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1 V rozkvětu mládí aviak roz

minulý týdan konečně projednána
před brooklyaským soudem a vý-

sledek její byl že vyšetřující soud-

ce rozhodl ve prospěch New Yor-

ských Listů přece však povolil

žalující straaě aby během deseti

dnů podala žádost za nový soud
v níž ovšem musí podati důkazy

bě nalézá se p J K Vícba jako
řidítel poptavárny po práci

1 Ve Walford okres Benton v

lowě jmenován byl p Karel

poštmistrem

1 Z měsíční zprávy tajemníka
Národ Hlavního Rádu ČSPS

vysvítá že čítá jednota tato celkem

10097 členů Za měsíc prosinec
zemřelo 9 členů a zároveň také 9

manželek členů na rozličné nemo-c- e

Po Si 000 obdrží pozůstalí
po 8 zemřelých bratrech a $750 po

jednot pozůstalí po zemřelých 9

manželkách obdrží vesměs po

$250

I Nedaleko Shiner v Texas byl

krajan p Beneš na cestě ku svému

domovu přepaden Beneše pro-

vázel jebo soused Schmiedt a oba
tito přepadeni byli třemi lupiči
kteří je nemilosrdně stloukli a

když rba upadli v bezvědomí

o všecky cenné věci jež u sebe

měli je obrali Beneš následkem

stltiČení již zemřel a Schmiedt

nalézá se v ošetřování třech lé-

kařů

II V domě č 1042 jii Homan

ave v Chicagu zemřel min týden
Mat Lhotka rodem z Hadlíkova
u Táoora který se dočkal vzácné-

ho věku 95 let a té radosti že

mohl pojmout do náručí svého

Úmrtí rozšafného

stařec který do této země asi

před 20 roky přijel želí 12 milu-

jících dětí 85 vnuků a 6 pravnu-

ků

I Mimo krajana Janoucha jenž

odejel na Kubu aby po případě se

tam usadil nalézá se mezi novými

kolonisty z Nebrasky také rev

Hovora ze Saunders County

koší pozemských hojně okušivSí

česká dívka Lilie LiSkova z čísla

55 a — ao ul y Chicagu poslána
byla v minulých dnech do ústavu

choroiryslných Nešťastná dív
ka před několika roky po smrti
svého otce dostala se do Spatné
společnosti takže za nedlouho se
octla v chicagských bordelích

Před nedávnem byla zatčena a po
výslechu na policejní stanici byla
poslána do ústavu pro kleslé dív-

ky a odtud po nějakém čase na
vrátila se do rodinného kruhu V

posledních dnech však počala ne-

šťastná dívka jeviti na sobě znám-

ky šílenství jež mnohdy propu
kaly v zuřivost následkem čehož

byla rodina její nucena žádati
znalce o své dabrozdání co s u- -

bohou Lilií mají činiti Lékaři

prohlásili ji za šílenou a tak octla
se za nedlouho mladá dívka v po-

nurých zdech ústavu pro choro-mysln- á

v Kaokakec III

li Nemírným pitím přivodil si

chicagský Cech Josef Němeček
delirium tremens a v okamžiku
takového návalu požil jedu jenž
životu jeho učinil konec Něme-

ček byl stár asi 45 roků a narozen

byl v Rokycanech v Čechách —

Další případ sebevraždy udál ee v

rodině Augusta Šlechty v témž
městě bydlící kde manželka Šle-chto-

Josefa požila jedu ná-

sledkem Čehož nepochybně zemře
Manželé Šlechtovi mají čtyři dítky
které stanou se zoufalým činem

matčiným sirotky Příčinu k zou-

falému činu Šlechtové zavdaly prý
lidské klepy Že Šlechtovi jsou
jich domácí nu ulužni za nájem
což však nezakládalo se na pravdě
1 Clevelandský dopisovatel

mimo českých sestei ae zecného
ostrova jen' asi 26 osadoíků bude

jeho odchodu želeli

1 Řád Bratří od Krkonoš čía

49 ZČBJ pořádá v sobotu dne 1 3

ledna slavnost veřejného dosazo
vání úředníků v Kewaunee Wis
Kromě dosazení nově zvolených
úředníků budou předoeseny řeči

zpěvy a básně Z ochoty bude

účinkovat při slavnosti té mužský
sbor Lyry

1 V Clevelandu se šťouchá

'Volnost'' a "Američanem" který
z těchto dvou denníků vydal lepší
novoroční číslo a který nich vů

bec jest lepším listem Novoroční

číslo "Američana bylo tištěno
modrou barvou a proto domnívá

me sé kdyby vydavatelstvo dalo
to rozhodnouti dětem že by tyto
vždycky sáhly po "Američanu'

