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zdá no že manžel unikl dout leh- - nemocnice hv Jana kde tento k

ko neboť na jeJio tváři neliylo ránu nupoHlcd vydechl Nežli po
vídětí znakft jež by nasvědčovaly jal ňmyHl se světa se sprovodili

Zvláštní způsob sebevraždy

Z 1'arafíoiild Arlc so oznamuje!
Jedna zdejší žena jež již dvakráte

pokusila se o sebevraždu vrazila
wi dne 21 července hřebíky do

lebky a mozku Vrazila si do

hlavy dva Jiřebíky dříve než počí-

nání její pozorováno ly!o H veli

že trest byl krutý snažil prý se mezi známými seli na

Inspekce jatek

Inspekce jatek v JCansas (Jity

ti peníze na cestu zpět do Cech

alo marné Iřozmrzen nezdarem

pravil synovi domácího že s buď

ustřelí aneb skočí do jezeru Ten

Zcmétřcsenl v New Mexiku i Jcč v mnohých případech není to- -
před týdnem zahájená drcni t

JNelUorc kraje V OVcin AICXIKII Ulil tuk laslo so slavil Ze limo li Makoroiii dopadla v neprospěcli kou pozornosti nabrusíla špičkyovšem považoval to za žert a vy v i y f i ' y 'velkojalkařu Všechny jatkyvypostiženy byly zemětřesením jež ho ží volů lidských přijde na zmar

lylo jediím nojsilnčjšíeh v po- - takže mohlo hy so skoro mýdel
ly nrannycn n coku a vmw 11 s

Ze to Dohnal myslil fsmál se muimii icilně lul v 11iiánv vládními
slední době Zvláště postiženo žo dělníci riepniciijí v továrnách sedi

M r 'V' l y

inspektory za iieěislá a místností !!'V("
J nv ""v""vo několik ho- -

I din s liřebíky v hlavě
hylo město Hoeorro kde Jak zná- - proto aby živili sebe a svojí ro zdraví lidskámu škodlivá Z tál""' I"'"'J'- -

mo zakládá se česká osadu Otřu- - dinu lilo aby dostali příležitost k
jtříěiny byli jiozorněni správcová

jatek aby nejdéle do 1 srpna"y ''v'y pocítěny několikráte zabití Dolancy prohlašuje že mu

l Hlavni ÚMovnj í S Ď P JVelká stavby se potácely takže sí Jiýt vydán přísný úkon ohlod- - uvedli jatky do pořádku Nesla-ne-J- i

se tak bude zabíjení zaká- -budily ohavu fa se sřílí Alnoho no bezpečnosti v továrnách
t ť f ¥ tt t I í i t

domaeiio narudl a nauoni nyio zuno laiKari heznocnyny maji „
" ' -

j
Novopražátí krajané mimo ne-

bezpečí

V předešlém čínln jiříncNlí jhiik

roztlučeno Nedaleko Hoeorra jest
Marií vyhaslá sopka 1'odolmá

strach aby hrozba tato opruvdu
se neuskutečnila a proto snaží se

otřeny jak poslední zprávy ozna
zprivii o hroznéni neňt('Ntí jež po- - aby požadavkům vyhověli a vy

nakládají velká peníze na vyčistěmují My pocítěny taktéž v Ml

í'uso v Texasu — Jak další zprá- -
wlihlo cetne krajany v New Pra

Aíínn AínoŽHtví krajaníi by
ní jatek

Prchla % Indiánemvy o zemětřesení oznamují byla lo pokoiiNino vzteklými psy a byličást městečka Hoeorro zničena ale
Občan 1' Saíling z Wínfieblniieeíii odebrali m do 1'aMtenrova

