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(4tka t

8ituac V alirlný h dolech křt
týč příttfbovatrk4 knxtláře

jií v New Yorku národní tibor ta cíColtoibus Mousetí ha
V Ohiu bylo thol dne il iI4

saských Jest riumřtiřrií Mávka ouťinot( druhý h ví tví likfi h
třídili hol4 Arneriknko Ho- -

ítě V 1'levelandu k Iři nufi rot

poutala se o w hodinl ranní ('lititrvá dále k výtrlnostem nijakém
venké Noviny v Pittsburští Pnedoiln Htátkářl chovají s# sliti

na rohu Dcplaincs a zap 12 til
kterými e ral# á ll stiávnf dům pro miíěníky světová výtaty

f trillliV Mfal finálí íaOil 1 t a itllfxi Iill allf lil

osoby byly pohřbeny pod tronkami

sjadnuviího UíttA Mnoho oohnl a vMnost nimi soucítí Ire- - vydaly u pHi liUlí tto slavnost
ní cíioident Jednoty hornlkG vydal bylo na rftzných míottch mřta po ti'l hollrna koupelna prádelna al l V n staurat i poIoull s těmi nej

1 liíittiríáfrní hokriiiv náiMiii kaldi'-mi-i lioafu í 01 M iifn-ch&n- o It
raněno Cánt tkvtulh tleveland- -provoláni jimi viiehni ti soudrtiii

kuří jest pracují v iondělí dne

MMkl dUmsnt
Charles llarnilton John Murray
Kd Marion byli předvedeni sou

ských železáren byla vichrem sni- -

buď Ji-- n antdi i t'l jídlu bráti (Vny ta byt neb stravu jr29 května na slávku rovně! od
Jo obvodním? v Cbeyenite Wvo

sena a několik dělníka na stavbě

té zaměstnaných bylo těžce raněno
iiniiif (ffiiini'Odumbus Iloime" di1i'#& st blllu tiskárny "Svornonti" a MAmerífj
kána" jest na nelpříhodiiéUítn niNlf iro návští-v- světové vénlavv I

trati se maní pak
1 i společnosti do

té doby nepovolí V 1'íttsburgo
na obžalobu že ukradli drahocenný

lva jsou zabiti na místě Dvoupa
Kanítai a okolí jsou hornici vesměs diamant llarnilton přitnal se

kdežto druzi dva stáli na svém že
kol i do středu česko" čtvrti v Chicagu Dílm tento zařízen na iobídki'
mnoha českých rodáků a Národního Výboru hlavně pro nsi krajanyjf
aby přijt-tf- do minia m iadli do rukou rozlienteh šMfřň a měli tu tr4

na etávet Provolání to lýce so
trový ddm Johna Cole-h- byl zcela

zničen a Coie zahynul v ssutinách
'1'aké kol města Cind n nati řádila

ou nevinní Mariou Jest bratr
chicakého radního a buda prýbouře velice ač město samo Srst
obhajován náramně silně Kamil

onu dobu řádný domov Poněvsdl h tl velký cct návSlévní
kfl jest třeba aby krahni klt ří hodlají zavítati na výstavu záhy se

h přihlásili Iopi-- a takto si místo zajistili
ně vvvázlo Jinak bvlo v New

Ion přiznal se Je diamant na po- -
- -

ort tam tolik stroma bylo zniče
icejnl stanici spolkl co se s ním FR BERKA majitel restaurantu a hostinceno a naházeno na tratě pouličních iolom stalo to prý neví Případdrah že spojeni bylo přerušeno A 0 SCHWARZ majitel domu Columbus House {slibuje hýli velice zajímavým jest
prý v tom též ženština nějaká

Harrison strhl vichr střechu z

213-2- 15 "W 12tH 3t CHlcacro 111 i)kostela a po celém údolí Mill tree- -

Mnoho lidí málo práceku značné škod v sbflsobil V
JlakouKký konsul v Chicagu II A zrIlovkc OTTO CDlí(iqua bylo rovněž tak a mezi tím CHAS 1 VOUČIA

mlt-'lřl-Clausenius rozesýlá oběžník v fNn4 pokladalkto městečkem a Troy veliké jitou 1:němž upozorňuje na ohromný iřo- -

spousty Ve Fletchcr byl kostel

značně porouchán Ve Fort Heco- -
lýtek délnfotva v městě světové

i)výstavy Dělníka jest mnoho již ČESKA PIVOVAltNICKÁ SP0Ivery pokácel vítr ploty stromy a
spoléhali že na výstavě dostane se

