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'llMý svobodný V hostině! bylo
V la dob všiml f Ivo llv bi In rtko

--
1

!) řU4 isnfrHS

Zákonodárstvo tMW Jak

£o!oM
řl If vl-- příkladem

nsvkonilo Mil dosa
vad fr#U nlřah" dkl givernlr
('elbertsofi proto JiJ 1 důiks pá
nim poUn Arn mnssl V

poltvf eiírn kteřél M Hf rtq
l álerý iákrfiod4rstvtj ttsltl
praví mil Jinými "Faktum I

dosni an! jodínká předloha
tle-n-ber-

iHUfiťxtt neb nutnosti při-

jmi itsbyla řtitf Wh apolnmlll
jslll J Inori ra nfijr

ř ll lif ŠírM

důf#!it„i i n j fiifHíi vH vňi
týml Iliň4 ony tn 'ř ibtžinů

Vttni U IřUfflU - his I H'm

poleei Asi půl byliny od nslsbo
rtiMa vtdšlona j ďil 4molrtáoht

řJ'iv k l( v nsdšll dn 10 An'r

trt({leky ikonííl vesnický román

Jnk KrtťKbvílŮ sislný 94lsiý
b'Kb klsrý po svýeb řofliěfcli m#l

pfsviíll (lilek V rerti 700O l A( ní I

l Mtr#nkoi tahovou IJisloti
Irfřoti tulí lál tárnolnlfio rolníka

přs I éitřml lly m4mot Jeník byl
al olrs ln a mul tM Ul sbialítl
ale aby Mťsnee s niýk'o ne

Itali se mi nittn'a ssnscbsl ji
lome s roilomllfm bol(km sllbiv

1 jslmils m vr4(l mjme jl ta l#nt
K Ifl Jrnlk I vojny s vřálill Iř4h

i se vlsk rodiée Msfsnťiny do#ra

svou ta fn ]m láu lUvsll

Mlfsňcs řirtl mo'bm ři sníí vlno a

tlm m rA(k otlrnéoval Jsmk

prosil vtbrolovsl l# půjde do sšla
ilouliii a ns Maroku éplnl njoms-n- s

Nsbtbi nn lo vlsk nie plátno
Minulos ne lli mělc# vl roiboi
outl V noetlnci Prrhslů" b)la

vtČer (snečnt t4bava Jsnlk vtssla s

Mtřertkou IsnAil do půlnoci kly!
psk při vJvc dívka jsho s jiným
la tanuti a jtho ani k lanri nsvtala

ttktlionilo m čelo milencovo a on s

hostince odešel Za hodinu se vrátil

kdy! Mařenka a svou matkoa

domů odcházela doprovodil j do

ich btu kde! chvíli setrval IV
ednoa shssil světlo a na stoj milou

čtyři rány t revolveru vypitil Sly
šel ještě jak děvče volalo: "Jeníku

cos mi to odolal malinko rozsviťte"

ak prchl te světnice a na záprsží
střelil se i klesl mrtev k zemi Při-

volaný lékař s Humpolce poskytl
Marii Cechové pomoc a neshledal

Jana[IOudu v IJystřiclkde snad tohnulky

lidských utraceni bylo NsMsit

adálo krále pm 0!rt!M i pří
Unit t ři podjlMšnl moslit Cha

k % Ohio dráhy V fnfslwh

tich totll l roii I tvláll Jmi i řit l

kým a proti )štá pomne tMénlht

piřřilfkii vylálšň Y!oř tonu
al byl pařftlk mornjm proalsm
iíltirr pMla Ishfi na ptll ol
i rtvšho smiřti obrá#na K flovř

