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Ok 20 rokli a po ta dobu bl by
Člnnftro dotohno pHcb&ďti do

'Spojených SUtft Jr n v Jitjch při -

Ddcb Jen ten kdo br ide mři
rodino neb rniUtko neb tmhledi- -

dávek ca 11000 mohl by ne vrátili

tem ipět muil by ni % há od- -

' 1fdom tA ri2i1?ití a tinvnlnnf k— ' -r""nivrato dobýti Vláda nale savá

YÍoJe amloavou pečovali o lepil
Mbecp2noat obianft řlie čínaké a

'í v!áda řftiiká má pťoovati o tabrá

nÉnl atřhovánf ae afiu dílnlkň 'ln- -

aktch
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lti Miriiílí rftlm
v minulém kongre-i- i bjlo povoleno
n podmolkoii torpédovou Mici

1 vl4oU aici dli plAou

Ikrrof Týl meiul v V-- li

inglon t tím ůSelem by ov-t- a

14 nedoroioméní poknd pl4nu Jeho
" iyce vyrovnal niyi miien iyi
nemoci iyi at ouivij a oyuiiM v

ilee Mol ne Ja
I řecbmat UJen niktUreiluina

DemokralA mají mirardu "mftlu
V nejnovřjíl dobfidélá jim nemalé
"Uronti tíi taji-mnl- k (Jrliam jen!
populiatfiin a blavn& dilnictvu pře'
chmaty avými e iiotva lavdřčf

i i íi ii i ivk jano Vyievfiaiui diktálorMtvím

"vm- - UUft ftn orofurnéii na
novó ra'olv ] pobouří

jeat rotmetena a budovy nedaleko

pálenou dýmkou vtdor aákasu
odložil ji a výbuch ae atal

Heorr Ueorire a ftim

Z Uíma oanámeno bylo v tich to
dnech do New Vorku ie papež ni-

kterak neaehvaluje učení Henry
Georgo a Oznámení přiSlo velice
nov noa neboť Henry ieoriu na

přání mnohých avýcb přátel mři
kandidovali o liřad mayora a vy- -
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ititi: ! 'iř# trl e Ifi I 7o

bxdin a nik lf nrd(4l)U l4k(Mlio

ťthn a Uké ri lk(M(i Jako ten

ťikráte řp'uty nflti napálily
a 11 hřktfrýth inltfli al 11 10 —

Vt tp byhi ho naváto l'iUovnl
♦ ni a Oleirrnoitti d in'te( ki na

:to mít v I4l'iw(i j 1 elf ili p t

Irift Ztráty na ibibytku juohromné Nedlk Hnfflo ca

hynulo V) pnícím kuq t4 U do-

bytka po rebm aimu kriin-neh- o

Tak jest i v Jiných mlti h a kde
bouře byla prildií jent jeití hfife
Až nastane (4n( nl bude opét
ale a dobytkáři opřt utrpí mnohé

ttráty
Vrak llarrlvinfiv

1'atrick Kuleno Prendvrtat
vrah mayora Harrisona v Chicagu

jenž na velký pátek měl být obé
ien a jeho! obhájci tínkali r ň

odročení popravy tvrdíce íeť

cborotnynlným byl předveden aou

du dne 21 t in Případ jent
vak odročen wil i namotnóho
Pren jerganta dopálilo t-- že apa-Nob-

il

vaoudnístni výtržnoHta baili-fov- é

mřli co dělat aby Jej uchlá-- o

íolili Právníci Ifří ho v ÚHiidku

vém pokud ao týče povolení aoud-c- e

Chellaina na odročení popravy i

tvr Jí Jo Houdce nemfl práva k to-

muto kroku

Kde Jsou tj óxpory t

Co ae páui demokraté naHlibova-l- i

přsd volbou že hned jakmile ho

doxtanou k venlu vládnímu že

opravy v každém ohledu

pomohou obchodu na nohy a aav-do- u

v Hprávč vlá-ln- í takové úh(ío-r- y

že na to bodem víiclmi vyválo
vat oči co Jaou ea chlapíky A

bio alovu svému aafraportHky
doHtáH Opravy zavedli na pří-

klad Jen v lemědčlrtkém odboru

takové že to jejich "netření" bylo
jen na úkor dobré včci neboť
truSili na přiklad některé Htanicc

