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val on a do vmink tak vlil a
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ilosUn všecko vťeko co mu pa-
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YvUhni rtrh v ČfMch mtlM
Situace J inámá Začne ao V)ilani
obecními v Prae a lo v listopadu
k ialto volby do ančmu království
čeakého budou se konati aŽ v pro
Inci O roiholnítn vltřzném po-

stupu oppoice nelze pochybovali
Jsdná se jen o to aby Hlaročeíi do

jtdimht truiifll a porrehu poliiické-h- o

Taková rozhodná odpovřď bu-d- e

znlti nové vládé jako stálé: Me-

mento mori 1 Jsouďi Čechové vy
školení politikové odpovédí tak Si-

tuace nové vlády dnes námi osvětle-

ná atane se odpovědi to a povážlivou
a donutí ji k obratu ne-- li úplnému
tož apon částečnému V tom při
padň pak octli by ae Čechové ve

stadiu plného postupu k nskatečnénl

svých cíla Hadeni za rozhodné a

nepodajné politiky české by i se svou

železnou povčstl stal se stupnčm ke

konečnému vyrovnáni a Čechy
Huch v Čechách a tajná činnost

jest proto všude značná Všecky

strany usilovné agitují jezdí se

suhuze konají veřejné i dQvérné vš

dospívá k cínu Gftue český dej
zdaru zdatné sebevédoraé důstojné
opposici

Národopisná výstava bude pr
dloužena o den i o dva Sune se lak

pro navštévu aiciknižite Karla Lud

víka který pro churavost byl nucen

prohlídku svou poodložiti — Tah

výitavul loterie odložen na prosinec
Do 10 října márre 1800000 návšté

vniku Velké naděje na stotisícový
den a na den velké Prahy trochu

zklamaly Nedosáhlo s stotníce
Zavinila to i malá agitace výboru ca
níž jste i vy naříkali Nechá se vňe

na poslední den udélá se provoláni
v novinách svolá se schůze několika

hodnostářů kteří o agitačnlm umíní

nemají ani zdáni a tím je véo vyří-

zena

Přes to přece se dny slavnostní na

výstavé zdařily Ale naděje na dva

milliony klesly

Drobotiny — Sjezd ochotnický v

Praze skvč'e se zdařil Jádro jeho

představení v Národním divadle vy-

padlo tak dokonale Že kritika jedno-

myslně přenesla soud že stčžl bledá

kde je hranice mezi uméuím ochot

nika a umíním herce a povolání

Gratulujeme

Ochotnici divadelní v Čechách dle

svého sjezdu hlásali budou české

alovo Žívým obrazem oživené nyní
především v pončmciléra území

Pravé to pasobUté
Po deštích minulého týdne zasvi-

tlo nám sluníčko - ale už zase prii
Podzim se hlásí — Příště více

Pozdrav ! —au—

1 Mason City la se sděluje Ze

postaven tam byl před soud Jan
Vácha jsa obviuén že v St Anagtr
minulé jaro zavraždil F Uurma--ť ra
Mrtvola téhož nalezena byla ve Vá-

chové sedlářské dílné kdel Vácha
tárovt-- nalezen opilým až do nímo

ty Mélo se ta Io že si olu popíjeli
a konečné se pohádali a ve slávu
tom že Vácha Durmastera zavraždil
Porota uznala obžalovaného nevin

jito tMecnny jelikož to jent íítkiaiiil

(fmfn
unSiťlí ovotoj jichž udraní
pro wbe alo i pro ty jenl po
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V Mileřa V aUf tu! l Jest

iv'fiiřln NApř

ta a tnntS atařroi (Hi tnlky poau l

lijftjíoif ji hí ve sl ití té přij oml- -

n4 jon J Zifti V Iink V KM

břitíl líromá Ik vé Vi!4tn Teple ř

i JařieM k J phef V Iíram a

jiní Mezi první os 1iiky v Milwau

kee fKííláfi jl til ptn Karel Jon44
a Nápritkeoi vai aU nnl př4vným
neboť piti J niái přijel di Ameriky
al leprve v ř l"B1 a nu Jil se

ihiiu l v M:in Wi k lelto Nápr
tek (mi lil ae v Milwťiket počátkem
let pilftý!i % vrlit ] vlasti