Jinak jest jeden časopis za 18 a

druhý za 20 bez dvou —

1 O pensi po svém zemřelém

manželi uchází se v Clevelandu

pí Mstzaunová Manžel této pa
ní August Matzaun zemřel před

dvěrnaléty ve vojenské invalidov

ně v Sandusky O a svého času

byl velmi znlmou osobností v Cle-

velandu Krajané clevelandští

pamatují se na uěho jako na jed
noho z prvních Českých policistů
a na prvního českého notáře By
la to dobrá duše staročeská a

jak se říkávalo dobrák s

kapličkou Zda nepomohl niko-

mu vědomě neuškodil Do po-

předí se nedral Paní Matzau-nov- á

narodila se ve Frankobrodě
Matka její byla Němkyně otec

její nazýval se Cooke a byv kon- -

sulem Britská dal své dceři vše

stranného vzdělání Zamilovala

se do Gustava Matzauna švarné-

ho prvního poručíka rakouské ar

mády Její rodiče protivili se

poměru Čímž docílili opaku Lá
ska neznala překážek a r 1H50

Matzauq ijesejrtOYal do Paříže

kam po několika dnech následova-

la jej Augusta
' Z Paříže aby

pronásledujícím je rodičům

Augusty dostali se oklikami do

Havru kde vsedly na loď která
je dopravila do New Yorku Pří
jezd do nové vlasti oslavili sňat-

kem Matzaun co bývalý důstoj
nik rakouské armády Žil jako ve

Frankobrodě jeho manželka rov-

něž přivyklá přepvchu také se

neuskrovBovala Úspory jež se-

bou přivezli nevydržely dlouho
Z New Yorku přestěhovali se

do Toleda Vypukrutí
občanské války bylo Matzauno-vý-

po nosčetných sklamáoích
vítáno Matzaun přihlásil se do

pluku německách ostrostřelců jež
sestavil tehdejší plukovník nápo
tomní generál Louis Blinkner

paní Matzauoová pak působila ve
válce jako ošetiovatelka Po bit
vě u Bull Runnu byl Matzaun pře-

ložen k 52 pluku německých ran-žer- ů

kde od stupně k stupni při-

vedl to na kapitána v kteréžto
hodnosti byl raněn do nohy istížen
revmou následkem čehož byl r
1864 čestně propuštěn Tři roky
později paní Matzauoová sdědila
po své matce {19000 ve zlatě
Dědictví pohltily Spekulace z

nichž poslední byla koupě farmy
ve Virginii za niž Matzaun dobře
zaplatil a z níž místo firmy vyklo
vala se neúrodná a na skalky pře
bohatá pustina Roku 1882 stal
se Matzaun policistou Dvanáct
lit klátil se po ulicích Pak po-

čal churavěti až jako choromy si-

ný byl poslán do městského blá-

zince kde zlrávil tři roky Z blá-

zince byl převezen do invalidov-

ny kde před dvěma lety zemřel-Pens- e

bylo mu vypláceno sedm
dollarů týdně Po ovdovění do-

žádala paní Matzaunová o zvýšení
pense byla als odmítnuta prý pro
tože neprovedla důkas že je zá-

konitou manželkou svého muže

který jak te zdá byl ženat ve
Frankobrodě což není pravda
Clevelandský kongresník Burton
slíbil tpravodaji "Volnosti Že

učiní pro vdovu vše co bude v

jeho mocí

1 U policejního soudu v Butler
ul v Brooklyně byl minulý týden
předveden 27letý Karel Kužel z
čís 74 Prince ulice kde se setkal
s dvěma ženami které obě činily
na něho nároky co na zákonitého
manžela Anna Kuželová doká-

zala že byla a obžalovaným oddá-

na v roce 1893 v kostele k "sva-
tému srdci" a druhá žalobkyně
Mark Neuhansrová prohlásila ie
za Kužela se provdala v červenci
m r tvužel byl pod zárukou
#1000 odkázán k procesu
1 Žaloba new yorského nek-f- e

pana Šmída proti vydavatelstvu
'New Yorských Listů" která se
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proč tak čtof Celá tato záležitost
měla se následovně: Pekař pan
Šmíd vlastnil svého času pekárnu
v čífle 1372 Avenue A kterou

byl koupil od pana Zenkova Mezi

panem Šmídem a Českou Pekař
skou Unií Číslo 22 povstalo nedo
rozumění které skončilo tím že

Unie dala otisknout v New Yor

ských Listech dvě zaslána jedno
dne 3 dubna a druhé dne 27
dubna 1898 Smysl oněch zaslán

byl že pan Šmíd chtěl uniovým
dělníkům platit malou mzdu že

Stníd užíval neumové známky

"pročež se ctěné obecenstvo v

české čtvrti vvzývá aby míjelo
obchod pana Šmída" — Na zá

kladě těchto "zaslání žaloval p
Šmíd jmenovaný časopis jelikož
však poprvé žaloba nebyla správ-
ně vypracována bylo od soudu

upuSiěno a po čase teprve znovu

byla obnovena Zástupcem New

Yorských Listů byl právník Tom

Čapek

Šťastná malá dl vta Pfáe zajíma
vý malý dopis Dru Petru Fabmey ovi
z Ctifcnga Illinois po uěmž následuje
psaní její matky

