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jakmile se farmer zastavil u stododem' Tribuny ulice a dokonce i

IIVUATWABD tajapokl 1f WALTER MOISE předteda

AMOŘI
zprAvt odmořského lana

dochází souhlasu u cara ruského a

jest ochoten chopiti se rázně věci

jako učinil druhdy při svolání kon-

ference míru do Haagu Jak se ze

spolehlivého pramene sdžlujejsou
evropští panovníci toho náhledu
že války evropské jsou již překo-

naným stanoviskem ježto zájmy
jejich jsou v jiných kontinentech
tak veliké že to za to nestojí
rváti se snad o ždibec země v

Evropě nebo jinde Následkem

WILLOW SPRINGS

BREWING CORozhledy to svřté politickém 1 společenském I

OMAHA NEBRASKA

vyrábí výlečný leíák z českého chmele nejlepifho Ječmene a povdtoé

WILLOW BPRINOS VODY

latafép ''MfflBlPESliž Mírnili

NeJlepSÍ a nezkuíenřJSÍ znalci piva tvrdí že pivo vařené WILLOW
BPRINOS BREWING CO jett neJzdravěJMm a nejlepíím výrobkem
toho druhu

Zkuite je a doznáte pak aami ie jtte lahod něj iího piva nepili 47md

i"

li

i

střechy domů byly plny lidu Ná

paduo bylo že lid věnoval malou

pozornost družině a hostům Princ

Jindřich Pruský jel ve své ekypáži
s jakýmsi princem španělským
Oba spolu živě hovořili a zdálo
se že si právě tak málo lidu vší

mali jako si lid jich všímal
Poněkud byla pozornost lidu

vzrušena když se objevil kočár s

lordem Kitchencrem a lordem

Seymourem
Brzo po návratu krále do palá

ce Buckinghamského byl vydán
úřadní bulletin oznamující že

král přestál Šťastně korunovaci a

necítí žádnou únavu Lékařské
dobrozdánf bylo potvrzeno samot-

ným králem který se objevil s krá
lovnou na zámeckém balkoně
lidu jej pozdravujícímu poděkoval
za projevy své loyality

Belgie

Náhlá smrt burského generála

Bývalý vrchní velitel vojska
Oranžského svobodného státu
Lucas Meyer nalézaje se na zota
vovací cestě po Evropě zemřel

náhle v Bruselu na srdeční vadu
Mrtvola jeho byla nabalsamována
a připravena k odeslání do Preto- -

nckde bude pohřbena Soustrast
né telegramy došly od lorda Salis

btiryho gen Robertse gen Ki

tchenera a gen Frenche Bývalý
pres Krueger poslal dopis pro
střednictvím svého tajemníka

Gen Lucas Meyer svedl první
bitvu v poslední bůrské válce Jsa

velitelem vojska ze svobodného
státu Oranžského jež bylo přsd
ultimatem posláno na pomoc
transYaalským sborům které měly

obsazeny průsmyky Drakenbg- -

ské blízko Majuba Hill a severně
od Ladysmithu setkal se s gen
Wm Penn Symonsem který táhl
se 4000 muži od Ladysmithu k

severu Gen Symons se srazil s

oddělením jemuž velel generál
Meyer a který čftal 3000 mužů

se šesti děly Bylo to u Talana
Hill 30 října a podařilo se mu

útok búrský odrazit načež Búrové

ustoupili k východu

Francie

Zavíráni SkolkláUernlch— Námořní

manévry

Dne 8 srpna zavřeny byly opět
některé náboženské školy a sice

ve Finisterre vzdor protestu ob

čanů kteří byli četníky přinuceni
k zachovávání pořádku a pokoje
Hlavní pozornost jest přítomně
obrácena k malým osadám Saint
Meen Le Folqoet a Ploudeniel
severně od Brestu kde propuká
tradicionelní fanatismus BretoHců
Tam bylo očekáváno vyhnání jep-

