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přemlouval % vyipoví ll a rno

přijal sv4tor idtáf ní a iřrkt s svých

iáad anarthUth ký h AI do samé

popravy nouslal opakovali "Mé děti
mé ubohé b'li! Kdy I odsou

zencí předvedeni byli před řadu v

Jicbl puíky v jediné salvě vý

střelů měly vykonali hromadný ros

sudek smrti bylo všem šesti anar-

chistům přikázáno aby na zemi

poklekli Codina a Sabat se vzpírali
cktMi zcmřfii vztýčeni byli však k

pokleknutí donuceni Potilo zvyku

počal se kněz modliti v okamžik

tom vyrnánt víry 'Věřím v boha
otce všemohoucího stvořitele nebe i

země "Vrahové!" přcruňil je vý
křikem Sabat "SLiva anarchii!" volal
Archo 'Sbohem tné děti nešťast-
né!" úpěl Sogos a slzy vytryskly mu
z očí mezi llmí pokračoval kněz:
a v Ježíše Krista syna jeho jediného
pána našeho až po slova: "Ukři-

žován a pohřben jest" V okam-

žiku tom zahřměl hromadný výstřel
vojákův a odsouzenci klesli k zemi

s prostřelenýma prsoma a s lebkami

rozdrcenými Ne všichni však Codi-

na a Sabat klečí dosud napolo vztý-
čeni bez jedinkého pohybu Na
povel druh4 četa vojákův přikupuje
až na tři kroky k oběma odsouzen
cům dosud neskoleným důstojník
velí znovu "Pal!" Sabat klesá k ze-

mi Codina klečí na dál — bez po-

hybu I střelili vojáci do něho
loti vše pučky až k samému tělu

Íři a když skácel se tak konečné k

zemi celou délkou těla svého však

svíjeje se ještě v bolestech stradných

voják jeden opřel pušku otvorem
hlavně o samou lebku jeho a vystře-
lil Člověk jeden přiblížil se k

hromadě mrtvol — "Co chcete zde?"
volá na něj důstojník 4Chci vi-dě-

ti

bratra svého jejž jste mi zabi

li" — Přihlíží jak Členové řádu
klášterního kladou mrtvoly do šesti
rakví z dřeva nenatřeného a jak dva

povozy odvážejí je na hřbitov Oteo
liernatův sleduje povozy s hlasitým
vzlykotem U hřbitova vidtti jest
na šírém moři kotvici válečnou loď
"Navarra" v níž — vězení na zemi
nestačila již — přes čtyry sta anar-

chistův vyčkává rozsudku Slyšeli
salvy popravčích na břehu a nebylo
jediného mezi nimi ač jsou v řadách

jejich i mužové ničeho se neděsící

jenž by nebyl salvám těm porozuměl
a jímž by nebyl vstřel ten pózá-
ch v M
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Ohio odbýv4na byla ve Čtvrtk vt
trr minulého týdne ir lo ní slav

not vyíií ikoly t4padn( strany
Mfti iřra luanty byl pouto Jediný
Čch Kard Nový Závřrečn4
Uvnont L'ra luntů fntr4ln( vyšil
školy konána v páttk večer Z

Cechů graduovali: slečny Anna
Formánkova Mammie Payt-rov- a

Anna Zelených pp Kdvin Hejna
Wm Krejčí Karel Metlička

4 Jan Kaňka v ťodar Rapid
la jen! surově zlrýtnil a do feky
hodil svého Kletého sjnička před
veden byl so-d- ci policejnímu a po
kutován t-'- 0 Kaňka celou věo

popíral však očití svědkové doka
zovali žo surově hocha skopal a

pak ve vodě třikráte potopil

E Při slavnosti 25le tého jubilea
pěveckého spolku Lyra v Chicagu
v květnu příštího roku zapějí čest
pěvci společně: "Věno" pro muž
sbor od 11 Smetany "Zlatá hodin
ka" pro smíšený sbor od K Bend
la "Smrt Prokopa Velkého" pro

mužský sbor s baritonovým sólem
od K Jiendla "Zpěv vil nad vo
dami" pro Ženský sbor od K
Bendla Americká hymna "Star

Spaugled Banner" smíšený sbor
Baritonovó sólo ve sboru "Smrt
Prokopa Velkého" i ocholv pře
vzal pan Dr Wedeles řízení všech
těchto spol sborů pan J Kalaš

Noty ku všem spol sborům rozesí

lány budou během t m všem do
sud se přihlásivším spolkům by
cvičením těchto započít! se hned
mohlo

