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H Giííorá M D Geo Bictuell M DKde všade Čech krev proléval ADUESÁŘ

na ně: "Ku předu české děti mo

je!" a vítězil
výše na řece nežli kde nalézá Be

nynější velké město klondikeské
Dva roky klíže severní točny

Jak jsme již dříve sdělili na-

vštívil nás v minulých dnech p Ed
Toman z Helena Montana kterýž

po minulé dva roky trávil v polár-

ních končinách v zlatonosných
údolích a roklích Klondiku rýžo-

váním zlata se zabývaje Sdělili

jsme též že se potkal se zname-

nitým úspěchem a přesvědčili jsme
se očitě jak vypadá to zlato klon-dikes-

Mělť sebou na ukázku

pan Toman nejen lahvičku zla-

tých šupinek vypraných na Bo-nan- za

Creeku v ceně asi sto dola-

rů nýbrž též i hrst zlatých valou-

nů z nichž některé až přes šest

uncí váží obsahujíce ryzé zlato

přes íioo každý ceny mají a ze

Skookum řeky pocházejí Pan
Toman jest človíčkem příliš

skromným tak že jsme od něho

nemohli zvěděti jak vykoso páčí
své bohatství tam za dva roky

práce a strádání nabyté a jak vy-

soce cení nynější své zlatodoly
avšak podle ukázky kterouž jsme
viděli musíme míti za to že na-

sbíral si tam toho zlatého písku a

kaménků v ceně do několika set
tisíc a až zpeněží ty své zlatodoly
o což jak vyrozumíváme vyjednává
s jednou anglickou společností
soudíme že bude mítí pakatýlek
který by mu měl postačiti pro celý
život

Za dvouletého pobytu v Klon-

diku nashromáždil si pan Toman
ovšem hojných zkušeností a zažil

arci mnohé nesnáze a dobrodruž-
ství Dovede proto poutavě

do nekonečna Myslíme

Dawson City
Družina kteréž byl pan Toman

členem zdržovala se nějaký čas

kol Stewart River sekajíc tu klá

dy a prospektujíc zda-l- i by někde

ložiska zlatého písku se nenalezly
Mezí tím co se zde zdržovali za

lehla náhle k ním zpráva že Geo

McCormick objevil nesmírně bo

hatá ložiska zlatého písku na Bo- -

nanza Creeku a ovšem že již spě-

chali aby se na nálezu tom podí-
leli a z něho těžili Panu Toma

novi podařilo se zajistit! sobě

claim "24 A" nad claimem prvně
zaujatým Tenkráte zákon ka-

nadský dovoloval zaujmouti 500
střevíců po potoku od úpatí vrchu
na jedné straně až k úpatí na
druhé straně Od té doby byl
zákon již změněn tak že lze za-

ujmouti pouze jen 250 střevíců

Zde seznámil se pan Toman též s

panem Fergusonem jehožto man-

želka jak známo jest Češka a ča-

stěji do Slavie dopisovala odkudž
i my několik jejích dopisů uveřej-
nili Pan Férguson zdržoval se

v Klondiku již o rok déle avšak
nalézal se v jiných místech a když
bohatá ložiska na Bonanza Cree-

ku objeveny spěchal sem tak jako
mnozí jiní
Panu Tomanovi právě tak jako

panu Fergusonovi podařilo se a

claimy jejich odměfiovaly dobře
namáhavou a obtížnou práci Po

psali jsme již dříve jak dolování
nebo-l- i rýžování v Klondiku se

provádí a připomínáme pouze jen
to že děje se toto nejvíce podél
potoků aneb v nánosu na dně po-

toků samých a sice dobou zimní

když jest vše zamrzlo Na zemi
aneb na písčině rozdělá se ohe5 a

týž se udržuje až pod ním půda
změkne načež se vykope Tak
se pokračuje stále až se přijde na
skálu bed rock což jest ovšem
rozdílné od 10 do 18 stop při po-

toku Zem jest zmrzlá tak hlu-

boko jak kdo jde aneb jiti chce a

udržováním ohně po několik ho-

din roztaje asi na střevíc hlubo-

ko načež se jak praveno vykope
Denně se může dostati dva aneb

nejvýše tři střevíce hloubky do
země Když se dostane na skálu

tedy v té hloubce může očekávati
že zlatý písek tam nalezne jestli
se tam vůbec nějaký nalézá Pak
se vybírá zem s pískem nad ská-

