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loví kteří m na vřJiAkiisslnonna l

Isííiou si M llláinl pood všichni!
vdcnoiir ifp4r4tio Nmajf na tonv

todosii(bodal Hltrý p t Chaloupkovi
dát a přeřlil létnul v dlani iipltiá

Arlillraťnl um loti ta rmthun

Kdy několik měsíci oiná-mn- o

dílo f vláda na vyjednala
o arhitraínf smlouvu a vl4doi

anglickou din které I to všechny
l'ttf oucf spory Jel by mcl oběma

letníma ad vyskytly urovnány

rothnlov4y býlí maji ivlUtnfm
mlrifm soudem nvlt4na byla tato

pr4va c ftatrný g4hfck doby
nové doby v kter! zavládli rozum

m(r a přestaň vlád olova a

meč

Kdyl poidéjí seznány podrobím
li (tmi on vy lak Jak uzavřena byla
Ochlazena byla vil ní horlivost j 1

t poč4tku a jevila víak ťi n k-- i

zásadě podnětem ku smlouvě

byla nýbrl ku formě smlouvy ku

spnaohti Jakými arbitru prov4
děti se míla Jedrou x hlavních

dojista nejpodstatněji! fiátiiítVou

bylo to I rozhodující hla v pří
padé Jakéhokoliv sporu tníl rnfti

kr4l švédský o riřm2 dalo před-lokl4dat- l

In kdyl Již no z jiné při

činy Udy následkem sousedství

vého Anglii a nepřctrlifé přá-

telských ntykft mezi těmi oběmi

bylo rfpfihlil4riký(h IJ dcmo- -

krtkf h proti srnlotivA pk od o

viUno ví lhift nlthl bylo
Hi deinokfiitlí kýoh a pnpullsti- -

tkyili a 7 republikánských tneii

kterál hm lUfio nkolik r#ubli-k4nkýr- h

stMbraFl

Celým tímto Je Ináním a výlď
k in tiei(kaly Hh]pu6 Htáty ani it

ti v ari na vlivu a bývalo by

lípn aby vfttipfl nebýval 1 41 n ý h

tku ti víc I té uéinf n

GESI V AMERICE

140 Vh Novotu 11'Hhville

Nlř sděluj ném I obdřlřl p'řnt
nt ť li{ xlroltk k ovorátifil a i IpIÍ

cukrové řepy a jiných okopanin a

ii'ťiiin( nlinlto J1mi delnlk mals

vykonat! práci ku které jet zspo-t-Ci

by 0 si 5 dlnfkft ronA lUd

by vtoupil do vy diiáv4r( s někte-

rou siiou firmou vyrabileUkou

kteráž by chtéi stroje tyto pro trh

hitoviti

4
V ťetroit spschit iidrtutého

tý'lio )inovr:! lu otrávením Mletý
kraj™ Jof Jiřg' Týl otrápil s na

hřbitově a když nabien byl síc

ypdonelm y pf4rní mřstukeho kolek

tora

% V ClsveUndi p4ohat v 4tk

po 4 bo llnA řsnní namovraMu obA

Inírn krajan Jo Km 4b ílsn t H

H I Jslnoty Jakolto pfléína sa

movratdy udává s vrlké botsfií m

bft kterými poslsilnt dobou itianofi
inřřou trpl

"líoiiston luily roť' dns

I kvtna finálí gpr4vu o vyšálenu

krajana F O 1'řibyla kterými psici

stroj tdokonalen býti Iii4 Jeddft

fotil o uí'třenl řasil kterého} ipo
lř bl dosnil bylo ku tyli posunuti
válečku kll fálka plnou jil byla a

a k pfipraveiif thoj pro nový řádek

Toho docílil pTfibyl ivli-t- fí pákou

kter4I nohou se stiskne tak I ruc

s kl4veiil"e ani brány býti tnnus(
— Ve i pr4vičc o tom u 411 ss téj

If prý p 1'hbyl tvrdl býti původním

vyn&letcem psacího stroje a ls patent

{naft bfhem v4lky cbČínské ukradso

mu byl

V Chicagu vyznamenal se po-

sledního dubna krajan !ouÍs Hvobo

da kterýl teprvé před několika dny
ze Han Krancinka byl tam přijel Týl
kr4čel totiž v pátek časně z rána po

