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doutnáku bylo aii joužito t1
ri attentátu Útočník mil doxti

čaui mpAliti doutnák nirkou a ulée

k noudnl budcvi vdnlené od pivnic-
-

30—40 metrn nežli ntal výbuch
Více rosbáxeiiých irek naleeno n

ulici Zle patrni ostatní doutnáky
odhodil Neuvčdomitf nimečtí Stvá
či kořistili i attentátu ihned ve nvft

proNpicb KozuáSeli jtovint že atten

lát je Hkutkeui roKváMniných čeHkýc

8koiA ktří v ten den konali na

Obcizni národní slavnont — Kare

VavrouSek k nmrli odnouzený vra

nímž konalo pe již druhé přelíčeni

lro vraždu manželu Itorovičkoxých

byl znovu odouzen k xinrti prova- -

zem— I ři návAlivč ministra vyučo

vání MadeyMkého v I'raet jiozvá

byl mÍMtodriitelem Thftnem též Dr

K Círřr jako člen remHkčho výbo

rern aby byl ministrovi pr&vodčfm
oři obchozee zemnkých ústavu Dr

(írégr váak odpovidčl že on jak

pottUneo žádnému průvodce dilati
nebude a chtčjí-- li páni nčco vídčti

aby fe zeptali vrátného —V Malém

Ohoví u Hořovio udeřil dne 3 čer

věnce ble8k do uncdloMti Fr (ajt
hamla a zapálil ji Shořelo víe

hojodářiiké budovy ne zÁMobami

dobytkem Skoda pojiatiním kry
ta — V Záleiil u Úwtí u U udeři

bleHk do Htatku Fr Seiferta a zapáli

Nemocný Htatkář vynenen rmráčen

a avn jeho na mbtti zabit UHedloHť

hořela úplni — V Trijanovicích
Frcnňtátu zapálil blek dne 4 c'ce

xtavenf krejčího Adamčíka a zabi

4 dítky Adamčík právó byl na

pohřbu avó ženy —V Iavlovnkém

dvoře u Převova nabodnut byl vo

lem na rohy čeledín Fr Trávníček

na niíxti zabit — Jan Dočekal rolník

ve Studenci u Krucemburku v opi

lem Hlavu pcHtřelil dvima ranami

puňky manželku nemluvné které

držela v rukou a uhlíku Zena a dfti

etiří vyváznou životem— V Letoví

cích utonuli v řecn zelináři 1'eliká

nové otec a nyn ili v Htálýeh
vá-rec-

h

a v pračce oba do řeky padli a

tam nalezli konečného Hmírn— Dne

3 t ru zuřila v okolí Nového Knína

désná bouře Klenk udeřil do Matku
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polil ejfilho tuaií4la

Iindey h a policejního kapitána
tih proti níml důstatek d&ka

td [" ruce jet le úphtky a rftt-

ných Mratt přijímali Nejvíce

újdatku přijímali od jednoho klubu

ta to že prodej lihovin prová len

býti tam mohl

Meitiftti v tlule

V 1'iltNton I'a událo ne ve

čtvrtek v nhlodole Kxeter neilintí

při nímž dozorce uhlodoln okamži

ti umrcen přfručí jeho pak a jiný
úřadník umrtelné poranini v íich
ni Beturoval v elevatiru do dolu

