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iloAlV tlef(rny tf nin rraneim-- a od
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kých

1'rotl $tiro$loti nikým tjhhvlum
ve dvou diecézích chorvatských
nařízením papelkým zavedeným
vzbouřili so sedláci ( liorvitílf žila-jle- e

aby místo jich rodního jazyka
kterému pán bftli nerozumí ulíváno

bylo opět latinské listUniny Ne-

vědomost hříchu nečiní 1

' Jtrunrau katolický kněa ve

Francii skončil řivot svůj jako

sprostý vrah pod nožem quillotiny
President republiky dal do Lavalu

telegrklický rozkaz ab spravedlno
sti učinéno b)lo zadost Když ae

komise dostavila do cely odsouzen-

covy by mu sdělila rozhodnuti

presidenta a dopravila ho k popravě
ulekl se Iiruneau velmi a sáhnul ru-

kou k srdci avíak záhy se vzpama-

toval a vyslechl s klidnou myslí
sdělení jemu uciuěné Potom do-

praven do kaple ku insi která trvala
20 minut K té řel krokem pevným

Vstupuje do kaple pokropil se svě-

cenou vodou a vyzpovídav se při j--

"tělo boží" liled ale pevným
krokem Sel ku iruillotině křečovitě
drže za ruku knóze kráčejícího po
jeho boku Před popraviátěcn objal
svého posvěceného spolubratra a

políbil dvakráte kříž 1C prok uráto-
ví pravil: "Jsem nevinen" a ode
vzdal mu list ve kterém pronáší
Žaloby na některé osoby v Lavalu
Poprava vykonána s neobyčejnou
rychlostí Nával obecenstva byl
nesmírný V něm byla té! služka
zavražděného faráře která pravila:
"Teď kdy jo popraven jsem klidná
a trestnice byl by uprchl a byl by
mne zabil proto že jsem proti němu
svědčila Dav čítající nékoUk ti
sic hlav freneticky jássl když
hlava odsouzencova svalila se do
koío

Do St Louis Mo

Za ttřfAinoii dAliité c&ležítoxti

odbývá První Čeaký Hep Klub
schůzi v neiiťli dne 23

září ve 2 hod odp v Čes-Ná-
r síni

USPS Všichni členové jsou žá
dáni' v určitý čas se dostaviti

Norbert J Vorel taj
Frank Wachtel před dtxl

Do St Louis Mo

Mimořádná schflxe Čes Kop Klu
bu Sté wardy odbývá se v neděli di 0
23 září ve 2 hod odp v Čes-Ná- r

síni ČSPS Všichni členové jou
tímto zváni v plném poctu se dosta-
vili Jménem k!ubu

Vác Šedivec taj
Petr Benda před dtxl
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Vinívaly potěšitelné AvSuk
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inemocnenl p Vojty Náprntka
aiue ze lokari vzdali se venke

řje na jeho uzdravení Od 5

odpoledne aí do 11 hodin v

yl zcela' bez vědomí a pohrí- -
fthareický apánk Smrt ná- -

li jí rozkladu krve očekává ae

chvíle"
nutečné dříve než toto číxloN
látalo ae do rukou čtenářstva

: Vojty Náprittka více Doko--

piocí na nedčli (dne 2 aúřl) o

rohé hodině v náruč adrcené

)ti vezdejSí pouť Jméno
ovo jphi prma známo po

ech óeřkých ne! abychom uvá-čí- m

byl po celá denítilelf Vojta
Htek Bpolečnortí národní v I'ra
lerak pohostinný jeho dftm byl

ÍTííiojně vyhledávaným
útuí-Se- ra

Čtchůni zahraničním i

mým pracovníkům v

borech ana!en( kterak peáoval
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oim ibyleno 10 lnik ll nb o
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Tržní zprávy

Chiftttt 11 utl
picni lr4 v f4 nlakl Jallknl dl tytit
f44 Jut bttU Uln P4I {ifobrUll 4- - ul'

S 1' ! Wo ! Ml p'IU 1 U ImI

l tnttat llnl bud l"l pnllUt krnl-v-

lUUrli kda ) liHM kokuřlcl Kdjl
mi kaksřle f itapioa t'' lrl Up

pitAitU kskuHcU krmili 4ulcl

Hol pn&iii t 11 'tUMi m kJť a

!'
Kakuřlee J 14 pro klť-- U (
O-- dril V etni Ml itujat HtU í t

btl#32 r1 J í
žito )! Ul iít M ITo

Jeímrn JmI b imlay Ltt J"t ul víl-lla-

dobr pouirull Je vlml tnllo rdlla t
oariJ rl(nob itupfii ěUI 3 prodÁvá in II
Um aU U Í3'4 flN- - 4 i II ÍÍÍ2