Jtllerson ul a v čís 571 spozoroval
oheň kterýž na celou budovu rozšf

řiti se hrozil Her váhání vniknul

do hořící budovy proklestil si dý
mem cestuspáče z hlubokého spánku

probudil a několik členQ rodiny
LSamuelse kteří již dýmem na polo
oznámeni byli na čerstvý vzduch

vynesl — Svoboda jako zachránce

lidských životů již vícekráte se vyzná
menal Roku 1889 skočil v New

Yorku i výletního parníku a rachrá
nil v Kast Iliver dva tonoucí plavce
kteří s parníku spadli do vody a byl

by se utopili Vláda Sp Státu odmé

nila Svobodu za tento hrdinský čin

zlatou medalií a diamanty kterou

mu poslal James G Blaine jenž byl

tehdy tajemníkem státním Medalie

byla Svobodovi presentována tehdej-

ším newyorským mayorem Ilewlt-te- n

Svoboda má mimo toho několik

jiných medalií a vyznamenání které

obdržel co zkušený plavec a za razné

hrdinné kousky — Poslední dobou

byl Svoboda členem záchraně stanice
v San Franciskn

mi Jak v "Slovanu Americkém" se

dočítáme pracuje p V A Young v

Cedar Ilapids na překladu Byronova

"Don Juana"

Dočítáme ee ve Slov Ameri-

ckém že taru zase jednou domrkal

'Svit" Šerif zavřel tiskárnu pro

dluhy Bude to asi obvyklá manipu-

lace ivingulanU ňwajnfurt-Rindsvu-t- a

aby se tímto u něho ne více neob-

vyklým ip
O sobem tbavil ttnrých

dlaha a mohl začíti nové dělat IIJ

nsvjmřeli IvinKuliřita H A

t roiiléd n n I n tom svědci ri4ldujfcl
iovt!"Ařkoj p Kifigsfiiutb v minu

()(! ncď boval k ii fc ni lak tik n

vdéřného a přímého mule luf
nechcemn sleitovstl Jeho prikel i
ihov&nl s itmtt kn kafdéruns ký'n
m1 co řínÍtiH hlovan i mnl

nsprokftcal tomu Mefistovi

dobrodiní vlče riebr f hřl by pak

dojista víc jřlcy stéJovsti na

jeho zlomyslnost (Um mu kdo kdy
vícn dohrodiní rokáitil lim hůře
musil to odpykali

V soboťi I kvétna utonul v

Algorfpiin III ajletý syn4ék kra-

jana 'lim áia Katfin Týl hrál si

na břehu řeky lo kteréí m ífistnou
náhodou spaln'j a utonu! lřle rel
ku pomoci přispěno býti tnu mohlo

4
V Chicagu íidoiui n vs čtvrtek

v soud spolkovém knjati JiM Kři-stftf-
rk

bývalý na posté blut
islandxké pro kradeni dopUnria dva

roky káznic'

4 Vh středu min týdne zničeny
bvly ixdárem témíř veškery farmer

ské budovy krajana F 1'yíného
()ti# la bydl'ciho Mimo 'iného
nřisi I o sýpku v niž několik set hnil A

korný se nalézalo a o dva koně

I"oJitřnI mři joiit tiepatn é

j "Volnosti'' dontano ne če
skému Clevelandu novél o denního

časopisu českého a sice zalomen t rý

týt nudu z příčin politických via 1 1

onářem a poslancem v ktngren
I S Johnsonem

9i V Clevelamlu přisel ve středu
mm týdne o život krajan Jan Malt

novký zaměstnaný v Kggersových
cihelnách na retriu ul kopáním jitu
Sesuvší so vrstvu hlíny byl totiž tasy
pán a když pouta země odstraněna

nalezena již jen Jeho mrtvola

5 V Chicagu přišel v sobotu ko

lem 7 hodiny ranní o život krajan
Jan Heřmánek Týž odešel po O

hodině ranní s nejstaršfm synem

aby v dřevařských ohradách něja
kou práci si vyhledal a při přechá
zení křižovatky na Western ul byl