Pořadatelství "Sokola Ameri
ckébo přijal" opětně po dokončen
studií lékařských Dr Karel Stulík

jenž bez odporu mezi Sokoly ame-

rickými nejlepší jest sílou k řízení
listu odborného Uznáváme píli a

přiěinhvost redakce dosavadní
však změna tato uvítána bude v

kruzích Sokolských dojista s potě
šením aniž by tím redakci nynější
upírala se schopnost a v pravdě
sokolská píle a snaha

Ve West Iloboken N Y
zakládá se právě nová tělocvičná

jednou Sokol V úterý dno 19

Června koná so ustavující schůze
v hostinci p Nepivody
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_ Vtthooký Wap píSe: "1'fi
minulé vfoltcnó volbí zvolili naAi

populÍtiétí přátelé snaěny počft
okresních úředníka Jejich ícuký

navrJcncc víak ncobtlrlel řát popu
liiitických hlasů a propal! při volbě

Když nově zvolení okresní úředníci

se v úřadech usadili a rozdíleli místa

podřízená odměůijíce své věrné za

práci vykonanou zapoměli úplně že

je 700 českých voličň v okresu i

kdyby nebylo hlasu českých populi

stu že by ani jediný z nich nebývá'

zvolen Zdá se trochu jakoby bos

sové Rand Molloy & Co myslili že

Če&i jsou dost dobří k tomu uby
hlasovali populistickou tiketu ale

když to učiní pak nerrají Cechu za

potřebí"— Tak to skuteěně dopadá
A demokraté Saunderští nejsou lep
řlrai Jedinými uznalými lidmi v

Saunders jsou republikáné Když
tvé doby navrhli p Kirchmana také

jej podporovali a zvolili Když pak
více úřad nechtěl obdržel Cech po

zději místo za příruěího pokladníka

Srbsko zifotane nyní bezpochyby
bez vyslance v Petrohradě proto že

Ruiko nápadně dlouho vábádáti své
svolení k tomu aby nové jmenovaný

vyslanec Alimpije Vasiljevic zauja!
místo vyslance po Panicovi

V Jiosni zřizovány budou nyní

pilně kolonie německé jež zemská

vláda všemožně bude podporovati
Kromě tobo vfiak nyní působí se k

tomu aby do BosnypFeváděna byla
emigrace z Haliče Koalice němec
ko-poln- a Maďary provede tedy
novou okkupaci Původní obyvate
lé slovanští budou moci u nových

majitelů pozemka vstupovali došla
žeb jako pracovní síly

Na dŽlnické schůzi v larbtsu ve

Francii které byl též přítomen posl
Avec chtěl mluyiti též anarchista

Tournaver socialisté mu však v tom
zabránili volajíce: To jozakukle-ne- o

policie! Tournaver přiskočil na

to k posl Avecovi vytál mu políček
a dal mu několik ran pěstí do obli

čeje Přes sto dělníků se ho ucho-

pilo nesli ho na rukách k blízkému

kanálu do kterého bo chtěli vhodí

tú Policie vsak ho zachránila
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ikolnl rvU V I liic"t tni it
tát! bude myorm Ilopkinm
prý opit jmenován

Jak Jme ytt čam rurtámi-I- I

ljl právník Jof J Král pU-dá- n

slátí pliipřcotilkíii new

yorké Johniuti l'niverl Knryt !

pli' pokud se to týče !van
ských pítpívkft Minule zthl

slovníku jnirna dalších 117

spíovatlů ch) O do 'A Mezi těmi

je 49 Cťchů od Palackého počína-

je a! k Zayerovi dále 18 Poláků

kdežto ostatní jsou členy různých
národností slovanských

Výbor stávkářů horníků i
Coa! City Illinois a ISraidwood

přijel minule do Chicaga aby do-

volával se tam pomoci Stávka v

místech těch trvá od 21 dubna a

též 35 rodin českých jest násled-
kem toho v bídě Milodary přijí-
má: M Čada Coal City Illinois
Zde naskytujo se lidumilům a přá-

telům dřlnicVva dobrá ]řf!cžitot
ku konání dobra a liiské útrpnosti
Pan Čada každý dárek bude v li-

stech kvitovati

V "New Yorských Listech"
čteme: Velmi často jo slýchati
mezi Čechy americkými pohrdlivč
mluvit o Irčanech od kterých ale

