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Vldn měla ten následek Ie obrátila
'
pozornost hudebního světa na naše

ZE STARÝCH VLASTI

Zcimká hdnota áonkrtmných m- -

tltíl na tenek a p1obí lak vnitřní

krváieiil Dělníci v tunelu pracují
dvě lo liny puk xano dvě hodiny na

povrchu a xifl dvě hodiny v tunelu

to ibmtávují lednici o pomihači
I fl&detllií l ti 60
V t ljil runkoli livké čtvrti sho

řel tane vellk nájemní dutu pět

malých dítek pfilo při tom o Život

Takováto iidáloat jeal v tomto okolí

praobyčejnoii Je to zrovna k nepo-thope-
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liroll rilike % l&]A

I'feiHý týilen rcinfel rl mul

který ae teíil yruvna Ukov li e a

iiarcliistl a revolucionář A jikoruký
car IWt to M'('ullvli vern atarilin

ťe liňm tnúrný i"l:tejul kapitán re

Ntatiírn na A titiei I ave ml to

11111} filiruvnkí ixmtavy a lví anlnato

ti U 'Ot kily viMinra proti oilvolu

k tojku hytaťle na len ním poráilkii

MtCullach liko 21 I mlaillk Vftou

pil ! policejní alulliy a při Jei!né

řileíitoHii xachrattii jclnolio řerno
cha kterélio rozzuřeni irika Ifizi

chtěla uAmrtiti Kok pomleli 1ylo

mu nloíeno aby "chytal loleje kte

řl okriiilali Meznični vozy Culhich

ilopaill tři lupiče povřatné ileApera

il v zrovna ifi činu a avedl a nimi

"traSnou bitvu kterou ly byl bezmú

la taMilaiil Životem Aft ranami po

kryt nepímtil jednoho znich až při
řla mu pomoc Za tento akutek byl

povtíen na t&vodcího V tčlo ho--
a

driOHli zastihl jednoho policistu po

vcHlního rváóe Že opuntil aví ulano-visk- o

Ač tento vždy vyhrožoval
že každého raatřelf kilo by opo
vážil na nřho žalovali Cullach nele