přibravším se parostrojem pod kola
stržen a na místě usmrcen

mi Do Chicaga došla v sobotu z

Prahy zpráva že mladý krajan
Jaroslav B nimonek kterýž tam

na konservatoři mešká pokusil se
o samovraždu zastřeleuím

U O dvojnásobnou vraždu poku-

sil se v Chicagu v neděli kolem :5

hodiny ranní 45letý Frant Starý a

dle posledních zpráv jedna z obětí

jeho v okresn! nemocnici již zemřela
na zachránění druhé pak pramalá
naděje jest — Starý přijel do Chi-

caga as před 10 lety a ač v Ce-

chách manželku a O dítek má za-

počal záhy udržovati nedovolený

poměr s krajankou Vančurovou

též matkou několika dětí b kte
rouž od doby té dvě nemanželská

děcka měl Během let Starý při-stárl- é

vdovičky se nabažil a začal

házeti zamilovanými očmi po nej-star-

dceři své souložnice Anně

kteráž 'konečně když pronásledo-
vání jeho déle snášeti nemohla

jinam se odstěhovala Tím ale si

nepomohla neboť pronásledována

byla starým vilníkem na dále a

nebylo téměř zábavy kdož by ne-

byl na ní Starý nečekal Děvče

mělo známost se 2 tletým řezníkem

Antonínem Chaloupkou a v sobotu

navštívila a ním taneční zábavu v

síni Tauchmanově kdež až do 3

hodiny ranní se bavila při čemž

Starý opětně venku na ní čekal

Po :i hcd ranní v neděli opustila
Anna Vančurová v průvodu Anto-

nína Chaloupky a její přítelkyně v

průvodě Františka Chaloupky ta-

neční sin v úmyslu odebrali se

doma Vyšedší ze síně následoval

Starý který Annu k sobě neustále

volal To konečně omrzelo Anto-EÍn- a

Chaloupku a týž když přišli
na roh Centre a 1h ol se obrátil a

Starého po jeho přání se tázal

Toho okamžiku použil Starý a cho-pi-

se nože vrhl se na bezbranného

Chaloupku rnaje dle celého svého'

počínání v úmysle tohoto — vykle--

sliti Na knoflíkách a kalh t se

však ostří břitkého nože smeklo a

napadenému bylo břicho 6 palců
dloubou ranou a duli na boru kolmo

levou ruku Ohrofrntmi pfíspél
bratr IVantiS-- k na p mm 1 a tomuto

ii'ii ránu ptidobná Hána Vt

Chaloupky stejní jiko bratra ns

beipefná ftbU kolmo-- i riýbfl
volorovnou a 7 pab fi dlouhou a

ve prostřed Moha Křikem při

vohný polii ista Starého zatknut a

raníný Antonín ( haloipks jetnul
vtiit'ii sti ven s vyhrnuly dopra-

ven di blUké lékárny Koníkovy
kď-- I prvá pooioi mu poskytnuta
nael i a raněným bratrem do

dojřiven Během noci

Antonín v nmoenieí gmM a na

ziohřáriínl teatra jho prarnat4

lad)e

práry nnobnl

Pan Mu" vimi:k WilUr
iiisjitř-- t ainějílhii lulíru jehol mou--

i Ptá v Oio" vlký odbyt byl tu
v minulý) h dnech v rnjfiiech obchoď
ii'ch

N&A jt niť! v IÍmwooí pan
Ttiin Duda přijel rá iiivítlvili mi-

nulý lý
li-- ii lihu]' si 7'i v loř pod

filmu jiru klí Jý má naději na do-

brou úrodu Ium
— Pn Josef Zerzan tajemník

Velkeřálii Neb řSlS přijel do

Oinahy koncem tý lim a zdrží s tu
nr sjez

1 velkolož AOUW kteréhož
řá tu je členem

— Z VVilbt r zavítali do Omahy
pp Tom Pasek chvatně známý

hostinský hudebník a zpěvák
a p Fr !aiO!ih řilitel skladu Kru

gova
— Milligan tiyl v Omaze dobře

zastoupen v pondělí Poctili nás
návštěvou poatmistr a lékárník pan
A E Vanfk bývslý OmaŽan p Jos
Jícha a pan Plaček Všichni hledí
a mluví veseleji ne! před rokem a

dvěma neboť vzdor skuhrání nékte
rých nesvědomitých časopiseckých
tlachala časy mm ponenáhlu lepší a

jest vyhlídka že se vrátí nám ty sta-

ré dobré pravé zlaté č isy
— Pan Hejduk z Vest Point

dlouholetý osadník tamější a odběra
tel nás přijel do Omahy s manžel
kou a neopomenuli ovšem závod náš
navítlviti