Inlol fon-nr- ) }Mt j vslnl vjrHt nJltll
prodliv u II 43 í

Dobytek lio4( ptlriU tn vltllnna iiekrmn}V

proto pik ni tiiíDÍ Toly tuJf cenu dobrou

prndlMjt (o po 4t0 i f 571 r zfliitl ikn4 ul
1 $ 3J Tuíné volr imtvjř tlpadnleh r n-- řl

prod4vn)I po 1 3 39 ri 9175 voly k lira ta
ft MSOOi krávy s 'klovlo v4t4iQm $173 al
3 3i tuínl hI 1 zit 32

l'rU prodiv)[ dii poráika a k

vy vosa $JJ5-íy08- v4ilinoa po5Si5 95

owtoiiplls k $37iÍsSO

Omkbft Neb 17 liti
V minulem tydnl byl přívoz hovlilio s ve-

přového dnbylkk mnatiem lUbii nei v týden
přťd tliu vlsk přivol iknpovilio byl hojnijítm
1'řlvelo ii poutě 11111 ka4 bovlIho 3Í97Í

vepřovlbo srn to sto S62R ikoiiotého Trii trvá
Ul be 'miny ttSuf dobytek nepřlváil i
koro lidný Uk i tlinlř nelre ual cenu Jeho
udiWktl Vltiloou přiváli nyní tápitdiií

t Colurmlo ft Wyorulng který vypMený
prridává iii i $1 35 voly k Kra Jnoa po f200
(([330 krávy Julovlon 13HaH0

Vepřového dobytka tuínílio til slítlo málo ío

přlváit E porálco pUtl in 5 e45S0 nc

dp4lý ft t VTíS í
Milo prodává b'f linlny ceny k nakládá

ni m llo„ dobrá x vnkov t U al ISo

lolni s vokova 17 ul 18o s mánloven 17 al
13

ViiJ-- přiváli máni cena itonpá prodá
vají so n II al lfio

Driui-- prodává is oony Dál dn]lcl: file--

plort S'i al 6 kohouti jarul 8o jurtil kuřata 8o„

kaobny I al 6 krocani I al 6 otmti króly 7 at 8
o huny á al 6o

Zviř poaud miUo vyjmu prárijutoli ilplo a

kachen prrnájli prodávají a po $300 al $3U0

kaoliny $100 hI $400

8t Loula 17 sáři

Pínnlce trvá laoluá 8 3 aa SOo

Kukuřloe dril itáU v oaol vyioki ll i
z 54'

llavlut ) levníjll prolřelut 6'

Odvolání

Já nížciiHaná tímto odvolávám
křivdu již jtem způsobila svou po-

mluvou p Jo řmSIéinu uvrhnouo
naň bezdůvodné podezřeni týkající
se jeho cli čuhoi velice lituji a proto
tímto cestou veřejnou zadostněinční
lávám Antonie llepr
Clnrknon Ni b 3 arpnit 1891 U31it

Í?5pí1ly ii tiiroky
Máme hojnou zásobu špádu a tar

kft kteréž prodávámo hru za 1125

poštou za $1 35

Knihkupectví Pokroku
(
Západu

fhřip4 V lořrtlm tH Il'i(ft4rtf
Mtrvil umírajírf at tkrr ď p4

li'dft rářci T p'ioř'ivili
k JtU Itm-- i ftíkobk dlfřírh
ftkobi Hifca Jk'l I v ii4 b r #

lftjrf tof f dffl amírajtho
lihrt a ut4t4 Ni ť #iolf
pn ll J#i fxnJml iťijl hlava

lať kltU vlak i4hy tlily ku

f ra4 ilranl a U Utnf Itd imil

mul ril a 4rliv rUitý dn

kftil Jint ailj AUoliv tbyln
ixl j!t4 doby jíl iji kal 14 lil-k- 4

p'in jt rtuřfi4 a amrt J#

jt n#hyt(i4 přfra ftbil ta(i na

tl hny a lrefrn dojium tvl4l(4

pak ba vlriKMi dmlkn tf)alho
ktr4 flon rtvmod ani ia thlli
niK-llii!- ila a ix Mika l oifi ího

pruIxUla n nřho I calé nrlf áik
tlivé o choréhs čujl Taktél t
c#bí řřjnítl čřké ipurtobila tvéif
o úmrtí mule tak vynikajícího a ry
zlho dojem nejhlubíi a upřímný

opravdový zirinuuk
V obličeji lennulého není ani oto-

py mrtelriého néjakého aápaaii

Zennulý pčlv4 ve tvé bohaté kni-

hovní na jednoduchém tik av

ním Ifllku Kabel podinořiký donenl

aatím jil trudnou zprávu o úmrtí p

Vojty N4prtka Uko za oc 4n Če-

chům americkým pro nél dum Ná-pmtkf-

za návUév jich v Praze vidy
býval milým atřelUkem a kteří v

ztonulém měli nejoddanéjifho nej

borlivjilho přítele avého u nčhol

atejně vlídného pohoKtinotví doSel

kaidý Čech jen! nucen byl kdy

opuHtiti atarou vlaot a zvláStč kaldý
cestovatel ienký
Včera ráno vztýčey byly jak na