kal e toho a nedbalý policint byl

iropuHtřn ze hlužby ale slovo dodr

žel Z úkrytu otí-eli- Cullacha do ra

měna ale ten ač těžce ranču vrhl ne

na útočníka A zatkl jej VySed po

nčkolika měnících z nemocnice vzal

na ne úkol rozpráSiti povčntnou oř

Kaninaci lupičů zvanou "Panel gang
která byla postrachem celeno meHta

Cullach vloudil ne v převlečení do

jejich Htfedu a zvčdév vSe co potře
boval doHtal celou tu rotu do krimi

nálu Za to byl povýřen na aeržunta

i ididčlen k ÚHtřednímu nádraží

Tam ne ceznámil ne utarým Vander

biltem který i jej velico zamiloval

a čauem mu iluvč-rn-é udělil burnovnl

tajemství tak te v krátkčm čane atal

ne boháčem V r 1872 na Vander

biltovu přímluvu byl jmenován ka

pitinem v 5 ulici V teto hodnoHti

také jednou zanohl mocnou pravicí

avou do nanetio narounino zivoih

líylo to po kělnové bouři chicagHkó

r 1880 Vřeckv čaHopiriv ae na ii&h
- - - 0 w

Čechy Hlraínč nápaly tak jako by

ehom byli zodpovědní za vSe co

Moat Spiď 1'arnon a ostatní uděla-

li Do národní budovy svolána ně

kolika přednejíími krajany indigna- -

ční Hchflze v níž ho rázně protento
valo proti tomu nařčení Tu znena

dání přihrnul ne do nálu houf upitých

anarchiHtn vedených j VojtíSkem a

Jahelkou Každý viděl že anarch- i-

Hti jnou v bojovné náladě a proto

rychle posláno bylo na policejní ata

nici V rozhodném okamžiku kdy

obč Hlrany chystaly ne na hc vrhnou

ti objevil e kapitán Cullach He uvou

TÍi'iln:il nořádek Jeden i~ - — — t
anarchistu byl zatčen

Tunel kterj e právě Btaví v na--

íem Hounediítví [na 71 ulici] pod

východní řekou vyžádal ni už tři

obéti Hčhem jednoho týdne zahy-

nul tam dllovedoucí a dva dělníci

několik jinýjh pak těžce onemocnělo

Co při tom zvláítního že viichni

byli tak dalece all right dokud byli

v tunelu ale teprva když vymoupi

li onemocněli neb zemřeli Lékaři

to vysvětluji tím že venku obnáiíí

tlak vzduchu 12 lb na čtvereční pa

lec kdežto v tunelu kam ho musí

vzduch hnát obnáSí tlak 40 liber

Dělník když vstoupí do tunelu cítí

napřed velký tlak na praou a v umeh

zněni Pak tomu poznenáhla přivy

kne Kdy! ale vyatoupt vou tu

tlačený vzduch v těle uzavřeny zaae

lio Smetanu Tuto zimu objevuje se

jeho jméno často n t programu

PíHlí leto al zavedeny budou zde

dvě velké lanové dráhy přijde mno- -

ho ťmítí koní do prodeje Praví se

Ie za pět dolaru bude ke koupi ob

stojný kuř se

Heliová telefonní společnost šrou

buji! ceny za ulítání svých nástroji!

neustále do výíe Napled žádala !0

pak 1150 potom I80 a nyrl už Žá

pouze 2I0 Proti takovémuto

vydMdušstvl reptají subskribenti ale

mohou dělat? Cukerní trust prá
oznámil čtvrtletní dividendu tří

procent a deset procent co extra di

videndu líylo by na čase šlápnout
těmto monopolům na krk

Parník "IJunie" právě přivezl vý-

stavní předměty londýnské a severo

západní dráhy Jsou to lokomotiva

dva osobrl vozy Prvnějšl je 51

ston dlouhá a urazí prý za hodinu

90 mil S tendrem naloženým uhlím

vodou válí 80 tun Osobní vozy

jsou prý s anglického stanoviska

mistrovsky kus práce ale je pochybno
že by snesly porovnání a Pullmano

vými palácovými vozy

Do nádraží pennsylvanské dráhy

iřiezli zabitého vepře vážicího 1157

iher Měří 7 stop 5 palcft délky a

byl by teprv v dubnu tři roky starý

Vychován byl v New Jersey
Armáda Spásy koupila n 14 ulici

šest lotft za $200000 na nichž posta
ví své beadiiiarters

Podobá se tomu žo Hrooklyn ztra

tí svého proslaveného kazatele Tal- -

tuadge Na jeho kostele lpí dluh

bemála ♦ 300000 a on má míra nej-vě- iší

starosti Proto oznámil obci

že se raději vzdá svého úřadu jestli
se neučiní opatření pro umoření

dluhu Pozorovatel

Dne 17 ttnora vykonány v bytech

několika ruských studentů domovní

prohlídky Při tom bylo zatčeno 10

ruskopolských studentu a 2 dámy

Vyjma jednoho kterýž byl usvědčen

jakožto pisatel theoretických pojed

nání socialistického sineru nepfidobil

nikdo ze zatčených jakožto agita
tor

Proti-parndlovsk-
á strana zaslala

do Ameriky a Austrálie provolání
ve kterémž žádá za pořádaní sbírek

pro zář as o irskou samosprávu kte

rýž prý následkem zarputilého od

poru nepřátel Irska dlouho ješté a

zoufale se bude musit věsti Provo

lání prohlašuje dále že irská národ

ní strana Glsdstonftv návrh irské

ústavy přijímá jakožto dftstojnó u

končení obětí plného boje jež Irsko

po staletí již vede

Dne 15 února uveden v Maroccu

tuhý boj Horalé vedrali se do města
a začali drancovat UuyvaieiEivo
postavilo se na odpor a pobilo skoro

všecky vttrelce líez trvaia civry
iilné hodinv a bvla strašná Hríiny

byli pozavíraný aby horalé nemoiili

z města
Hiutl-ruhjiHtnk- xiiiiaiuitťl dr Ko- -- — --— -

j i
zariščuk měl být deponován do Cer

novic oodvouiHČBiční vazbě ve které

byl ve Vídni u zemského soudu in- -
teriiovan ?sa přímluvu pariiiueii
nich kruhu nařídil ministr spravedl
nosti hrabe bchOnborn by se der- -

