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Brémáob na parník "Travé" aby ae

přeplavila k břthfim Ameriky a ne
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1 V New Yorku obdržel min tý
dne krajan Antonín Svoboda rotau
dek na 13000 odškodného proti spe
leonosti "Metropolitan Street Rail

wsy Co" Před několika měsfoi

přejet byl károu na 53 ulici při
'ieml mu byla slomena noha Podal
lalobu proti apoleonoati Je! skončila
odeouaením této k náhradě

1 V Chicago přiíel ve atředu mi-
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f " amiid marnfra Ula

poídl nékolika apolalákaapadool
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více svitja v celý tento smutný při
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Týž přistěhoval ee co mladík l?letý
doCedar Rapide r 1867 V kruhu
národním byl velmi činným atůSaot- -

nil ae každého hnuti Náležel a byl
takladatulem Čtenářského spolku
Sokola Prokopa Velkého lože Jana
Husa a hasičského sboru Byl vážen
a olěn u viech kteří jej tnali nejen
u ČecbO ale i n jinonárodovcfl a po

jedno Ihfitu byl městským radním

V New Yorku vznešená kon
cem týdne velkou porotou obZaloba

i velkokrádeže proti Job Marsatovi

kterýž řálu Petr Cooper tnaónou
částku peněa prinevěril

T V Chicagu temřel ve čtvrtek
náhle krajan M W Švehla a a po
čátku soudilo ee Ze tasažeo byl
ochrnutím srdce Porotou korone
rovou viak ajiitěno Ze Jedná ae tu o

eamovraždu a Ze Svehla temřel ná
sledkem požiti kyseliny karbolové

Učinil prý tak v návalu cboromyal
nosti
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pocty úmrtní na 5 53 až 61 po 11000
a na 6 22 aZ 24 po $250 na úmrti
manželek bratrft Z bratra zemřeli
dva na souchotě tři se aastřelili je
den temřel na chorobu ledvin Jeden
revmatismem joden vadou srdeční a

jeden z&palem plio — Bratra čítalo

bratrstvo ČSPS 1 květnem 10586 a
manželek pojištěno celkem 6868

% Onehdy přinesli jsme tpráva
dle miiwauckébo Vlasumila o tom
Ze p W Shimonek byl ustanoven
poslem ve Waabingtoně K nvarova
ni možného omylu dodáváme ku

tprávi této Ze to ovsem není pan
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Ona ufadnt vyMinf Jel nebyla
vydAna na aakročenf atran maji být
aepaAna oním jaiykem icinkýrn
ktrým mluví ooba pro nll vyfičeni
JťBt určeno NnMi anámo kterého

I t„L I a „ll-- l _ 1 „u ip uiik aucuu učili

mi býti urito onoho aemského jaty
kionfmž lze dle podutaty véci i

místa na kterém ae atrna edržuje

předpokládali Ze mu porozumí
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Ustanoveni § 1- -4 platí té2 po
kud ee týřo obci a samosprávných
ovB&nft v kratovntví óeikém v onžeh

PřH' kd W° or8&ny " lrany

ťvw o

§6
Výpovědi svMkft mají býti pojaty

dospiaft v jednom a obou jatykft
aemskýcb v jakém byly uóinřny

§7
Ufadové vol tohoto nařízení

naznačení jou povinni při veške

rém úřadnim lednání lež děje e ta
tím ůčeleni aby vyříteoa byla uroi

tá věc a o ní rozhodnuto užívali

oneno temskeno jazyka v ren2 po
dání buď újtno či pÍHemně bylo uči

něno Zejména ra-j- l býli v tomto

jazyku podávány návrhy a maji se

díti v jatyku tom poradyv senátech
V ůřadcfm jednáni jež nestalo se

na zakročení strany má býti užito
buď obou zemských jazyka nebo je
dnoho t nich

Třeba-l- i k vyřízení některých tále

žitostl naznačených v § 1 a 2 toho

to nařízeni písemných styku s jiný
mi temčpanskými nebo vojenskými
úřady v aemi (lati také v tomto pří-

padu ustanovení natnačené v od

stavci prvním po případě druhém

Pokud se týče styka s úřady mimo

temi a a úřady ústředními má ifistati

při dosud platných předpisech

§8
VeSkeré úřadui vyhlášky které

určeny jsou pro celou zemi maji

býti vydávány v obou jatyelch tem-aký- cb

Úřední vyhliíky nrčené toliko

pro jednotlivé okresy t
obce maji

díti ba v onom temNkéin jatyku kte-

rý v té které obci nebo v tom kterém

okresu jest obvyklý

§0
Zúčastněno lí v některé vfai ně

kolik stran a oživají li razných řečí

aemskýcb maji úřadové namáčení v

§ 1 neshodoou-l- i ae atrany aby vy
řičeni stalo ae ▼ jednom a obou jaty
kfl vydati roshoduutl v obou jaty-
elch aemskýcb

