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ku konci i (lulhriř ÍHlida
HpoIrcmiAti Noitli rřn 1 rwn na
bl il tbřnin vlidnlho Hnidu le
vípi-hn- ji-jii- domy přUhuje do

Kortlt Hnidu di kalďmu občanu

tolik lotu ve Hvéin niřotí kolik

ml ve vládním platnými pontu

py budou li ji n ťlalti občané

South Knid Hixtiiti ho onfini v

North Knid abyHpolcčné práčova
li tia líapčchu jfdnobo tnMa 1

přfHtanou h rv4li o lo co mají
Návrk tento btido

přijat a boji v ícmii a rozdvojení
btido učinřn co nejdříve možno
konce

1'ožár v bnilofé Hrb Zfdnářu

V budovž Hvobodných Zedniřft v

Chicagu nejvyíií to budov v mč

té zabrat] — čítá pouze 21 pater —

vypuknul v nedřít kolem 4 hodiny

odpolední požár kterýž nooýti ry
chlého zakročení nnadno velkému

počtu OHob oHudným Htáli ho mohl
Požár vypuknul v pátém poschodí
v přÍRtčnku kamž Hinetl odklizová

no bylo a jelikož nalézalo ho to

blízko elevatorfi byly obavy Se

plameny na OHtatní patra ho rozfiířf

Rychlým zakročením hasičů poda
řilo ne ale nebezpečí toto odvrátili
— V čaue vypuknutí požáru nalé
zalo ho v zahradč na Htřefie 21 po
Bchodí ho nalézající kolem 5C0

OHob a vřichni byli bez úrar11 íťant

né dolft dopraveni

Krvavá vf tržnosll

V Adrian Pa udála ne v neděli

večer krvavá nrážka policie ao stáv

káři bčhem kteréž několik OHob

vážnfi norančno bylo ftíditel

tamních uhlodolft se Šerifem přivá-
želi totiž po vlaku četu zvláštních

polioifttn kteří majetek HpolečnoHti
chrániti ročli leč Htávkáři domní-

vali ho ie přiváženi jnou to nkébo-v- é

kteří mÍHla jejich zaujmouti

mají a proto takéHeřadivfie ae žo-na-

v předu přivítali t vlaku

vystupující policisty destčm kame-

ní Jelikož stávkáři v útočení

nepřestávali a k ústupu ho neměli

veleno k útoku při čemž jedna a

žen Polačka bodákem vážné po-

raněna Mimo toho poraněno na

obou Htranách několik onob

Drobné zprávy

V St Paul Minn zastřelil v

pátek večer K Allen Hyn majitele
Merchant hotelu J II Clappa
obchodního cestujícího který na

ulici přod hotelem oslovil ženštinu
a kterou Allen žil v nedovoleném

poměru

V Clevelandé zatčen tyl Polák

Lisocký na obvinění Žo utloukl ka
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Inidby r in klm rit'Mi ďtbllkh'i
h4j# pa Vondry

k-- vik bylo

pontku I vlhko k Mnd-I4n- l pIk- -

dli" v kjt'í trávř Zvládni aro

rnti k4 vflnA 1 tiriljb ( ktbil n

dalekých jt-- naplňovala al a

pří(oět-l- i k Iomii vfpar a řomo
Čerti pndy m4'n příblilný obral

toho Um ratoval 'vonný bij" noy
po atrii vnni Rtromv( toulících

vyUtnlkň hlavně Oinalatia Hudba p

Franka laujiiU své mláto na vyvý-

šené tribuně a pod ni na platformě
ihned jala se mtádel "f i v VWli tělo

do (Hitu a pilce k činnosti" Jakási

zamlktosť která na počátku pro raz-

ná nedopatřeni panovala brzy změ

nila ru v čilou zábavu hlučnou ze-

jména kolem barft Spravedlivé roz

hořčení panovalo tnezl pořadateli
ro darebácký kouiek neznámého

ničemy jenž pod f ilcšnm jménem
časně ráno do Wilber za-da- l tele

gram že výlet jest odložen Radili

bychom výboru pořádajícímu by ne-

ustal v pátrání dokud lotrovství toto

říkladně nebude potrestáno Uvi

čícl členové Pod Sokola Tyrše cvi- -

čili na hrazdě a v skoku o tyči Po

řádek pokud víme patrněji porušen

nebyl až na obyčejné pic-nico- vé po-lenik- y

a nějaké to modré oko Hluč

ná i příjemná zábava polrvala téměř

až do devíti hodin kdy nastoupena
cesta zpáteční která poskytuje vždy

zamilovaným párkům příležitost k

Houkromým Sepotflm dětem a opicím
ku řvaní a těm kdož rozumem obda

řeni jsou čas k luštění záhadné do-pos-

otázky: "K čemu jsou na

světě pic-nicy- "?