stáje Operní dfim byl notně po
im zaměstnání ti vsak vesměs se —fškozen a veškerá větší staveni vů

bec
Jediný to ryzo český pivovar v Chicago nabízí ctěným krajanům a zejméJ

pp hohtinským ve Spoicnýcli Státech ve velkémVe Wisconsině zvláště v sever

sklamali neboť práce jest po skrov-n- u

Celé hordy dělníků zahálí a
nouzí trpí Oběžník rozeslán byl
za tím účelem aby konsulovi po

- ťní části jeho jako v severním M-

ichiganu napadlo dne 23 května na PRAVÉ : ČESKÉ : PIVGdala se zpráva kdyby v některé čá vvnAifKsfealec sněhu V Marquette bylo
stí hnojených Státft dělníků notřo- -

sněhu až na tři palce z ceskebo climťle a ocilcpo slafln kterú iest a ncjlcpSí t Irt'
bovali ISez práce jest zvláštěV Indianě řádila bouře zvláště
mnoho Slováků Chorvátů Poláků til

h uKdo in piio led nou chce le niti stáln íúd ii íínt tnu víci umve východní a jižní části státu
r i ji i i i í t 'V Indianopolis zasáhla bouře čau- -

a Italů Předvídalo se že po vý-

stavě k takovéto doide krisi že
iushivu oujeunuvsy sve auresujie

ha "
ně ráno Ztráty spfisobeny jnou
značné V JeíTersonvilIe několik

íSv mrv "k„ v x _ 7v a- -' £
Jomkft bylo zbořeno V Klwood

nebylo jináče a ve Franktonu obná l T l'a W J IJULIN t Milligan Neb jest naším českým jednateTť)
urn Nfirlíii i ťší škody 120000

1

hlavně horníka k jednotí náležejí
cích a v dolech missourských pra
cajlclch Guvernér Leweling pra-

ví le hornici v obvodu ('herokee
rtorně se chovají a úplni Jmou v

práva
'
Háboicnitký fjezd v Chlcaira

Hjezd tento bude novým i svého
dráhu jediným Mjilčnka vřci
této není ovSem nová naprosto
neboť jií Komtnttký míl na mysli
blílenl ne rftzoých nLboZenutví

ne v jich rozdílech nýbrž v jich
pedrobaoatech a itouhlannoNtech

Věc ta bude snad zajímavou ac

dátum není jtíti přennS určeno

Sjezd bude prý zahájen začátkem
měsíce července Jak se ti zá-

stupcové shodnou bude fttáti jií za
podívanou Mezi členy poradního
pro sjezd přípravného sboru již
1500 jmen ze všech čtyř uhlu své

ta ze všelikého národ ft a jazyk A

pod sluncem na svém seznamu vy-

kazujícího nalézají se z Čech a

Moravy pokud známo náměstek

evangelické církve Kařpar a senior
Císař

Holky na stivrf
V Charles City Iowa maji od

22 května pěknou stávku a sice

děvčat jež zaměstnána byla jako
sazečky u listu "Advocate" Ma-

jitel stěžoval si v době poslední
le některé ráno udělaly málo prá-
ce Vyšetřoval tu věc a tu vyšlo
na jevo že se děvčata bavila večer
dlouho do noci v zábavách Ihned

vydal přísný rozkaz aby dívky Sly

spát přesné v 9 hodin a 30 minut
Ale kam pak ! Děvčata raději
přestala pracovat a majitel má vel-

kou potíž Dosud marně snažil se
docílili shody ač by je nechal ba-

vit se třeba do pftl jedenácté
Z Nor do Chlrajra

! Do Chicaga přijel v těchto
dnech přímo z Nor malý ocelový
parník "Jlania" Loď opustila
norské břehy dne 9 dubna a plula
průplavem Sv Vavřince Náklad

její pozůstával ze slanečka a moř-

ských ryb vftbeo a náklad ten ur-

čen byl pro jistou firmu v Chicagu
V neděli podnikli a lodí tou výlet
do Jacksonových sadn kteréhožto

výletu sučastnilo se dvě stě nor-

ských občana Náklad vyložen a

dne II t ra odplula paroloď
25000 buíly pJenice zpět Plavba

do Chicaga trvala třináct dní

vzdor bouřlivému počasí líania

Bandité niIsHOurštl

Ze St Louis Mo sděluje se ze
Hambursko-Am- er akciová paropl spdne 24 května že vlak Missouri