lou dál a dále vytahuje se na po-

vrch a klade se stranou k vypírání
až jaro nadejde V Bonanza Cree-

ku nalézal se obyčejně zlatý pí-

sek v zemí na všech stranách
avšak jen jistými směry nalézalo
se ho dosti hojně aby se vypláce
lo dolování To ovšem platí men-
ší neb větší měrou o všech tam-nější- ch

rýžovištích aneb chceme-l-i
o rýžovištích vůbec Pan To-

man zaujal klejmů více avšak

žádný se mu nevydařil tak jako
onen číslo 24 Minulý rok zpe-

něžil týž za dobrou cenu a spolu
s panem Fergusonem a bratrem

svým Bedřichem kterýž mezi tím

za ním přijel zakoupili si jiný
claim na Skookum řece Tam

teprve dodělali se zdaru úplného
Minulou zimu měli najato 38 lidí
kteří pro ně pracovali a výsledky
byly více než uspokojivými pro
všechny Jak jsme již předem
sdělili nalezli tu mnohé valouny

ryzého zlata mající cenu až přes
100 dolarů

Zem a písek obsahující zlatá
zrnka a menší neb větší valouny

dobývají se jak jsme podotkli
během zimy a skládají se v mí-

stech kde bylo by to blíže vody
tak aby se mohla zem pohodlně

vypírati Vypírání děje se v bed-

nění v tak zvaných sluice boxes

Do těchto zavede se voda z poto
ka neb řeky a nahazuje se do ní

zem zlatá zrnka obsahující Voda

zem a kamení stále odnáší kdežto

zlatá zrnka menší neb větší zů-

stávají na dně zachycujíce se za

laťkami na přič přibytým Zlato

jest ovšem mnohem těžší nežli ka
mení a proto padá ke dnu kdežto

kamení jest vodou odnášeno
'

(Dokončení bud)

Boj Hvotal Jest dosti krušný pro
každého ale dvojnásobně pro toho
kdo jest nemocen a neví si rady Dra

Ií tra Hoboko dodává naděje nemoc-

ném 11—po ožívání jednodenním Není

lékem s lékárny Adreaajte: Dr
Peter Fabrney 112—114 80 Iloyre
Ave Chicago IU

Itálie celá od Lombardská až

po Sicílií skropena jest hojně če

skou krví Pohříchu byla všecka

tato krev prolita pod praporem
despotismu a na úkor svobodě a

právu Nicméně i ve vojsku veli-

kého hrdiny a osvoboditele italské
ho Josefa Garibaldiho 'bojovali
Čechové a cedili svou krev Počet

českých Garibaldiánů byl značný
Také v Polsku r 1863 bojovali

čeští junáci nadšeni láskou k po- -

bratimskému národu polskému na

četných bojištích za osvobození
nešťastné Polsky hlavně pod pro-

slulým vůdcem gen Langiewiczem
a pobočníkem jeho statečnou sle
čnou Pusto wojtovnou která jme-

novaného polského generála po--
vstaleckého všude koňmo prová
zela po leho boku bojujíc
Že tisíce českých hochů r 1864

bojovalo v Dánsku ve válce šle
svicko-holŠtýns- kde vítězně do

pevnosti Dueppellu vtrhli — ja
koby ironií osudu povoláni připra
viti Bismarckovi veliké dílo sjed
nocení Německa — jest z nejno
vějších dějin známo

Mnozí pak z českých vojínů
vrátivše se ze studených krajin
severních dali se najmouti pro
císaře Maxmiliána do Mexika f

dobrodružnou výpravou se ubírá

jícího — a někteří z nich byli
svědkové popravení jehož rozkazu

presidenta Juareze jenž v obraně

svobody vlasti neznal smilování s

knížecím dobrodruhem propůj
čivším se prohnanému darebáku

Napoleonovi za nástroj proti nej
větším lidovládám (demokraciím)
této pevniny

A stará říše Montezumy nebyla
jediná horká půda jež pila Českou

krev: v cizinecké legii Alžírské v

Africe bojoval i vykrvácel v bojích
proti mohamedánským Kabylúm
nejeden rodák český
S takovými udatnými vojíny aj

jak snadno byl by si český národ

vybojoval a uhájil ztracenou sa
mostatnost svou kdyby byl měl

uvědomění národní svobodného
ducha a statečné a neohrcžené
vůdce!
Za války srbské bojovalo mnoho

synů českých proti Turkům a hoj
ně vavřínů dobyl si v ní Čech ro-

dilý srbský generál Zach a za
veliké osvobozovací války na Bal-

káně nejeden Čech krev svou vy--
cedil Vzpomínám jen českého

spisovatele Havlasu který v této
poslední válce zahynul v Malé
Asii
V Hercegovině a Bosně na sta