jež dobrou prokasovaly farmáři
elužbu Jak pomohli obchodu na no

hy jt žel až přllíS dobře vidét
A nyní o tčch tíapor&ch ! LetoAní

povolení budou o několik milionu

vy ii f nelil ona přijatá v l nukům
zaNedání kongreitu Die toho co

jil v kongresu bylo vyříeno budou

obnáieti letos povolení 130084
Senát obyčejné ivýií o ně-

jakých pět milionu povolení dolní

sněmovny tak že a jistotou pičíta
ti Iíp již na $370000000

Liipiel v Imnku

Případ jen! roxruíil veikeré

vratvy obyvaleUtva ve "míaté aim-n- í

výatavy" udál ae dne 23 t m

Uelé San Praticiaco bylo nad tím u

vytržení Hanknvnt pokladník Wi-lia- m

Ilerrick byl v úřadovně avé v

San Francinco Savínga Union ban

ky úkladné tavražděn a aicn lupi-če-

jen! do banky vnikl dle plá-

nu napřed vypracovaného počítal
le ukořialí aa $10000 aviak na

4 ďbyuk ku pri-#j- í iýlil

fohi MVitfeb pfáJ a dál ili-bfJ-

I eěiníms ví" h J#m

alyibofit p'iřail a v hanebné a ap
' 1 1

vioihny takové

pdkf o strafiy aby Jím ď
abi ositlu neblahé pamlli přs I

i b Vb 1 Jji b kř iw ftothifti"
trm-- eofawlttnaarb

"Armáda" neanítn4iýrb vy-řil-
a

dn t m o hodiná
ranní a MmíiIoii O #távajífl as

loo tuláku a povaleČQ Tál ve
den Jsl krenksin ('oicysrn a porn-člko-

(' lir wnem Pfňtod #

staven byl po vojfsku a Uková
t1 tn hýl káteft na celé resté
V čel prftvodu nalézal se černoch
n-- a prapor amerbAý a ta ním Jel
lirown V čele prftvodtt byl tél
trubač a "Cvclora" Kirkland 1

Pittsburgu Pa Jenl dovelo rý
bádat s bvéid a syn Coieyfiv před
ním! Jeien tramp nesl bílý prapor
a obrazem Krista Pak nádova
la "kapela" Je! má tu ivláítnost
že všichni hudebníci pouze bubnu-

jí f pískají aneb hrají ua cimbály
mimo dva jil mají banjo a mando-lín- u

Za kapelou jel sám Coxey a
za ním "armáda" jel poskytovala
pohled ne zrovna příznivý Jak-
mile armáda dorazí do Waahingto-n- u

pQjde ku kapitolu a požádá ta
přijetí dvou předloh Jedna aby
vydalo ae pokladních not v obnosu
$500000000 na opravu venkov

ských cest a druhá kterou by po-
voleno bylo rněstfi m vydávat úpiay
nezúročitelné za které by mohli ai

noty lyměnit

Nepřátelé soudce Vance v

Huntington West Va položili dno
24 t m pod bydliStě jeho dynami-
tovou patronu táž vybuchla a
rozmetla stavení na vSe strany
Jedno dítko soudcovo bylo zraně-

no soudce a Žena jeho Šťastně vy-váz- li

OPIUVA

Havenna dne 23 března 1894 —

Ciěná redakce! V čísle Sldvou-týdnlb- o

vydání P Z zpráva o děsné
vraždě a sebevraždě John Breeht

byla pravá že byla rodina ta němé-ck- n

v následujícím čísle 52 podá-
váte že to byla rodina česká Snad

oprava to z Pr Lidu kde on praví
česká rodina a dává k tomu četdtá

jména což jest nepravé Jeho zpra

vodaj je přítel Něiucfl a chce aby to
tčí Němci odnesli Těch Skandálu

jest rneíi Čechy dost a není potřeba
to ještě za Němce odnáSet Kdo
neví určitě národuost a je to něco