Isřfí řishMy bla Jslt výhlídka

tkniortlmej lollvodovi bií III I

kouNm sasilnína U

n4lsdkfm tohm It kmlay snJJsny

býti musely tak aby psrnfk p'w

mosisrn po)jtl moM a ti ir4
mšl lo stád lodi osudaým 1'Mvs

totil fil Utmft lbřáňŠ0 býti w

hbt pil la lodi plnou sílou do pili
U řii'iiitlh' vriilla a jŠ'l p's

l

aplnoiím pili minut pod
bla-lmo-a

vodní tmlisla Na pahbl sFiiio
s# dis u laní kspitána mimo msl

slva rolkem 37 fssUjítfeh pravý

poěet sotva ala hnsd tak tjiltfa
buds an soiňvm csstjjícíei ia
tmír přilil vlišiaa osob saehrá

fíšnabla vlaným prnl'kvm kts

rýl v obleda tom platnýcb slsltb

prokáitl

Haiea s éřa4a

Hrooklnský mavor polal nsj
všlíma soada státníma stížnost

proti policejníma toadcl CaigUy- -

ras It v čase poslední slávky
tří-ženc-

pouliČilch dráir povinnost!
své nátelíié a nestranně neplnil a

le stávkářům všemolnl nadržoval

Při slyšení jel v tálslitosti té v

pátek odbýváno uznána ttílnost za

oprávněnou a pan policejní soudce

beze všech dlouhých cavlkft s úřa

du svého sesazen

Zajímavá eVUata

odbývána byla v pátek v Atlanta
Oa v tamním metbodislickém ko-

stele a' sico debatováno o rezoluci

následovní: "Budiž usnešeno že

Američané původu afrického ne

mohou nikdy ve Spojených Státech

dosíci plné možnosti a ie jediná
spása ernochů v opětném vystěho
vaní se do Afriky spočívá" — rro

proti resoluci této mluvili nej- -

přednčjší zástupci černochů ame-

rických a debata sledována byla s

nemalým zájmem an právě nyní
velice mezi černochy ve prospěch
stěhování se do černošské republi-

ky Liberin agitováno jest Koncem

týdne vypraveny jedině a Mississi-

ppi do Liberie tři železniční vozy

černošských vjstihovalců

DROBNÉ ZťKATY

V Denver Colo pořádána
bude na přes rok mezinárodní vý

stava hornická

V Maine přijata ve čtvrtek
sněmovnou poslanců předloha

kie-ro-

ženám právo hlasovací uděle
no býti má

U Forbes Mo vypátrána by
la v pátek celá banda penězokazů
kteří výrobky svými v posledoí
době daleké okolí zaplavovali

V Minneapolis Minn uznán

byl v pátek porotou Ilarry Ilay- -

ward vinným zavraždění slečny U

Gingové s nímž přelíčení po celou

řada týdnů se táhlo

V Detroit Mich zasažen byl
ve čtvrtek z rána na křižovatce

Oantield ave přihnavším se vlakem

nákladním vůz s hadicemi k požá-

ru ujíždějící při čeml tři hasiči

smrtelně raněni byli

Senátem zákonodárstva cali-fornsk-
ého

poražeoa byla v sobota

předloha kterou! žením právo hla

sovací uděleno býti mělo —- Mají

tedy paničky tamní po radosti

V Missoori přijat byt zákoo

jím! zapovídá se cizozemcům po

zemky v obvodu státu vlastnit! ja
ko! i zákon jím! zavření holíren v

neděli se nařizuje

V přádeln Feltonově v Tren

Von N J zastavena byla ve čtvr
Ukasi 700 dělníky práce an to

várník nedodržel slibu ie mzdu

která! v letě snížena byla po lednu

opětně avýšf

llořníil fHlhodlAni J"i f sviit n

VřSinll m dd pr a dMř dokn l

P'ivoln jim rtrlft to lál mtda j
koi sottdrtiil jjl(h v OMo dostá

vsjf titll 0 cl d lany a msjl
inseaoM lil nv llM'f sny is
'iby joi itmil áplftl vyřř 4ny

hlni uVAďk k vrplftlní jl IMt

právy t4tfilhí kiiiř pr4i jtv {itfn# obliti fM UlfiOO hrř
ftfklt iarTltrt4ftT a soudí li i

poíti tohoitt soiva vo v pr4l
jiťh i1tř tni by olim k

ílj Initřk nikťfsk po
tiivsbv Otiikii otlfrn )( l il
t4káH budou In tft' iU)U ďdill

