi Murphimu

X Následující zprávy přkbitf
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se samo sebou rozumí odepřelo
stříleli as J hodiny přes řeku a

pak se vzdálili ve směru jižním
Zároveň přišla zpráva Že bos

jovníci "sedícího býfca' vypravos
Vali o strašném boji našeho voj-

ska pod gen Crookem a Terrým
a Indiány "sedícího býka— Uu

dochové byli prý poraženi a roz

ptýlili se avšak vojko nae mělo
rovněž těžkých ztrát utrpěli

% Bývalý senátor Jo R Un
derwood z Kentucky zemřel dne
23vevém býta v Bowling (irven
Ky v stáři S5 let

X Nějaká špá-ovii- dáma v

Kansas City Mo najsala 12 stej-

ných listkS tohoto obsahu : "Vše-

cko jest prozrazeno — uteč !" — a

poslala Je dvanácti anglickým m

duchovaím aby zvěděla
nmobo-l- i je mesi níml láskypl
ných Beecher&

Následující na to neděli nebylo
v celém městě ani jediného kázá-

ní po obdržení listka jKradih se
s Vánkem Vypravuje tak jeden
tamní časopis

X Co všechno m8že býti příči-

nou k rozvodu manželskému zde
v Americe ukazuje následující
historka: Jedna dáma v Michigan
udala soudci že nechce býti déle
se svým manželem živa —Za příči-
nu udávala že prý pan manžd při
paní dával vždy nohy své na

podhlavnici aby ji na chodidlech
mohl lehtati když ——chrápala

t Ve výstavě Filadelfické bylo
vstupné sníženo na 25c za osobu

X Radikálně odbyl guvernér
etátu Ohio a nynější kandidát

presidentství Ratberford B

Uayee starého hříšníka bos

Hhepherda a Washingtonu —

Onehdy cestoval Shepberd skrz
Columbus O a hleděl se Ha) vi

představit! odebral se do je
ho úřadovny a poslal svou nás
všlivenku A IL Shepberd ¥a

hington D C"—-- Pan Uayesčwtl
toto jméno a nařídil poslovi alos
fstuým pohledem toto vzkázání :
"Řekněte panu Shepberdovi že

mbh nepřeju učinili si a ním bliž

š( známost jelikož ae státními
zloději nechci míti ničeho k doií-ně- ní

— Dobré zažití fotr Shep
herd I

X Městečko líarbourarilte W
Va mělo by se vlastně jmenova-
li "LtmhoilW neboť od 23

ledna t r odpravil tam soudce

Lynch pro rozličné zločiny ne-

méně než 6 osob

X VHanoverCounty Virginia
jsou vodní raelony 45 až 50 liber
těžké

X Následující hrSancu adáloat
o ztroskotáni ae lodě a lidožrouU

ství vypravuje MCal Dem: Brn
tická bárka "Abbey Cawper"
přistála ▼ Han Francisca a přive-
zla aaeboa dva Japonci — kormi-delník- a

Katsuraa a plavčíka To
mu Kitchi

Kapitán britické lodě pozoro
val 3 ice ve 4 hodiny odp&ldne
na 37 stupni Šířky a 167 délky
trosky japonské' lodi a vyslal k
ni lodička a druhým kormidelní
kem kterýž tam našel jmenované
Japonce od kurději již celé ačers
nalé a malomocni —Tito Japon-
cové nasolili mrtvoly svých ze

mřelých soudruha aživili se tímto
lidským masem jil po ctkolik
měsícS — Vadách v meciatsbl
byl nesnesitelný — Oba tjli ae
svými věcmi na bril!!c 1 sf
íTt:rsy a Tjf-

-r 1 :
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