českých synů bojovalo pohříchu
nikoli pro věc slovanskou nýbrž

jen jako vojíni rakouští
Avšak čeští junáci 1 v cizých

službách vynikali statečností
V Americe zdaž nebojovalo na

sta synů českých ve válce občan-

ské pod praporem hvězd a pruhů?
Krásný pomník na Nár hřbitově

chicagském hlásá slávu udatnosti
české i v této republice

A česká krev jako granát rudá
zbarvila půdu mexickou již r 1844

za války Americké se starým Me

xikem která měla za následek při- -

vtělení obrovského území jihozá
padního k této republice Bojovalť
tehdá v Mexikn pod gen Scottem
slavné paměti Čeněk Paclt z

Turnovská jenž si z

té války přinesl dosti těžkou ránu
na památku

A za poslední války aČ krátké

a rozměrů nevelkých zachovala
mládež česká slavnou pověst české

bojovnosti a chrabrosti

Nejsem přítelem vojáctví Ale

pokud bude třeba bojovat! vojny
svobody pokud tato země vysýla--

ti bude vojska svá aby osvobozo-

vala ujařmené a zničila panství

spupné královlády a ohavné tmy

potud doufám české páže budou

jí ochotně k službám
Každá válka za svobodu a právo

jest válka svata
Jest truchlivé že takové zbra

ně jako jest krveprolévání v

věku našem užíváno bý-- ti

musí kdo však tím vinen?

Cedit krev za vznešené myšlen

ky není hanbou a doufám že na

dejde doba kdy svoboda právo a
osvěta nebude potřebovat! oběti

krvavé

Aby taková doba brzo nadešla

aby postačila v bojích a zápa
sech národů jedině kulturní práce
aby místo pušky a děla postačily
zbraně osvíceného ducha té době

krásné volám "na zdar!''

Počátky kašle a nastuzenin to
hoto období vyvíjí se obyčejně bě
hem tohoto měsíce Včasné upo-

třebení Dr Aug Koenig's Ham-

burger Brustthee důkladně vaře-

ného zahřeje útroby tělesné a za

zkušení lékaři víech chorob

ZRAKU a SLUCHU
TEL 739-- 1404 Fámám nl

DT8-e- m OMAHA NEBB

Dr Galbraith & Lord

provádí praket tanhojitskou
a liti lenski nemoce

OFFICE: v Paiton Block na rohn 18 a

Farnam nl Omaha Neb

Jsou Ul k nalezení kaidodenne v Bt Joaeph
nemocnici hlO dUKm

Dr E HoloYtcMnsr

český lékař

OiHce na robu 15 a Howard ul Shef
Block ř dveří 210
Telefon 1438

V ptsárnc k nalezeni od 10 do 12 hodin ráno
od 2 do 4 odpoledno a od 7 do 8 večer

Obydlí r čísle 1619 Center ulice
Telefon 1674
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Monarcli
"BICYKLY"

nejlepší na svété za

$35 až $60

na mírné splátky
u klenotníka

A B
1

Tlil lSřií a Iinutrlaa 11 1
ní JVUkalUO US
1

PIERCE I HOTEL

Óesls- - Hotel
a příítí domov víech Čechii do

Omahjr zavítavších

1320 Tierce ul mezi 18 a 14 ulicí

_V ČESKÉ PRAZE—

Novomódně zařízený a vším pohodlím

opatřený — Česká kuchyň

Ceay mlmé s sT4
FRASCIS DlTlSOYA

' 8 icajitelka

GOSnt ar
na výstavišti

Návštěvníkům výstavy odporu
čuji svfij skvostně zařízený český
hostinec a restauraci

"PRAHU!'
vedle Streets oí Cairo 3

Karel H Stiller

Pijete dobré pivo?