bl poApntj vjf Iflrtl hlř fi

tom fjhfvln vl(ll(l řb přif41-k- t

jjt( b #po'ftitÍ bu U

Parník MHtr ##vřfirímtk4- -

ho !byd(i vjl v ltvrtk r4na

pil vil! líní do pMtu rtyoř
kíltfi v ktniltt (#p IripyoT ra ml
liftu a jtttkof ani pomoří ě(aýcb
vlečných areíkft s líto dotati ss
tismobl maill bti cfttujld po
mocí jínýth parníikS na břfh vy-ii#n- i

býti a tfj rvé k ll i lkl ná-

kladu přololtna bjfla atcbSvno

parolkti tou mírou le sdvojnásob

ným áÍI(m d proida vtažen býti
mohl

fujf # sssn blf

líývalý poslanec v kongresu J
C Šibley ktrýl všeobecné ta

přeni lnuí strany střlbr
náčnická se povslojr vyjádřil
o nynějších stísněných poměrech
následovně: "Nynější klesání cen

ntmfile jíl mnohem déle trvati

nemá li tříJa obchodní právě tak

jko třída pracovní na mizina uve

dena býti Stanovisko jké! jsme
vůči některým s nejdoležitějších
otázek veřejných zaujali jest na-

nejvýše nebezpečným Spfisobovsti

jest jim nespokojenost nepokoj a

bída v nich! právě anarchie nejra
ději kořena svých zapouští a poda
ří li se v obec kdy hydře této v zemi

naší vzniknout! tu peněžní baroni

úplatný tisk a zotročilí politikáři
budou za to zodpovědoými An-

archie nemfiže nikdy zakořeniti se

v šťastných srdcích neb v šťast

ných domovech Nemůže zakoře-

niti se tam kde práci spravedlivé

odměny se dostává a kdež přimě
řené procento výroby domácí sku-

tečně také doma se spotřebuje"
Z úřadovny práce

V souhlase se zákonem posled
ním kongresem přijatým započau
bude počátkem příštího roka úřad-níb- o

s vydáváním bulletinů z vlád
ní úřadovny práce a sice vydávány
budou jednou ta dva měsíce o 100

stránkách a pojednáváoo v nich

bude o poměrech třídy dělnické
zde i v zemích evropských a vftbeo

o všem zájmu dělnických se týka-

jícím Podobné bulletiny vydává
ny jsou vládami anglickou fran-

couzskou ruskou a novozéland
skou

Prý i očaroval

V Dražil Ind dle všeho dosud

ještě věřiti musí v čarodějství As

před dvěma měsíci oženu se tam

totiž COletý J Stapleton s JGletou

slečinkou Johasonovou leč líbán

ky netrvaly dlouho a mladá ženuš

ka as před dvěma týdny mužíčka

opustila a k rodičům se vrátila Co

příčina toho — a jest jí všeobecně

věřeno — udává že prý ji mul
hned ten den po svatbě očaroval

následkem čeho! nyní děsná tělesní
i duševní muka trpí a dokonce nyní
i soud o zakročení požádala tak

aby Stapleton k zahnání kouzla byl

přinucen Svým černokněžnictvím

proměňoval prý jt tou! ta noci v

koně na němí pak "rajtoval" tak

dlouho !oknd unavoa pod ním te
klesla — Jsou obavy že "čaroděj
nictví" toto bude mtti krvavou do

hro neboť bratří "očarované" vy

brožují Stapletonovi smrtí pakli
že působení "kousla" nezruší

1'arall vtoasl

V Cincinnali utonul v pátek rá-

no nádherný poříční parník "Lnng- -

fellow" mezi Cincinnati a New

Orleans plující při čeml pokud to

k mlsllkl is štětinoví k(M ns

Utřlfl pM t4bivl ve Avsrel ae fispo
bodli sfi-t-

f by tvmnšjifml V boillftf l

piná ftibelovl vlsk nbbi po nija
ké nevrilvot! mei! heby swl slpy
Hsblo 14 Ir hádky va s# bavilo