aby ]ráci prohlédli když tu podia
ha ne propadla a víichni tři do

značné hloubky ne uřítili

Tlrho v Kallfiirnll

Slávka zřízenců železničních po
celé Kalifornii jext pkončenou a

proto také milice r vitSiny mínt

iiž odvolána byla Podobni odvo

lána byla již i včlSina vojnka Hpol

kovcho a ponecháno ho pouze
tolik kolik ku konání Htrážf na

jednotlivých vlachh zapotřebí ho

jeHt

Vyietřnjící výbor

jmenovaný presidentem Clevclan

dern za účelem vyňetření příčin o

hlední Htávky zřízenefl železničních

neňel ne v jondilí ve WáMhingtonu

aby Jiřípravné kroky k vyšetřování
učinil Soudí h že vyšetřování

provádino bude v Chicagu Denver

a San Francincu a že jři nejmen
íím čanu ient týdnu vyžadovali to

bude
Mají právo Hvreliuvaiié

NejvySSím návladnfm npolko

vým rozhodnuto koncem tídne že

inliánHký kmen Cherokee požívá
Hvrchovaného práva v rozhodování

kdo občanem kmene onoho jent a

kdo tudíž v obvodu ikemí kmene

onoho trj)in býti muže Dle umlou

vy z roku 1891 má býti totiž každý
kdo občanem cherokýzHkým není

za vetřelce prohláSn a má

když o to úřady mÍMlními požádáno
bude t území onoho úřady cpolko
vvmi býti vypuzen V nikolika

případech v nichž v souhlane no

nmlouvou touto o vypuzení vetřel

cn t území jožádáno bylo odvolali

ho tito k odboru etátnlmu tvrdíce

že občany nánledkem pojmutí
indiánek za manželek ho ntali lei
odvolání tomuto minia nedáno a

rozhodnuto že právo rozhodovali o

tom kdo občanem čerokýzukým

jent výhradni jen kment onomu
' 1"V™ a ™f prou nim roznounu

l° W° tu is vlWfi "P"!
_

mče
I

Iv r ii tiAtiA niltfiajA n u aniihlnaiiv vu - i

ae smlouvou g úterní je vypudili

Vlk4 4t oK mji4 řiy
jtft'M řofii 14 ňtk'd(f !

ihMik4í 0I v bd a J f

bffMi mlaf Kyf nd!4l
k 1414 k lihl ffrhvi
a#k byl b vlřy Jj k pfftí

fcitoliřttf otíň4ll'fttf( j hf

llř 4řdí
řWnt j liji iJftifta ýhrnnott
říí hJi't hlt umiriMl nni

řiii ř#mir'ly lif 4íffi klM ř

j'kftjr'rMf potitii ko i I i4Ik1-- h

ky vibr ijř nl ♦1mii ď

ftoi lltí é t# ftAnim okolí

vím Jř dlH J"ni ňptf m ft Ij l

irtií a fnn lj í ¥Í t%ti iřřkv

ta S J n f I i nif hf )4 ln4 (

ďivfdia J ajokoJtti a lim přijton-
-

%t i Co klfciťi Jjih frbbb
ld# t Vl lni hw avoliodn im (l- -

odibi roimjilí-ň- l víck Jelita
Z tdio ro iij"4no vjrtvltá fa

ř4oíl 'tvy S dlífjí ti£t%rm

ki n4m nejymjtiítřjíí nilnajl

mylni Dl jravdy n4liÍ k tb
velká vřtlma villané v doti
lobrírh tuniererb hmotnýrh lííc( a

polHuky tyiiikajffl dmi ní (Uk6

Ameriky

Nethrí lim ilthčovatí utrani ka

tolitkou LMrlujn hlavni iřot- -
ídni vmtvami nových ♦migra% jel
řídnou jl aic Uhem dob atálým o b