rol H7
t Fraiitiéck Oii Iři'-- slavný vir

ťios odj-- 31 řljij a limb(irkýra
parcíkeii Columbia do Nw Yorku

kde au čfkti as H lintopadu načet

započne hned se zkouAkamí v rftz-uý- ch

hudebních organisatl th

i Právitické zkoušky složil v

Chicsgu J C Píšj

V Chicagu ohlásila v sobotu

úpadek firma zlatnická Kašjmr &

lijme Jmčnl jejf udává au na

1180000 a dluhy na 1100000 Vě-

řitelé jdou velkoobchodnici s klenoty
a vyrabitelé v tom oboru na východé

% Terezie Pokorná hosiodyně u

jistého obuvníka v New Yorku byla

by se stala jak udává obětí suro-

vosti dvouj nfmeckýcb doutníkářů

Tito při návštévč v bytu jejím
''iertovali" s ul a když se bránila

nacpali prý ji do úst pařížské celeni

Jed byl ji v nemocnici ze žaludku

vy pum pován

j Z e Tex oznamuje se

'SvobodČ" že tamní rodák lsletý
Jo--- f Pinter při čilínl pilek v či-stí-

rné

bvlriy iiáhoďu pořezán do

ruky následkem čohoŽ vykrvíícel

mi Mladý kniian Usiř z NYorku
sloužil v náiuořském vojsku na lodi
MachiaH V tčehto dm-c- h doatal
otec jeho od sekrcúře Spoj Státu

následujM dopis: U S S Miichias
3 třída Šanphaj Čna 5 záři 1895

P Fr Jteifovi v New Yorku Ct
pane: — Jest mou smutnou povin-
nosti oznámili Vám siuiť Vašeho

syiiH desátníka v númohil iluřbd
Spoj Státu na této lodi v noci dne
1 záři v téchto místech Utonul při
pokune dostali se na břeh bez dovo-

leni atd

% V Chicagu skončili minulý
týden dva Češi samovraždou Prvým
byl Jan Pavel stařičký osadník

bytem na 19 ul v č 021 Usmrtil
se ranou z revolveru a k zoufalství
dohnala jej ztráta ditek jakož i man-

želky Druhým nešťastníkem byl
Václav Zaiadil 4 0!etý hostinský t č
1000—13 ul Pohádal se se Ženou
a nevěda co činí chopil se za nále-

vnou ležícího revolveru a vehnal si
kuli do hlavy Zemřel po dlouhém

trápeni a nepředloženého svého činu
litoval Pavel narodil v Králové
Hradecku a Zasadil v liudčjovicku
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loiijhkpU K V ih 10

ktt r inu V)tudf Hi'K'ř
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!Jiitíl vnotil ad ťi I frn

práv a d ftlift% f 4h{f itř um #

v Mil!ltn v NVw Yořkti

I7tii jlitikf ivotfii byl
Um okfiřifm itupcom olrinon (- -

mokřtiťki Klyl z!oln byh
!řirl ká li útl4rl
fotitho pr4v i ífiii #t n ovi--

Van Wyck i% líciifm Jf JI řty rl

(m a roku iwfti ivo!n byl lrnoi
tou za poUiir Ji koiiřrti '# vy

puknuti války a po končení dloubl
ho i"l Aut koiffii v roce lř)l
bril Van Wyck dobrovolníky do

5J pluku New Yorského JemuJ po
tavil no v íelo a netrval v poli al do
konce války kdy č'tii?f propuRtln
bil donáhnuf mei Um hodoonti

briádniho jineráU dobrovolnIkQ

I'o válen zvolen byl v letech 186(S a

opřt zae do kongresu a pak
r 1874 usadil ae v Nebrare zakou

piv tu znační pozemku bllle Ne

braka City
Mul takové minuloHti otSem ne

zftxtal zde nečinným v politice a již
v roce následujícím 1895 zvolen by
do útavodnruého aněmti který no