Jestli ano zajdžte
6i na sklenici

výtečného st louiského
ležáku k majiteli
Národní Siné

J Havlíčkovi
na rohu 13 a Wllliam ul

Mimo výtečného ležáku nalez-

nete u nřj vždy hojnou zásobu li-

hovin Korbelová vína jemných
doutníku atd

I'H nice dobrý tákonek

Každého s úctou zve

Josef Harlícek

Krajané navštívivší Omahu ne
měli by opomenouti navStíviti

hostinec
roh tU a Pacific al

pouze block a pfil východně od
nádraží)

Mžený P A KŘEČKEM

_
doutníky

_
atd naleznou tu hosté v ho i neLI I 1
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Jest potěšiteloo že čeští junáci
zachovali starou slávu chrabré a

bojovné české krve Čechové ne-

jsou sice od přirození milovníci

vojenského řemesla Slované vú
bec nemají vojnu v krví lišíce se
tím prospěšně od národů plemene
germánského i románského Ne

byli milovníci výboje nestáli o ci

zi dovedli však chrabře hájiti své
s kdykoli nuceni byli k obraně
nebo útoku dovedli rozdávati
pádné rány
Přesvědčili tímto všech nejsi- l-

nějším argumentem mnohé národy
světa a v mnohých zemích zůsta
vili stopy své hrdinné chrabrosti

Přípitek mně přiřknutý a polo
žený v otázku "Kd všude Cech
krev proléval?" zodpověděly ději
ny světové Ovšem že nejčastěji
a nejstatečněji bojovali ve svých
vlastech bráníce je proti nepřá
telským nájezdům avšak často
pod vedením statečných králů a
vůdců svých zanášeli slávu udat
nosti české do zemí sousedních a
i dalekých

Nejvíce ovšem bude zajímati
přítomné statečnost vojínů českých
v cizině Dějiny naše zaznamená

vají kterak za krále Vladislava II
který přišel ku pomocí německému
císaři Fridrichu v Itálii válčícímu
české vojsko první steklo hradby
města Milána a spůsdbilo hrdinnou
statečností svou že město padlo
do rukou císařových Prvý vrhl
se český voj pod vůdcovstvím O
dolena Střížovce do rozvodněných
vln řeky Adiže v plné zbroji na
komoních svých a přeploul ji ne

bezpečí nedbaje a proklestil cestu

císařským vojům až k hradbám
Oba ty výjevy zvěčněny na obra
zích od vlasteneckých a i něme

ckých malířů
Pod tímže králem bojovalo voj

sko české r 1147 v Palestýně na
výpravě křížové proti Turkům A

později skvělého vítězství dobylo
v Uhrách proti řeckému králi

přinesouc si z polního
tažení velké kořisti

Za krále Jana Lucemburského

protáhli vojíni čeští celou Euro- -

pou —zvláště západní roznášejíce
slávu zbraní českých do všech ze
mí Bojovali proti Litvanúm a
Prusům bojovali ve Francii — až
věrná družina česká padla do jed
noho s hrdinským králem svým u

Kresčaku v bitvě proti Angliča-
nům Král na obě oči slepý vi

da že štěstí válečné chýlí se na
stranu anglickou dal se přivázati
k oři svému a v čele bojovníků

Českých vrhl se do nejhroznější
seče volaje: "Kdos Čech věrný
za mnou v boj Toho bohdá ne-

bude aby král český z boje utí-

kal" A padl král a padla celá
česká družina jeho
Plny jsou dějiny slávy českých

zbraní ve válkách rozličných krá-

lů českých jako velikého Přemy-
sla Otakara v Uhrách Němcích a
Polsku Zbraň česká dobývala
vítězství za vítězstvím — a kde

podlehla bylo to buď zradou ne
bo chabostí králů a vůdců samých
Neivčtší bojovník český Tan

Žižka za mladších let svých bojo-

val jako rýtíř proti Německým ry-

tířům v Průších odrážeje statečně

německý příval na slovanskou zem
V těchto bojích otužilo se rameno

jeho a zmohutněl válečný jeho um
takže po letech voditi mohl Husi-

ty od vítězství k vítězství za svo-

bodu národa svého takže vojska
křižácká složená z bojovníků všech
národů jež papež a císař na Čechy
vysýlali prchala již při pouhých
zvucích písně válečné "Kdož jste
boží bojovníci" U Domažlic voj-

sko křižácké více než sto tisíc mu-

žů silnéjako plevy rozprášeno

Husité objevili se před Naum--

burkem v Němcích pod Prokopem
Holým —- a město se vzdalo a u- -

šetřeno jest na prosbu dítek neb

bojovníci čeští jakož měli tvrdou
leb a paži tak něžné měli srdce
A2 u ponurých vln německého