Gardnerville Nev 27 února 1899

Ctěný Dr Fdhrnev Chicago Ul Na
nlňii vám co váš lék pro mne udělal

Ricbránil rol život a za to Uohu a

vám děkuji 01 té doby kdy ještě
jnem byl nemluvnětem stále jsem
cburavřla a oči moje byly hrozně slabé
a bolavé Bez brejlí neviděla jsem
nic ale nyní mobu čírti psáti šiti
háčkovat! a konati vřecboo bez nich

Letos v březnu byly tomu dva roky
co mi maminka počala dávat váš lék
Devět lahví mne v léčilo Hned od

útlého dětství byla jsem nemocnou a

hýla tak malou ie lidé mne měli ta
oaailletou aě už mi bylo dvanáct 01
té doby co ml mtW)rka dala HobokO

Vyrostla jem velmi" Nyní je tni

čtrnáct rokůa jsem tak silnou a zdra

vou jak jen kdo může být t

Vaše upřímná

TEREZII? SYLLOVA

Sopía její matky
Grdnf rville Nev 27 února 189Í

Dr Peter Fabrnev Chicagu III: Ctěný
pam-- l - Pfel dvěma roky podrobila
jsem vaáe Ilnbcko zkoušce a výsledky
daleko mé očekávání předčily Měla
jsem dvanáctiletou dcerušku jež po
Cfl4m těle churvěl Z lálo se že

áJný lékař a vňbec nikdo není s to
udali co jí schází Byli"jsme v A noe

ri e šest rok o a jak zde tak i v Ně
ii fcku s výtečnými lékaři jsme se ra
lili ale váe nadarmo Zdálo se že je
Blížena prudkou nemocí aous avy tě-

lesná se týkající R ivněž nebolavěly
se jí oči Potolali isme si Droatulého
( čního lékaře který léčil jl přes rok
hle oči se nezlepšily Zt tu dobu
kouoily jsme jí sedmerý brejle Jak-
mile ráno vstala musela r násad i ti
brejle aby vůbec něco viděla Nejed-
nou jsem se k milému pánubohu
modlila aby si jl vzal neboř jsem po
hledu na její trápení snéstl nemohla
V největším svém zármutku obdržela
jsem číelo vašeho listu Světlo a

jsem mému manželi: "Zkusili jsme
vše jiné zkusme také tento prostřeš
dek" Dopsali jsme vám stran Ho-

rníka a vy jste nás odkázal na vašeho

jednatel" od něhož jsme lék dostali
Využívali jsme devět lahví ale lak?
zázrak způsobily I Ona jest teď čilá
jako křepelka chodí do školy nemusí
nositl brejle a myslím že za poslední
rok více uel o osm palců vyrostla
Každý kdo ji viděl pfed několika

roky a vidí ji nyní jest pozoruhodnou
změnou překvapen A vfie to jest
zásliibxu vaSeho Iluboka Odporuěuji
váš lék každému kdykoli se mi přile
žit ist naskytne Přejete li sl můžete
toto uveřejnit! tak aby I jini o záz--
račuém účinku vaSeno léku se dozvě-
děli Řídi bychom se stall jednateli
pro vaše léky tak ahychom v tomto
sousedství něco dobrého vykonali

Vhša v úctě

Pí MATILDA SYLLOVA
P S Dceruška moje bude váda sama
psáti
Dr PeTa Hrboko překvapilo mno-

hého avojí úíinnoatl v léčení nepořál
ků a krvi v soustavě tělesní Má
nepřetržitou pověst úípěchu Neol to
!én lékárnický ale prodává se lidem
přímo nebo skrze místní jednatele
O další podrobnosti adressujte: Dr
leter rabroey 112-1- 14 S Uoyne
Ave Chicago III

Drůbež na farmě vychovaná
e

líni čilá tdravá a vychová dra-
vá potanatvo VtVrboa drábed2! ateroa prodávánw Jet vrcisiraná
na farmě Máá velký apla odribedl
Vám pol Jak nadéatl anon n
Bl e drát ií Hpia eá cenu W
ale a la centt J u41e:

Joba Baatcaer Jr Box I j Preeport Illiaol

tmm
Moha Váa aačltl Mllna aa IH bMa mm

pilckyalavHlčntlaoaáU poála vá leda
nne iiiimií raaajaeai aepaeJa aiaa aa
řodej tfl rtu kalkf a učonl aa h H aec lkáte

