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žurnalistika anglická a není jediného
listu kn-- r by byl ulovy nanejvýS

OHlrýnn nepoukůial k bankrotu Ko

ilofii Eirovtíí vyzývalo k dokladné
mu putreotiní p&vodu aby tat e

tak výtražnýuj příkladem víero jel
by poidřji v jeho Slépřjích kráčeti
hodlali Antipatie jent tím proti
Kozlovi ve veřejnoHti anijlickó vibu- -
zena a nedovedlo-l- i daleko menAí

provinční eachránili bratry Meadow

crořty před vřřenlm co mohlo by

tedy zachránili před vřzením Kozla?

Litujeme jej upřímní a litujeme
zvláště jeho rodiny kteríí nezavinčně

trpétl musí a ním daleka Jet náa ale

BkoduliboHt jakouž nčkteřf lidé nad

osudem Kozlovým jeví a do veřejností

ji zatahují Zde není nám co íiniti

podvolem zamýšleným a připravo-

vaným nýbrž pouze 8 lehkomyBliioatí

lídflkou a ra tu Kozel ani odpyká hoř

ce Vřřitelé padld banky svolávají
schůze a v nich radí se o krocích jež
by podniknout! rnfll aHpoll čáiftečnfi
k záchraně svého majetku v bance
uloženého pfáll bychom si ze srdce

aby kroky tyto vedly k zdárnému cíli
mnoho nadt-j-í vsak k tomu nechová
me Smutná dlouhá zkušenost náa
IKiučuje že lví podíl z kažilá konkur
sní podsety (Miresli vždy advokáti a
na věřitele zbyly jen drobty Věřitelé

hodlají v čelo konkursní podstaty po--u

Uviti známého bývalého notáře pana
Nováka a my můžeme jim k této vol-b- é

jen gratulovat! jest ale ctázKa tu
jiná zdali píáuí věřitelů dojde svého

splnění

(Jeorgo Witt konlraktující lední-ck- ý

minír zažaloval 6bod Uerald na

$50000 odškodnění poněvadž týž

přinenl zprávu že Witt platí denně o
50 centů méně nežli jest uniová
mzda

Vlecbpcná stávka řeranlnikft za

měntnaných v tiskárně W H Conkey
Co hrozí vypuknout! poněvaft do-tč- ná

spoleénoat nechce caměntná-va- ti

uniové dlnfky při strojích a

platiti uniové mzdy Výbor Spoje
ných tiskařských řemenel má v té
věci a firmou vyjednávali
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V Chicagu přeifto li června
4Uié ské dévtátko Mario Krl
čová vozem pouličního jcdnďo
prodavače jahod Kdyl tento uvi
dél co učinil nechal vůl stáli a
sám na útěk s dal V čase tom

ubíraly se děti právě tu Skoiy a ty
použity přfležiloiiti té k rozebrání
celé zásoby tak že když policinta
se dostavil již jen pouze prázdný
vůz na stanici dopraviti mohl

j V Lower Allegheny Pa spá
chal 30 května samovnždti

GOletý krajan Josef Myíka a
to k vůii tomu an mu dne toho při
domácí hádce as o 30 roků mladší
ženuikou notný pojfček vyťat byl
Stařec přivázal si k tělu kámen vá-

žící téměř 125 lilu-- r a pak do řeky
Ohio skočil Nás'edkem toho
držena byla mrtvola hezkých
pár dnů pod vodou a teprve když
notně nabubřela napovrch vypla-
vala