— Paní Kálalová z Verdígree
manželka tamnějšího ehvalnČ známé-

ho majitele hotelu jehož řízení však

paní Kálalová sama na starosti má

byla v 0(iiae v minulých dnech

Přijela sem na koupi výbavy pro
svou dceru kti ráž provdá se za do-

ktora Clarka v Niohrara
— in C J Mikeš jednatel Mil

wmikíe ilrfchy ve Spenc r Iowa syn
našeho dávného odběratele ve Spí

navštívil nás minulý týden
vraceje se z několikaměsíční cesty
pro zábavu a poučení v Kalifornii
Po jeho náhledu jest Kalifornie do-

brým státem pro toho kdo má hojně
peněz avšak pro lidi bez prostředku
poskytuje málo vyhlídek
— Pan Václav Kašpar majitel

mlýna v Pratzno byl v Omaze ve

středu za obchodními záležitostmi

— V sobotu započali dělnici zjed-na- ní

od South OrnahaLand Compnuy
se zoráváním pudy na 40 mezi I a F
ul a jelikož při tom počli zároveň
zorávali ulice i uličky upozorněna
na to bezodkladní policie kteráž

záhy na to práci oiu zastavila Uči-

něno tak následkem toho an poz ra-

ky dotyčné dosud c obvodu měst-

ského vyjmuty nebyly a tudíž tikó
společnosti k používání ulic a uliček
v místech oněch doposud oprávněny
nejsou Jelikož však rada raěstfká

přišla k tomu přesvědčení že se za-

mýšleným zřízením cukrovaru do

opravdy se to myslí a jelikož pozem
kft oněch k pěstování řepy nevyhnu
tělně zapotřebí jest bude záležitosi
ta beze vší pochyby v příštím Z3se-dá- ní

rady k obapolné spokojenosti
vyřízena

V Kansas City spáchal Bamo--
vraždu májo II McNamera Člen

fenionské armády kteráž roku 18(J
vpád do Kanady učinila a sice učinil
tak proto an následkem bídy dluh v

obnosu $20 příteli jdnorou v čas

zplatiti nemohl

Hledá se společník
do (ilchoitu lt!inHkéh ku rf mi nJmtiiifl
dvě tM sU itolHm Miisi lietl dobré

Hvolxiltviiui dá (t phduowt K

doptáni u l'ok ZiiH'lii 3l

ilUUtl M3
yii Bis ibotíra lláfaka

V kr)lnj Aroduá hojni ČmLj oná Kdo

bj sobi pfá! bllUloh podrobnoalf rlt dopil
kdmlnlstrol toboto Ušla totf

DKMKTIlirS KALU NOVÝ 1'ítEDSKDA ítKCKÉUU MINISTERSTVA
Vfidce oiiposiee v itiirlninentii řeckém } do nctliívna Jínili Btal su nei!lvnvm

převratem po piulu ministerstva Dclyiinnilio řiditelem osiitlĎ řeckého nilroilii Jest
in u zem nejlepsllio veku ) rokn htrtr křeslo ministerské pomoLlyniu neiÍBné
chy íeclíc iiriiiíiilv na poli válečném uvísk ani za nebo nevede se Ktkfni lept
než za jeho předchůdce

zeměmi bude vždy iiakhměn spíše
dle přáni vftle Anglie

než na základě dnvodft zástupce

Spojených St&tft Však doufalo nu

a očekávalo io smlouva arbitračtií

opravena bude v senátu takovým

spfiaobem aby došla souhlasu v

zemi této a zároveň oprávněnost
tmín požadovaných uznání asohvá

lení se strany Anglie Po kolik

měsíců jednáno bylo o smlouvě v

exekutivním zasedaní senátu a

předsevzaty na ní změny mnohé

tak ie jak ku konečnému přijatí
předložena byla nebyla vlastně ani

k poznání Jedna ze změn byla 2c

vynechán článek dle nebož mři

král žvéduký rnfti rothodující hlat

Jinou zmřnou truSeno uotanovení
2o arbitrážní oud ma býti Htíilý a

byl by tedy UHtanovov&n pome Jen

dle potřeby Dle jiného opa cnf

nemela' He omlouvá vrtihovaii na

Žádné sáležitoHti kteréž by v me

tich tánady Monroeovy nmi uzná

vané aneb kteró by ho týkaly naší

jsabraničnó politiky Zbylo tedy
vlastni i té původní předlohy
velni! málo a kdyby bývala přijata
a těmito zménatni nepochybné že