portace tato zatím zastavila

Ottřihomaký purkmistr Hek vzdal

se náhle svého úřadu a hned na to

objeven v obecní pokladno schodek

20 —25 000 zl

Vláila uherská nařídila nadžu- -

panftm aby nepopoháněli projevy

důvěry v komitáteeu a mesiecii po
raviidení občanského manželství

ježto nelze jeho zavedení čekat ani v

tomto ani v nejblížslm zasedaní ris-eké-

sněmu Vláda prý se vůbec

snaží debatu o ministerstvu kultu
uskrovnit co nejvíce nicméně prý

i ii i - i i

vsán neouue možno vynnouu so vei-k- é

roznravó a ie nrý oochybno zdali

ministr kultu a vyučování hr Csáky

ji snese

Severůo JlaUdm pro plícnl nedtť

hy jest nejrozšířenějšlm protože

nejlepsím lekem v Americe

iadníkil o král hikJm podala lííské

radě petici aby zaveden byl ve všech

obchodech nedělní klid Jednota

pokračujo velmi blahodárně vosvé

činnosti řady jejího členstva trnoži

den ode dne V minulých schflzleh

přijato tt členy 30 báňských uřadní- -

díl Kladna 12 úFadutkft t velko

statku novobenátského 40 asseku- -

raf nlch likvidátoru z Prahy a mno-

ho jiných soukromných úřaduíkft

Vzácná literární novinka objevila

se v minulých dnech na trhu knih

kupeckém Je to studii) s názvem:

Jaroslav Vrchlický Příprava k bu-

doucím studiím jeho lyriky a epiky

Autorem spisu toho jest p dr hd

Albert dvorní rada professor na

vídenské universitě Zajímavý tento

njm
— zajímavý osobou autorovou i

osobou básníka který jest předmě-
tem htudie — vydal prof Albert

vlastním nákladem ve sličné bez-

vadné úpravě tiskové ve formátu

lexikonovém a učinil celm nákla-

dem v poctu devíti set výtisku vzác

ný dar spolku českých spisovatelů
belletristft "Máji" jehož je také za-

kládajícím příznivcem Vše co za

spisek se vytěží věnováno řečenému

spolku Spisek ten vydán byl u přl- -

ežitosti čtyřicátých narozenin Jar

Vrchlického a byl uvítán literárním

obecenstvem českým co nejhorli-

věji
Oslaveni památky Hnetanovy

"Umělecká beseda" oslavila G9 na-

rozeniny mistra Bedřicha Smetany

ejž čítá k prvním svým zakládáte

ům zvláštním koncertním večerem

který konal se 4 břevna Spoluúčin- -

kovali při produkci té sl Waldbrun-nov- á

členově Národního divadla

pp V Viktorin a J Mařďk MUDr

risovský aprofessoři pp St Jiránek

a J Mikeš V příležitostnou před
nášku měl Smetanův dlouholetý pří
tel p Jos Srb Debrnov

Album Kumenskélit) Pod tímto

názvem připravuje se vydání sbírky

fotografií které budou zobrazován

nejvzácněji! rukopisy a rytiny z vý

stavy Komcuského v loni pořádané v

budově musea král českého Výtč- -

žek alba určen Museu Komenského

v Praze

Za i tma od proces koná se před
vídenskou porotou Zdejší týden-

ník "Volksfreund" vznesl na obec-

ní zastupitelstvo vídenské z let

J885 — 180 žalobu že dalo šoupla- -

liti anglickou společností plynáren
skou a žc z této příčiny zejména
smlouvu s ní uzavřenou nevypově- -

lo Následkem toho podána na

jmenovaný časopis žaloba jež po

depsána jest všemi purkmistry a

veškerými dosud žijícími cleny
obecního zastupitelstva z oněch let

Královna Xa talie a Milan poda-

li dne "0 února společně biskup-

ské synodě žádost za požehnání
obnoveného manželství Vláda prý

působí na biskupy aby žádosti té

nevyhovovali dokud nestane so

rozhodnutí o budoucím postavení
Milanově ve státě

V říšttké berlínské novele o poš- -

tovních parnících stanoví se že

středomořská a amojská linie zru

ší se parníky na cestě do Austrálie
a východní Asie budou zastavovat!
v Neapoli a německý Iloyd zřídí

paroplavební spojení ze Singapuru

přes Sandwichskó ostrovy do JNovó

(luiney
1'herŠti ministři kteří v Pešti

dne 28 února meškali na společ-

ných konferencích přinesli domf
zvěsti o zamýšleném zvýšení spo-

lečného rozpočtu na rok 1894 jak
v ordinariu tak i v extraordinariu
Ministerská rada uherská záležitostí

touto se již zabývala Ministr hon-véd- ů

baron Fajerváry podával o ní

zprávu Dokládá se že uherský
kabinet v celistvostí své jest odho-

dlán o přijetí nových vojenských
úvěru se zásadití

trní

Střed New Vorku poíinul a v

poalednďh letech o dobré dvě míle
dá

na aever Nyni e za střed považuji)