tišek ze školních budov a kolem

těchto dleli po celou noc ozbroje
né davy mužů a žen

Ulicejež vedou v Ploudeniel ku

Školní budově jsou zataraseny
vozy jež jsou k sobě přivázány
těžkými řetězy V Saint Meen

přístup ke školní budově

vozy plné trní a bodláčí
Senátor Charmaillard a hraběcí

úřadník Verigny utrhli veřejné
pečetě které byly na třech nábo-

ženských Školách ve Quimper a

vláda zamýšlí všecky takové pro-

vinilce exemplárně potrestat
V Landerneau museli četníci po-

volali zámečníka když se jeptišky
zdráhaly svoji budovu otevřít a

dvéře byly násilně otevřeny Lid
hrozil útočit na četníky ale posl
Emile Villiers ho napomínal k ti-

chosti Naproti tomu opposičník
vikomt Legatinais lid ještě podně-
coval k odporu
Snad by se byl lid odvážil k

útoku na četníky nebýt pohotově
vojsko Zámečník jenž utrhl ode
dveří školy zámek musel býti od-

veden v průvodu vojínů neboť by
se byl lid na něho vrhl Jeptišky
vyšly ze školy zpívajíce hymnu
a lid křičel: "Zabte zámečníka!"
Vláda pevně stojí na provádění

přijatého zákona a marný jest
všechen odpor který kladou její
nepřátelé
Francouzské námořní manévry

byly výtečným výkonem pokud se

týče taktiky v bitevních schopno-
stech obou flotil Středomořská
eskádra byla vedena adm de Mai-grete-

a severní eskádra adm

de Couthillem Vrchním velitelem
obou loďstev byl adm Gervais —

Manévry trvaly 33 hodiny a první
pochvalu za nejrychlejší zásobení
se uhlím a přípravu k bitvě dosta-

la loď Bouvet

Itálie

Car podporuje plán italského krále
ohledni íástďnéhj odzbrojeni

Plán italského krále Viktora
Emanuela docílili u všech mocno-

stí evropských Částečné odzbrojení

ly pomáhal mu Tracy ihned koně

vypřáhnouti Oba své revolvery
měl v opasku avšak pušku měl ve

stodole

Při této práci Tracy spozoroval
dva ozbrojené muže na vršku u

stodoly a obrátiv se k farmerovi
tázal se ho ostře: "Kdo jsou ti

lidé?"
"Jé nevidím žádného" odvětil

farmer nevinně

Tracy mu na to okázal ony dva
muže stojící na vršku a pozorující
ho načež teprve mu Eddy sdělil
že jsou to jeho pronásledovatelé
Se zaklením skočil Tracy za far
mera a v tom zavzněl již také po
vel: "ruce vzhůru!" od obou mužů

poněkud ke stodole se přiblíživ
ších

Tracy na to rozkázal farmerovi

aby jedaoho koně zavedl do sto

doly a skryv se za zvíře dostal
se tak poblíže vrat načež rychle
skočil do vnitř a uchopiv pušku
zase hned vyběhnul a dal se na
útěk Obrátiv se při útěku vypálil
dvě rány na dva nejblíže stojící
muže ale na štěstí obě kule chy-

bily Tracy se více nezdržoval
střílením a pustil se směrem k

údolí chtěje zaskočit! do křoví
Četa mu byla ale rychle v patách
a střílela po něm žádná z těchto
ran ho však nezasáhla a Tracy
bez úrazu dostal se k jednomu
balvanu a skryv se za něj počal
na své pronásledovatele páliti V

celku vystřelil osm ran ale buď
se mu ruka chvěla aneb oko po
zbylo své obvyklé bystrosti neboť
každá z těchto ran minula se cíle