Htavil naMi nynéjAi nutní ústavu

TentýZ rok zvolen byl do acnátu a

pak po dvakráte zvolen byl znovu

kdeZ byl vidy vfttlcern vScch nnab

Sflícfch k obmezení monopolu
roce 1888 byl zaae volební západ o

jeho znovuzvolenf a když ťkončín
inMo ne za jisto že zvolena byla do

Ntálního Micinu vftřina rálupcfi
jemu příznivých Víak mezi třmi

e též nékteřf zrádcové

jaLo ku příkladu nynéjíí kominar

obecných pozemku a budov UiiHnell

kteří v rozhodné chvíli jej zradili a

a opuntili tak že nedocílil znovuzvo- -

lenl

v pozueiHicn leiecn přípojů e

Van Wyck ku atrané pojulÍHtickó a

v roce 1B90 byl tou stranou nnvríen
v prvním dÍHlriktu do kongreau
víak dopuatil ae chyby že nominaci

tehdy odmítnul O dvé leta pozdéji
navrhla jej táž Btrana za guvernéra

proti rovnřž chv:lnó povřati požívtt- -

jícímu Lorenio Crounaovi a tu Van

Wyck opřt podlehnul O rok pozdéji

poHtižen byl mrtvici cestou z firmy
avé do Nebraaka City a po mnoho

dn (i zinanil mezi životem a smrtí
Pozdravil ae vňak přece ale nemohl
více bráti tak živého a čilého účs

ctenatvl na záležitostech obecných

jako dříve Od svého pozdraveni se
zdržoval vřtíinou ve Washingtoné a

rodinou avou pozfistávajlcl i man
želky a Jedné dcery kteréž byh
ovíem při nřm v pohledních Jeho
chvílích
Kéž přiklad jeho najde hojné ná

sledovníka

I Clevelandská "Volnoat" pově
dť la ondy chicagským liatflm českým
které kazí vetrnics všecko čtenářstvo
krvaty" bejhotaiho zrna trochu

právu v i isii : ~ vizme romany
caopuí chiosgkých a cleveland

rrwu lomu prinasi jira--
ot "- - epopeje

-- rroii
M r"o mistrov

aayen nci maqarake
ho romanopiřce "Zlatý muž" Nestojí

Jo rozdíly vlastné protivy a nima

vynuceno povaecnno naicoay za

uvaleni: Cl Jerl ceeké Chicago již
Uk avrhlo ! aneae eouae krvinaV

V 1'raí Ví října i%

Nnl toho rnoltA ( popm
ftOVtifl slofin iysýrh tt%
řek J"ít Mpřit polítiki J

M líi-Jm-l nijvili tik lij-m- s t
I4 l4ftk4 1 d#n ka knl Ve VI lni
I v PrM víme latím at-- jn tutii
k'if tf
AV fl ltfi íi-ti- i Hmotný to

pníátsk ale liřiá rjka wtla
hnad v prvfiMi křoolřih svýih

na lutipaCc na til Ufko hMk
řovnováhti Ziíala vli liřil t do
U k ly opjwil ataiU ae v f ak4m

vládnoucí alranofi Hodlala

vydali hal# proll ntírfí lAm eo

atran přý výalMnf ale povol
bái h oborníoh ve Vidní k le atill

smítí dobyli dvou listin mand4td
ftt4hU v ř vl4lt tyklla Nyní
výttřa ďl strany nuvldí neslyíl a

rádi Jsiié potvrdí fi4Mník térkto
výstfedníkA dra Itiegra ta hlava
mata rakonaklho M lavici mela
nevá vláda Itadtniho rovnal urřití
z4myly Nevyjadnáiala a ní síj
veřejní ale počítala n ni Ie5
latoalný úpadek levice která itrácl
mandát za mandátem v

v Celovci a UeraUu mate vý-

počty Iladeniho Proto týž odložil
veíkeré důležité kroky na dobu po-zdřj-

íf

zvlá4ti na dobu prvních
schnzl říiké rady

Ůihkd rult svolána Je ku 22

říjnu Ale pořádek jjl je tak hu

bený až béda Chudost vysvětluje
s tím že nova vláda představí se

nejprve vyloží program a vyslech-
ne hlasy stran

Železní ruka ale je napřažená
Pro případ totiž že by vláda nara-

zila ve svém programovém vlada-

řeni na odpor jsou již nyní vyzvá-
ni veSkeřl okresal hejtmani v celé
řlsi aby připravili vše k novým
říšským volbám J tedy líadeni
odhodlán při prvním nezdaru roz