bv pouze len i řídká bralo te k ní

útooiíitě
Že vftbec žádníf předloha přijata

nebyla lze pouze jen litovati a to

tíra ple jelikož podnět k vyjed
nání Bralouvy takové vyňel vlantné

i této zemé od naří vlády a z po-

čátku přijímán byl cd vlády angli-

cké chladné když nu odmítavě

VSak jinak bylo a veřejným míně

ním tamnějHÍm kteréž tam jako
zde bylo příznivo smlouvě takové a

proto vláda ve vyjednávání 8 naSí

vládou o včoi té VHtoupila Když

nyní smlouva vyjednaná byla za

vržena jest to nejen políčkem

diplomacii anglické nýlrl idojinté
tiiíry políčkem zánadě arbitraco

v&bec neboť nedá ho mynliti jinak
nežli íe senát doj i h ta schopen byl

iforraulovati přiméřenou a pro

obě strany spravedlivou smlouvu

kdyby se mu bylo upřímně a sku-

tečně jednalo o smlouvu takovou

Tolik lze mítí za jinto že kdyby-

chom v budoucnoHti pokud nebude

setřen nepříznivý dojem tímto jed-

náním v senátu spftHobený chtěli

obnoviti nějaké vyjednávání v tom-

to směru nedojde naío snaha t)ho
sluchu a ohledu tak snadno a tedy
lze zásadu arbitrace pro delší dobu

považovati za pohřbenu Iv za-

vržení smlouvy ovžem nepochybně

přispěla do velké míry nedověra v

upřímnost diplomacie anglické a

podezření že vypočítavý obchod-

nický a soběcký Johnny lall neu-

zavře nikdy smlouvu z kteréž ne-

měl by prospěch nějaký a že tedy i

nepochybně v tomto případu vy-

hledává Anglie povznesení sého
K přijetí smlouvy bývalo by

senátu dvou třetin ode-

vzdaných hlasu však této vřtíiny
nedocílen neboť pro smlouvu ode-

vzdáno pooze 43 blasS a nlchl 31

Jefitě živ záhy však po dopravení do

nemocnice ducha vypustil — Usazen

byl v Americe po 27 rokft

V New Yorku uděleny byl v

úterý min týdne diplomy lékařské

J F Bičákovi W F Koubovi a B

1'fnkovi kteří medicínu na universitě

newyorské studovali

i Jan Žalud SSletý krajan v Cbi-cag- u

ocitl se min týdun před soudem

na žalobu z útoku s úmyslům poško-

zení na těle Žilobniketn byl vlastní

jeho otec Frank Žilud kterýž skýtal
na stanici přímo hrozný pohled

Obličej jeho byl děsně zmlácený

obě cči zateklé Že takřka neviděl a

vůbec bylo pMtrno že prošel notnou

patálii Jak svědčeno měl starý

Žalud nějakou hádku se synem i

s manželkou a poslednější tvrdili že

též vzal na ně nftž Na to prý se na

starého muže vrhli a syn jej hrozně

zkopal Obličej byl samá rána a

modřina na hlivě měl též jizvy

Vzdor veškeré obhajobě o sebeobraně

uložil soudce surovci pokutu $25

kteráž byla v plné míře zasloužená

[ Ze St Louis dozvídáme re že

p NJ Vorel zakladatel a vydavatel

anglického časopisu "Missouri Itepu-blica- n

Jourcal" závod evflj vyprodal
a opětně jako po řadu let předcháze

jících u ěaa Tribune zaměstnán jest

V Chicagu jmenován p S J
Halfk výpomocným městským zá

stupcem na policejuí stanici Maxwell

ul místo p Jo Smejkala rep

kturýž místo ono dosud zastával —

Krajan Váo Suchý jmenován knih- -


