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ně? Věru kdyby llavemayrr mue

kupovat topi' v otevřeném lihu

Jako to činili JiJnt trok4fi t by
a nimi rat b4ie li litJi! Takto na

Jímá si dělníky ouxh na tlen a vy

pnutí li některý i nSch před večerem

duši on i toho íkodu nemá

Co takto hrabivi tov4rn(ci ničí po
tuctech životy statných zdravých

mulů namáhá se věda aby aachrá

uila lívoty lidí neduživých Dr

Phillips právů provedl v medicínské

aktdernii skousLu a elektrickou lam

pičkou tak jemné konstrukce že

není větií než hrách Umístěna je
v o skleněné kuličce která jo napl-

něna vodou aby strávila teplotu
vlastní lampičky Tato pak visí na

gumové trubičce v ní! su nachází

drátky spojené a elektrickou baterií

Lampička má svítivost čtyr svíček

Dr PAers v úplně zatmělém pokoji
dal si lampičku do úst a spustil
proud Výsledek byl překvapující
Shromáždění lékaři viděli zřetelně

každou kost a každou žilku v obli

čeji vynálezce Při zavřených ústech

mohli Niuzuby spočítali Ucel lam-

pičky je aby se mohla prozkoumat
každá část lidského organismu která

je poněkud přístupná V pádu bo

lení zubů nebo kataru osvítí se dásně

a nosní průchody a pozná se hned

určitě místo nemoce Lampičku
možno spustit i do 'žaludku a třebas

pro větSÍ objem nebylo by možno

vře rozpoznal přece v pádu něja-

kých velkých otoků možno jo nalézt

dle stínu který vrhají Jedinou

vadou lampičky je že teplo jí vyvi
nuté působí po několika minutách

bolest zvláště v části onemocnělé

ale tomu se dá předejiti kdy! se

občas proud elektrický přetrhne

aby lampička vychladla
New York v brzku obohacen bude

několika sochami které budou vy- -

bovovat uměleckému vkusu Budou

to sochy slavného amerického vla

stence Nathana llale--a státníka

Iloscoe Conklinga královny Isabelly
kastilské (která dala Columbovi pe-

níze na výzkumnou cestu) slavného

dánského sochaře Thorwaldsena

Chestera Arthura a

konečně Tildena Od nynějška kaž-d-
á

socha městu darovaná bude po- -

a t f mmm t

drobena kritice znalca Jito po-

soudili také ji! stávající pomníky a

o některých vyslovili se velmi ne

chvalně Jsou to sochy (íaribaldiho

Wasbingtona jižní Ameriky gen
Iiolivara a Wm Dodge Venezuel-

ská vláda učinila ji! kroky aby

jízdeckou sochu nahradila jinou
která bv bvla skutečně uměleckým
dílem a ochy Oaribaldiho a Dodge
nejspíše octnou se v basementu
arsenálu v Central Parku Podobný
osud hvl bv bcznochvbv stihl také

aochu Jana Husa
Crojektovanou naSinci chtěli pořídit
za pár tisíc dolarů
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V nenadálé smrti br Jana K Pí

cly dne 1 května lt3 cítí každý kdo

jej v pravdě znal ztrátu nenahradi-

telnou Zeinfelý byl zakladatelem

Slov I„fpy zde v ňnoru Wi a vždy se

sAčastnil všech iiánxliiích KMlniků a

pomáhal k Jich zdaru 1'osledni knI

nik jeho ku prospěchu krajanů byl

založení spolku Č S 1' J zde a týi
v Jednotu co číslo 3 4 července 1W2

uveden On zakladatel a první z kru-

hu toho odešel! Ztratili jsme sou-

druha navždy 1 Ve spolku tom bral

velký podíl o jeho dobro a vzrůst se

staral věrně On pomáhal slabým !