cbfkffm fpŮfbm Nktík hosti

brto i hostinné odšln a mtt nimi

liké UMk a Vsjp'isuk Vaehvib

ee pr jirh odfho Id vrtili riUdo do

b'ttine a ivdsh "N nšmšstl llf
Ml-i- l Tom4Í On tktU" IVl hros

ným dnjmsm tho správy vihrnall
s hosté i b'iínf a knltfil as ve

vs Išlsnos!) dva(l kroků irovne při
sdnbl rtslfill Tom4Í#Oři lr4ka 91

Iři s(řh slf# tm Atfpánova

príMjjirlhi jíl k smrti Zi nakolik

oksmlíků sknil llyl Ikí IoiI přímá
k sr b l tíhové i f kli-- kotem

On lr'k s(4líiři'ovlí jsko vr sha

tmfněftého Fr rik4íka te Arsrt!

NVklrM i Ihmíů roiblhli se it vra-b- m

a tské ej ntc#stě brio dohonili

P Jn Alotirso dovedl j- -J k starono-

ví ptns (Juhlof! ďi Atšp4nova a vy

d4n pak doslavlvšfma # éstnhkémit

i4o líl-n- u Jsou Nein4rkovl Iik4
šk nezapíral jt o m vymtouvsl la

by Oodr4'ka nsbfl tabil kdyby mu

Vejpuslek nebyl půjčil nůl Četnický

t4vodčí bnsd vy Jsi se do Švarce a

tatknul t is Vejpustka který nechtěl

o půjčení nole nio vědět ač v botě

jeko naletěn tkrv4cený kaprsnl nůl

Při ttvsdeném výslrcha na radnici

však Jsa Prule celou t4hadii objss-n- il

Slyšet jak Vejpurek Luk4akovl

povídsl kdyl vycb4tli a hostince:

"Dnes neboj se ani čerta! Kdyl bude

tle půjčím tl tbraů!" Po tomto vý- -

roku se Vejpuslek k tomu přiznal

Uba byli hned dodáni okresnímu

hrozného činu vyšetřováním se na

jUto posttví Nejspíš příčina k

vraždě vězeli bude v hádce mladíků

ve Svsrol

Kdo chce tnítl léky nejlepší af kou-
pí léky Severovy Chraňte ae léků pa
dělaných I

Ozuřiiiieiií
0posortull ct krajan um nfalndujtol léky

Karlotartkou lůl Kritotnimt trotHdtk

chyřeiJnion proti cukrové rooi notrl- -

nui díchviínod a ciouianoe ciná wib

'fw
lky tyto ju )odm dninmi proti rimu- -

matlamu a boleni hlavy Kuhlého kdo rheu- -

mttiHin'm irni rytton uouem z— aciuQ uena

y) mH{dmana r „i- -

telny lék prolWI ízkopr pro mladé lidi ry- -

olilo roitoucl a pro ty lim Jnkonatl práol a

nachýleným USIom KaJ-- l rýmu chřipku

nioformotd mne na ránu ndUninv
rfodyanpmoolkornl 1'rodíi Jodoformovou
mil n„jwu0 í4rovcB („tiuj táonájmsr nholl tak rychle a Uplnt rány jako
můří lAUjaawv mm

jy0t uara mat pro ttrůt tlatú a
rouift --novinka: Jmlln Jlaty protrodok od
lrnujioUárovihflkycipiniky pihyiau prtJ10na utncn vitoe
pnJ
Frof lirejMho ofni mnít Coiwaiiaf

Mk proti chorobám ořnlm alllcl nírouBsnk
wiww u atariich lidi (W sho

' Dra IhUera prdlek pro konl% jiná do--

rnád ivifata chrání proti onemocnftnl vyléíl
nwb ((rMlB yoUni gmlrn djchaviínoiit u koni