škaredého už tam strčí Čecha K

vysvětlení přikládám výstřižek 1

Uavennskýeh novin e něhož seznáte
Že to byli Němci a mrtvola vraha ve

sprosté tmhle byla pochována ta
plotem Znamenám se a pozdraveui

Vojtěch Skočdopole
Pozn reit — Pan dop má prav-

du My podali nejprvé zprávu

správě Pak ale čtouce v Příteli
Lidu že t byli krajané dali jsme
se napálit (aČ víme že vše co v Př
L stojí dlužno bráti cum yrano $olis)
a ''opravili" dřívější zprávu

!

'dpř pkl liilkftv n#ly riř
lr tipiA Jti)ři(f WlliílíTl
Před-ří- e

ináotý totillp IK ]"lrd
dp li n( vf pira byla 11 na 4 kt--

Jel V pod#lřfi( J f ÍPTHťt I řl

přfpalonl vlakd na Miithřn Pa
i ifi-- t iřá- - 1 'm bri liř# iiolil i

dbrt v baneii Jt J pokli I

nik a účetní Napal i lUtek v

nřiil vyavnt poklilnlka aby nm

ítiiie 1 vydtl pKi(ie jol v pokladn
tna lljrin tak a po l Ii I10A

rainí PukUlnlk mlt odpoví li

táhl po revolveru a l're li rick if

naň tbrin avmi namířil 1'jI'o
nékolik ran lnpií rnf řil al při-

lil ďbř Jedna knlH ia4hla p

klidnlka přímo 11 Ur len Týl kle
k temi a konal xa nk"lik okamli-kf- t

na to 17'ettil vida eo deje
popadl revolver a tří!el po lupiči i

ta4hl jej konečně Lupič Jenž

patrně takového uvítání neočeká-

val dal ne poničte na útěk proná
sledován jsa davy lidu jež střel
bou přivábeny na dějišti se objeví
ly Hyt po tuhé honbě dopaden
1'kAtnlo to chlapík nebea-pejn- ý

jenž dopaden byl Jediní)
následkem toho Že kule účetního
Melvina jej rasáhla

Uraženi burUnl

President nanejvýš nriíil minu

le bursiány new yorské Tamní
bursa přijala usnesení proti Blan-dov- u

cákonu o ražbě stříbra kterýž
poslán byl presidentovi k podpisu
Požádali telegraficky presidenta
aby jim odpověděl kdy 15 minu-

tovou rozmluvu by výboru jejích
poskytl o zákonu Hlandově Naja-
li ai již ivláfitní vlak ale jaké bylo

jejich sklamání když president
jim odpověděl že mohou aAstati

doma že rady jejich nepotřebuje
a kdyby vudor totna přijeli že ho

podle nich říditi nebude Hursi-anu-

již na audienci u jeho veli-

čenstva ae těšili tak šeredné

sklaplo

TurnéM a rovná práva

Dne 22 břexna vydali turnéři
obvodu "bundu" od řeky Mississi-

ppi na siexdu v Dea Moines la
shromážděni provolání jež tím

jest že práě vyilo
se středu státu íowa V provolá
ní tom praví se messi jiným: "Je-

likož xallbilo mu nepřátelům vsděla- -

nosii svobody a pokroku aase

jednou rozseti náboženskou nesna-ňenlivos- ť

po eemi duchem to nevě-

domosti nemužné a neamerické
budiž usneseno že členové a

tohota [urnerského obvodu
tělesa které jeit založeno na snaze

po lidském pokroku a jehož he-

slem jent občanská a náboženská
svoboda odsuzují viechny tajné
politické spolky ať mají aebe