4)l a vydáváni aeatUvk alad aový
Balk'£~ak' 'oeaik ktarý badá aJvtdl ams parita vaaa aaakfeke rtta ayalAdraaai aaBaaaaakS W MU a Ptlaěa

'- v ví ívi ru íu
Amerirfc-- ř rpillonř Andrew Cnrneffio' daroval již miliony dolarft na dobrořin-- é

účely blnvnfipak na zakládání knihoven a nejnověji §e opéř o7nRmuie že
daroval $noP00 na trírenl denní Akoly nrn mechaniky v iStavPCooperove v
New Virku v_l f_ r ~— " — -- ' j ""= "j ' cireit vyoonerem v roce ito unmegie prea
DedAvncm a vrlAilfil I mul lan „ml a =i„ i jtx _- -

1 Na cestě k'nemocnému přišel
onehdy k úrazu dr Rudiš-Jičínsk- ý

a choť jeho s nimiž překoti'y sc

Mimin jiiii ipifiin uourit iei li

buggy Doktor neutrpěl vážnější
poranění choť jeho však se znač-

ně poranila na hlavě tak že jest
k lůžku upoutána

1 Paní Francis Gregorová ze
mřela ve svém domově v townu
Lincoln okres Kewaunský ve

Wisconsinu Příčina její srrrti
byla vada srdeční Zemřelá byla
dlouholetou osadnicí jmenovaného

su a do Ameriky přijela z kra

je táborského v Cechách Zane-

chává zde několik dospělých dítek
mezi nimiž lest známá česko-an- r e- -

rická spisovatelka sl Francis
Gregorova a syn p Fr Gregor
přítomně chairmao townu Lin-

colnu

Český stavitel p Fr Novák

y Iowa City la odešel dne 2

ledna kollektovat peníze ku svým
dlužníkům a od té doby není o
něm slechu Přátelé jeho všude
jej hledali ale dosud bezvýsledně
Na Žádném z tamních nádraží ne-

koupil si jízdní lístek na delší ce-

stu a proto panuje obava že se
mu přihodilo nějaké neštěstí

1 Čtyři Češi bydlící severně od
CheUea la zajeli i na nový rok
do Vining aby tam zasvětili No-

vý rok Na zpáteční cestě jeden
vypadl z povozu a dva jej Šli hle-

dat zanechavše Franka Pavlíka
(Parleck) samotného na voze
Ten ale vypadl na zmrzlou zem
a zabil se Mrtvola byla nalezena
od soudruhů a dopravena domů
Pavlík bydlel u zetě Vokoreo na
farmě severně od Chelsea

1 "Slovan Americký" v Cedar
Rapidsfch la" píše následující:
Dovídáme se ze spolehlivého pra-

mene le velp Fr Kopecký příští
týden naše město opustí a na jeho
místo ustanoven je velp Vrba i

—
rfj—

"Svcrnosti" pan H- - Chotek se
stavil náledující statistiku če-

ských úřadníků a zřízenců naléza

jících se ve službách města Cleve- -

landu Při poštovním odbor za-

městnáno jest 15 klerků a 8 lišto-noš- ů

v policejním odboru nalézá
se tajemník odboru policejního d

Jan Vaněk O Jiřile seržant poli
cejní a 12 policistů Při zdra
volním odboru zaměstnáni jsou
dva klerkové a při hasičském od
boru nalézá se 18 českých hasičů
U městského pokladníka lest za
městnán jako příruČÍ pan Karel
Houdek a v chudobinci p Václav
Vaněk jako správce toho ústavu a

p Josef Hladík jako vyšetřovatel
žádostí za podporu V odboru
mostním p A Bubák kreslič

kapitány mostu jsou pp Em Pa-y- er

Frant Hesouo a Jan Skala

výpomocnými zřízenci na mostech

jsou pp Fr H lavin a K Radaš
kdežto p Fr Končana iett měři
čem V odboru odhadčím T V

Kalina odhadčím a los Maruna

jako pomocník při uzavíráni vody
V odboru vodárenakém iakn ni
dennfei pracuje 10 Čechů V od
lom pro pokládáni vodních rour
nalézá se 6 Cechů a v odboru pra-
cí pouličních zaměstnáno jest 14
Čechů tři dozorcové a ostatní

Knihovníkem právnické
knihovny jest p Karel Kužel a v

obecné hlavní knihovně zaměst
nána jest aL Lada Sýkorova jejíž
prací jest pročítali nové spisy dáti
o nich posudek a odporučili je
ku koupi neb je odmítoouti Na
woodlandské odbočce zaměstnán

jest p V Paliček a na brodwayské
p E šerbát školníky jsou sl A

Šafránkova p Fr Poledoa a v

koihvazačském odboru zaměstnán

jest p A Sláma- - Ve státní slui- - již vlekl po aikolik roků bylaFort Atkinson la Jak velké o-- 1

tau aa~ ar


