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Řihki rada rakouská po dlou
hém vyjednávání vlády se strana

mimo něho pouze 16 mužů a uŽ

dlouho byl jediným Žijícím z po-

věstného pluku newyorských
Ale nejen on byl

účasten bojů i jeho manželka byla

zařáděna jako Člen onoho pluku
kdež konala službu ošetřovatelky

ČEŠI V AMERICE

Laskavostí paní AnnySchut-tov- é

která má o národní rozruch
na západní straně Clevclandu ne-

malých zásluh zvěděli jsme — pí-

še "Volnost" — Že hlavním ohňo

strůjcem při oslavě Většího New

Yorku byl syn její známý pod
uměleckým jménem co "prof Leo

V italské fnřmorn podána vlá-

dou v pátek odpověď na interpela-
ci jakže vláda ospravedlní prodej
několika lodí válečných vládám
cizím Odpověď vládní spočívala
v tom že prý prodejem tím za-

městnání značnému počtu hladoví-číh- o

dělnictva zajištěno bylo an
bezodkladně ku stavbě nových lo-

dí válečných přikročeno bude

V italské snémovnřposlanťí ké při-

jata ve středu 207 proti 7 hlasům

zpráva výboru kterouž uděluje se

politická důtka bjřvalému premié

: i

vyloučiti Člena kterýž uloženou

inu pokutu zaplatití odepřel a sice

vyneseno rozhodnutí toto v přípa
du následovním: V Červnu minu
lého roku byli Jan Simek Anto
nín Taitel a Josef Charipar Členo
vé řádu Slovanská Lípa číslo 86

C S P S pokutováni dle domá
cích pravidel každý jedním dola
rem Jelikož vzdor upomínán

nezaplatili pokutu vyloučeni z

řádu i z lednotv S tím neb

spokojen Simek kterýž zjednal si

právníka Ten zadal u soudce
Oonovana žádost o tak zvanv
"writ of mandamus" za účelem do
nucení řádu aby Simka uznal co
člena oprávněného ku všem výho-
dám řádu „Soud stál přes Í200 a

skončil pro řád nepříznivě Soud
ce Donovan vydal donucující roz
kaz jejž opodstatnil tímto vykla
dem zákona: "Že spolek má

právo zakázat svému Členovi být
přítomnu ve schůzi a jemu náv
štěvu schůzí zakázat o tom ne
stává pochybnosti však právo to

nťynJe se týkat zkrácení Člena na

penězích Šimek přistoupil ke

spolku mladší 45 let a po leta
platil příspěvky správně Za do-b- u

svého Členství zaplatil do spol
ku téměř $300 Nyní má pozbýt
nároků na pojistné v obnosu 1

tisíc dolarů protože zdráhal se

zaplatiti pokutu Spolek se od
volává na své domácí stanovy
Ty nemohou mu dát takového prá

va a takové moci Donucovací
rozkaz je povolen"

V Milwaukee navržen byl
stranou republikánskou pro úřad

supervisora 10 wardy český práv-
ník pan F J Leníček jehožto
volení i demokratickými rodáky
našimi odporučováno jest

Paní Anna Vrchovská z

Eaton lirown Co Wis jest prý
nejstarší osobou v celém severo-

západním Wisconsinu Iíude ji
v květnu 105 roků

V Sandusky O uložen byl
v pátek 18 března dle "Dennice
Novověku" k věčnému odpočinku
na hřbitově tamní invalidovny

spolkové kapitán Gustav Macoun

rozený v květnu 1818 Jako
mladíkovi dostalo se mu vojen-

ského vychování v kadetní Škole a

roku 1840 přidělen byl k 11 ra-

kouskému pěšímu pluku arcivévo-

dy Kain tra v němž sloužil 8 let
dosáhnuv hodnosti důstojníka V

revoluci roku 1848 dával příliš
zřetelně na jevo své sjmpathie s

povstalci a proto musil prchnouti
z vlasti Nejprve zdržoval se dva

roky v Paříži ale roku 1850 při-

jel do Spojených Států & usadil se
v New Yorku kde začal obchod
Mohl tak učiniti poněvadž man-