padlictvím ala mezery vyplňují e

rychle novými orutvi přibjlýroi

čkny takže i trana katolická po

íelni a v celku ule roste Jako rote
vóbec číslice Cechu v Americe

Mezi dnešními tvuři jisté menšinu

Menšinou jest v Chicagu l levelan- -

du aíkoli sem právi nejsiInčjJI no

vé roudy přistěhovuleekó se áhnou

Tím jdibývá jí tu nové posily ale

za to odtok členu nikdy po krát

kém čase a snad i takřka obratem

jest zde také zvlášť rycht mocným

v'bivem jinak smýšlejícího okolí

příkladem účinkujícím který mnoh

dy hned v zárodku k sobi přitáhne
a církvi odcizí človika jinak jf při

padlého

Naopak zas vitfiinou jsou katolíci

mezi Čechy v St Louis ačkoli čerst

vó proudy emigrační sem jsou v po

slednijsích dobách v celku malé

Jest zde vit&í konservalism Také

strana svobodomyslná tu nikterak

není zvlASř výbojná Za to vsak vá

žený farář F Hesoun je

dobrý organiátor a osobním svým

vlivem více činí pro svou církev

než činí se jinde v jiných místech

Ano jeho posobnost nepřestává za

hranicemi Misnouri kdo leží St

Louis On jest české stráni kato-

lické v Americe totéž jako české

stráni svobodomyslné zde je Václav

Snajdr v Clevelandu který tak siro

ké vrstvy nejen bližSího ale i další

ho okolí zjednává svému presvid
čení

Vůdcem veškerých Cechu amerb

kých na veuek při každé- - příležitosti

uznávaným jest Karel JonáS Ve

vnitřních zápaKech a potkách nábo

ženských v táboru českoamerickém

ao známo jest jinak smyslení ieho o-

sobní v té přičini drží se stranou

sám i a listem avým Zde jsou ná

čblnlky jmenovaní oba mužové a vy

nikají nejvíce kaídf mezi předáky
své strany vfoe méni obratnými
také ne vždy stejné sympatickými

Nejen mezi náčelníky též v da

vech obou stran jsou ovíem rftzn

lidé Kozumí se žo nevede vždy
každého přesvidčení před nimž

vždy ať jest jakéholi dlužno m(ti

úctu Probčhne mnohá nízkost od

porná sprostota Nevládne se vždy

miavními prostředky Není zajisté
hezkou nni ušlechtilou figurou bý

valý svobodomyslná 1 který se vráti

v Iftno katolické církve nabyv pře

bk k lyf rn yti p'dbíré anh
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nk"0 a rnij lk kiitty ta
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řolyy btvn4 svými I4kaly bU

mikýrh kajtí ti(m lluovy pa-
-

m4tky na sllťt
Ir él

— M naiitnl fotolitotfrtflrkfml

obrny každý moi vydělat dnnl
♦ '' a v( M4m na sta rftiných
otřft nářo-lnfe- vlasteneckých
ii4boleriských atd— í) & H Silhr-rna- n

Si Paal Min n tdkl

llytiřt l'rr v polltlre

Velmi-t- r Kytlřft Práce Sova

reign odejel v pate do ftianamy

aby řídil tu politickou kampaň pro

ti bývalému poslanci Oalesovi kte

rýž nyní o úřtd guvernéra na list

ku demokratickém se uchází

Oatea za dobu asedánl v kongresu

jednal prý vždy vftči zájmům díl- -

nickým co nepřítel a proto nyní
organizované dilnictvo DÚaďíti

chce všecky páky aby jej porazilo
a tím všem ostatním politikářům
kteří podobni jednají výstrahu
dalo A podobni jako proti Oate-sov- í

zakročeno bude proti všem

j)olitikář6m kteří kapitál na újma
dilnictva podporují

Dráha povolila

Násilnostem v Oklahomi kteréž

vyvolány byly odporem dráhy
Kock Islandské proti mistským
správám v Eoid a Pond Creek

učinčn byl v pátek keneo tím že

dráLa se podala a nvolila se v mí-

stech onich zříditi stanice a všech-

ny vlaky tam zastavovaM Náslod

kem toho požádal guvernér odbor

válečný za odvolání vojska spolko-
vého kteréž v místech tich trati
železniční střežilo an přítomnosti

jeho více tam zapotřebí není ne-

boť povolením stanio všem dalším

výtržnostem zabránino

Snad to nebude tak přisným

New Yorský časopis Wine and

Spirit Gazctte odsuzuje ovšem na-

řízení Satolli ho kterým se všichni

hoslinšll vypovídají i katolických
spolku a chtil včdit co o tom sou-

dí arcibiskup Corrigan Tento so

ozval vlastnoručním listem a pra-

ví že úplné přijímá zásady Satolli-h- o

ale ku konci chytře dodává:

"Prosím však pamatujte Že přij-

mutí zásad nesmí se ztotožňovati

so slepým jich provádiním za všech

případu a okolností"