— Minulý týden odevzdán byl

výtisk Dějin Vickersových zakou

pený Bborem Vlastislava pro kni-

hovnu vyšší školy řiditeli panu
Lewisovi a s díky přijat Pan F
W Bandhaucr daroval jeden výtisk
školdozorci p Fitzpatrickovi pře

kvapiv jej darem tímto a způsobiv
mu veliké potěšení
— Krajan Anton Martinek při-

šel před časem o nohu byv přejet
vlakem Žaloval dráhu na

odškodného a tato nabízela vyrovná-

ní za $500 To Martinek nepřijal
a nyní byla žaloba jeho zamítnuta

Zástupce jeho podal žádost o no-

vé přelíčení

Policejní rada přijala usneSe-u- f

žo následkem nedostatku peněz

k vyplácení služného hasičům bude

každý měsíc 30 hasičů povinno slou-

žit! 20 dnu zdarma představeným
vozkům a ostatním zřízencům budou

platy sníženy
— Střlbrnáčničtí demokraté kte

ří minulý týden odbývali Hjezd 1

Omaze přijali usnesení kterým vy

bízí demokraty v Nebrasce k péči o

to aby do státního njozdu demokra-

tického zvoleni byli zástupci kteří

zaváži so ku hlasování pro násle-

dující článek zásad: — "My jsme
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ní d }(! litý bj t folbH o

ajMl l C!4 h řítili totflt bbiftapt
rli fl r4 vib tiont Js) za tím áf'la

aby v p4l t llíiatvf připravena by

Iir#l k lpojn( a damokral

wipnlty(
~ ťřl atM Ulnt bouři byl farml

Plri WilUam l#t míl od rnřata

vi lálani ttmH 6p!n4 tnitna Wib

íim kdyl bouř a řopntU 'il

a ti ř#ttl do a4j a! nM
tam tb Vii hř IVidl ativaftl koll

ianl j přímo V ťl tranu k I

Wílliama at4l Týl přimáknat byl
k voxtt ttdUko stojícíma t mud
i1ttl :nii lfokmi atájí votm
tak dlouho il bouř1 natali VI III

jtk I obydli jtbo pojednou a hnulo

a ame lro ja4 a ráklada zničeno

Třpřví později vnočki Jeho pomohla
mu nepříjemného postavení Jeho a

spolu s ní šli hledat pí Williamao

vou jel tou dobou kdy vichr staveni

ae zmocnil dlela uvnitř Našli ji ni
několik set stop od domova na tro
skách domku jejich Hy1a poraněna
a Šat její zcela rozerván 7 domku

a nábytku nezaslalo takřka ničeho

— Cbarlei M Hacbman byl minu-

le zatčen na obvinění že jest otcem

nenarozeného dítka Sadie Kellerové

Soudce Scolt byl opět Jednou ve

špatné náladě % proto Uachman

musel pocítili celou tíhu zákona i

určena mu pokuta kterouž v celém

svém životě není s to ani vydělali a

tak Htává se Hachman téměř doži-

votním obyvatelem okresního veze-r-l
Pro otectví má zaplatit celkem

12000 pokuty a sice v měsíčních

plátkách po $20 jež připadnou Žen6

jím svedené Kdyby nemohl hned

zaplatili však ochoten byl učinili

tak později určena proň záruku v

obnosu $3000 Nezaplatili Bach-ma- n

pokutu aneb nesloží-l-i záruky
má zůstat za mříží okresního vězenf

Bachman nemá ničeho ani vyhlídky
ani na práci aby měsíčně $20 mohl

dáti stranou a tak vyhlídky jeho
dále nežli přes mříž okresního věze

ní nesáhají A při tom dostal Bach- -

man od soudce trestního soudu ká

zání že mu až vlasy na hlavo

vstávaly hrůzou před obrazcem jaký
mu před zrakoma soudce podržel

Finanční výběr podal přebledj
nou zprávu mnoho-- li bylo vyňalo--

ženo na parky za 4 roky končícím r

1893 Na koupi parku bylo vynalo-

ženo ze $400000 k tomu cíli v úpí- -

soch povolených $34457407 a sice

za Elmwood Park 214 akrft $135- -

11010 za Bemis Park 10 akru

$30000 za Fontanelle rark 110

akrft $75000 na splátku za River--
wieu Park 00 akrft $1321 2 mimo

to vyplaceno bylo f4305 za rekordo-ván- f

$35250 za oceňování $15975

abstrakty a $03007 za ohlášky Mi-

mo jmenovaných parku máme starý
Ilansoom Park 57 akrft Miller Park

80 akrft a JeíTerson square Na

úpravu a udržování parku bylo v

těch 4 letech věnováno $178316-2- 3

Nejvíce 1 toho pohltil Hanscora

rark kdež vynaloženo $9090250

na zdokonalení a $2331157 ca

udržování

— Mrtvola černocha Joe May-field- a

nalezena byla v pátek večer

po 8 hodině na 13 a Locust ul N

celém těle nebylo žádných známek

nějakého násilí pouze na ústech Je-

vila se odřenina Mrtvola byla ještě

teplá když jl Jistý Wetmore našel
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Mll to ti bUknroví nan4ie n

polotnými kiinfml

V tlatodolu Pike'Pcak v l o- -

loradu objevena byla rďobyčejnfi
bohat4 1IU ilaté rudy ktrrá aký!4
m bihI zlata na tonu rudy ityla
by nejbohatat ie vính v nic lil h