V jiátek minulého týdne roz-

hodnut konečně v New Yorku osud

krajana Václava Iluly kterýž na
obžalobu z vraždy již více jak půl
roku e vyšetřovací vazbě se nalé-

zal Hulá bydlel v domě jednom
na východní třetí ulici maje za

sousedku Kateřinu Melounovou a
tu jednoho dne přišla paní tato do
bvtu jeho domlouvati mu by vý
tržnost netropil Hula jsa poně-
kud v ráži vystrčil paničku ze
dveří při čemž tato nešCantnou ná
hodou padla přes škopek přede
dveřmi stojící při čemž jsouo v

nejvySSfm stavu těhotenství tak
těžce se poranila že smrt záhy na
to následovala Soudce dovolil
Ilubvi aby uznal se vinným vra
žednébo útoku třetího stupně a ulo
žil mu trest 30 dnů vězení

Samovraždu zastřelením spá
chal 9 června 17letý Josef Kronlík
a sice zastřelil se na prázduém po-

zemku na Western Ave a 1£ ulici
v Chicagu Čím k sebevraždě do-

hnán byl není známo ač tvrdí se 1

některé strany e učinil tak ná
sledkem nedostatku zaměstnání —

Téhož dne spáchala samovraždu
otrávením krajanka Josetína Fen-dlov- á

a vzdor tomu že sebevražed-

ný pokus její záhy spozorován a

lékařská pomoo jf přivolám nebylo
vše již nio plátno a nešťastná žina
za hrozných bolestí skonala Ani
tu příčina samovraždy známa není

wi O pravém českém "Kubánci"
přinesla Svornost minulého týdne
zprávu t Galveston Texas a sice

je to Louis Penesh kterýž jest
prý jenerálnfm jednatelem povstal-
ců pro stát Texas lieneš býval
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n kofitriVí íi:S f vtrf( h a moť
níi h #n)í politi vlkré dílní
H ÚihU oÍith v unií tvrdl
l pr4 jeho potkáfá m i Ur

njm vý#Udkm V Cbicaii stává
ilná oni těchto dAlníkOv a jrt
ipotřibf aby i iutnl m říji
It přlkladtm Chicaga Nrj lllvs
na řad přijít! mají Cindrinati Hl

!oií Milwok a Xt Vtt't

V Iy 11 n Si postavily m dini
cké organiace svojí vlaotnl krásou
buovu m fiOtíaíu dollarů a chicaxké
dělnická dko uvalují o té mySlén
ce zdali by I t le nebyla k provedení
Není o tom pohynnoti že podobná
budova jťt pro délnickÓ organisace
nanejtý potřebnou a že při čilí

agitaci dal by nu kapitál ke zbudo
vání jejímu velmi snadno sehnati

Spotřeba íarmerských strojů se na

severozápadě tento rok zdvojnásobi
la Ceny jsou o U0 prooeut niíil
nežli v roce a obchodní poměry
na severozápadě jnou prý lepil nežli

po ponlední tři leta

Stávkující 8tpaulsti a Miunea

polinHtí tiskaři vyslali do Chicaga

zátupce by zdejíí unie nedovolily
clenftm svým ucházeli se o práci v

dotyčných městech Přodieda Tim
bii 11 slíbtl že Žádný člen unie ne

opustí Chicago a že zdejší unie učiní
také co v její moci by zdržela ne- -

uniově titkařo od cesty do obou měst

Zatím vtUk se tvrdí že 25 neuuiových
tiskařů odebr&Io se do St 1'aulu aby

zaujali zde místa stávkářů

ftemedlnická a dělnická rada v

úterý vyslovila se pro odbývání spo- -

lecnó dělnické parády v dělnický
svátek a jmenovala zároveň tři členy
na výbor jenž dohodnouti so tná ve

věci té s ostatními dělnickými orga- -

nisacemi

V řadách demokratův nalézají se
chladně uvažující mužové jež při
znávají že demokratická strana 1

kdyby byla spojena nemá žádné vv- -
hlídky na vitězMtví rozdvoiena vsak
že buďe poražena na celé čáře