'aciílo dráhy byl zadržán a olou

pen as na třicet mil od města a si

Přeplavní coziy-—---
-

ce sesli muži Přes #5000 bvlo

l'o parolodích expresních nejrychlejší jízda pfea moře za pět dní 2t l'fukradeno jakž úřednici dráhy sa

mi přiznávají Lupiči ovsem Do

čítali na kořist větší ale nepocho- -

Z Hamburku do NeMr Yorku pouze '1000 li
l'o parolodích pravidelných 27no
Po parolodích Union linie &WX)!

l I Iřl _! t i i ''V
ili Vlak opustil Saint Louis na

cestě do Kansas City a no osmé I IJ iKlIOIOIlICII liillICKI! 1IIII0 t flSíOO f
bodině přijel na stanicí Pacific bez l'o paroliKlfch lííiltlniorskií linie iioo0Ohledně přeplavu hlinité se ujakékoliv překážky Tu Jakž po

# r

vsak již nyní podobné dochází

zprávy jest velice smutný úkaz

Nupadll prohlhiěákj
Oeorgn Ducatí aíieorge Strong

dva to prohibičáci již pilně proná-
sledovali každého hostinského v

iedar Itapids Iowa byli dne 24

kyětna přepadeni několika hostin-

skými a pořádně zvochlováni

Meyers jeden t útočníků byl poku-
tován ♦ 1 00 a útratami Koz umí
se samo sebou že případ ten vzbu-

dil sensaci a bude míti jen za ná-

sledek ještě zarputilejší pronásle-sledová- ni

hostinských Násilím sít

nikdy mnoho neposlouží alébrž
věci spíšo uškodí

Americká vellělna
John L Sullivaii není jen rvá-

čem ale dělal ostudu i po jevištích
jako herec a konečné se pustil i do

spisovatelství A v torn ohledu
tak znamenitě vynikl že konečně
dovolávati se musí zákota v líosto-n-u

proti Jamesu O'líearnovi Sul-l- i

van žádal soud aby donutil
0'IIeama aby dostál smlouvě a

uveřejnil Suliivanflv životopis a

jeho činy (sic!) Hullivan tvrdí že

vymínil si a obžalovaným aby
uveřejnil jeho dílo na něž mu dal

výhradní právo a zaopatřil látka a

všecky potřeby k tisku začež se a

ním měl dělili o výdělek co!
ovšem 0'IIearn neučinil ježto prý
skromný Sullivan sí od něho pení-
ze vypůjčil

zději se ukázalo vstoupil na vlak

nějaký neitnámý jenž vystoupil na
HAMBURG-AMEIMCA- Ní LINí'

1 v I
stupátko právě před vozem express- - 87 Hroadway

I Kirini flř I V2T LaSiille Ht
ním Za nedlouho na to neznámý atiW XUHK iiioM CHICAÍJO

Ú )

1

ítidlUd ěes odděleniv) šplhal se po ubláku až k stroj-
vedoucímu a namířiv naft revolver J F Vosatka IÍ7 Ilroiulway New VorkK

á ' 1
1

zvolal že zabije jej na místě neza-stavl-- li

ihned vlak Strojvedoucí
ihned uposlechl v příští chvíli

JrlWVrrir í ímnU prodsvsí vtmI W V trodW Au

objevilo ae tu pět soudruha onoho

neznámého bylí vesměs ozbrojeni " iV l
Sei jakýchkoliv dalších okolků komiHwlonflřl pro prodej dobytka 7i

Ovypáčili dvéře expressního vozu

použivíe k cíli tomu dynamitu
Pokoje til a 113 Exchange Blďg - Union Stockyřr1Chlapi byli bes SkiaboSek % počína

irli prý zcela nenucení vypáčili Routh Omahn JVVft t
- ~_ r f í _ - i _ fpokladnu a sebrali 2fi00 na hoto
VUT woiazy pifciiim suipoTiuumo ocnomo a ncOiikladno r)vosti v jednom balíčku a 13000 po

různu Lupiči pak dali znamení Zprá iHnl putlon ab Usírsllok podán I Olilwlnirkr ba koaul dubvik k livs k
fOH) dis přilil docbiai tvliUUil wKruou