Z lidí nepřišel o Život li í kdo Vo- -
KufiH dal svou dceru na studieÚNtavu v Ohicauru k IcY-cn- í ('U

rýž v "Tok Záji"jcst hledán dá-l- e

pak že on skrze rodinná zále-

žitosti od svá rodiny odešel a

my žo prý lilodíme jej donutit by
s nimi opět žil totiž se ženou a je-

jími rodiči JVoto krajan ten za-

mlčel nám zprávu onu

J'ročež ubezpečujeme Aloise To-bíš-

a všechny jeho známá že jej
hledáme jedině z lá příčiny aby
Jednota nebyla donucena platit
úmrtí nadaci za Tobiska živého a
že v případu kdyby se sem Aloiu

Tobiselc osobně dostavil dámo mu

příležitost aby s námi byl aniž by
se jeho tak zvaná rodina o něm

dověděla a že mu poskytneme

Ulhorkých koupelích v hocorro

et 0 dca l mr tepleH než iiňÍTim
m'MvmM

uda o- -

jiz % ft jirot

Z přiložená zprávy za druhá
čtvrtletí 1000 seznáte stav naší

Jednoty tak dalece pokud bylo ji
možno sestavili na základě všech

dat obdržených Číslo 0 žádá za

prominutí že mu není možno zprá-

vu v čas odeslat (íčctník jináho
čísla oznamuje že neví kdy bude

zpráva hotova ježto se výbor sl

na čase a následkem ti

že se členově jeho ne-

budou asi mocí v brzku sejiti! a

někteří jíní neduli mi viiboc vě-

domost proč zprávy svá neposlali
llčetní výbor se dne 8 t m ne-

sešel následkem neobdržení roz-

sudku od soudce Kellylio Věc

na universitu v Jitwrcncc Karis

nepomýšleje na to že krok tímto

stane se proň osudným Děvče

3t '

oyia preu eiiicireMfiuiji n uie 10110
netřeba o tom znovu h rozepinolze Hondit že ve Vlillril ZcmÍ K

Vatí () dalňífih oHiidcch nebohýchněco déje mnohých mÍMt oby- -

krajanu xdéluje chícaŽHký "Ná kO
"!

činilo na universitě velká pokro-

ky ale zároveň zamilovalo se do

plnokrevného Indiána který v

t áže dobá tak táž na táto škole stu
rod"! Aíužemc nyní h iiotČMením

vatelřítvo prchá

Nový rakotuký konaul pro
New York

oznámili že vfiichni krajaná milá

doval J'o dokončených studiíchzují ( mimo íiebezpeřía jnounace
mínili Jmíiih e před uHem že odebral se Indián k otci svá vyhU k úplnániii uzdravení Jak nán

(ieehoví žijící v New York li pod volená žádaje jej o ruku dcerydf IaK'rio njÍHtil odebářon Hf má se takto i Na slavnosti odnikli jÍMte kroky aby míxto ni- - Jioč týž necJitčI o tom ani slyšeliVHÍchni pacienti jíž tiříiítí týden do

a Konec Koncil indiána vyhodil zkoiiMkího konwilu v New Yorku
obnaženo bylo fJcchcm ln-f- t kroky

halení praporu spolku Slovan

pořádaná dne 21 července ozná-

mil jsem lir Vrtišovi že slyšení

Hvých domovft na která mimocho-

dem řcčVno hc vřiiclini imřímná lomu Tím se však nedal rudo- -

ty byly bezvýslednými Z Vídnř kožec odstruáití Hcbral svojí vytříí vzdor tomu že ni nemohou do- -
příčin íroc by Jednota mela v

volenou a odjel s ní do Chicaga
případu Tobíškovč obdrželi roz- -

i 11
doHhi zpráva že rytíř Iloenníng mU vyn)lJlviiit pWÍ (l ň„llžfl0Ht w
O Íarrol rakouský yMkmu Hi „yřdomítáho lékaře U-n-uI

