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k Satollimu se odvolal a H&m

ÍoI&ní toto poJepnati e uvolil

i$r aby docíleno bylo rozhodnu-- I

konečného kteréž mÍHta pro
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[ouf oni bohem untanovenými
dci v případech podobných a

fiíž nižádný upolek aniž jednotli-- I

o práva má rozhodnutí jejich na

or ne BtavČti Pouhé faktum

ozhodnutím jejím dočaHnáztrá-- Y

neb Skoda někomu upoHohena
Iti maže nepadá to na váhu a

řbspravedlňuje odpor jelikož do--

hmotné untoupiti tu muHÍ

a zájem jednotlivce
ihpiti muMÍ zájmu celku

Obchod a lihovinami a to

zvlá8tě jak ve Spojených Státech

ovozován jeat zdrojem mnoha

a tudíž biHkup jednal úplné
trávné když hleděl dle možiionti

é jej obmeziti

5) V uvážení toho apotolký
egát schvaluje úplné rozhodnutí

kupa Wattersona a chvaluje
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Japonko ktré Korfou nnjvřlll
ol hod vtt aakroíťi lk- - dovezu

Jíc JekvMl avým velkým obchoď
nltn zá jnftm nutno t mu tak nří
niti Poža lovalo ! Činy aby apt
Ifcné zakročily o lakové opravy
voitrnl zprávy ICorei jimiž by konec

uřinřn byl občasným revolucím a

projrvnm nespokojenosti Je! jnoti

ájmou nejen zemi itamé a její oby-

vatelovu ato i zájmOm citinoA tam

bydlících a zejména zájmům Japon-

ců kteří z velké £á'ti ovládají ob-

chod i finance v Koni Čína odmí-

tla zakročení odvolávajíc ne na to

že nemíchá e do vnitřních záleži-toit- í

zemí jiných byť to byly i ty

Jež Číno jou podány a její svrcho

vanout uznávají jako Korea Na to

odhodlalo no Japonuko k jednáni o

Hobé

Vfiak v zápétf přibláfiil ae jiný
interctent totiž Kuko ufmž Korea

hraničí a dal na srozuměnou Ilakou-dk- u

že nepřipustí k tomu aby Ja

ponuko na Korei nabylo nějakých
territoriálnlch práv totiž aby Koreu

neb kterou její část zatijmulo Kuako

Hamo prý hledíku Korei ŽádoHtivým

zrakem neboť má tato valné pobřeží
—Jhouo poloostrovem— a óetnó do-

brých přÍHtavfi které by ho hodily
líuku velmi dobře Nebylo by

proto ku podivu kdyby z války této

vyvinul re zápas trojstranný v némž

by ovsem každá strana chtéla pro
sebe kořistit!

Japonsko neváhalo nvésti hrozbu

svou ve skutek a před měničem již

vypravilo značnou aílu vojenskou na

poloostrov Válka jak praveno

nebyla posud do konce minulého

týdne opovčzena ale nepřátelství

již vypuklo Japonci žádali od krále

koreánského vypovézení čínského

vojska ze zemé a když zdráhal se

vjhovfti oblehli hlavní raésto Seoul

a dobyli jej Krále v zajetí nevzali

střeží jej ale V úterý minulý týden
doílo ku srážce na moři Loďstvo

japonské podniklo útok na lotNtvo

čínské blíže ostrova Fontas— --ovšem

na provokaci se strany Číňanu dle

zprávy japonské— a ledna itará vá-

lečná loď čínská Tsao Kian padla

Jkponcfim do moci jiná pak velká

loď transportní na které nalézalo so

přes 2000 Číňanu byla pomocí tor-

péda potopena a všichni až asi na 40

utonuli

O konečném výsledku tóžko sou-di- ti

Kdežto Čína má ovSem nevy-

čerpatelné mužstva které nebude

váhali obětovali má Japonsko lepSí

výzbroj i lodé i jest v každém ohledu

nad Čínu pokročilejší Nepochybné
že rflzné zemé zakročí o zjednání

pokoje neboť všechny mají do

značné míry obchodní styky a tedy
obchod oí lájroy východní Asií

wk t- -h UHm lilrrijjnt r4

řiřfilm t%-- lt sokoUko-- i nAt
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ill l mítto dílovtlon
Cibo