42 nlicř Také r tom okolí bude
eo

záhy nová útřediil pota několik
vě

nových diadel a majitel čaopmu
Herald stavi velkolepou budovu Již

príÁtí Utn o litěhuje ne X novinářské

čtvrtě ku rou před ííO lety sum za

ložil

V nedalekém přítavn(m méatečku

na long inlandtkém průplavu (ilen
a

Ojve objevil se veritábl medvěd

Jak se praví připlul tam přes pru

plav z protějÁiho Connecticutu na
a

velikém kru ledu

Zdeiáím newyorským listům ntal

se malér Jakýsi tazatel ptal se runo

ho-l- i zaujímá akr na českou výměru
Redakce odpověděla že jedno jitro
rovná se 8 akrům tedy jeden korec

[800 ětverečnfch sáhftj 4 akrům a že

jeden akr má 200 čtverečních sáhft

Nejpí} že někdo jo na ten mistejk

upozornil a tedy o několik dní na to

j řinenly opravu kde udaly výměru

akru na 1000 čtverečních sáhft čímž

jej přece o 125 sáhft zkrátily

Prcdvčíreiu zemřela zde žena pí

Mary Smilh ve ctihodném stáří 107

lei Pamatovala velmi dobře velkou

irskou revoluci 1798

před Supreme Courtem skončila

zajímavá pře V továrně na doutní

ky lírmy Kcrbs Wertheim a Schif

fer pracoval pakovaft doutníku
Un-ce- r

který so svýin řvakrem koupil
si louisianský los na který připadla

výhra % 15000 Unger požádal Kerb

se aby výhru vyzvedl ale dělal ná

roky na celou sumu Kerba vyplatil
mu polovičku a druhou polovici si

zadržel až jak se spor mezi fivakry

ukončí Na to druhý podílník žalo- -

vil ale soud rozhodl že dluh ze hry

nemaže se soudně vymáhat a žaloba

byla odmítnula Poněvadž ale Kerba

co nynější držitel peněz nemá

těmto žádné zákonnité právo má jsa

vyplatit dobročinné úřadovně

Na maškarním plesu anarchisti- -

ckého Sokola objevila se také maska

Čechie Jak tam ubohá zabloudila

je bohu povědomo Ale polěsitelno

je že ji odtamtud nevyhodili Ct

snad už naši radikální bratří přiučili
se snášenlivosti? Ze snad je tomu

tak tomu nasvědčují rftzné okolnosti

Vsak ie na čase Kdo není zrovna

raněn slepotou vidí že nnarchismus

nemá v Americe pevné pftdy Vždyť

Mostftv orgán "Freiheiť nema raesi

těmi 10 miliony Němci ani tolik od

běratelft aby so udržel bea žebroty

Viděl jsem ji před týdnem a sotva

že isem ii poznal Scvrká a tratí se

vftčihledo až se ztratí bez funusu

Včera zamřel zde pan Šavel snad

jediný český učitel na veřejných

Školách Jak jsem slyšel oddán byl

pití což asi mu zdraví podkopalo

Hyl teprv 28 rokft stár

Julius Sliah šef kloboučnického

velkoobchodu vzal si život z rozmr

zelosti nad spatnými obchody

Pluk Ilayes dopustil se zde před

časem pii jednom soudním výslechu

křivé přísahy začež byl nyní odsou

zen na osm rokft do káznice Ilayes

před započetím soudu vychloubal se

že při jeho společenském postaven
a politickém vlivu nemá se čeho

obávai

Kočnl výkaz uměleckého musea

vykazuje moudré zařízení "nedělního

otvírání Ve všední dny je návštěva

prflměrně 1778 kdeSto v neděli do

stoupí na 3538 cob
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