nyní pracujp

MtiU llalli lay ov4 J- -l dne

21 t in odnomena byla k smrti

pro vraldu spáchanou na pant Mc

(Juilunové v Monticello N 1

zemřlti má na elektrické lidli
ilne 0 srpna

The William 1'alace t!ar Co1

Jest {měno nové společnosti vznik

lé v Ht Joseph Mo Spolei-nos- t

hrdlá konkurovali h Pullmanem

jenž slávkou po týdny trvající
mnoho íkod m a Kapitál nové

společnosti páčí ho na 3000000
dollaru

V Chicagu byla koncem minu-

lého týdne nestavena porota která

má vyšetřili zdali Prendcrgast
vrah tuayora Harrisona je neb není

pomaten na rozumu

lllack Ilills National banka

v Rapid City S I) zavřela dne

22 t rn a přestala obchodovat!

Hanka nedělala dobrý obchod a

usneslo ho na tom aby

byla zavřena

Poláci v Reading Pa v jejich
kostele zabili kněze Januskovice

TýŽ je vyzval aby ti kdo stojí h

poplatky kostelními pozadu apla
lili anebo aby opustili kostel Asi

150 členu obce ho zdvihlo zbili

kněze a opustili kostel vzavše

mrtvolu h sebou Tato byla pc

zději po krátkých obřadech b zkně

zo pochována

V Pcoria Ilhnom v neděli

poprvé okusili co jest to když ho

fanatismus temperonclářa a prohi
htčákfl vede až do krajnoMi Ad
né obchody nesměly být otevřeny
žádné noviny nesměly ze prodávat
ani zmrzlina a jiná podobná ob

čerstvení

John Ward člen Daltonovy

lupičské bandy byl dne 18 t m

11 Rtar Creek v Indiánském úze-

mí od výpomocného spolkového
maršála Covingtona zastřelen

Ward bránil ho zoufale a při ohle-

dání mrtvoly seznáno žo byl zasa

žen třinácti kulenu

Do EiiergJ11 a Éli
Všem krajan&m a odběratelům

časopisu našich dovolujeme si ozná

miti Že pJakob Procházka při imul

jednatelství Časopisu našich a jest
tudíž oprávněn veškery záležitosti
obchodní za náa vyřizovali Doufá-

me že krajané nasi veškerou důvěru

mu věnuji Adm rok 6ipaaut
Knih Americké a Jloepoddře
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kat ie rK)i ilrlnnLvlí liyntn

Wlxia tb firmoM Wlrr42 lolř

ioj i firmou ktcr&l tlllk kly

ch távtikft firmou k]jrhj ku

"r4I kiíiljrii sacliátt vflmitř
Kier4 to nvyi'11 iniiiiuiiiuu un
jich Uy tkáv& i'isjY-t-lifi- í

í tmtnili Jm ne Jil o jiftjco

U peufř — J?tli pk no iamattt

jak dlouho to trvávalo ncl pe

Ír juto
doHtili kdji nckolik Hit

irft na váni farmu vyjftj'iti jnto
T Nejdříve museli jíte jit

řdnatcli do mfnla ten to val
jho a nerhal v&m vídřt když jo

J hó do mf Hta jnte přijeli l'ak do

luvali jutě ho o ohnomi a výřee
Vft pak jHte muHťli přijet jefttfi

' pou do mřnta abymo před uotiV

fpoilepsali mortgsge a noty ko

h muHÍli jHte dat thotovit výtah

!nih tvláéť uHtanovený k tomu

k murtil prohlédnout listiny
Konečné penie ao tukou mu

ali bylo to tak dlouho — nikdy
aedmi mf ničích — Je inte ko

M

íápnmnžli že jHte i peníío vy

ovalí a ohnou který varn z p&

po Mpldcenl koraUc pojÍHiného
& a líných nutných útrat zňatal

tak velice nepatrným 2e

Lhdy ani námi tomu vcřiti
nechtěli Leo vnechno ma hvOJ

eo a radí jHine tomu li i tento
V véd v(ce netrvá a jeřtt nim 8

y ienlm že o juané atrdnce ot&zky

fVřlMiim clale tto budeme moci

raidweod 22 června Ct red:
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Wm ídah milodary pro nouzi
A lící uhlokopy eanýlané do Coal

h na M Čadu mají vztah i na

íjr" ijulwood t i edali též my v

k idwool 1 toho nico doHtanem
1 jOvfdHru že ničeho To činím

' tou veřejnou jelikož nejnem a to

Vlému svlbéť dopHat Před třemi

yy uyiu 10 yjui uran ve

přch naJ a nám nio dlouho ne-

jí až když něm zavítal od Chicag
ř l h litrtft redaktor ten v tom ude- -

C nec Tudíž kdo milodary za

X ať ho nemýlí ío braidwoodStt
"

ikopovó s toho co dostanou Ni- -

j jK) Ž&d&m ta uveřejnění by Ha

WíroEurnřní předeilo ježto sde
doatatek Josef Koča
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