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Slavii kde plšej " toho vidno Jak

dsW má kdo právo ze rtílá losll
mne obvinovat mou upřímnou
snahu před veřejností zlomyslně od-

suzovat Pak se div m# l podobný
terrorísm čto zapu II a řady nail
ťiíinlivé Jednotlivce a le mnozí

npřímni pracovníci net btďe slouliti

t terč choutek toho kterého křik

louna raději urhýlí se do zákoutí a

bořským pocitem sklamání nad svý-

mi Ideály" Smutná pravda! Cedar

Kapidse by si měl dopis len dobře

přečisti ChU

V Denním Hlasateli ze dne 24

června čteme následujíc! zasláno:

''Slavnost odhalení pomníku české-

ho reka a slavného vojevAdce Jana

Žižky i Trocnova konali se bude

dne 24 července t r v Borovanech

u Čcs Budějovic v méstyai nedale-

ko něhož pod dubem udatný rek ten

světlo světa spatřil Krásný pom-

ník jest postaven avšak neni dopo-

sud úplně zaplacen tak Že třeba
sehnali ješté značný obnoa aby
dluh na něm váznoucí byl obražen
Veškeré dary přijímá s díkem pan
Frant Malík předseda komité pro
zbudování pomníku v Borovanech u

Českých Budějovicích Bohemia Ku-- ''

rope lentýž přijímá i přihlášky a

zásilky peněz na fotografie pomníku
toho které co nejdříve hotové bu-

dou a zašlou ' se každému kdo se '

rifihlásí a znňle obnos 50 ctft Čes

ké spolky v Americe zajisté neopo-
-

měnou objednali si fotografii pom-

níku toho pro své členy co milou

upomínkou na svou vlasť a její ve-

likány

J V 8t Louis Mo oslaví tammnf
'Tělocvičná Jednota Sokol" výroční
len upálení Mistra Jana Jluita dne
0 července přednášku o Janu Huso

vi a jeho době v národní síni t 8
S o 8 hod večerní veškero

české obecenstvo jest uctivé zváno

Vstup jest volný
í Slavie soudí ti uspořádání čes

kého dne na výstavě světové násle

dovně "Chicagští naši krajané po

mýšlí také na uspořádání "českého

dne'' Nepouští-l- i se do podniku
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loMr burtei adresovaná: Arinur
Novák lol (Sol i Hifiňtf av# Mil

wauke- - Wk Onf jednoty iam
vesmřs mlall nadaní lá--i vyiíl
Ikidy de roenl vlak teskí hi pa
VfMlu stíha dluU

% Krlan Totuái Hájilo ? Kew

Vorkti otrávil s minulý týden ve

tčm lv tu Vo sedmé boilině ve

černí "lil jed Jemul kráUe přei

pftlnocl illehl V zanechanvel
dvou dopieh adresovaných roil- i-

čoin a luanlelce omlouvá avnj cm a

prosí by dítky y ho neopouštěli a o

ně starali ml delsi dol J nemocen

a obávaje se že připadne avé rodině
na obili snáthat patrno v návalu

trudnomyslnosti
sela-vražd-u

Těchto dnft navrátil se z Paří
že mladý a nadaný malíř pan Km

Nádherný enž v 'aHži několik let
studoval snaže se v umíní svém ná-

ležitě zdokonaliti 1'an Nádherný

zamjslt se nyní v Chicagu trvale
usadit a věnovali se umenl Ma

smlouvu a některými evropskými
listy mezi nimiž jest i Zlatá Praha

jímž bude zaýlati vyobrazení % vý

stavy a tí hl se ze bude moci laio

Praze zaslali několik zdařiijcli vyo-

brazení te sletu sokolského

% 14 července odbývati ae bude
na výstavišti v Chicagu pěvecký avě

tový kongres při němž chicagský
učitel hudby p Adolf Hrst zapěje ae

sborem vybraných českých pěvců
několik krásných písní českých
Přičiněním Čechu bylo povolno
též několik písní Chorvatám Srbfim