Hr--r cmt ikiou tio pint ami by

TuWr
jwaoibiou

aum sí ioibinoo íuoib

Dra Ilellera eitrd bromotd mať Vybj
jim pocinjiui no nruniu luuraiT i (pa--
rlnt doiiu nnir-bOD- ) prohnily (nkrnto)
nálevky tiavni aor m nouioouafrnttn poil- -
kovou povtal pH fnml mofno koni ku lhíl

ni( VII [ 1 a iai O--
na mouii krabioe tiio vikéi2w
Dra Ilellera prdlek na kopytni němoto

Ona ll oo

Dr Ilellera tpeeielnl Uk proti kolist koňů
a hovřiino donytka otiMhuJe 4 léky a ilcoi
lk proti kollo kfocovS lék proti kolice po-vat-alé

fervy lék proll kolice vAlmvé a lék

proti kollo povtal aácpou nrno
Cena Mnoho léku II vloob ítyt lekl 13

i lha Ilellera Uk prou nemocem praial —

d„ud nmieoiii ona 1100
'

Dra HtUera Uk proti nemoeem otel —

n UMira Uk proti nemocem prf vs

Oinamnvaal léky Jou po vftllnl iallNtl

Rstf&L
-

lu té I 1 ni lék
Výlohy dopravní lobyÍKjné a— ki muil wfl
uhrxlit kiuuiy Mm penixa aaallejta ku produ
nb C O P a pfipolU) k dopiu to anámku na
oipovď Jndnatelé a a Wkr ot- -

oranm mne iiiiiuiirm tui provmi itft mn
kohokoliv jiného Itopitt o biiMi podrob- -

T pnarajsDr "ELLEIl
390 W 18thSt

40tf) CHICAGO 1LL

♦ státu fialám í (iJ v n 1 mrif
ttf klfrt '4U ílíf a i4kny
JUfíil pravdl't pravé eety
Sfálína Jt iŮtivjl h#i imny
MVldof U O lii'f¥ll Jsi
)il vísnWnf mi býti pfélnajl —

řpifcftitl pfjtl svobo Inma obcho-

de skryté ta r'4'iřtiinf frt k í

tál#m a připutované hkoťm a

ovládá veíkcřý 4Š ob-tli'- I

i upouští ktMým rokem
kioUlrb ftheipsčníjifeh kořenů"

stšl aU Ktare

Uan#r4lní tkl konsal v Petro-

hradě Jan Karel podal poč4tkem
týdn? státnímu odboru našemu

správu o konvenci ruských rnlyná-f- d

k lerAl koncern ledna v Petro-

hradě pod dozorem vlály ruské od-

bývána byla Ve sjezd a tomto ro-

kováno hlavně o tom Jakých kroků

bylo by dlolno očlniti kb vývot
mouky ruské značnější rolrou rot-i(ř-

byl VU!ott prý byla slíbeno
! těm kdol toooka do zámoř-

ských a zahraničních trhů vyvážet!
budou pro celou řtda let bude
bs dopravci iniinS loíiena mimo
řebol povolena bodo ctíúročitelna

pfijčka a pokladny mitot viem
tím kdo! ly k vfvona poiuoitel-DÍ-b- o

kapitUa netnřli

Sekretif orby obdržel úfadot

tpravu ohledné poptávky po ame-

rických koních ve Velké Britanii
Ze iprfcvy té jest patrno le e do

Anglie do váit ročně 15000 koní

jež v dobách minulých vřtiinoa
se seml evropských V le-

tech 1892 a 1893 posláno do An-

glie rooně ai 1000 amerických va-

lachů a počet ten v roka 1894

vsroetl oa 3533 v úhrnné ceně

$582000 žili prfiměrem 1136 kua

Před dvěma lety naSe saylka kli-

sen do Anglie by la roó eto kosfl ale
loňského roka dostoupla na 1200

kasa v ceně $235000 Kanada po
slala v loni více než 5000 koní do

Anglie NaSi konsalové v té zemi

jsou přesvědčeni že by vývos ame-

rických koní značně mohl uloup-
nout kdyby naSi pěstitelé hleděli
hověti anglickým požadavkům a

potřebám
Má l))t odvolán

Z Madridu došla ve středu k ve-če- ru

překvapující zpráva 2e ku-

bánský generální guvernér požádal
za odvolání generálního konsnla
našeho v Havan a že minister-

stvem španělským usneseno na od-

volání tomto státi — Příčiny jel
k žádosti této vedly dosud našemu
odboru státníma oznámeny nebyly