pustit říšskou radu No ale ten
krok ta rána železné ruky byla by
v Čechách velevltána Odbyli by-

chom obojí volby jedním vrzem

Vlddní ětratta pená doposud Jhou

pouze Poláci Jest jasno proč
Nčmecká levice by ráda vklouzla do

vládní většiny ale neví jak Jev

úzkých Voličové hrozí jf aby
vil-be- c

jako Staročeši odstoupila h té

politické činnosti kdežto jeil

předáci sami to hrabata a hof-rál- i

tuhnou ji pod naŽ lir Hadeni

ho kde — levice dodélá jako v Če-

chách Staročeši

Jlitorickd Šlechtu tak zvaná a ta-

ké česká jmenovaná jedná pr&vé o

nový "historický čin" Chco sc spo

jit se šlechtou ntweckou a tím poj i

stit nové vládč na říšské radě včtši-n- u

byť nepatrnou Ale vyjednávání

je tvrdé Česlí kavalíři muailt by

dáti německým pak i na sném krá

lovství českého aspoň 22 mandáty
ze svých a sloučením tím přetrhli by

poslední strunu která je k Čechům

vázala My soudíme že kompro-
mis padne Ale splni-l- i ao bude

nám lhostejno Naši čtenáři jsou o

tak zvané české Ilecbté dobře námi

zpravení a védí že Čechové české

šlechty nemají Ta tak zvaná šle

chta oaso vždy buntovala se s Nčm

ci proti národu českému (vit punk
tace státní právo Hus atd) a vezmo-l- i

si teď na ten bunt patent svým

kompromUsem tim nám neublíží

Naopak: potom Staročeši opuštčni
od svýcb šlechtických spojenců mul
vrátiti s upřímné k národu a my

bychom docílili aloučení obou če

ských stran Tož páni kavalíři

buntujte se 1 —

UUihU jablíčka vtdor blížíc! se

zim u nái jsou teď v plném kvetu

Dokazuji nejlépe jak llideni nemá

Žádné jiatoty nikde a jak pracní bo

de ahánřti svou vítiinu Mual počí
tali i na nenáviděné Mladočechy

neboť alyšme jaké pozlátko hátl jim
klín: dle některých listu němec

&n prijui maji ni vrciw prcjeiiiB

jintli ta to zanlouíímo iroriú-le'lov- á

Y jftna N N a jeho nouvřrců bmliř

trplrae j v tom vódomf io trpíme
:řro vřo Slechetuou a HpriVfllivoii

Jjporouífiue panu N N k bodlivé- -
kntx přeSffiiI n&hl'dy Dp Hundune v

iíomto čm!o

Van Wjcka mú vice

4 Minulý ctvrlí-- k odpolndne koncil

ivot v6j bývalý Henalor aNebraly
II Van Wyck jjnlťn % ncjin4

íiwfi-t- i _a n it' ÍkIi'1i filiriinft
1

"t4ta Nebraky Smrt jbo nebyla
rivfi neočekávána neboť jil přťl

Jokem byl ranřn mrtvicí a bylo
'émo vSeobecnř Ze dnv lebo oro-
íi
fpčSnOHti a u2i(r£noKti jii minulj a

íe dny iivota Jeho jHou Hcřteny
LVak pheH to vín Zeleno bude cmrti

tiio v krutť:h nojSirních Iylc on

'iiiuZem nejen povř-Ht- i luUtní nýbrl
1'fhlanu národního llyl muhrn pu-íííh- o

a neoblomného přcHvřdóení

'uinýiu přímým a beiohledným a co

ikový ovíem tíwkati hí mutil jak

Jpřitel nadřených a horlivých tak i

nepřátel neústupných a zarputilých
Jméno jeho zaznamenáno bude v dé

Jinách Nebrattky í v dějinách národa

co jméno horlivého zantance

T4t lida a odpflrce veíkeró křivdy

rpravooti On po kolikráte povo-Jy- l

J do auřmu utátního a tu vidy
horliví a vytrvale zájmy li lu

f anahám a íihiii monopuiQ
mánii Jtui ihfw wcawill IVU ir

al(tft niruau i"
v témž amfru pflobil "

Tajnosti čertovy rokle

ydatnž i v senátu Spojích Slútft Vesna' Slepou tpřvačku "Čmn-fta- to
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