avučnřjíí názvy když jest jejich
účelem a snahou pronásledování a

tupení jakýchkoli občan d k vlili Je-

jich náboženské víře a my mluví-

ce aa turuerské spolky státu Iowy

považujíce to aa avou povinnost co

občané a ta spravedlnost ku víem

zavazujeme ae že budeme všemi

zákonitými prostředky stavětí se

proti každému spolku neb politi-

cké atraně kť?rá by chtěla nkte
rého amerického občana zbavovali

ivolen 'J" ''- - i wruu iJoy byl a

Íritepablikán kuřl mají jii vél-- P°"lin "nAtu J!i Přl
třetin chtí jej roíata

a víborem proakoomána Zajím-
ají tnteta iDaviii a 0'Neilla doaaditi j

vo Íe-- t' le ůPné vynechává Scot-ÍTom- o

necbtl republikáné Wumřtilftv vyuíujfI on a tJeary ho

šla jelikož demokraté tak ipatné ai"řIíení
dodatečné Jeř amlouva

ihledl avýcb povinnoatí že jich
to ° Přitéhovalcícb jichž přiobá

jaotvadvě třetiny na avýcb rnítech!ření
Cíňanft do PJnM Siti ho

tnemohli aebnati quorum a provéti!iovouí8 nPtrat" obraeaentm a

řimyalivftj V pátek přijat roapo!"?
d nldjfcf chrání

Í'íet pro vojenakoo akademii VNeroií"io ? ftklalí Oeary-b- o ta- -

ření' Ie činl W- -botu nvažováno o roipofitu pro

poitovní odbor který navrhuje po- - Tíbuch djnamlta
volení 87J mil dol o 3f mil vlco Závod Acme Powdor Uompany
nej loni v Hlocka Oun Pa kde! dynamit

j Senát ve čtvrtek jednal o koupi ae vyrábčl byl dne 23 t m o ed-- #

itaveniíté pro novca vládní tiakár- - mé bodiné ranní vvbuchera anicen
inu a uměni ae koupi ti ataveuišiS a pít oaob tabiio a několik ranřno
Mahonovo byl viak dán návrh na Závod nalélal mo d daleko dráhy
anovuuváiení Sen Sherman po- -' Alleghany Valley a plil druhé mí-'d-

následkem objevivií ae aprávy le o 1 Hultonu a výbuch Hlyián byl
čaaopidecb ie ▼ Omaae vyrábí téméř v celém okolí Celá továrna

-

I:
i'

ae ve velkém dobré a plnocenné

[laieane ainorne dolary navrb aby atojici jhou otraHem vniuchu rov-- i

výbor právní vyšetřil tyto zprávy o'nél bodné poSkoaeny má ae aa to

i"aapodobenť' mény atříbrné Ve Jo nékterý délník přiSel do práce b

íachftei té přijato uaneiení vyalovu- -

ijloí politováni nad amrtí Koluta
} Senát ae pak odročil do pondíka

IKOV1XA UDALOiTt

H
L Fe letech
" f

Aogaat II ďulherland veterán i
1 fcAIky občanaké byl dne 23 t m v

lyté ivéra v Lynn Maas napaden
rprudkým kailem a k ůžaau avému budky jebo jnou takto ovícvi

kuli je! po 31 let byla mu Samoceny Tajemník arcibukup
p krku véaela Po tři léta Ji! byt Corrigana rev Jamea N Connollý
"aemocen a lékař léčil mu podle kdy! bylo mu adčleno co p!So ao i
tpdAit avého rakovinu krku a ko-- ftíma prohlául Ie papel jíž před
1'ečné odhodlal ae k operaci Jel v dvěma lety nauky Oeorge Henry-Vříltto- h

dnech atáti ae měla Ne- - bo odaeudil a proto není prý třeba
V' lo jí viak třeba Při arA!cea by Činil ak jeité jednou
! I

í
'u