by se měli krajané naši v této
zemi mnohému užitečnému hlav-

ně však svornosti přiučiti Když
na příklad Mike a Pat se ucháze-

jí o jedno a totéž místo a Mike
vidí že nemůže dostati místo to
tu pracuje vší silou pro Pata
Jak zcela jinak je tomu mezi

americkými Čechy! Mezi nimi

prvé a poslední místo zaujímá zá-

vist a nesvornost jak to dokazují
ne jeden ale bohužel tisíce pří-
kladů a každodenního života sou-

kromého i veřejného Proto —

nesmějme se Irčanům ale učme
se od nich

V demokratické okresní kon-
venci jmenován jest v Chicagu
chvalně známý Josef Kostncr
kandidátem okresního komisařství

1 V Chicago zakládá se česká

ájoleČnost importérů v jejíž čele

nacházeti se má několik vesměs

vážených a zámožných krajanů
Společnost bude míti jméno Bo-

hemian Importing Company (Če-

ská dovozní společnost) a bude

přiváželi české výrobky do Amoři-k- y

hlavně pak do hlavního sídla
společnosti do Chicaga Úkol je
tedy dalekosáhlý neboť a konsulát-nfc- h

zpráv vysvítá že české ob-

chodní styky Amerikou jsou dale-

ko větší než by si snad někdo

pomyslil Vývoa českých dýmek
doutníků tabáku zboží skleněného

granátového nástrojů hudebních a

jiného zboží vzrůstá den co den a

bylo by netečností aby nedovedlo
české obchodnictvo příležitosti té

využitkovati a nechalo přívozný
obchod v rukou Němců nebo
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— Občané v Lincoln Co ( li)'
ftulý týdrn schůzi l přijali onj
j t'oliulti guvernéra aby svolá

4štn( zasedání státního sněmu

r pfipU pomocí západním oa 1

lůrn ktH &4a!edkem nnzdaru úro

1 chystají ku houfnému pryč
hování

i ' — Přelíčení soudu bUkupa lín

I nského proti ptteru Corbettovi
1 oníeno bjlo minulý 4uk le

tadek nebyl Tyneíen TejTfé
ito týden nikdy roibodne ud(

apraao Ob5 trDy dflvčřujf že

de rotiudek r jejicb prcapřcb
— V p&tek ip&cbala lamovraíJu
' 'iventrn Nellie CoddiDgtooovt v

' ncoln Před urartí vxk&xala

1 mladíka Billy Halí ža jej cbce

lít s že to bude naposledy ale on

l epřel Z tobo aoudl že to byl
í (pid (klamané neb fbrzenó láeky
— U Hemíngforda epadlo do 35

p blobokó etadnS lj roční dčcko
ike McCanna Matka vskocila ta
m a tachr&nila je před utopením
mila ale přes bodinu iekatt nti

'
iSel muž a bratr 1ejf a pole domu

ji ít Btudnfi vyt&bli

— U Wahoo přiSel o život Oletý
nek Wilsonfiv Díval ne jak díl
ci vyklízeli starou cihelnu když
lile sesula ee stará zeď cibelny a

cba pobrobila tak že již jen co

rtvola byl vytažen

v — Rodiče Josepha Lambdona z

imova nietého studenta na uni

]j irsitě lincolnBkó byli překvapeni
i inulý týden když zvídíli že kíou-- {

jejich tajnS bylo před 5 mčslci

snoubeno se 24letou Mary Mar- -

allovou Klučíka oteo někam za
% zl a hodlá zakročili soudně o zru

í ní sňatku

y r— Pan F R Fuchs vystoupil z

dakce "Wilberských Listu" Týž
í ň sílou dobrou avšak doufáme že

idaří se vydavatelstvo získati sílu

)voo neméně vydatnou ''Wilber--?

:é Listy'' nastoupily ročník třetí

jak! sdčluje ee nám budou prý
- i 'fitáeny
'

1
1 — O případu velké surovosti sdé

l je se nám t Bruno Daě 14 t ta

ipilo se několik lidí a umínili si že

' aždý musí s nimi piti Kde koho
i padli zmocnili se jej násilím vpra- -

li mu trychtýř do úst a jím lili do
i rdlapivo smíHené se zázvorkou

} ozdíji když ulice staly se pustími
: bývali se do několika domu a kam

i dostali odvlékli domácího k "ope--l
&in CeAf hostinský p J Dus

'
f 1 též podroben tomuto násilí a by-m- u

při tom ruka vymknuta To
— --~~'- "iánom neí obča- -
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