v Kidney v Novem Jižním Wa- - t

kdež nechali se oddali Odtud

xjebrali se do Milwaiikeo kdež" ' 11 I II' 11 inu 1' ii-- i 1 v 11' v 11 1111

siideK 1 vzdor vyroxu poroiy jesr
odloženo na 10 dní totiž na 2

července aneb i na dálo a on pra
novomanžel zaměstnán jest pri

lexe v Aulriilíí byl přcHiizcn do
(nit5í mhim (Jo)Jf {)úi 5 (J))Í

New Yorku jako rakounko- - uher-k(Ií- „l HtiMt ihftt w im„ hudebním sboru ježto jest výteí vil: "Když nebudeme míli len
hudebníkem Jestnyní synem „„„„„„1 {liui ltll(Bllra„ř!a(

všechnu morální pomoc aby opět
mohl kdyby si toho přál bezo

všech obtíží odejiti A opětně e

naše krajany aby možno-l- i

jím o něm nám dali vědomost

My jej pronásledovat nebudeme a
ani nechceme Tobisek kdyby
nám oznámil místo svého pobytu

pomohl by nám dokázat že ne-

máme za něj jako za mrtvého pla-

tit oná rodině kterouž z příčin

proň nanejvýš bolestných opustil
Rodina ta o něho nedbá ale na
nás chce abychom jí vyplatili
úmrtní nadaci za Živého A proti
tomu se musíme soudně Juijit v tá

pevná naději že nám žádný pocti-

vci! své dobrá vňle a pomoc neode-př- e

a že nám dle nejlepší možnosti

přispěje k dosažení práva a spra-

vedlnosti a že nám nikterak nebu
de zazlívali
Zdravě Vás a přeje všem spol

Hký generální konzul Jýhumi na 21 dní V Nobotu'dnc
pokun jako krajiiná miihi učinili i

14 -- „„„„„ uit iáln indiánskáho náčelníka Annina- - úx r' „4 ('
'

„u lísi'
Maďaří líezpochyliy aby nexta lomil a čita Ji Jet „„if„ i! n n u„ lklirídující krajaná do zmínřnáho ÚNta
Jo no po vňli ani Cechům ani Ma

vuj pp Aoh Jíoth F Fettin(rcr dvojnásobná vydání za cesty a
ďarům jmenován byl — Nřmce a in miminka vraiiKova h dvě Clevdandský "Američan" zo služná" Já s tím souhlasil a

Vývoz konservovaného maa ma (Jitkami Dne 18 července lne 17 července oznamuje Opět hned jsem jej taká požádal aby
HtatÍKtická úřadovna oddflení runo opetnó hyn oznámeni uvu jest nám zaznamenat! sebevraždu on jako předseda účetního výbo- -

pru obchod a práci oznamuje že cidapci a híco John Jteclit a Karel krajana které v posledním řase ru dul ostatním členům výboru
bohužel až příliš často se výsky- - vědět že schňzi odkládá a táž proč

z hlavních příntavů umerických we 4irJíocma Jak h námi pan Vrálck
vňdco celá výpravy a vydavatelv měnící červnu 1000 vyvezlo hc

tuji r raiit Dohnal 2olety kra-Hake- — coz 011 slíbil splniti po- -

za $lf:Hi5278 inaHO v plecJiových I řanopiHii v Nová J'ruz udělil oči
jan který v posledním čase nyl zadav mne zároveň aoyen jemu
na stravě u rodiny Jos liujirechta jakmile zprávu o rozsudku obdr-- v

č 0112 Storer ave SW prohnal žíni bezodkladně telefonicky to
r

krabicích V tomže mČNÍcí roku kávají každým dnem několik

předeňláho bylo vyvezeno za i)il3- - oHob z Montííomery Minn jež kum svorností a člcnfnn veškeré
ho blaha trvám v Dratrství liáscesi včera večer v Kdyewator parku sdělil Jelikož ale až dodnes roz

kulí hlavu Dohnal přijel do sudek není vynesen nemohl jsem

fr)U0J4 koiiHervovanáho maHii V přiňly nějak do ntyku h pokou- -

roco 1000 vyvezeno bylo za $101- - Hanými pHy Zmíněný pán odjel
0r0r'15 mana kdežto v roco ]ře- - věera veěer do svěJio domova V

deřílám pouze za ifclW 5:101)71 Nová 1'raze mimo většího množ- -
Ameriky při novém roce alo štá-- 1 žádosti té vyhovět on však mě