hlavní budově "u Ualánku" na lie
tlemHkém námčatf tak i na nové

budově promyslového muea umu

teční prapory Dle poslední vftlo

zeanulébo má býti pohřeb jen nej

jednoduiií Kouali hu bude z kni

hovny kde pan Vojta Náprstek za

iivota svého tak rád dllvsl a kdež

avé zámořské hosty a pravu českou

vlídností hostíval Io přáoí zesnu

lého nesmí býti knihovna nikterak

smutečně vyzdobena nýbrž ponechá- -

na tak jak jent Pustaví ae v ní

proto jen nejjednoduAsí katafalk

Kolem katafalku nesmějí žádné

avíčky býti rozsvíceny zcela jedno-
duchá rakev jednoduchý pohřební
vfiz bez označení občanský průvod

pohřební bez kněze Zesnulý přál
aí býti pohřben tak jednoduše jak
byl jednoduše vždy živ nemiluje

oádhery ani okázalostí

Taktéž vyalovil p Náprstek kdysi
přání zcela určité aby na rakev

jeho nebyly kladeny žádné věnce

nbrž aby peněiS jež by řtály raději
užilo se k dobročinným a národním
účelům o něž zesnulý vždy tak peč
livě a obětavě ae starat a na místě

neposledním zvláště k postaveni dů-

stojného pomníku mistra Jara Husa
▼ královské Praze Zesnulý byl

vždy rozhodným zastancem spalová-
ní mrtvol a ustanovil ve avé závěti
též aby mrtvola jeho byla dopravě-n- a

do (Jothy v Německu a v tamej-íf-

crematoriu spálena (V
Kt-kous-

není posud spalování mrtvol
ani zavedeno ani dovoleno)

Pytvání mrtvoly vykonáno bylo

dfubý den Pytvána byla jen hlava

a nálet lékařů zněl v ten smysl že

výron krve v levé částí mozku jest

jako vejce veliký a tak velikého

t# jen íiopini řoiiifoíml )ry a

nichl kllMmu bu l jistý obor p A

dnoatÍ Vjlíilřen S hflís bu bm

relbýv4ny I a 1 střelu v mMel

Záruka (xtkl Inikova obnli 1 10 0i

é Krajto Jan A--
da utonul na ůpa- -

tí 13 ul V ('hi( 4l Přiiel n l irř
a počal rhytati ryby Z ls lle dle

udáni některých fintil prý rovnová

bu a spadl 1I0 jzera kdel utonul

9t Vt Klimel 1 ( birag který h

rotou koroLerovou unán byl vin

iiým smrtí své tchyně kterou prý
zabil pohlavkem v rozhořčení jí
vp4leným velkoporotou uznán bil
nevinným

mt Deputyleriř Pivo la v Sehulcn

burgu Tei zastřelen byl černo

chem když chtěl chásku barevných

Jihanft 1 železniční káry kde karba

níli vyhnali Vrah unikl a město i

šerif vypsali několik set odměny na

jeho polapení

í 0ada Slovaktown" rakláihv

ná Slováckou Kolonisační Spol v

Arkansasu rychle roste Při druhém

výletu zakoupili lam výletníci 4000

aktu pozemků a při prvém neméně

tsk že se dá očekávati že bude to

ncjvětSí slovanská Kolonie v této ze-

mi A mv? —

Slovák Kočím odsouzený před
časem porotou New Yorskou na ši-

benici dostal milost? a trest mu změ-

něn guvernérem přičiněním právní
ka Nekardy v doživotní žalář

jC Synáček krajana Prňchy v An- -

thory Cy Md spadl a okna třetího

poschodí při pouštění draka a utrpěl

těžkých poranění n která v nemoc

nici za krátko skonal

% "Slavie" činí v posledním svém

čísle následující návrh: "Rodáci

američtí! Postavme důstojný pomník

nejvřelejšlmu příteli našemu a nej- -

obětavějšímu Čechu naňeho století

Náprstkovi v městě plolné jeho
činnosti v Milwiiukee Rodáci mil-wauč-

tí

nech( vedou péči o to aby

pomník umístěn byl v předním z

[)nrk& milwauckých Ve vfieeh osa

dách českých nechť se resloupt sbě- -

ravó výbory a příspěvky sebrané

jakož i donace spolkli národních

buďtež zasýlány výboru ústřednímu

V Milwaukee jakýž v připadS schvá- -

ení návrhu toho milwaucký nechť

mezi sebou zvolí"

f Ondřej Butzler zTowuof Lake

vytáhl žertem příteli Novotnému t
kapsy revolver Tento upozornil jej

by znehárel se zbraní opatrněji že je
nabita Leč IJutzler nedbal upozor

nění toho a pokračoval ve své zábavě

dále Náhle vsak vyšla rána a kule

zaryla se tomuto přímo do prsou

Učiniv jeítě několik kroku skácel

se mrtev k zemi

% V místnostech České Resedy v

Cedar Rapide la odbývána byla
schůze Čechfl za účelem vysloven

soustrasti nad ztrátou věrného syna
národa Vojty Náprstka Hlavním
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ornou pílí o rozkvét a jdarr