Poslední schůze'méstské rady mě
la následující výsledek:
Potvrzeno mayorovo veto tíkající

se zápovědi prodeje lihovin spoločno
sli Ferrisova kola

Posláno pozvání Grand Army aby
Chicago tvolila v roku 1807 za sídlo
svého národního sjezdu
Ordinance aldermana Knudsona

aby úřad komisaře veřejných prací
tyl odstraněn a na mfito něho svole-
no ředitelstvo veřejných prácí odká
zána právnímu výboru

Přijata ordinance nařizujíc! zrfze
ní záchranných řebřlků pro případ
ohně ta vsneb budovách čtyř aneb
více poschoďových

Souchotiny provázeny bývají oby
čejně prudkým kailera jednoduchý-
mi amk blahodárnými ninky Dr
Augusta Koeniga Hamburského

Erinibo
thé jest kaáel zmírněn a
zdravý stánek zabezpečen
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imtiofikou avík stiří vy-

plivají nám o Í4ii a JoJI dialki !

jii hl v ik nm (k vinnnho
pixlkla-b- i jko boj k'Uokfrh arn-ion-

si lo vlk v sfřsdovAka mi
íma my Ul pot htabttl sn hrdinka-

mi iVniml to tlunitů jil Lojovali

po boku svý h mulit 1 vín vo

bodu v4 vlMti

Víbmuji H v rá4 liy l dovs-d- ou

lfjovti a umírali zbrihí v

ruca obdiv la iVna jfl v váhř ni

dbajíc řfhiipcl s vseidi stran jí
hrozícího přináší Irpfcftn útMm a

(Himoc
tfibu-li- v iás mimi rirakona

Ion úctu Takovou Ihiou xthlbili
m mohou AmvriúanA a jméno )j
ifttane s historií poslfdnl obfanské

války spojriio
Zenou lou jest paní Arabella Ma- -

comU-- r Ueynolds jž za neskonalé

záduhy své jmenována majorem

armády Spojených Států Životopis
nadšené obětavé a ušlechtilé 'této

žny jest zajímavým Spatřivši
světlo světa v Shellburne FsII

Mass v r 1813 odebrala se do

Iowy se svými rodiči 14 let jsouc
stará Tehdy nyní úrodná

byla skoro pustinou a tak rodiče

dceru avoji poslali na východ na

vychování a když vrátila se zpět tu

věnovala se učitelskému povolání
V roce leeo provdala se za Key

noldsp a nímž odstěhovala se do

Peoria V té době již poesly Iřenice

mezi Jihem a Severem a když mladí

manžrdé oslavovali právo výroční
den svého sňatku tu rozlétla su zvést
o palbé na tvrz Sumter

Reynolds muž ohnivý chápaje

povinnost jakouž vlast od něj žá

dala přihlásil se okamžitě do řad

bojovníkův unie a za nedlouho stál

proti nepříteli Mladá jeho choť

vsak nemohla snésti opusténoxt

svoji a v srpnu vydala se za chotftm

svým jenž právé nalézal se v Birds

Point Mo Ačkoliv žena tato byla
sotva devatenáct let stará a zvyklá

pohodlnému životu tu v sebezapření
svém snášela vojanský osud se svým
manželem a radostí a nadřením Ča

sto kus chleba a trošku vody z poto
ka byly její hostinou a když bylo
třeba pochodem ubírali se 30 - 40

mil tu bez reptání Sla jak vojanský
rozkaz zněl

Když bitva zuřila a vojíni s ná

řkem klesali k zemí se zmrzačenými
údy barvíce krví svou zem tu file

chetná žena ta jako anděl přinášela
raněným a umírajícím útěchu a po-

moc pokud slabé síly její stačily
"Sta vojáků nedovede nikdy zapome

nout! tu statečnost a dobročinnost!

již paní Iteynoldsová jevfH psal ge-- '

nerál Uawlina illinoisskému guver_'
nóru Yatesovi "Neznám jiné ženy!
která by dovedla pomoci lépe raně- -

j

nému vojínu nežii tato hrdinná že-

na která odrostU sotva dětským ea i

!