t ťroti (Ík4rrt£ opn "f4o

pueonl r ly práci tMUtilí vy

tv lnut btl h stávkujících íft

dar líapidích po dobu letních

prázdnin školních vyžaduje vydání
♦ 7 5 kterýžto obnos deseti n Utni mi

spolky kryt jest

— V Prairie lu Chien Wi zalo-

žen byl českolovariHký vzdčlávacl

ochotnický sbor "Věrnost'' kterýž
za cíl vytknul si vyučovali dílky v

psaní a čtení řeči české jakož i v

pořádáni divadel

4
V New Prague Times Minn z

minulého týdne dovídáme se že

předchozího čtvrtka utopil se v je-

zeře Pepin 23 roky starý krajan Fr

Zika

"a V okresu Fayette Tex navr-že- n

byl od demckratft krajan Jos

Petr i Dubiny opčtnč — již po třetí
— do zákonodárstva státního

[ Denní Hlasatel přineBl v pátek
min týdne zprávu o zmizení krajana
K J Martinovského z Menominee

Mich Týž jeřté se dvéma soudru-

hy vyplul v malém plachetníku do

Sturgeon Jlay a od té doby po nich

ani slechu není tak že bezpochyby
všichni tři chladného hrobu na bře-

hu jezeruím nalezli

I Ve Winona Minn přišli min

týdne při zřícení se cisterny na jejíž
stavbé zaměstnáni byli o život kra-

jané Jos Anajder Vojt Stančk a M

Mikulášek

r Z úřadovny účetníka Národ

Hlav Hádu Č S P S rozeslány

byly tohoto týdne rozpočty úmrtní

na čísla 108 až 117 úmrtí bratru a

na čísla 46 až 4? úmrtí manželek Z

bratřík zemřeli 3 iia souchoté a jed-

nomu povolena podpora za živa

Pratrfk čítaly řády Č S P S

11012

% V pátek z rána přišel v Chica-

gu při přecházení železničních tratí
o život I71etý český mladík Jan
Mrkvička Týž obíral se do práce

když tu přihnavším se vlakem na 31

ulici pod kola stržen byl a tak též-ký- ch

poranČnf utrpěl že za nedlouho
vzdor pomoci lékařské jim pod-

lehnul

V IVirmingham Ala zastřele-

ni v úterý dva příručí šerifa a dva

jiní smrtelné poraični Dvojná-
sobná vražda tato spáchána dvéma
stávkáři o jichž zatčení šerif se

pokoušel

Udkm toho tpoMflOti fnldtl
thlíii jim nmjllf

Plomsftrtí váika vypekla meii

Ulo4kými a ífřfloiakýml horníky
v iinton ln i každá strana od
ho-lli- o Jut druhou i prár vytla
čili

V Denver zttéeři byl v sototi
l (i KírtK pro ivlrlrnl a ipsníls-n- í

pouk4tky na II 0000 kterýžto
obnos pro Jíního Kint určen

byl
V l!r I lo k I'a výšino) s

ve čtvrtek háaledkem roistoupenf
s kolejnic "nákladní vlak i kolejí
při černi 3 zřízenci smrtelně pora-

ní ni byli
V siotu City vypuinul ve

čtvrtek požár v Lerch bločku v

obchodním středu mfsta blila pol-

ty a zpnsobil škody asi 140000
Dva hasiči a jeden zřízenec poštov-
ní byli raněni

V Cripple Creek Colo zni-

čeny byly v pondélí požárem stou-

py "Kosebud" čímž Skoda 1150-00- 0

přesahující spflsobena

Státní hospody v South Caroli
né budou z rozkazu guvernéra 1

srpnem opčtnč otevřeny
U Chillicothe O učinřn byl

v pondélf dne 23 července pokus
na oloupení výplatčí káry dráhy
Cincinnati Hamilton k Dayton