V úřadnim jednáni je! slouží ku

vyřízení nebo k rozhodnuti ve věci

v nti aúčaatněno níkolik stran má

býti užito pokud ▼ tomto nařízeni

není obaaleno ustanoveni jiné Jaty

k sestaveni oMasnýoli výkaiD
stati při dosavadními Jaiykovýoh
písdpiftdh
Tot4l datl rhldnl vnitřní lul

by mariipulaonf (
M polt a tel

tfMřu a pil finřoh promyslových)

podnloírh jel b#proiřdn4 Jsoi
po lMiflřiy erárir jtkol I pro vnitř-
ní ilulbu a manipulaci při poltov
ních spořitelnArh Koneínl I ve

vrAJemn4ni atyku Uchto AfavlA t
oránl)
Také ohledni vlitích MeráraMi

óUfíl poltovelch mi bý)l pokad
molno ulit i ustanoveni tohoto na
řlíntíí

Ve sttkft iemlpankfeb úřad!
minaíenfch v JJ I $ orgány samo

správnými Jednali ae má úředním

j ujkem tich orgánS
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Phlnot Jttyka slulebnlho vo

Jenakýoh ůřada a Četnictva tímto
naříiením nijak není dotknuta po
kud se týče atyka těchto řada a

potřeby vnitřní Jejich alulby

Nařízení to uabude platnosti v

len jeho prohlálenl a tímto dnem

pozbudou tárovefi platnosti vleohna
nstetnf nařízeni pokad v niob ob-

saženo co příčí ae předpisam obea-žen-

v nařízeni tomto

(Nařízeni z dne 6 dubna 1897
ve přltHni )nzykov6 tpatobllotl
úfadnikdt) ustanovených při úřa- -

(Uch o Irdloottel (etk(m)
8 i- -

Uřadnlci při soudeoh a atáiních

zastupitelstvech jako! i při oněch
úřadech v královatvt českém je!
jsou podřízeny ministerstvím vni
tra lioancf obchodu a zemědělství
a kteří ustanoveni budou po 1

červenoi roku 1901 musí vykázati
se znalosti obou jazyka zemských
ve slově i plsmě

§ 2

Prfikaz o této způsobilosti budil
podán buď při praktické zkouioe
která pro obor v něm! úřadnlk
jest zaměstnán je předepsána aneb
zkouškou Zvláštní které podrobit!
ee musí každý úřadnlk nejdéle tři
léta po tom když byl do služby
státní vstoupil Tato zkouška mů
že býli manipulačním úřadnlkfim

prominuta když průběhem působ
nosti evé na zkouška znalost Jazy-
kovou prokážou

Poddůstojníkům kteří mají cer-

tifikát a do Čech jsou příslušní
může odborný ministr ve zvláštních
případech průkaz jazykové zpňaobi-loet- i

prominout!
Bližší ustanoveni o zkouškách

budou vydány zvláštním nařízením

§ 3

Nehledě k tomuto ustanovení má

býti ji! nyní o to postaráno aby v
každém odvětví správy státní pro
kteréž nařízení tato platí obsaaena

byla místa úřadnická hledě ke sku-

tečné potřebě úřadnlky obou zem-

ských jatyků znalými

ZKréty oznamováno ve čtvrtek
Ze admirálové loďstva evropského
odbývali s vůdoi povsUleckými po-

radu v Akrotiri během které! ozná-
mena těmto porážka Řeků v The-sal- ii

jakož i Ze blokáda bude zmír-

něna an prý není úmyslem velmo-

cí povstalce vyhladověli Na dále
dovolen prý bude povstalcům kdy!
beze zbraně přijdou volný vstup
do měst za účelem nakoupení po
travin při čem! poskytnuta jim
bude náležitá ochrana před násil
noNtmi tureckými

KnkQflce U M
Shovťtllova Evergreen Hladká

"

kukuřice
Hnulo bujní a povahován Jot la nejleplt
tóninu aneb dnxrajic hodí dobto k ul

-
Hojni drncla od 80 do SO bulit no akru

HcinciKi j-
-t vykouion a cena pro i dMra tr-

io tohoto lintu Jeat Tplml mimi
1 tuill fcle 1 hnila !) B anck rloa hutlt

po 73a bull Pytle 'Urma Doplit na

A A Bcrry Seed Co
H3b3-2- ULARINDA IA

podání
V pHpadA I by s- - strany rtmliod

Ijr má b}t itílo Ul rímhthrr jnyka
liirtk(i

3 i"
Ve ff(di IřMlníi 1 mh --

pi- obla

lov?ft jikot ihbe řtáfřhy iiosíiiI
a rot n ik a 1Uo co lýk

oblaluviftho ♦iAo'i býti v ooofn

ismkárn jltykn kttb t uKvá oU

lalovaný
V tomto Jtiyku rná byli lét tn

Vedno táířífiA přllt enf v to uto

Jiiyku msjí býlí sfpíovány proto
koly jwlfnel a v ttm koniny mají
bytl říi státního 4tuf aobhij
o pordy mo In jkol i prohUti
váni řoilio lnuli a umsiií mi!