aKrajincftm
1 Hluchoněmý ebovaneo z ústavu

v Council Bluffs la Ant KaSpárk
jehož rodiče sídlí t Cedar Hapida
zasažen byl minulý týden na křižo-

vatce dráhy Rock Island a C B Jí

Q rychlovlakem první dráhy a srar-te- l

no zraněn V nemocnici brzy na
to skonal a mrtvola jeho dopravena
do Cedar Ilapida a tam pohřbena

f Pne 13 t m zastřelil se v

Chicagu 21 Jetý Karel Dolejí ebova-

neo dnnningskěho chudobince Do-lej- š

před časem přílii pil a to pod-ryl- o

jeho zdraví a nebožák dostal

souchotiny které záhy učinily jej k

práci neschopným a dán proto do

okresního chudobince Tam trápil
se již dva roky a strašlivá nemoc
činila jej každým dnem bídnějším
Minulého týdne dat mu dunningský
lékař tři dny prázdnin a Dole ji za-j-el

do Chicaga k občanu Černému u

nějž dříve pracoval rozloučil so se

známými a pak jedním rázem dokon-
čil svou trapnou životní pout

% Desítiletý Josef Pumbel z Chi-

caga hrál si dne 21 t m a několika

kamarády na břehu jezera a spadnul
náhle do vody Jelikož neuměl plo-
vali a nikdo oa blízku ae nenacházel

který by jej tachránil neňCastn
hocn utonul a mrtvola jeho byla
tenrve za několik hodin vvlovena
Týž den utopil ae v jezeře Michigan
ském druhý český hoch Alois Sk

hern najal si společné se svými dvě-

ma kamarády lodičku blíže nemoc
nice námořnické a vvlel si na áiré

jezero Aa 250 stop od břehu vada-le- n

skočil Dehern do vody aby ai

trochu canlaval následkem křečí ale
zmizel náhle pod vodou a utonul
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An řako ri4lKnílb níktsřébi Jd
naUk Dit h ik'dnll byl nm

prcxlán lí--
ťk An i'hx% "kliknu

prss Norfolk Va n bli a Atkt

nrhol i Kgl ll'ck Va Jtal y

jeho v í'liícajti o svého ol# dopís
1 byl nurn a vlaku vystoupili
J mil nedovoUno dále Jeti Dne '11

t m pak ďi' J J smutná ipráv
Je otte Jeho 111 v nemocnici ve r in

casle Va u lc# iřanfn loho s

mého dne kdy vlaku vystoupil v

KigU Kock nalezen byl pod#j
nedaleko stanu n hlubokou ranou

no lem v prsa zasazenou který mu

pronikl játra peníze a nčho nale-

zeny nebyly dle toho soudí ae le

tyl obětí zločinu

% Dne 0 listopadu zmizel v Chi

cagu krajan Fr Kubát a od té doby

nebylo po něm stopy Před svým

zmizením přítomen byl nějaké krva-

vé rvačce spolu se soudruhy svými

Subrtem Slunéčkem a Ilrindou

Jmenovaní občané byli tenkráte

zatknutí musili však býti propuštěni
na svobodu an proti nim zřejmým
dakaza nebylo V sobolu dne 17 t
m rrrlvola Kubátova byla náhodou

