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správo la byla tam tetolma ěeká
olxllfdnl komora Jejll řidedot
ivolen p John Ilontty i)áriřtkeiii
Fred Vondreis a sekretářem Jo K

Oolelsl: komora čitá 29 členfl Co

jou její úela a snahy to te ipráv
onřrh íaopíft nevysvltá Mantinel

praví: "Hnuti toho a strany Če- -

cbft je krokem v prefém směru

JsouC občany čilými a propírajlcí
mi Práce jejích a suiht o po

vint Jt-n- l města a krajiny bifle vyd4

tnou a jejich spoluúčinkovánlm i

původní komorou obchodní v IVr

rv kdvl uuue potřena 'lociu se

uspokojivýcu výsledku ran Jo

E Doležal sekretář píse nám že

spolek tuá ta účel povzneseni měta

Perry a okresu "P" a českého oby

vatelstva v obec jak na poli spolr
čenském tak i politickém

1 Dne 13 ledna udál se ve wis

consinském ruéstě Appleton ví buch

parniho koti v mlýně firmy Willy
Ji Co a kotelns jednopatrová ci

helná to stavba byla zničena Prud

kostí výbuchu bylo rozbito sklo v

čelných okolních domech Jost--f

Bárta nočni strojnik byt jedinou
osobou kteráž se v tu dobu nalézala

v kotelně a nešťastník byl okamžitě

uemrceo

% Výkonný výbor Národní Je

dnoty Sokolské v New Yorku dotý

kaje se v provolání svém jež uve

řejnil v prvním čísle letošního Sokola

Amerického činnosti jednot zdej

ších praví toto: "Práce a zase prá
ee pro tělo i ducha ve sborech na

cvičištích v rodinách i společno
stech a na reřejnosti toťvúkol nám

všem zásadami N J S vytknutý

jehož a očí nespouštějme nikdyl Jen

tak získáme přízeň kruhu nejSirAfch

a jen tím rozšíříme řady své přírft

stkem zdravým a vydatným! Tím

způsobem i okolí naše nabude jasné-h- o

názoru o zásadách našich o pra
vém významu jména Sokol jehož

potom nezmenšuje a nedovolí si

anad zmenšili nikdo ku třídění na

katolické dělnické a j v "Soko

lem muže býti každý budiž víra jeho

jakákoli a povolání nebo stav sebe

různější v Sokolstvu po tom neptá
ae nikdo jakého kdo jest zaměstnání

neb náboženství kdo Sokol nezná

rozdíl & takových " Rozezni vati So

koly dle vyznáni neb třídy společen

ské znamená zneužívali názvu toho

a vycházeli mfiie jednáni takové z ne
znalosti a nepochopení zásad nebo
ze zúmyslného sklení a vypoCílavosli
na oblibu jaké u obecenstva použí
vali naš sbory Kdo pravým Soko

lem chce bf ti má mezi námi místa
i volnosti dost a dost:''

f Krajan Albert Jílek i Cleve- -

landu aeíilel a v pomatenosti chtěl
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si aby ne')ly piemiy skdpotany
rd rilin' 4 ) erliPeme l

a á a

Iii dn poulítáno poue a po

pórováni je Inoetratinfi H lájinfi

ft ) Žádáme o srMáMnt d prv
níih prolfřdkfi ) Navrhujeme

aby byl preeident mítoprei lent

polkoví senátoři a p#imÍtroé
voleni přímo lidem ) Prolila-íujrin- v

se tt nepřátele trut4 )

Při bUaovánt intjt fnlli obé pohlt
ví stejná práva P ) Zákon má

bdlll nad tím aby nebyly potravi-

ny padělány Prli J Slerlínjí
Mortonovi který n světovém kon-

gresu ve své ti 51 urazil allitm i

byla přijata resoluee v tom smyslu

"aby netastiipoval tájmy amerii-ké-h-

rolnictva a byl přímit rn k resig-naci- "

Předsedou allíanco byl

zvolen K Furtias z Nevadí la

Yjuurh nádrlkj

Dne 17 t m v Ilammoitd Ind

vybuchla on železničním voze drá

by Ve stern Indiána nádržka petro-

lejová 2 muži Jsou zabiti a něko

lik jiných raněno John Uardie z

Colehour III popálen byl hrozně

na obličeji krku a ramenech a levá

noha byla na zlomena --Manning
Hicbard z Irondale 111 popálen

byl uvnitl nadýchav se plamenu
Paže byly mu strašně zohaveny
takže najisto následkem toho ze