'orf Mesiáš

Z Takomy Wanh oznámeno ve

středa že v údolí Hqaazin skonče-

na byla konečně schůzka Shaker a

ostatních indiánských kmenu ze zá

padního Washingtonu jel svolána
byla aby rudoši příležitosti dostali
nového mesiáše indiánského John
Slocuma vyslechnout! Tý! tvrdil
že ji! jedenkráte zemřel a hrobu
vstal na nebesa vstoupil a nyní
opětně na sem za účelem spásy
yeškerýcb rudocha vyslán jest a

jsou obavy že učení jeho snadno k

vypuknutí nových výtržností indi

ánskýcb vésti může

Začll stávkovat

Jak minule jíme oznámili odbý-

vány mezi zástupci horníka oblasti

pennsylvanské a majiteli dolft po-

rady cbledně opravení výšky mzdy

pro rok letošní a je'iko! dorozumě-

ní docíleno býti nemohlo nařízena

á

4dné rány smrtelné kdežto u

Krstochvíla konstatoval smrt V

úterý byl sebevrah na humpoleckém
hřoitově pohřben

Na čekdnL-- Matěj Langmzjer'

52letý dělník z Kunratic ubíral se v

podvečer dne 27 ledna ze Žižkova

přes Kostely domů V Koatelfch

vzpoměl si že by mohl navštívil

švakra Porta Přátelé nějakou ho-

dinku pospolu se bavili když tu le a

ovídání vytrhl štěkot psa Port ra--

(lll LaDgrnajtTOVI aby vzal brokoV- -

nioi a podíval se jestli venku nejsou

zloději Langmjer puškou stále

k výstřelu připravenou vypravil se
i- - i i i

ze supnara jeiem v pou iieuHieno

stavení pozorně je obcházel a najed- - j

nOU Vystřelil "Aby se ten zloděj '

jestli tam nějaký byl zalekl a Utekl

pravil dobrácky u soudu Zloděj mezi
za 10 ala ěplnllrjeieiem neoyi ziery

tO pátrání po zloději líčil Zcela jinak-

Langmajer s puškou na rameně vlezl

ao jeane kupky paa se uprene ilftal

k lesu a pojednou tím směrem také

vystřelil Vše nasvědčovalo tomu

Ie neblídá jetel před zloději nýbrí
le čeká na zvěř Chtěl si zapytlačit
Čntnflr aoliral

jej
i s pusaou a ing

majer ponnan prea oaresni soua na

Ury Vinohradech k zodpovědnosti
pro pokus krádeže a nedovolené no--

šení zbrsně Byl odsouzen do vězení

na dva dny s postem
pt

T(J VlecKO Z laiku — Ze Věrnost V
—

lásce i při neočekávaném štěstí ještě

nevyhynuladokáza) tyto dny chudá

tovární dělnice v České Vsi u Ja
blonnébo která před krátkým časem

vyhrála hlavní výhra státního losa v

obnosu 00000 Nenadále nabyté
bobstství neučinilo rozumné děvče

pyšným Tto dny podala ruku svou

cbudéma maži kterému ji! dříve se

byla Zaslíbila V den Svatebního

veselí podllih místní chudé v České

Vsi penězi a té! svých chudých pří

ournycn nyia pajituiva

Yrolda — V áterý dne 12 února

vezli si tkalci se Švarce na Moravě

aiiv__t!j- - a
di sanaacn prtu:i uoma on lániors

JJyloaepůl sedmé hodiny večerní

kdy! dojeli do Štěpánova a zastavili
se v hostinci p Fr Čehula Mezi

příchozími byl také Fr Lukášek
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