Baltu objevil se voj husitský a tře-

skem zbraní svých hukot moře

přehlušil
Za třicetileté války protáhlo

vojsko České pod Gustavem Adol-

fem celé Nčmecko jsouc největší
podporu hrdinského toho krále a
reíormace ducha -

V tomto století české vojsko
bojovalo a Lipska po boku vojů
ruských proti uchvatiteli Napole-
onovi Velkému Odtud tato velká
bitva národů v dějinách slovan-

ských slovanskou se zove

Nejslavnější vojevůdce rakou

ský Radecký v rozhodné chvíli se
os vcliy české spokhal a aby je

ČESKÝCH SPOLKU

OMAHA
ÍUd Palacký i 1 ZČBJ

adbfvásvá pravidelní achftze vidy í ůUtrf r
méfilot o f) h veíernl v é Mu3 11 li ul Před
K W Bartol taj Váo Burel K3 JÍL al„
al„ ítetnlk Simon Eokutek 1S18 Williams at

Těl' Jed Hokol v Omaha
jdbfvá tvé nravldelná aehňze ka£dv drukf
Čtvrtek r metlici veter ve svá místnosti Stó

Bo lSBt Fředs Kud Havelka 1167 Ho 14k
St tJmnlk B W Bartot 1418 rear 1'oooletoa
ave ntetnilc Fr J Fini a 1418 ťoppleton are

Ant jvmenu uni bo id bit

Podp Sokol Tyrš í 1

odbývá svá sch&ze dvakrát mesitno kaldnu
i neacii a a ponaen v mesici v smi metzovs

pftlletni ftchbze 1 neděli v dubnu a ítvrtietní
v leaou a srpnu rreuswia t r bvojihk ml'
stoDředsedii Kr Svoboda tal John Chleborád
VM jit 16tá ul fttetnik Junef Kaftpar U0
jit 13 ul ťoklndnik V K Kunci 13ltt go 18

8tr víbor majetku Jo Nemoc pruporeCoik
jo merz aozorce Jrr vojtecn

Jau Hus Lože ě 5 Ryt Pfthla
odbývá achftze kaftdou prvnt a trnti Btredu v
mfeilcl v Národní líni na 13 a Wllliam ul Ve-
lící kancléř Ed Ucírh 4010 So Mth str Htrážce
archivu a neděli F Vodítka 104 N l&th str
Htrážce financi V Přibyl 1211 JI 13tá nl ťo--

kladnu Jo Novák I31K 11 13tá ul

Bohemia Loie ě 814 AOUW
odbývá sví pravidelné soh&ze v Národní inl
kaidou 3 4 sttodu večer F W Uundhauer
M W V Blába K„ 1704 So 18 8t„ J V Vacek
ir2il0so 14 Bt C Bosewater spol "kar
ea nee uuuaing

Tábor Colnmbas ě 69 WOW
Jdbývá schftze kaidé Shi úterý v mesici v Ná--

roani siní v s n večer ťredeaa Kr Bvoboda
ysh Jiř 13 nl Místopředseda ťr gemin Taj
Pij í itie íana st oec u r njum umaua
Pokladník V J Nepodal 1£H Již 14 ul

Sbor VlastlHlara L 29 J Č D

odbývá schfiie kaldou 1 neděli v mSsiol v Ná
rodní sint o sih bod odp Předsedkyně pl A
Kalinová Tajemnice E Bandbanerová 1908

So 13 St ňčetnice K Bartoi Pokladnice
josera Moučková

Sbor Boleglara 2 60 JČD
odoývá achfize kaldou 9 neděli v mesici v Ná--

roani 151 ni o n oap rreaseaka Anna Hřej
fni T?ífl 411 lli I 17 lil- -' " ~ inv ji vm Mi MjaulUlLII llIULiriVa t

pek 2413 Jii 14 uU ťictnlce Antonie Macho
va isu no iftbt pokladnice Antonie Kmen
tová ÍWJI 15 ul

Sbor Hvězda Xové Doby ě 86 J £ D

odbývá své achfize kaZdou 8 neděli v mesici ve
bod odp v sini Metroví Předsedkyně Apo

lena nunciova via oo ís tr taj Vllhemt
na Bartotová 1£M Ho 13tb St acetnice Em
Chleborád 1218 80 15 gtr