Tato snaha jeho byla vSak některými

"také národovel" ve zlé vykládána

kteří se snažili cestu jemu trnití život

strpčovati a i jej pronásledovali v5e-m- i

možnými prostředky Msta ta ani

ve smrti konce nebrala nýbrž až za

hrobem teprv se končila

My neseme tichý srdečný soucit

a vzKmínáme jeho dobrých vlastno-

stí VSak tato slova jsou slabá a
nepomáhají

lír J F Píchá byl liberálním bez

vynášení se a pravdu zastával neohro-

ženě v plné přesvědčenosti bez pře-

tvářky On byl pravý poctivec pravý
Čech jakými my vSIchni chceme být
Jeho rukydánl a soucitný ňsměv byly

důkazy jeho přátelství a upřímnosti
jeho zásady byly hluboké pevné a
tvrdé jak skály proti kterým vlny
nízkosti a maličkosti tloukly mamě
Kráčel cestou mužnosti a rovnopráv-
nosti J F Píchá byl věrný muž

1'rtntl immkno : Že smrtí Jana F

Pichy ztratili jsme věrného bratra
pečlivého člena upřímného vlastence
a Čecha který vždy o dobro krajanů
pracoval Hodina ztratila pečlivého
starostlivého a věrného otce a man-

žela

Uzavřeno ' Že rny tímto dáváme
na jevo pozůstalé rodině naftl upřím-

nou a srdečnou soustrasť v této chvíli
bolu žalu a zármutku jenž jl tak
neočekávaně zastihl

Utnvřtno: Že budeme mítl vždy na
zřeteli onu Iwzůhonnost a dobrosrdeč
nost ve které zde s námi žil a ctili
jeho památku spojenou s láskou ve

trvalé a v plné upřímnosti
Uzm-hna- : Aby tato naSe usnesení

byla dodána rodině zanesena v knihu

rrotokolní a otiStěua v časopisech
jichž jednatelem zemřelý byl

Jménem spolku číslo C SDPJ
prwiU A Krc

VtmU J# Koíí J víbor
Franta Franěk )
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St kfe miil( ÍLitovMii5 u rbyM wktř
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Muze dle rtkniiH IiOiiiftciilnl!n h!p

ncili to dovoleno bude a učili Imdou

jKtretnky ty irfildl5ťiiy řt otfvíend

ottadnictvu inul dříve viil

trii iiHtanovill trojclťniioti komini jel
í iK)7ťinky ty a sice dle Čtvrtí a

ustanoví ct-n- kadé čtvrtí a ti kdož

H)zeinky ty zaujmou rniiHÍ rajdatit
za ně ve tíectt Ihfitách Jaké tintanovl

Hfkrelář vnitra a mimo to wlruljit se

zákonům lioiiierfteadníiu Konci' ně

dává zákon (trávo wkrctáíi vnitra

aby dal HJzeiuky ty vymeřiti Z toho

jde tudíž na jevo: — 1) Že reservace

otevřena není a nebude až jmj vyinéie

ní 2) Kdy bude vymříena to v

Iouze Hekretář vnitra a není nám

známo že by byly učluény nřjaké

kroky v tom směru — Ovaem že čát
ta přijtadne k IJoyd Ca — 3) Jak

dalece víme zákon o refervaei v I la

kotě nepronel a kdyby byl prose

v tom znění Jak byl podán tedy by

nebylo tam dovoleno zaujímání a oa
zovánf Jelikož podle předlohy neii

1'ettlgTew měla celá ta čát přlpat

nouti S Dakotě co Školní pozemky

4) l'o uaSem náhledu nemá tu ani

Jeden ard druhý práva jsou oba

squatcřl — Za jiných okolností kdyby

totiž byla předloha proňlá zněla v ten

Binysl že po vyměření budou pozem

ky tam zaujímány na hornesteady

soudili bychom že nevadí nic v ona

zovánf a že jak každý bude moci

zaujímat! (mazenou Čáot dle zákona

zaujímání pozemku nenrměřených
Však jelikož mají pozemky být pro

dávány nedovedeni povědíti jak to

konečně dopadne Může být že vlá

da dovolí každému podržet jozemek

osazený když zaplatí zařl cenu odhad-

nutou muže ale také být že e stane

jak ony anglické časopisy píSÍ My

aspoň nechtěli bychom i vzít! na

zodpovědnost raditi někomu aby Be

tam osazoval jtokud pozemky vládou

otevřeny nebudou

Yerdigrp Neb — Prosím udělte

v Hovorně: 1) Co vlastně Jest na

anglicky You je to ty aneb vy —

2) Když rybař ztratf kalhoty u pří
tele % ten žada 10 centu nálezného

ač kalhoty ta desik nestojf jak to
t f f

uapovea - i i ou m-- n

Vy používá ne ale všeobecně všude

i tam kde my užíváme ty V an

klrří JUt4 tlf-- ii l itkfl ob L
flkí-lln- ]í &h KaMý af dl
nik fiflwi lo4fnfk hrlo tiInlcHlnlk