tflm"
t

V bitvě a Frederickstown jež
zvláště byla zuřivou a krvavou ko--'

nala pravé divy obětavosti a ílechet-- '
Hosti a ani zpráva o smrti drahého

jejího muže jež donesla so jí k

uchu nedovedla zdrželi ji od

předsevzaté povinnosti Poadéji to

njlřívs bud prý nakolik ěsLýťh
bl-nV-

k s Uk4rn(ů litino

V Miinpfdi Miřiw spáchal
dís li n fbvřildii imřeli
ím řký farrnir J s Mika n

llií Jil ďild ď fry
svA paní

T Kotlíkové v řls UJ it ave
í K hvraMAbydlb - - dohnán

byl i4 ItiMiěívontí sp(ilifiiot úmr-

tím mtnírlky
V Clsvelandd vyznamenán byl

niřrou nimaloii fenký architekt
p V Ib i nelnif Jím vy pra- -

uoiané plány návrhy a rozpočty
111 ttiavobránu ia Publiu S'iiura

utniny komisí kteráž na starosti
má pořádáni oslavy stoleté výroční- -

ce zabílení města za nejzdařileji!
a on k pontavenl léíeeplno mo

cnin

4
V pondělí min týdne spáchal

v New Yorku samovraždu zastřele-

ním krajtn Fr Iublina a sice uči
nil tak prý z nešťastné lásky

Samovraždu zastřelením spá
chal v Chicairu 11 června
55'i-t- krajan J Pomisal Prý
poslední dobou byl bez práce což

účinkovalo na mysl jeho tak že

z&dumčivým se stil a konečně sa-

movraždu spáchal
Sedlář Karel Bouček spáchal

v Chicagu samovraždu podřezáním
krku II června Uyl v práci v

Hlnč kdež mimo něho ještě šest
dělníků zaměstnáno bylo a pojed
nou v okamžiku kdy nikdo si ho
nevšímal sekl se nožem do krku
takovou silou žo téměř okamžitě
mrtev k zemi se skácel Soudí se
že sebevríždu spáchal následkem
záduiočivosti spůsobmé ztrátou
manželky kteráž mu čtyry nedo

spalé dílky zanechala

— V sobotním zaMedán! okresních
komixafň oznámeno bvlo právníkem
W I) lieckettetn kti-rý- z rjednán

bylokreem v případě známých lotů
z rhudohiiiiké firmy že známé

rozhodnuti Hindu uejvyšálho jimž
okresnf komisHiřt k vyplacení rozsudků

donuieni mní dimud rozhodnutím

konečným a proto ž by komisaři

losuil rádných kroků vzhledtrn k

odhlasování dluhopisů na vyplacení
romiiilkň ilolýňný-- činili nemoli
Vi-išin- rozsudků těch neni prý tak

jiko lik 11 i c platnou a okren neinud
na ně dúti ani jedinkého centu a to

prý následkem toho poněvadž zikon
111tá Ihaia kteréž splacení požadavků
onech požadováuo býtí 1110I1I dávno

prý již uplynuli Sli) cul toto o 1 ká

záno týlmru ti lanču-m- h návlmlni-m- u

nkn-Niiím- u k v j tak aby
se vj Aeiřilozd ili nkuli-čii-ě stanov ko

0110 Hpiávné jmt V témže zasedání

poduna byla Kilíno-- l poli omlrčímu

sou lei S A Mi Cronbymu pro zro
nevěřeni s povinoniem úředním

Pan soudce idtviňo-á- totiž jet že

Mkob-ktova- l a poneilul si peníze
k jimž dle zúk'imt oprávněn nebyl

— Stavební inspektor 11 třídil žení

as 20 baráků v obchodní čtvrti
mřu a oslndii plod c di a oéikává

ne žs ve vél iirfi připit lil bude roz

kszu toho beze všech dlouhých neb

ibylt ímýi li olkl tdii upn-- 1 'chnului