Tracy pak zabočil k pšeničnému
poli a jsa na jeho pokraji byl
trefen dvěma kulemi do nohy a
sklesnul k zemi avšak do pšenice
se doplížil přece po rukou a kole-

nou

Schylovalo se již k večeru a

malá četa pronásledovatelů ne-

chtěla se odvážiti do pšeničného
pole za banditou a proto obklíčila

pole a vyčkávala ranního zásvitu
Mezitím k četě dorazil šerif Gard-ne- r

s policisty Staufferem a Gem-mere- m

ze Spckane a jinými ještě
muži a ti se všichni utábořili ko-

lem pole
Krátce po tom rozlehla se ze

středu pšeničného pole střelná
rána a na to nastalo úplné ticho

Jakmile se rozednilo vnikli pro-

následovatelé se všech stran do

pole a tam nalezli mrtvolu Tracy-
ho 1 obličejem obráceným k

obloze
Levá ruka jeho třímala revolver

jímž bandita učinil konec svému
životu — Palec jehol dosud

spočíval na spoušti a v pravé ruce
držel hlaveň své pušky z kteréž

vyslal tolik smrtelných ran
Dvě rány spůsobené na jeho

levé noze naznačovaly co bandi
tu přimělo k ukončení jeho života

Jedna kule přerazila jeho nohu
v podkolení druhá prostřelila
jednu z hlavních žil a tato rána
musela mít nevyhnutelně smrt v

zápětí a to vykrvácením Bandita
stáhnul nohu nad touto ranou
řemenem ale tím proud krve ne
zastavil a vrah uznávaje patrně
ie nemá ani nejmenší naděje k

uniknutí uspíšil svoji smrt roz-

tříštiv si lebku kulí z revolveru

O odměnu jež byla vypsána na
hlavu banditovu nastal spor me-

zi občany z Creston a družinou
šerifovou a mrtvola Tracyho i oba
koně kteréž Tracy měl na farmě

byli dopraveni šerifem do Daven-po- rt

Jakmile byla mrtvola pře-veže-

hrnul se lid z celého města
k ní a každý chtěl spatřit! tvář

pověstnáho bandity tak že k

mrtvole jeho musela býti postave-
na silná stráž Město a okolí na-

lézalo se v nejvyšším rozčilení a

každý si chtěl odnésti něco na

památku z pověstného bandity
tak že v krátce mrtvola zbavena

byla každého kousku šatů i prádla
a mnozí počali stříhati jeho vlasy
a Šerif konečně musel tomu zabrá
niti Také všechno střelivo které

Tracy dosud měl bylo rozebráno
Z Davenport byla mrtvola do

pravena do Salem
Guvernér se vyjádřil že odmě

na vypsaná na Tracyho bude
státem vyplacena jakmile se šerif
a občany s Creston dohodne o její
rozdělení

1 V Chicagu utonul předminulé

pondělí odpoledne 81etý český

chlapec Václav Svoboda jehož ro-

diče bydvč 3477 —35 ul S

několik --'„ioudruhy zašel si k řece
a sice až na úpatí Joseph ulkdež
si na nábřeží hráli Pojednou
malý Svoboda ztratil rovnováhu a

spadl a břehu do řeky Než se

dostavila pomoc zmizel nebožák

pod hladinou a teprve později po-

licie vylovila jeho mrtvolu -

ní Je také čestnou abatyší jedno
ho pražského ústavu pro výchovu
šlechtických dívek Mnohá ne
šťastné sňatky kteréž byly v pa- -

novniční rodině rakouské v posled
nich 30 letech uzavřeny byly jí
výstrahou aby jednala opatrně a

proto nechce se dopustiti Žádného

nepředloženého kroku
Vévoda Siegfried je naproti tomu

synovcem zavražděné císařovny
rakouské Alžběty Jest sice dle
úsudku mnohých člověkem pří
jemným ale jeho slabou stránkou
jest že rád ve společnosti vese-

lých hejsků zapomíná na svůj
vznešený původ a oddává se bez-

starostně požitkům rozkoší a rado-
vánek Jest důstojníkem u jízdy a

teprve 36 roků stár Rád se po-

hybuje v kruzích sportovýchPřed
nějakým časem prodal dostihové
koně aby mohl zaplatit dluhy
To všecko se arcikněžna dověděla
a od té doby si předsevzala své
zasnoubení zrušit což nyní vyko-
náno
Do Karlových Varů přibyl dne