)( m 4 li lok4 i4!aj ktf4
na t4 i lí'tka břn# aljM jem
vjiiikijl Iho líovkhoobrliodníka
ktarak i4tfil na ruká léty Metl

jinftn pratil: I )! Iíurf nnl
Ptilaken brítirři Unhrít an tlaa lanl
Zii4!ii intioho fmkf b li 14 ktt-r- í m

rukft li tyYli aotitěrt A řtiil

a neclitf nimi ani bydle' - hroma-

dě lalujttff na Ji h 4pinavé ivjfky
I aama lnraNk4 allíain nepřrja

1

Hil jojich pflciKHi onrvall
ob4i4 Iv tU'l( relé plémě Nule

těchto niko~dkfi:h řidft lu4m

v New Yorku aa 150000 a nikdo ai

přátel iicijednají V dílnách ílo--

povřutnýih idím4rn4h pracují ta
mzdu sa kterou by ani Ital nepra
coval Jako obcliodufci stlačují ceny
že Jiný obchodník to nenf a to vydr

leti jako továrníci falsujf tlxiží i

prodávají pak pod cenu a kdyl to

nejde tu buď úpadek nebo oheň

pomftle Kdo by jo mohl milovat

kdyl existenci každého c náa ohro

iují? O naíich krajanech semitské

ho původu jsem e dosud ani slovem

nezmínil aú by se jim právem mohlo

vytýkat že jou Cechy "for revenue

only' ovéetu jen v této zemi V

Kakouxka jsou našemi úhlavními

nepřálely a nebýti židovského tisku

jsem jist že by nepřátelství mezi

čecby a Němci nebylo dostoupilo
takového stupně Nebyly to Židov

ské noviny které pojmenovaly Če

chy itiferiorním národem? Za všecku

věrnou oddanost židft Němcům do--

stává se jim od nich "Judenhetze" a

od nás za v&echcn útisk a hanu če

kají lásku? Vždyť i ti kteří mezi

Čechy íijí a za svůj blahobyt jen
jim děkují mluví s opovržením o

nich a teprvé od té doby obracejí

aipoíi ti moudřejší co český lev na

ně vycenil zuby Dobrá shoda mezi

Čechy a židy mezi oněmi usedlými
záleží jen na těchto Čech je věru

více než snáfScnlivý Co by se židům

dělo kdyby tak ? Iíerlíně Vídni
nebo Peňli vystupovali proti domá
čímu obyvatelstvu jako to činí v

Praze?

V minulém týdnu měli jsme pří-leŽito- sl

nahlédnout! na řádění bo-

haté korporace cukerní V Ilave-mayero-

cukrovaru IJrooklyně
zastatili topící počtem 78 mužů

práci Žádali aby pracovní doba

byla snížena na osni hodin denně

Doposud pracují dvanáct hodin v

nepřetržení a to v atmosféře jejiž

teplota nikdy neklesne pod lláO

stupňů za to ale často stoupne nad

150 stupňů Za to dostávají králov

skou odměnu dva dolary dvacet

centů denně Voják jdoucí do bitvy
má větší naději že vyvázne Životem

než topič v cukrovaru Loni během

leta na pět set mužů bylo odveženo

v ambulanci do nemocnice Stalo

se že v jednu dobu kdy po několik

dnů ca sebou panovalo nesnesitelné

vedro všecky ambulance v Brookly
ně byly rekvirovány aby odvážely
neíťastné obě tě cukerního trustu

Kdy! výbor strajkářA předložil panu ÍIí)a- -) Vyd Pokroku