Sbor Marina Grore ě 10

odbývá sví pravidelné scnAze vidy neděli v
mesici v Národní síni Předsedkyní Marie
Havlíčková 13 a Wllliam ul místopředsed-
kyní Lena Kunclova tajemnice Nellle Hvobo- -

aa iwuiuui1 pokladnice M Koukalová
ion—mn uiM pruvoaKyne Anna itrejci

Sbor Čechle D of H 161 A 0 U W

luriV4:uu BVUUWD JI tlíSlJJ Ul Ulij B lllj
vbvivcM v unoiii v t? a iiuu iiuptiouuc V II 11 Ml

wmi jmu a j nitviicKti t národní smi rreu-

kulil obhulnice Anna Huvlitak tajemnice
Ludmila Mlaskat líalo im JUní 14tá ulice

cek průvodkyně Křížena Haviířek vnitřní
ví" nnne flmjcr vcukuv mru Aiiua {jvraj

Sbor Lilie ě 9 Kruhu Dřevařek
odbývá svá pravidelná scbftze ídy v čtvrtou
neděli v mísící v místnosti u J Hrocha Před-

sedkyní Marie Jirákovi 1245 Jit 18 ul mútto- -

prnasttaKyne june Horáková líw Jli 16 ul
tajemnice Marie Bamcová 1256 lit 13 ul po
kladnlce Katle Wolf eĎ--

SOUTH OMAHA
T J Sokol v So Omaha

odbývá tvé achfize kaidý 1 Čtvrtek ▼ mísící v
ínl Koutskf Broa Starosta Jan KnntMÍi

80 a Q ulice místostarosta J M TobuU 18 a
u ui tajemníte t rantisek Kadil 10 a 8 ul„
dietu ík Jan Vomaíka 18 a Q ul pokladník
Frantliek Hálek 80 mezi N a O nl ná&lnik
Alois Krajíček

Praha loie l 828 AOCW
ad bývá svá pravidelné achftze 1 a 3 středu v
menu i v nu f nuuwKiuv rfuaepo siasinr mtt xnomas ťysec ai wr j ntle tala bet O V St J Kraniullau oíetuík 18 a P

Tábor Cedar Wood l 19 WOW
odbývá tvé schůze dvakrát aa mísíc kaldon t
sobota o 8 b večer a kaldon 4 nedí II v z h
dp v síni KotXaký Bros Předseda Prant Vo- -
caaea joy bo za w sir místopředseda Anton
Bemel taj J M Toblái --

jot Uth D st
Jan Zavřel pokladník Fr Koutský

Tábor ŽlikBr Dub í 115 W 0 W

odbývá sve achfize kaMou třetí nedíllvmest
cl Předseda bom Hiávka misUpředseda
Frank Hrablk talemmk Jamea Formánnk

th Bt bet N i M pokladník Anton

D4r Prokop Telký í 8380 IOF
idbfvá své sohfize kaídý první a třetí čtvrtek
vmísícl vsinl ťraBkoví v Ho Omaze V VAL

Jebn Kubát C B~ Joa Teanohlidek V O B
v sula v Booota u o joeepb Hrown d

ave: F 8 Kr Vaiíák 17 a Berrv:
Treausurer J Hajný 10 a 8 8W J Kosík 23

a Wyman JW John Bárta I O Joa Htanek
it a y au Alb Tesnobiidek

Řád Palmové Dřevo I 7

své každé poslední pondíli v mesici v mistno--
su r Houuxycn stane vouifka uostoiná
poručnloe Eleonora Kljerl mistopředsedka
Katle Vocásek 3s7 8of3atr tajemnice Fran-Uik- a

PivoSkabankérka Prantitka Hvoboda
aoukromnioe Barbora Kaxk nrtvodči Katle
vomacaa vnitrui straž rantiíka Bárta ven-
kovní strsi

uhr rají cokoliv a
Sattloy kdekoliv

LIter orá a á--

Sattloyr'
Síli-flA- ir uzekr kakaHce k

dokoaalou ař Jeat pida Jakákoliv

Tažte ae po nit b u avjích místních
Jednateli pakli je nemají piéte na

Saly 1 Co„ ů&Sč

Do Uilbor a okolí!