4 srpna tajemník válečného odbo-

ru Spojených Států Elihu Koot

aby se zde podrobil léčení Rodina

jeho mešká tam již nějaký čas a

tajemník hodlá se v Karlových
Varech pozdrželi několik neděl

Rpsko

Císař Vilm návUlvou u cara

Německý císař odebral se dne
6 srpna na návštěvu k carovi v

yachtě Hohenzollern a byl příto-
men v Revatu cvičebné střelbě
válečných lodí s pomocí pátravého
světla
Večer dne 7 června připravil

císař na lodi Hohenzollern na po-

čest cara hostinu po jejíž skon-

čení se odebrali oba panovníci na
loď Standard aby se odtamtud
dívali na lodní illuminaci Ráno
se odebrali císař Vilém a car na

palubu ruské lodi válečné Minin

aby byli přítomni námořním ma-

névrům Snídaně byla později při-

pravena pro oba panovníky na
lodi Standard

Následujícího dne a sice 8

srpna ukončena byla návštěva
císaře u cara a Vilém odjel s

yachtou Hohenzollern ve 4 hod

odpoledne do Wisty ve Švédsku

Anglie

Korunovační slavnosti odbyty

Edward VIL dočkal se přece
korunovačního dnu po kterém tak
toužil a dne 9 srpna byla
posazena na jeho hlavu koruna
Velké Britanie
Korunovační obřady

'
počaly v

10 hodin ve Westminsterském

opatství Nejprvé byly posvěceny
korunovační insignie
V 11:35 bod přibyli královští

princové a princezny do Westmin- -

sterského opatství a usedli v krá
lovské loži Sedadla lože byla za

příčinou korunovačních slavností
potažena novým hedvábím
Král a královna odjeli z

paláce krátce před
11 hod Když se ubíral průvod k

Westminsterskému kostelu bylo
zvoněno na všecky zvony v městě

Kapely spustily britickou hymnu
a lid na ulicích shromážděný
vítal nadšeně svého panovníka a

panovnici

Během průvodu korunovačního

bylo by málem došlo ke katastro-
fě Veliký dav zvědavců prorazil
řadu vojska zabrafiující lidu vstup
s chodníků na střední část ulice a

v prvním okamžiku se zdálo že to

uvede v nepořádek celý průvod
Ráznému zakročení policie však

podařilo se lid zatlačili zpět a tak
zabrániti možnému neštěstí

Ve 13 bod vstoupili královští
manželé západní branou do

opatství
Král vypadal bledý a spadlý v

obličeji Jeho zevnějšek odsoudil

zprávy o výtečném zdraví královi
a bylo vidět že byly lživé

Krátce po ia hodině byla vy-

konána korunovace krále velikou

nádherou a velkolepostí arcibisku-

pem z Canterbury za assistence

vysokých hodnostářů anglikánské
církve

Když chtěli král a královna

opět s opatství odejiti spustil se

dešť a proto odložen návrat na a

hod odpoledol
Na zpáteční cestě byli královští

manželé opět bouřlivě a nadšeně

pozdravováni shromážděným li- -

Rakousko-Uhersk- o

Kdo si hce odchiti rodin? i svému
I národu —Dlsni bída v Halifi —

Rozváiná artivivodkyní

Afféra Kubelíkovy rodiny byla
obohacena opět o jednu skandální
Bcénu a to ve Vídni Jan Kubelfk
sc tam dostal dne 6 srpna do

rvačky na pěstě se svým starším
bratrem jenž před nedávnem obvi-

nil jeho obchodního řiditele Julia
Skřivana že přišel o velikou část
honorářů Jana nezdařenými spe-

kulacemi

Jan domlouval bratrovi za to
co dal do veřejnosti o Skřivanovi
a hned došlo k hádce a rvačce
Houslista zvítězil ačkoli se neví

jaký by byl býval dalSÍ průběh
potyčky neboť diváci je od sebe
odtrhli dříve než mohl jeden dru-