fileh

Ol tohoto astanovenl nábýtl uj o

slřnojfft tehdy kdyl a ohledaná
mímoř4lné pomíry aeJsríZ--n setře
tělem nt sestaveni pořotní Uvice

provéstl by se nedalo ant-b- kdyby

oblalovaný Arn th lidl aby ulí
lo se drubli ) Jazyka tnnltého I'l
t4věrečných přelíčeních a nUotika

oblalovanýtui jil neuživ il jedné a

těle terntké řeči má konitl se távě-rrč- oé

přelíčeni v enom Jtyku tm
ském její soud uxná ta vhodný

Ve všech případech mail býli tý
povějí obviněných a svědka sepsány
oním teniským jatvkein v jakém

byly učiněny
Obžalovanému má pak býti pro- -

hláseul i rotsudek vyd&n na žádost v

jatyku kterého užívá

8 li
Ve sporech civilních má býti

protokol sepsán jatykem v němž

se Jedna iMernluv! li ala strany
jedním a týmž jatykem temikým
v jazyku zemrkém v jakém aepsána
je obžaloba Výpovědi BvědkO

znalců i stran jež vyslechnuty byly
ta tím účelem aby podaly svěde-

ctví mají býli v každém případě
protokolovány jazykem v jakém
byly učiněny
TWž ustanovení platí ohledně

projevů etran při soudu a ohledně

prohléSení jež při ústním jedr-án- l

byla učiněna pokud neobsahuje
protokol výhradně jen úhrnné líče
ni toho co ústně byly strany pro

hlásily Soud mi při ústním řízení
ednati oním zemským jatykem
němž strany jednají
Zúčastni li se několik stran jež

při ústním jednáni rotných užívají
atyka zemských má soud jednati
azykem v němž učiněno bylo pfl
vodní podáni po případě má jed
nati v obou jazycích zemských Ji
naa aie ma soud dotazován se

Btran JakoZ i vSech ostatních v

ednánl zúčastněných osob v jejiob
azyku rozhodnuti a neneseni soud

ní viak vydati v obou jazycích
zemských
Veškerá soudní prohlášeni musí

býti protokolována jazykem jakým
byla soudcem publikována
Staueh se publikace v obou ja

zycích zemtkých má býti na žá

dost strany také v obou jazycích
zemských do protokolu zanesena

§ 12

Zápisy do veřejných knih do

desk zemských do knih horních
do knih pozemkových do knih
vodních a do knih depozitních pak
do rejstříku protokolovaných firem

obchodních a jiných seznamu veřej- -

nýchmajt se státi jazykem v jakém
byla podaná žádost za jich prove
deni po případě jazykem jakým
sepsáno bylo rozhodnuti na zá- -

ladě kterého zanáska sfáti se má
V témž jazyku mají býti také se

psány intabulační klausule na listi-

nách

Výpisy a těchto knih a rejstilkft
díti se maji jazykem v jakém jsou
zaneseny

§ 13

Při víech zeměpanskýoh poklad
nách a úřadech v království če
ském je! a penězi manipulují má

ohledně kaeovnlch iurnila a výka-
zu pokladních a ostatních pomů-
cek kasovnícb jich! třeba orgánftm
ústředním k vykonáváni kontroly a

V fotka Madbtva ťAní] nJnnloliiii

kamsi a aamkla dvéře o bytu a klíč

vaala a aebou Kolem 4 bodinv
Máel Medek domu a nalétnuv dvé- -

ře aavřené ohlížel ae Jak by ae do

Í" atal do bytu Vidci okno vedoucí
do avěllíku otevřené a hned mu na--

"V rjadlo aby tudy vletí do bytu a hned

oké přineal ai plaňku a položil ]i na

DIOO T unoaue a na OKDO ITeoo

bytu Na neítěatt byla plafika nat
(SrMvlnl atrán nhkr a jakmile Medek

na ni vjeti převrhla ae a nešťastník

ařítil ae do hlubiny 15 stop a tranil
m tfina na hlaví a kFffi V iimn

f) oioi poranénl avéma v krátkosti pod

J lebl i

óar aa ai a wj

1 v Chicagu aapoCato ]u novou

administrací demokratickou a rotdé
lovánlm ářado a meai podělenými
nalétá ae i nékolik krajana Ad J
Sabath jmenován policejním soud-

cem na stanici Desplainea ulici

jeden a redaktora Svornosti p L J
Fligl klerkem policejního eouda na

Maiwell ul a Tom Novák otácečem

mottu na 106 ul

1
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pt4illt8 dubna trasriokým epfla-o- cík bydlící ve Waihingtoně
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