Na Havelské fosvUtnl v pondČlí
dne 17 října uspořádána bude '

'
SÍÍÉLi ZÁBA7A

t krátkým programem Žáků v oper-
ní síni pp Pa£ka a Anderle Výtě-

žek vřoován bude ve prospích
České Svobod Školy ve VVilber

VeSkeří domácí i přespolní rodáci

jsou uctivě zváni ku aúčattnění se
této zábavy kde se mile pobaví a
zárovefi dobrý účel podporovali
budou K hojné návítěvě zve

že se zavděčíme naším čtenářům

když sdělíme s nimi některá z vy-

pravování pana Tomana o Klon-

diku

Týž jest mužem ještě mladým
sotva třicetiletý Přijel do Ame- -

nxy prea sedmi roky a sice ze
Žamberka v Čechách Cílem jeho
cesty bylo Solon Iowa a zdržoval
se pak asi rok Cedar v Rapidspak
přesídlil se do Chicaga pracoval
pak v Indiáně na farmě a před
čtyřmi lety vydal se do Helena
Montana Tam sice dosti dobře

prospíval beřeme-l-i za měřítko

výdělku mzdu východní Však
na žápadě se více vydělává i více

spotřebuje Když tíseň tehdy v
zemi panující čím dále tím tížejí
na zem ulehala a zejména krutě
v Montaně pociťována byla ná-

sledkem zastavení práce ve všech

hlavnějších dolech stříbrných a

když počátkem roku 1896 rozlétla
se náhle zvěsť o tom báječném
bohatství zlatých rýžovišť klon--

dikeských odhodlal se pan Toman I

Dez cuouneno rozniysiem k 10mu

aby zkusil štěstí své a v červnu

roku 1 896 vydal se do Klondiku

Cestoval přes Seattle Juneau a

Dyea
'
Spoludruhem jeho byl F

Peal z Kentucky ač družina se-

stávala z osmi osob jež pohroma-

dě cestovaly

Obtíže kteréž musí překocati ti

jenž do Klondiku se ubírají jsou
snad čtenářstvu našemu dostatečně

známy a byly již častěji popiso-

vány Proto jen stručně zmíníme

se o tom že z Dyea vede cesta

přes nesmírně vysoké pohoří
úzkými průsmyky do příkrých
vrchů a jest plna nebezpečí pro
laviny jež každou chvíli udáti se

mohou Pan Toman a soudruh

jeho měli sebou as 800 liber zásob

kteréž ovšem přenésti musili na

vlastních bedrách Přenášení se

děje tím spůsobem Že každý na-

loží si tolik co unésti může tako-

vý náklad s jakým se po srázných
a neschůdných pěšinách vydrápati
může a dělají se jisté zastávky
Zastaví se ku příkladu na tři neb

čtyry mflevzdálenosti po případě
ovšem i menší kamž odnese se

veškerý náklad z původního místa

Pak nosí se opět několik mil dále

tak se pokračuje pokud hory
přestoupeny nejsou Šest dnů
namáhavého a pracného stoupání
vyžádalo to nežli se dostali přes

bory ku jezeru Línderman Pak

po zřízených vorech plavili se do-

lů po řece po tři týdny až ku mí-

stu zvanému Sixty Mile Post Ty-

to "Posty" jsou stanice kdež pro-

vozuje se obchod Stanice tako-

véto zřízeny jsou tam p většině

společností Harper-Ladu- e Trad-in- g

Company Tato společnost
az do objeveni ziaioaoiu zauaeia
s nejvíce obchodem s Indiány

vyměňujíc zboží své nej nutnější

potřeby indiánské za kožešiny

zvířat polárních Indiány nalove-nýc-h

Od té doby co nastal ná-

val zlatokopa do zlatonosných

končin rozšířila společnost ovšem

ctchod svůj hlavní Čiit nyněj ší

ta cbcisia jíjo jest se zbtoko- -
- t"' 1

'"-Itcí-

zí
tcrr-1- i po--

~ ' 'í- r

Pan Josef Wolf

kterýž v přítomné době v Howard

a Valley County jest oprávněn

předplatné přijímati pro všechny
naše časopisy a odporoučíme jej

přízni Umnějších rodáka

Vyd Pokroku Západu

J ti --rVr
mezí další zakořenění kašle na- -

mtnrmnt j Vit I _ J!-'"W- "'r