hého vážně zranit
Udání o Skřivanovi bylo uve-

řejněno v jednom listě německém
ale následujícího dne bylo popře-
no v "zaslánu'' podepsaném Ja-

nem Na to uveřejnil bratr housli-

stův prohlášení že jest Jan proíe-sioln- ě

přiváděn na mizinu a že je
kromě toho fysicky i duševně ničen

Bvým řiditelem či spíše tajemní-
kem který ho má pod hypnoti-ský-

vlivem a tropí si s ním co

se mu zlíbí
Zdali tímto výstupem bude tato

aíféra ukončena to těžko říci ale
tolik jest jisto že propasť mezi
Kubelíkcm a jeho rodinou je stále
širší a virtuos se nejen odcizil své
rodině ale chce se odcizili i svému
národu a dle posledních zpráv
hodlá se usaditi v Drážďanech

Když i tak kapitalistický list

jako jest "Neue Freie Presse''

lituje zemědělské dělníky v Haliči
musí býti stav jejich skutečně po-

litování hodný N F P píše že

průměrně umíralo v posledních
létech ve východní Haliči hladem

50000 lidí Mzda rolnického děl-

níka obnáší 8 až 16 centů denně
Venkované zřídka '

kdy pojídají
chléb a obyčejnou stravou jejich
je zelná polévka a brambory

V Haliči stávkují dělníci k vůli
docíleni zvýšení mzdy o 6 centů
denně pro mužské síly a o 3 centy
pro ženské
Došlo již k častým srážkám

stávkářů 1 vojskem v jedné bylo
13 osob usmrceno a 110 raněno a

v jiné 300 osob usmrceno a zra-

něno
Dne 6 srpna došly zprávy ze

Lvova oznamující že se stávka
blíží ke konci neboť na několika
místech bylo docíleno dohodnutí
velkostatkářů s dělnictvem a voj-

sko utišilo nepokoje na jiných mí-

stech
U Potheriogu útočil oddíl hu-

lánů na zástup venkovanů čítající
asi 500 hlav a mnozí z těchto byli
poraněni Vojáci zajali 175 lidí a

zajatci byli dáni na noc ďo stáje
načež následujícího dne odvedeni
do vězení Jistý počet zajatců byl
tak vysílen Že se o ně pokoušely
mdloby neboť po 34 hodiny ne-

měli ničeho v ústech

Tři rusínští členové říšského
sněmu si v této záležitostí stěžo-

vali předsedovi rakouského mini-

sterstva dru Koerberovina příkré
a bezohledné vystupování úřadů a

četníků proti venkovanům a pra-

vili že konečně je těmto jedno
umřít pod ranami surových vojáků
a opilých četníků nebo na popra-višt- i

V protestu rusíoských po
slanců se dále praví že se úřady
zastávajf velkostatkářů místo aby
se pokusily sprostředkovati mír
mezi spornými stranami

Kabelogram podává jen v struč-

ných rysech truchlivé ty poměry
které tam musí mezi tím ubohým
lidem panovati a každý čtenář
musí být v duši své povděčen že

žije v této svobodné zemi

Bavorský dvůr podal ke zprávě
O zrušení zasnoubení rakouské

arciknížny Marie Annunciati s

vévodou Siegfriedem bavorským
úřední prohlášení že se tak stalo
k žáJosti obou stran Proslýchá
se však ve dvorních kruzích že k

tomu dala podnět arcikněžna !