V Dunlap la zničeno v úte-

rý v noci sedm obchodních budov

požárem
Do Mancos Colorado došla

ve středu zpráva že v pohoří
Chuckaluck otráveno patnáct Indi-

ánu kmene Navajo užitím strychni-n- u

místo prášku do pečiva
Státní republikánská konvence

státu New Yorku odbývána bude
dne 18 září v Saratoga

V St Joseph Mo zničeno

bylo ve středu požárem od jiskry
z parního stroje vzniklým za více

jak 4(100000 majetku Zničeno

bylo Ilenuettovo dřevařské skladi-št- é

škola Lincoln dvanáct obydel-níc- h

doni k 5 a 20 nákladních vozu

železničních

Lesním požárem zničen byl v

pondélí železniční most dráhy
Omaha poblíže Spooner Wis

čímž spojení přerušeno

Příjmy úřadovny pro nedodá-teln- é

zásyiky poštovní obnášely v

uplynulém úřadním roce ♦7101044
což jest o 2í983 méné než před
rokem

Obdržel

první odmřnu — na svřt výstavé
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V Karině Wis nalezena v ne

dčli min týdne na křižovatce dráhy
C M & Kt P altarine ul zohavená

mrtvola krajana Frant Iixálka Ja-ký-

způsobem o život přišel není

známo nejxpíAe ale při přecházení
tratí jedoucím vlakem zasažen byl

Wi V Cainesville Mo kdež pouze
as 25 rodin celých usazeno jest

postavena byla Česká síA spolkem
"Praha" kterýž za účelem vydržo
váni nedělní školy založeu byl Síň

má rozmér 20x30 a účelu svému ode-

vzdána 8 července

T ť'uský malíř Frank Adam v

New Ilaven Conn dvořil se delší

čas Mary O Perryové a když jí

před nedávnem učinil nabídnutí k

sňatku dčvče hrubé jej odmítlo 11

července vyhledal Adam svou zbož-

ňovanou a vypálil na ni ránu z re-

volveru kterou zranil ji smrtelnč

Na to béžel do svého obydlí nedale-

ko místa jeho činu uložil se do po_
stele a dobře mířenou ranou sára

sebe skolil

f Chicagští republikánó budou

míti přeo jednoho čekance navr-

žen byl totiž v 13 distriktu senátním

krajan Josef Líbal ra senátora stát-

ního

H Počátkem min týdne přibyl do

New Yorku nový společný cvičitel

Národní Jednoty Sokolské Jan
Mendík Týž byl až do nedávná

dllovedoucím ve strojnické továrnfi

Jousa Suchý fc Co v Pečkách u Ko

lína Smlouva s ním uzavřena na

odporučení župy Tyršovy na Labi a

sice na 2 roky a jelo povinností bu-

de postarati se za dobu tu o výchovu

cvičitelských sil ve sborech k Nár
Jednoté Sokolské náležejících a při
tom ovšem bdíti i nad řádným cvi

kem v příslušné Jednolé Za to

ustanoven mu loňským sletem plat
$75 méslčné náhrada výloh cestov

ních a ubytování a stravování na

Jednoty ve které oviéí Mendík

jest rozen 8 února 1865 v Holeni- -

cich okr hejt Semily studoval na

reálce Jičínské v I 1876— 1881 r
1882 ve II ročníku vyšší školy prů-

myslové v Liberci načež po tři roky
byl v učení ve strojirnč v Jičíné

Tehdy stal se členem Sokola a záhy
též cvíčitelem V r 1885—1886 byl

opít v Liberci v téže škole ve IV
ročníku a při tom 1 cvičitelem 'Cvi- -

£ioi Omladiny' ze kterúUo se pakatýřiký jtbo lUt Jimi rguluj