želka jeho přinesla mu 1 19000 vc

zlatě věnem Když vypukla ob-

čanská válka Macoun byl zařáděn

jako prostý vojín do osmého pluku
newyorských ostrostřelců Brzy
však povýšen byl na hodnost prv-

ního důstojníka a později stal se

kapitánem Súčastnil se bitev u

Vieksburgu a Gettysburgu U

Gettyaburgu zbylo jeho pluku

mi a neplodných poradách sešla
se dne 21 března Poslanci do-

stavili se v plném počtu Před
seda ministerstva Tlum prohlásil
zasedání za otevřené a povolal na

předsednickč křeslo ntjstarŠího
poslance rumunského kněze Xur-kan- a

Zurkan zahájil schťizi krát
kou řečí jež jako obyčejně skon
čila provoláváním slávy císaři
Hned na to přikročeno k volbě

předsedy a zvolen klcrikál dr
Viktor Fuchs v posledním sezení

zastávající úřad druhého místo-

předsedy Týž se z počátku veli-

ce zdráhal přijmouti volbu Když
konečně hodnost přijal a ve své

inaugurační řeči prohlásil Že zá
kon Falkenheynův nedostačuje
počal Wolf a Schoenerer opět bo

hopustě láti Wolf řval: "Kd
jsou strážníci chcete snad ho
lomci vyČkati tak dlouho až my
vám rozbijeme kalamáři hlavy !

Mizerové rušitel ústavy jest v

panské sněmovně !" Neslýchaná
slova křičel Schoenerer Předse
da Fuchs prý byl Členem bývalé
ho předsednictví které zplodilo
Falkenheynnv zákon "Srazte jej
dolů patří do káznice Podvod
ník nesmí provolati císaři slávu

Navrhuji aby byl president pro
hlášen státním zločincem !" Když
se po této snůšce nadávek tázal

president sám sněmovny kdo hla-

suje pro návrh Schoenerera mimo

stoupenců posledního nepovstal
nikdo Ostatní levice jest ve vy
čkávacím postavení Jménem spo
jené německé levice prohlásd po-

slanec Pergelt že tato zákon

Falkeaheynův neuznává — Před-

sedou ministerstva Thunem na to
oznámen program nové vlády
jenž směřuje k zavedení řádných
parlamentárních poměrů prove-
dení národní rovnoprávnosti a so-

ciálním opravám Vybrat si z

toho může kdo Chce co chce Vy-

zýval strany aby jej ve snahách
těchto podporovaly Ku konci
zasedání podali nacionálové opět
návrh na obžalobu býv ministra
Badena — Ve středu podán po-
slancem Mayriederem dotaz ku
vládě jakých kroků hodlá učjniti
v záležitosti postřílených u Latti-me- r

poddaných rakouských a jak
zachovati se hodlá vůči rozsudku

poroty jímž šerif Martin a příručí
jeho nevinnými prohlášeni byli

Z Vídnf oznámeno ve středu
že jelikož německá levice zastou-

pení v předsednictví nepřijala
jmenováni byli za místo-předsed- y

Slovinec Ferjanič a Rumuri Lu-p- ul

Z Vidní oznamuje se že znač-

nou sensaci budí tam Skandál vy-

volaný princeznou Louisou Ko-burgsk- ou

kteráž jak již jsme
sdělili manžela svého opustila a s

důstojníkem jedním do Itálie
Jak se oznamuje pro-

hrála princezka v Monte Carlo
veškeré jmění své a sotva prý že
podařilo se ji sehnati dosti peněz
na cestu pro sebe a společníka je-

jího do Spojených Států — Císař
požádal prý papeže aby sňatek

její prohlásil neplatným #

Rakousko rozhodlo se po příkla-
du Německa odvolati válečné lodě
a vojsko z ostrova Kréty a bude
jen cestou diplomatickou s ostat-
ními mocnostmi jednati ohledně
urovnání otázek ostrova toho se
týkajících