Když svého času oba paoovniční

domy zasnoubení s radostí uvita-lyodje-

arcikněžna do Mnichova

aby jak se povídá vyzvěděla jak
vévoda Siegfried ži Marie

jest neť císaře Františka
Josefa má nevšední schopnosti
duševní ráda o všem přemýšlí a

mi na zřeteli cíle svého vychová

toho bylo by na místě ohromné

armády stálého vojska zredukovat
na menší množství vojínů nebo

jich použiti k ochraně osadních

zájmů a peněz kterých by se tím

ušetřilo by se mohlo použit k

povznešení průmyslu a obchodu
nebo k odvrácení společného ne

bezpečí — americké soutěže

Bandita Tracy skončil svůj život

Ylastní rukou

Nejodvážnější a nejchytřejŠÍ
bandita jaký kdy se vyskytnul v

této zemi jest mrtev Krátce po
tom když uniknul z vězení se

vyslovil že ho žádný nedostane
živého do svých rukou a slib ten
také dodržel Ztrátu svého života
má díkovati své přílišné sebedů
věře

Tracy právě unikal četám šerifů
dvou států i vyslané za ním milici

unikal 1 smečkám po jeho stopě
vyslaných slídících psů a pojednou
zastižen byl hloučkem pěti lidí a
v zápase s nimi utržil si poranění
které ho přimělo k tomu že si

vehnal kuli do hlavy
Tracy na svém útěku vykonal

více nežli 400 mil a konečně do-

razil na farma L B Eddyho
blíže městečka Fellowes Po dva

dny se bandita ztfržoval na této
farmě a žádný neměl o tom ani
tušení že tam Tracy mešká Pří
lišná sebedůvěra byla však jeho
zkázou neboť dovolil iSletému
mladíku G E Goldfinchovi aby
se vzdálil z farmy a ten rychle
spěchal do městečka Creston a zde

přítomnost Tracyho na farmě Ed

dyho prozradil
Goldfinch setkal se s banditou

náhodou minulé neděle Projížděje
se na koni spatřil pojednou jaké-

hosi muže připravovati si večeři

na prérii Tel kolem něho aniž by
si ho povšimnul když v tom cizi-

nec ho vyzval aby s ním poveče-
řel Goldfinch odmítnul a ujížděl
dále Cizinec na to povstal a zvo

lal k němu velitelsky: "Stůj!" a

hoch bez váhání uposlechnul a

vrátil se k místu kde cizinec tá-

bořil Ten bez okolků sdělil mu
své jméno a pak se ho vyptával
kde jest nejbližší farma a Gold-

finch ho poukázal na renč Eddyho
Tracy měl sebou dva koně na

jednom jel a na druhém měl nalo-

ženy zásoby různé grocerie a deky

"Jeď napřed a oznam Eddymu
že k němu přijedu" rozkázal

Tracy hochovi a ten bez meškání

spěchal vykonali rozkaz banditův

Tracy ho však nespustil s očí a

jel rychle za ním Na cestě spozo-rav- l

že ze zavazadla uloženého
na hřbetě druhého koně se vleče

provaz po zemi a sestoupiv se

svého koně pravil: "To je špatné
znamení" a provaz pak uvázal
V krátké době oba jezdci dorazili
na farmu a Tracy se odebral na
lůžko a druhého dne si připravil
koupel a oholil se Po tom počal
pomáhati farmeru a jeho lidem při
jich práci Pušku svou a jeden z

revolverů odložil ale druhý měl
stále v opasku aby jej rychle mohl

použiti Tak uplynulo celé pondělí
a večer dovolil Tracy Goldfincho- -

vi že může odejiti ale dříve mu

pohrozil že nesmí pod trestem
smrti se zmíniti o jeho přítomno-
sti až teprve ve středu Goldfinch
však nedbal této hrozby a jakmile
se dostal do městečka Creston
ihned své dobrodružství s bandi-

tou rozhlásil a čtyři občané & sice
konstébl C A Straub Dr E C

Lanter Maurice Smith advokát
J J Morrison foremac na dráze
a Frank Lillengen se vydaliozbro- -

jeni až po zuby k farmě Eddyho

Bylo to v úterý asi po druhé
hodině když malá tato výprava
vyrazila a v nedlouhé době octla
se poblíže farmy Eddyho Náho-

dou nalezla farmera na jednom z

jeho polí Lillengen se jej otázal
zdali Tracy u něho dosud mešká
V tom samém okamžiku vyšel ten
to ze stodoly a farmer ukázav na
něj pravil: "Hie tam je Tracy!"
Tento však nepozoroval blížící

se mu nebezpečí Výprava se roz-

dvojila a sice Lanter a Smith do-

provázeni jsouce Eddyni brali Be

přímo směrem ke stodole a ostat-
ní následovali k ní oklikou aby
Tracy nemohl aikady unikaouli