Svornosti Váš

Franta A Kreh tajemník
St Pnul Minn 21 července 1000

DÍKŮVZDÁNÍ 1

stí v této zaslíbené zemi za ktc- - uvědomil že se zde sejde dne 20

rou ji považoval mu nepřálo Ob- - července
11 'I v t# y'i v j I i

1'ímto má Ke dokazati ku nbivě Ktví psň hylo těž zastřeleno sedm
triiKtu ze vyvoz kotiHervovancho koní a několik krav nichž pu urzoi sice zaiiy zamcsinaui u ivrne-- i rroio uikc iiriiozeua eivnieun
iijunii o mnoho vzrostl Doufáme novala domněnka že byly pokou rieau JJall Ueariiiíf Co ale pro zpráva není účetním výborem
ze cíhIicc tylo nedoNidinoii taková Kuny Neopomeneme našim ěle chorobu byl nucen často zaháleli stvrzena ježto jsem ji nechtěl od- -

vywe rokem píHtlm NaNledkeml narum udeliti další zprávy tyku Praví se že Dohnal stále "doklo- - kládat až do srpnového čísla or- -

odhalení veliká neěístoty v chi-- 1 jící se tohoto íiřínadti roval" a stále nosil při sobě lahvi-- 1 pinii
řku s lékem V sobotu byl z prii- - Spolek líovnost čís 8 oznamujecazskych jntkueh povstal proti Dobrý rozsudek

1'řed sondťilií IazaniHemamerickému masu mocitf odpor

Tímto vzdáváme srdečný dík
všem nížejmenovaným spolkům
jež zvolily zástupce k odhalení pra-

poru spolku Slovan čís :$ CSDÍM

it súčistnily se slavnosti: Spolkům
JJytířú sv Jiří sv Josefa li D

kv 1'rokopa K D sv Václava
ZCKJ sv Pavla ZClJ„ sboru
Čechie jCi„ sboru Hvězda Zá-pud- u

SIM fíúdu Orel Čís 00

Potřeba lepší ochrany pro délníka i
lluyonno N Y stál v nedávných
I f IM I t k i V

co propuštěn a jak anglický tisk úmrtí br Dominika Moravce

tvrdí včera dostal výpověď z vdovce kterýž zanechává 4 ne- -

místu kde stravoval Sedl a na- - dospělá dítky pro něž musí hýli

psal dopis svým rodičům a sou- - po zákonu ustanoven poruěník
(ineeii 111 iJeiui-iri- s

jen solienTovární inspektor Delauey jenž
nedávno učinil prohlídku továren
v IVniHvIvaiiii prohlásil fa ve

tyl proto že nabil svoji žem"
i

rozciieuiu v i eciiiicn a v lom nu- - í iruannan) ne nudo možno u- -

Když soudce vyslechl vývody ža- -

se s nimi V dopise líčil svňj nutní nadaci vyplatit!většino místech není dostatečně lobkyuě ženy Deinetrise pohlédl
Zl'lkJ„ spolkům Svatopluk č Ifcápus o existenci v Anténce iile l'ři přehlídce poctu ělonú uusi

nyní prý rozhodl se učinit i všemu Jednoty s potěšením shledáváme
nu yaniJcnéhu a chvějícího st vin