Úroda v Dakoti

Zpráva že v South Dakoii dosti
slušnou bude jež až dosud dochá-

zely ukázaly so býti neopodstatni-ným- i

neboť úroda jesttéméř úplni
dlouhotrvajícími suchy zničena

Všeobecni vzato nesklidí se pšeni-

ce více jak 4 bušle i akru ovsa na-

nejvýše 8 ječmene as 6 a korný
kteráž ješti koncem června Bobo-

vala úrodu přehojnou nesklidí se

témiř nic Dostaví li se záhy de-

šti bude úroda lnu as poloviční
Zemčata stojí si se vlebo Jelti
nejlépe

i i tripvoval pfn "li lý řtfM-f- '

i fvlttrády sic tlnf m umán nrbyil#
IOVtfl I llolfiu fuirril Vrř)té
pokojn ř'ioniii píme
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tlitiv léto— Frof Wlln r brní o
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j níml účc hem do v i mí vm I

5--
Fr Kfemela IMkovici-- k by

m A Hruhfna i thol rnMa ie
f jiřin okmi4n— Ia v)fci í'

'b4cli i o Moraié ioř4il t4

pjoiiinné v(tvky ktrí t
'vírn ooliu xa14ny tulou na i4- -

'Jojinoii vjtu t Vru — V

¥ _ t L I I I I '

iT Itvotft liJnkých vjbuťlnm 14 ň

míLo plynu rnicpno hyn
lítý výbuch a ice v úřalovnfi ra

Janův č Tři dosorci k-lic-o byl

ďniui — V Komárovi u l!rna t%

ra!UU ifleni ieua brxIař K

dvi ivé Jiti a jedno HPMtry

jf ktfré j( v ofiťtřování bylo tivi-i- ao

Iřnf čin provedla Sevcov

Moravi aentavilt k uvUinl binku-íUauer- a

bandcrium avřak při cvi

lni jťh jeden kftii ne uplaiil a v

íiatalim amatku byl Fr Foral koň- -f

úplni rosHlaján a nakolik onob

ínino — Dvanáxit redaktora jřeii
tudem výmineiným V měniči

trvenci octnuli se před výtuineiným
udera pražhkým redaktoři : GuHtav

Važil redaktor "Kutnohornkó Vei

y" (dvojí přelliení pro urážku na

) Frant Séballer redaktor "Trn

íHřakých LÍHtu'' (pro urážku na cti)

£cl Mibulo spolured "Soc Demo-ita- "

(pro urážku načti) Jar IIu-t- k

redaktor antiHemittíkých "Č-- "

#Vch Zájmu" (jro přeiin proti ve-

snímu pokoji a řádu a Joh AnýŽ

I Jo Pacbmayer redaktoři "Ná-iln(-ch

Lita'' ípro ruSení veřejné
! pokoje atd atd atd ) Tom Ke

Ic redaktor "Živnontnlka" (pro
f-4i- na cti) dne 23 j) Dr Her-'- n

tedaktor "ČaHu" (pro urážku na

Ť)i dálo pp Juppa a Antonín JVIi-lé- k

(pro přečiny proti veř pokoji a

idu) Fr Walter (proti veřejnému

koji a řádu) Ant Outwirlb red

librám kých IíÍhIu'' (pro urážku

Jí cti)— Na OHlavu památky ujálení
Jana IIua milí opit litou

vrplanouti 5 ftcrven

Siilrai mobulné ohni na nivrSlcb

Ilomjolce Občanstvo

k tomu účelu ochotně po

bné palivo Za tmavého večera

t rn dorraveny na povoreeh
Í"5

audy od oleje a jiných mhKt- -

iolna nejvyíSí kopeo v Horách"

milý býtl ottaveny v yramidu

tapaieny ly ímpousnwu ymmviiy

lehaly k nebeH&m a oa&hly Sirý

aj Když povozy dojely k lio'e

I tato četnictvem obnažen Na

ad muail býti uložen a ahrom&MA

lid byl vyaván aby roaeSel