Eddy jel potahem svých koni a

:

H Pan J J Vlach český práv-
ník v Milwaukee ustanoven byl
městskou komisí pro civilní službu
hlavním zkoušečem a tajemníkem
celé rady pro civilní službu onoho
města Úřad ten jest velmi důle-

žitý
H V Newarku N J spadla

předminulé úterý 33letá krajanka
pí Marie Marková z č 64 Fair-vie- w

ave při věšení prádla se

střechy třípatrové budovy a zrani-

la se na páteři a na hlavě tak těž
ce že musela býti dopravena do
nemocnice O uzdravení nešťast-

né krajanky se pochybuje

Naše jmění
Vše co máme a Čím jsme dě-

kujeme činnosti svých nervů síla
nervová jest naším jměním A

přece nestřežíme tohoto jmění
svého vrháme se v rozkoše život-

ní přemáháme tělo i ducha a ne-

přestaneme pokud vážná choroba
nás nestihne Nevíme že letní
slabost nezáživnost průjem dá-

veni vyrážky jsou známkami

úbytku nervové síly naší právě
tak jako stálá ospalost nestateč-no- st

a únava Nervy potřebují
osvěžení zmohutnění vzpružení

pronikajíce veškeré ústrojí přená-

šejí svou sílu do celého těla Tri-nero-

léčivé hořké vino jest jedi-

ným spolehlivým prostředkem na
dokonalé tesílenf nervů protože
přímo na ně působí Ono povzbu-
dí zejména zažívací ústrojí k ne-

únavné práci - takže nedopustí
žádné zácpy průjmu nestravno-st- i

bolesti v útrobách a koliky
Udrží vás zdravými a silnými
Nenf třeba obávati se letních ne-

mocí máte-l- i tento lék po ruce
Na prodej v lékárnách a u vyrabi-tel- e

Jos Trinera 799 So Ashland
Ave Chicago Ills

Písemnictví- -

Nákladem České Tiskárny 334
E 73 ul New York N Y vy-

dána byla v minulých dnech bro-

žurka: Trade-Unionis- a koope-
race Budoucnosti Cena brožurky
obnáší 3c

Listárna redakce

— Panu J J v Braddock Pa
— V Severní a Jižní Dakotě

— Starému odběrateli —Nikdo
kdo vlastní již domovinu nemá

práva zabrali si druhou

— Panu J J v Armstrong
Neb Prérijní slepice mohou se
v Nebrasce stříleti pouze od 1

října do 30 listopadu Každý
kdo by mimo tyto dva měsíce stří-

lel ptáky ty podléhá pokutě tu-

díž i ten kdo by je střílel na vlast-

ním svém pozemku Pokuta za
každéhs zastřeleného ptáka v čase
nedovoleném obnáší I500 V čase
dovoleném nesmí jich nikdo

více než 35 Provinění

proti zákonu tomuto trestá se po-

kutou od 1 10 do 1 100 a vězením
do 60 dnů

Zprávy spolkové

Til Jed Sokol Omaha

odbývat! bude pravidelnou schůzi
dnes ve středu 13 srpna 1902 v

8 hodin večer Přítomnost všech
členů žádoucna

Fr S Rendla taj

Tibor Sebranka ě 4771MWA

odbývá ve středu dne 20 srpna

pravidelnou schůzi svou v síni p
Hrocha jest Žádoucno by každý
soused do schůze té se dostavil