V anglickém ministerstvu očekává
se y dnech nejbliŽších vážná změ-

na a sice hodlá prý se lord Salis-bur- y

vzdáti nejen ministerstva za-

hraničních záležitostí ale i před-
sednictví ministerstva a sice učiniti

prý tak hodlá z příčin zdravot-
ních Co nástupce jeho v před-
sednictví uváděn jest vévoda ký

a co ministra zahranič-
ních záležitoití Balfour

v polních nemocnicích iu)-
-

bylo po válce usadili se manžel

v Clevelandu kdež přijat byl Ma-

coun do mužstva policejního
Sloužil 8 let ale pro chorobu mu-

sil odstoupili Prováděl potom
notářství nějaký čas až duch jeho

počal ukazovati známky choroby

Pyl poslán do blázince v New-burg- u

kde pobyl nějaký čas na-

čež před nedávnem přijat byl do

"Domu vysloužilců" v Sandusky
Macoun byl pohřben s plnou vo-

jenskou slávou Tělo oblečeno v

uniformit kanitána a zabaleno do

hvězd natého praporu pro nějž bo- -

joval Nad hrobem jeho vypále-

no pak několik hromadných vý-

střelů

V Clevelandu spáchal v so-

botu 19 března samovraždu za-

střelením mladý krajan Fr Stach

zaměstnaný poslední dobou u

Fialy O samovraždu

pokoušel se již předchozího Čtvrť
ku leč byl mu revolver zavčas z

ruky vzat V sobotu vypůjčil si

revolver u sestry a sotva že ku

dveřím domovním dospěl střelil
se do spánku s takou jistotou že

smrt okamžitou byla — Pocházel
z Vranovic u Rokycan

Z Štěstí v neštěstí měl v Cleve

laidu v pátek Jan Varna Varna

byl zaměstnán v plechárně Cleve-lan-d

Rolling Mill Co Při stěho-

vání stroje byl zasažen řetězem a

odhozen do koryta v němž otáčí
se obrovské setrvačné kolo Lze
si představit překvapení dělníků

když po zastavení stroje nalezli
místo zohavené mrtvoly Varnu
sice skalpovaného a však živého

Z V Baltimore vyskočil v neděli

20 března v pomatenosti mysle
krajan Anton Šesula oknem prvé- -

no posenoui a dopadmn hlavou na
chodník tak prudce že poranění
tomu v několika hodinách podle- -

nul Tamže spáchal samovraždu
zastřelením z opilství krajan On

dřej Jeřábek
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Stevens" pod jehož dozorem zná-

zorněn ve výši jedné míle prapor
americký rozměru 400x2 so sto

pách k čemuž bylo potřeba tisíce
raket prskavek a ohňostrojů Do-dáme- -li

k tomu že prof Stevens

je jedním z nejodvážnějŠích větro-plavc- ů

v zemi zajisté máme práva
předložit si otázku: kde a v čem

by nevynikl Čech? K tomu podo-

týkáme že paní Schuttová má ve
svém domě na Clark ave blíže
Iona ulice sbírku tak vzácnvch

vycpaných zvířat Že Žádné mu-

seum by nima nepovrhlo Rov-

něž má znamenitou sbírku numis-

matickou Při návštěvě jsme na

rozpacích zda více se divit vycpa-
nému lvu tygru a jiným dravcům
i ssavcům či vzácným plazům
nebo ptactvu anebo sbírce mincí
z nichž mnohá zdá se býtplíŠkem
však má ceny sta dollarů Nepo-

piratelně je to mezi námi museum

ojedinělé leč manželé Schuttovic
mohou si takového přepychu do-

volit
V Milwaukee zemřel minulé-

ho týdne stařičký krajan pan

Václav Toepfer u věku 72 let
Roku 1853 se přistěhoval do Ame-

riky a za dvě leta na to založil díl-

nu strojnickou kterou pozdější
svou dobou přeměnil na to-

várnu na výrobu přístrojů sladař-skýc- h

Zanechává šest dítek

V Clevelandu spáchal v úte-

rý minulého týdne samovraždu
zastřelením 3gtiletý krajan Anton

Chalupa Týž byl zručným vzor-kaře- m

před několika měsíci pak
onemocněl a stav jeho vzdor po-

mocí lékařské stále se horšil

Když konečně lékařem mu sděle-

no že na uzdravení jeho naděje
není a že život jeho na nejvýše na
dva roky prodloužili možno počal
zanášeti se myšlénkami samovra-žedným- i