mře Neštěstí událo se velice

zvláštním spftsobem Nešťastnici

čekali na vlak a aby ukrátili si čas

počal Uardie prohlíželi své okolí

Manning nadzvihl težky přiklop
nad nádržkou a jeho soudruh rozžal

sirka a vhodil ji do otvoru Na

sledoval hrozný výbuch a oba

muži odhozeni byli každý na dva

cet stop daleko od vozu na němž

stáli kdežto poklop spadl na zemi

téměř pět set stop daleko

Stárka na pouliční dráze

Dne 21 ledna povstala stávka na

pouliční dráze v Dodgeport Conn

i měla hned v zápětí za následek

několik výtržností a značný rozruch

po celém měslě Slávka povstala

proto že pět zřízenou Bridgeport
Traction Co bylo z práce prop-- i

šlěno Asi sto soudruhu jejich
ihned zastavilo práci a odebravše

se na poradu poslali několikráte

výbor k úředníkům společnosti

Vyjednávání však minulo ae cíle

neboť tato najala si mužo jiné z

Jersev City Slávkáři však usnesli

se že jízdtt za každou cena mus

Dřerušiti Proto tratě na mnoha

místech zatarasili nahromadili tam

bedny odpadky atd a když prvn

káry se objevily sehnali jednoduše

tkéby i a policajty a kár Potyčky
také následovaly jedna za druhou

a po celém městě vypadalo to jako
za něiakého slávu obleženi Na

Maio ul vedoucím ku slájím spo

lečnosti nejvíce srážek se událo

Dav ai o 5000 hlav nedal ae tak

snadno zahnali a policie nevěděla
i rady ani pomoci

Hrozné sucho panuje v Texasu

a dobytek který nalézá se v kraji -

nách v nichž panuje sucho trpí ne

smírně nedostatkem vody a trávy
V krajinách kde chovem dobytka
ao zanáší mezí řekami Valeda a

Pacos nepršelo již od minulého

června
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ty ar Id vrahy Akona llltla a

lUhwelli a litovalo vitrínou na

ih vypátráitf tlmlna vyhrál při a

i
přiřkl ďj'I soi'l rtlf fibfio oI

miny vydf roidek proti rula 1

mu Akeaonovl který nsbí

il a tW JI Hlkii Jit vyplatil TT
bu l# inutí t platit JiStl jednou aneb

f a polkil které peníia dal toulit

— Jak lvindl je f prodeji po
zemka solných které lell při eamfih

if ifiíckh ml sta Lincoln a kterél se
rávé nyní prodávají nildkem
utieSen( luinutého snřma sesné

kaMý a cen za jaké prodávány jsou
Tak koupili: II Nenkel 40 akra

jo 1:006 l'b Mingr 10 akra po

12260 a 30 po 42080 J II John
son lí i bkru po 12184 II C

Schmidt 40 akru po 1 1300 a 40

akrft po 11500 C L Oreen '20 akrQ

po Í2V30 a 20 akr& po 12033 liea

Cowdrey 38 akrft po 13380 Joe

Bani John Steen a Hen Cowdrey
20 akrQ po 12630 Lincoln salt
Lake Co 24 akrft po $25 a 22 akrft

po 1700

CESI
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Při koncertech který pořádal

"chicag ký orkestr" dne 12 a 13 t
m v Auditorium v Chicagu byla též

provedena Smetanova "Vltava" z

proKlulébo cyklu Šesti symfonických

báaní "Má vlasť" Obecenstvo i

hudební kritika přijala tuto skladbu

s velkým nadšením Kritika df že

dílo toto má veskrze český ráz

avéak jest velice krásné a dodělalo

ne tudíž plného úspěchu Chicag ká

"Tribuna" df že to bylo nejlepží
číslo programu

Česká Liga zvolila si v hroma

dné své Hchftzi následujíc! výkonný

výbor v jehož rukou spočívá řízeni

práce celé organisace: Stulík Hal

hr KaSpar Nejedlý Voborský Ši-

můnek Velebil Černý TomáS

Spatný Bachman Dymáček Čer

mák Tomek Hájek a Hanuff KU

diu-istv- toto volí ze avébo středu

úřadníky kteří mají tl pftlletně
služného a podléhají záruce

% V Austin Tex byl popraven
černoch E Nichols který dne 30

března 1893 jedenáctiletou Annu

Strakovou sprznil a strýznil že po
několika týdnech zemřela Jest to

prvně že černý netvor odpyká! ta

kový zločin na české dí?r na popra
visti AI doposud jižní "Spravedl
nost" vyměřila takový trest jen leh

dy pakli oběť bestiálnosti tyla jiné
národnosti než české

% V tak zvaném "Halí Ilease"

365 záp IVk ul roh jižní Halstead

v Chicsgu pořádány jsou razné

vědecké přednášky a ježto posledn
dobou je i značné českým obecen

stvem navštěvován a pak take a té

tiHčinv že bvla ve vzdělávacím od-

boru ústavu zřízena jedna výhradní
česká třid byl získán za professor
ku přednášeni Českého dějepisu p