John Brázda klerk

Loie Jaa Has i S K ř P

odbývá schůzi svou ve středu dne
ao srpna v 8 hod večer v Sokolov
ně Přítomnost všech členů nutná
jelikož důležité jednání a placení

příspěvků předléhá Z rozkazu
Vel Kancléře Bd Sláma

Stávka nhlokopů

Po pohřbu bratrance šerifova

deputyho Beddalla který byl v

Shenandoah stávkáři tak těžce
zraněn když nesl střelivo svému

příbuznému obleženému v nádraž-

ní budově že následkem toho
zemřel byli zatčeni dva Litvíni na
obvinění že se sáčastnili útoku
na Beddalla Zatčení nazývají se
Antonín Klimovič a Stanislav ki

a oba poraněni byli do
noh při srážce s policií a byli ná-

sledkem toho v lékařském ošetřo-

vání Oba bydleli v jednom
strávním domě a k zatčení jich
vyslána byla milice která obstou-

pila celý dům a když poranění
stávkáři byli vynešeni byli do-

praveni k soudci Shoemakerovi

který je podrobil předběžnému
výslechu Deputy Beddalle je
oba stotožnil a vyslovil se že je
zúmyslně střelil do noh když na

něj útočili a na to Litvíni dáni

byli každý pod 1 2 000 záruky a

nemohouce ji složití byli posláni
do vězení v Pottsville
Ve Wilkesbarre dokonala jiná

oběť této nešťastné stávky Byl
tam zavražděn dolovní hlídač
Danil Sweeney který střežil důl
v hannoverském townšipu Swee-

ney opustil důl o 13 hodině v

noci jsa vystřídán jiným hlídačem
a navracel se domů Za ním šla

tlupa stávkářů a Sweeney ze stra-

chu se skryl v jednom salooně

Domnívaje se že stávkáři se roze-

šli vydal se později opět na cestu
k domovu a ráno byla jeho mrtvo
la nalezena na cestě Zabit byl
hornickými kopáči a z vraždy této
obviněni byli tři Litvínci již byli
zatčeni ale nestává proti nim

žádných důkazů

Kdyby stávka byla ukončena
tento týden tu vzdor tomu něko
lik tisíc dělníků ztratf práci ná
sledkem toho že některé doly
jsou tak již vodou zatopeny že se
v nich nebude moci více uhlí těži-t- i

Jedině v Shenandoah distrik-

tu jest pět dolů tak poškozeno
zaplavením Že musí být opuště
ny V těchto dolech bylo před
stávkou zaměstnáno 3000 uhlo-kop- ů

a cena jich obnášela půldru-
hého milianu Dle úsudku důl-

ního inspektora Williama Steina
ze všech 56 dolů v onom distriktu

pouze 14 jest jich v takovém sta-

vu že by se v nich mohlo započíti
s dolováním uhlí bez překážky
Ostatní doly jsou v takovém stavu
že to vezme nejméně dva měsíce

nežli se tam s těžením' uhlí bude
moci započíti V distriktech

Wyoming a Lackawanna jsou doly
v lepším stavu

President Mitchell jest s prů
během stávky dotud spokojen
neboť uhlokopové dosud stojí
pevně a nechtějí zaprodati své

právo za čočovicí okamžité práce

Příspěvky k podpůrnému fondu

přichází ze všech stran a nespo
kojenost která se objevovala v

začátcích při rozdávání podpory
úplně nyní zmizela a uhlokopové
jsou ochotni přinésti i sebe větší
oběti pro vítězství které očekár

vají
Martin Dolphin bývalý presi

dent mezinárodního řádu obchod-

ních a železničních telegrafistů
předložil presidentu Rooseveltovi

plán jak by se stávka mohla
ukončiti President tento návrh
odkázal k prozkoumání H M

Hoytovi z odboru generálního
návladního
Dle tohoto plánu má vláda

ujmouti se některých dolů a zde

započíti práci by získala nutné
uhlí pro své různé budovy a lodě
a jiné vládní potřeby Dolphin
tvrdf že vláda má k torna právo
poněvadž tato stávka překáží
vládním výkonům a vyvozuje že

kdyby se začalo pracovati v ně-

kterých dolech že by tak uhelný
trust byt přinucen započíti práci
ve všech
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