a úmysl tento v podkroví
svého domu provedl zastřeliv se

z pušky — Zanechává manželku
a 5 dítek

1 V Chicagu zemřel v úterý mi-

nulého týdne jeden ze starých
osadníků tamních Martin - Čech

dlící v Americe od r 1857 Pochá-

zel z Všehrd u Plzně kdež naro-

dil se roku 1835 a mrtvola jeho

podobně jako mrtvola před něko-

lika roky zemřevší jeho manlelky
spálena v krematoriu na hřbitově

Graceland

V Chicagu navržen republi-
kánskou konvencí za radního 8

wardy krajan Fr Ševčík osoba to
v kruzích politických málo známá

V Iowa City la stal se

právník p P A Koráb pokladní-
kem Iowa City State banku

' V Dctroit Mích rozhodnuta
minulého týdpe soudem zajímavá

ru Crispímu kterýž obviňován byl
z účastenství ve skandálech ban-

kovních jimiž celá řada osob na
mizinu přivedena a z prodávání
řádů — Soudně dle rozhodnutí
sněmu Crispi stíhán nebude —

Po prohlášení výsledku hlasování
Crispi bezodkladně na mandát po-

slanecký resijjnoval a zároveň
že o hodnost poslaneckou

ucházeti se bude zDOva tak aby
lid sám o tom rozhodnouti prý
mohl zda dosud za muže Čestného
a k zasedání v sněmu oprávněné- -'
ho považován býti má

Mezi Švédsktm a Xorskem došlo
dle zprávy páteční konečně k do
hodnutí a sice na základě násle
dovním: Sídlo královské zůstane
jako doposud ve Stokholmu a to-

též platiti bude i o ministerstvu
záležitostí zahraničních Do úřadu
tohoto pevolán býti může právě
tak dobře Švéd jako Nor ministr
však nikdy Členem býti nesmí Co

týče se zastoupení diplomatického
v zemích cizích zůstane při sta-

rém a síla armády i loďstva v jed
notlivých zemí určována bude vý-

hradně jen příslušnými sněmy
Odbor záležitostí zahraničnýth
spravován bude minao ministra
zvláštní radou v kteréž obě země

stejným počtem členů zastoupeny
judou

Španflski ministerstvo rozhodlo
se ve schůzí Čtvrteční vydati po-

kladní dluhopisy v obnosu 200- -

000000 pes-- t jichž zaplacení
uankou španělskou zaručeno bude
Lina dle zprávy ve čtvrtek do

Londýna došlé podrobila se ve
středu veškerým požadavkům ru-

ským a sice: pronajmula na dobu
25 roků přístav a opevnění v Port
Arthur co stanici válečnou pro
najmula na tutéž lhůtu Ta Lien
Wan co přístav volný a co termi-

nus mandžurské dráhy s právem
opevnění téhož a s výsadou ku
stavbě dráhy z Petuna v Mandžu-ri- i

do Ta Lien Wan a do Port
Arthur — "Pronajmutí" toto po
kládá se v kruzích anglických za
totožné s odstoupením

Z Rjeky oznámeno v pátek Že

tamní přístaviště zasaženo bylo
bleskem a požárem vzniklým že
za více jak $400 000 Škody spůso- -

beno Mimo toho zničeno bylo 1

skladiště v němž uložen byl celý
etošní přívoz juty
Japonsko není dle páteční zprá

vy yokohamské spokojeno s ru-

ským 'obsazením přístavu Port
Arthur a požádalo prý spůsobem
důrazným vládu ruskou aby přístav
a opevnění tamn( bezodkladně vy
klidila
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