Břetislav J Grégr Dějepiané
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}# fií II tuh fcťfý ! tli

f Olg f Ne igh bjl Ul [ h I

asii ta A 'vtom tjirtf? flo vjle
rh virela nA ♦ 4

kladl f mM pnnlho sta

ř)4 Váihl #vílkov v lf--
l

lom byli d4l pl linikw do

stavili k #„N !'
— Hospodářský superioři

cakrotini bil k niím

týrh dnerh l£ulvl!Ie shy M"

i lcil o íori í lU línmí jil
t ioll dolít k 7((in( cukrové

ř'pf 1VhII J!n nillrlu ] al

jtfhlnoM (římřřriio !{ Iijli

j4to?t mí 400
W r cukrovky

_ fUI Itt( f MillÍKn ann
ittoliti ti knihovnu a jkívoIi! tomu

óřelí 13000 f okllny Mimo lo

tmi poř4Jt du# únor vfročitl

loden uvedeni ři'a lo Jflnoijr di

Vtdelnf přednUvení Jrhol řiMý řlfk

k téoiul ňíeli řnor4rt bude

Vih ledem k úteli Ue naliti 2

6íatotv( bude co oejliojnřjif

_ Z Fremont kUIu] íe oviiř

atvf které v Dodge Co ve velké

míře provoiovalo Iroeí úplné íni-koa- tt

V okrfaonom chovalo ie I

ce ovcí než v kterém jiném ve itit
T přítomné dobé krmi ne tam 63000

ku5 Následkem n&vrhu celního

cakona Wilnonova kterým clo na

vlna arařeno bytí tna přental ne

chov ovci vyplácet Turner Hro

kteří krmi C000 ovcí tvrdl že pro-

dělají dolar na kunu Za 'tcb okol

noBtl pomine snad chov ovcí v Aiue

rice v&bec

— Operetku "U Jexera" budou

xpév&ci wilberStí pod řízením p

Šislera opakovati ve Wilber v pátek

t týdne
— V dnech 30 a 31 ledna bude

te odbývali v 0'Neill Fjczd osadní

ka severozápadu za účelem poje

dnanf o piospC-únoat-i cu

krovky
— V Beatrice zpácha'a v nobotu

aamovraždu mladá SenStina pan

F Smithová střelnou ránou do

ardce Co by bylo příčinou k to

tnuto činu není známo

— Mayor lincolnnky chce bí také

bráti na avatouíka a vydal nařízen

maršálovi aby vykonal co až ponud

nikdo na Bvelě vykonati nemohl aby

totil rázem potlačil peleše hanby

— Vrab Debney který ve Ful- -

lerton nznán byl viným zavruídžnl

uvé manželky byl odHouten ku emr

ti orovazem Má viseti dne 4 kvě--
a

tna

— Před nedávnem ohlásila han

ka State bank v Plainview úpadek a

vyšetřováním vyšlo na jevo že úřed

níci byli vini všelikých praktik

náaledkem čeboí má proti ním iou- -

dnž bvt zakročeno Prehident

Hecht vsak zmizel

— Guvernér Crounae zadal žalo

ba proti státnímu pokladníku Bar

tleymo k voli zjiHčnf zda-l- i týi je

povinnen hotovont Školního fondu

ukládali v bankách státem k torna

uaUnovených tak aby úroky plynu

Jy do atátnl pokladny
— Nidralí U P dráhy v Cozard

hořelo v neděli večer Onen vznik

nepochybné od komína

Z Niobrary zmizel pan Josef
Z&stAra tarařiši obuvník Tohře- -

4

:1

v

1

4ři

4

'
' 4

's " f

J

čnosti v čele a praví že dráha pr
bude postavena v době co neJJI
ratší

'Město Topeka Kans požádal
Htátního komisaře na pojišťovny]

aby u společnosti pojisťujidoV
a 1 a K

jiiijuii nium iamviii van aujr uA

lěly městu Topeka 2 procenta
pojistného za to že město jim d

volí tam obchodovat!
a i w i

nanka l omraerciai lez uif

29 července zavřela v hau Clairu

Wis zahájila dne 15 t m or

činnost svou jsouc v pořádkí
provedši nové ustinovení F
Allen jest předsedou a podíloík

jest 220

Peusen Allison SOletý stařtl

jenž prý veliké měl jmění a selí

val si je v domě svém v Cherokí

Kai h byl dne 20 t ra zavraždili

peníze mu ukradeny

Benjamin G Faurol bývd

předseda prasklé banky v Lima'
byl dne 20 t m zatčen v Chicjj
Zatčení to provedeno na po

vkladatele w uarvera jenž c

fiuje předsedu že okradl jej
♦ 15000 1

D II Talhot v Sioux City V
v závěti své odkázal městu 41
akrft pozemku podél Sioux feW

t částě též v hranicích města uřL

000 akrft k účelům parkovním i
nemky ty stojí 1100 akr V

Ve velikém obchodfi zva

"Bee Hivo" v Chicagu ne Sí
ul dne 20 t tn hořelo a plam
nežli hasiči je obmeziti mohli i
či v celé páté poschodí Sk

obnáší $40000 I"
Ve schftzi iowských hor nT

jež dne 22 t m odbývala 'eVi
Moines usnesli se tito lo v£

počtem 1500 odebeřou se na s

ku nežli sníženi mzdy dali

líbit

fýstara v San Pranclscn

Mezi výstavními předměty
ré prozatímná vláda havajský
zimní výstavy poslala naleží

] americký prapor který po rve
porvé nad ostrovy zavlál
ale na rozkaz komisaře Blounta ?

opět sňat Guvernér Marf
'prohlásil úředně že 271eden ijf
jest ka slavnostnímu zahájený

lavy—— - — r 9

I