niku a vynesl následující rozsu
postaráno o ?tvo( iicypcrnost a

ydravl praeujíiíeJi lidí Velice

II I Vtll f ákt k 1 konce W éor 5c I do IMiíewatcr I že skorém všude zahájena bylamálu prý se cenní život lidský v (IcK K illomautl ll ocnoi- -

parku chvíli pozoroval rej tumai?Uue jfn příčinou získáni noiMvirnňch ti želeurnaeh v IVnu lot odvésti svého imiť do vcillcj
se sj'lv n licsiurosuiycn lidi tt VVell clenu U llcous o se uu ioi-c- lKAlvnuU IMwney prohlásil 0 by si misuiosu a sinu jej urovná

kde je hřiště Čísel liovmálláliio tií přece suipak zašel strunou
buse bullísty

Jylu dobře př každé továrně iříi

ditl umrlci komoru právě tuk jn

tuk jako on ibil vás dávám vám

k tomu hí svoleni V pádu fa 1'urkovnÍ v V sobě jsme silnější 11 pevnějšípro
Iicislu Iždcy pntrovttl delší éutjN'uíe hleďme si j u dílu u puk ji

CSDIM K II Dorovský ěk I

CSDIM Drittii v Kruh čís

CsHM„ J A Komeuskv č G

CSDIM Novu Tivboů čk 7

CSDIM Kuvnost ě 8 CSDIM

Česká KiUUUil ěk O CSDPJ (V
chosSivun čís 10 CSDIM a Jun
Hus éis Ví CSDPJ Zvláštní tiu
sluhu náleží IMdn Cech cis 12

CstilM Kůdu Méluik ěk tUl
I SIS u spolku lun Hus cis
CSDIM smutnění se pnivodu
v plném počtu pťup4ry
Zo iioeliúUHt sc V Úctě t spJek

ku saloon noc! 10 restaurant Ma-j- i

tiibi těchto továren tu pomoci

byste nesouhlasila jsem ochoten

uuííttiti mktcrémti policistovi divné si počinujíciho mludiku ale stě H VVslcdkolil IHiillIie IUH te

spilko icltostten Pojednou íímUel litu s ucfcvych tlojmrcft pmltliosoivň vv uby práci tu ku vás ykoiiut n

vitscho imilt dťtkliidně vvpbttil l'í'e několiku dut' jslilě se ídcKdti pádlu rúilíl pochopit poli- -siVrtji áivotid sílu tlťliiikuvu
citu co se tiii hIiIo u po klútkém doved 11 ře hvvuiy luuir nusMmhá loittSti inhodv při niťliijpud Dcím trisová je dle irhu fa

Vloi '1'oliick pracoval jinými1001 iiicrgíťkoit u pluto nuvr itedAiii nutili DmIuiiIu uinirujieí-0-

$ 4 tuťulí jiniU jni opatřenu

IUI tet ť lidí a ilVot pílslo liejsoll
bránu v ilVidul a mil klidni mo delnikv nu farmě v Dikidě ne- -

Itcin llmto kouhlusdu H iimmciu

litté Ulicová Vedli' leiel ICViJ mtíitni nuut u!e lieťp'čn udit

Sliu Číslo t CSDIMVeř Jako ll Ui svulek luno co áiitii v iuni nei rteverni i'isnu
tb britii % dít tedlejii udatnosti it

pa chtílí iývuly s' ťtuky jiko
tleskáni lo ilivdi ht vtiti a

j 1 í t 1

přc ně jj k (Iciiiiiinu (mrÁdku
l'íi inu murti u Ukoi'loi tnsťust
lltku (KlIUri M jidliiUt sloVV I

"Klít nul tluitni ih jHitnionii"

trtiti e jistému kraj ům ďb MuitlU Keppl J I' PilÍMek

předtedu tujeiiJUik

e strtla roVioHiU utMlodMlcc Mc

(loiruvovít tliiuvtU v bcvwlo rovotně pí iílial fa on o jet kte
pUOi H OhotU U I ihOKMI S0