nalezena v kanálu na Loomi a 2_

ul a provazem kolem krku La němž

uvázán byl těžký kámen aby mrtvo

la na povrch vyplavali nemohla

Mrtvole scházelo kus ruky a kus

nohy — jakým spňsobem však se to

stalo dosud zjištěno nebylo Hned

zatčeni opět občané kteří v posled
ní den zmizeni Kubátova a ním ve

společnosti se nalézali aby se vbře- -

třilo jakjm spňaobem nešťastný kra-

jan o život přišel
mt Pani Josefa Kozlíkova s Chi

caga spáchala dne 17 t m samo vraž-

du Napila se karbolové kyseliny a

zemřela dvě hodiny na to za strašli

vých bolestí Co k zoufalství ji při-

mělo neví se určitě Muž její udá-

vá že bídné zdraví zavinilo katastro-

fu kdežto v sousedstvu proslýchá
se že rozhárané rodinné poměry

znechutily Kozlíkové život Muž

prý ae opíjel trýznil ji a zvláétč

poslední dobu vfiči ní nešetrně aa

choval

% Dne 18 t m pořádán byl v

Kewanee Wk český sjezd který
otkal se znamenitým zdarem Sú- -

častnilo se bo asi 2500 Čecha My-

li to hosté x Green Bay asi 600

osob hosté i Ahnapee a Ooonto i
Manitowoc řrancis Ureek Milwau- -

kee Menominee Minneapolia a

mnohých jiných míst

Dne 23 června uzavřeny byly

veřejné školy v Chicagu a výkal

graduovaných žáku ukazuje ze na

takový ohromný počet Čechii v Chi

cagu jen malý počet dítek českých

jde na vyšší školy ofcby si osvojily

vyšší vzdělání pro nynější život

kažJému tak potřebné Vyšší ško-

lu graduovali letoa pouze tři krajané
Anna Kolářova M E Matoušková

a K M Novotní V grammárních
Školách jsou tří čeští žáci mezi vys

namenanými vydavatelstvo Daily
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vak din pomovu vypuknout!
Klektrcké avřtlo bud na nřko
lik dnft cantavono a noa I i tel ulí
vání voly i vtulárny

ZalliiiivA tidáloftt RbhU w V

10 mil od Omaliy kdi Jet
cvlrlst jxisáilkjr omaínké a kde U)
kanriiT pro ni iMwtaveny buduti Ird
právě fnlbývá m cvičení ve atřellJ1

Zároveň minulý týden odbýval tm tam

nálKwenHký 'revial" Kdo Jinoii
byl určil kem počínání hI revivalintn
ví ze kmii14 ne pm inání dervIAu

není divu že u aetniny rodochů jež

zde táboří vzbuzena vzpomínka na

tanec duchfl" Ve čtvrtek večer

právč před ukončením revivalu shro- -

máždili ne rudoHÍ kol Htaiiu revlv)itft
a zajtočall pravý indiánský tanec ku

velikčmu zdčSenf derviSň uvnitř Set
ník Sam fíird byl druhý den obžalován
z rnSení jKikoje avíak vymlouval ne

re prý myHlil že to uvnitř tančí i
nec ďucluV' a ze nebude na Škodu

když jim pomůže
— Jíinkup lincolnaký povČNtuý

lionacum nemá na tom dout že by
ve vyňetřovánl a viaí nad ním rozmi

dek nýbrž počíná ai po vém oby

ceji dále v iiobotu ho dopálil na

pátera Loughrana v binkupukčm
chr&mé y Lincoln proto že tento

nechtěl napxati Imt natollimu dle

přání binkupova a na místč jej pro
pumu a vo urazuvym zpaaooem
hod iv mu propouštějící umí na prá

jeho pokojíka Členové farnčjřl
církve ujali ho kn eze prchlivým i

nerozvážným biskupem pronáiíedo
vančho a avolali nanedčli indignan
ční uchází I o přivedlo pana bíMku

pa k rozumu rožádal pátera
navrácení propouStčjího Iitu a cír-ke-

byla v neděli ráno překvapena
když její oblíbený páter se objeví

jakoby nic V ínďienační uchflzi

ovňem za tčch okolnowtí nemohlo ae

proti biskupovi protestovat i dle

zátduby však "sloup" tamčjří cír
kve milionář Fitzgerald zapřísahá
ae že nedá ani centu ke koitelu

pokud lionacum mitru ponese ale

spise že bude podporovat! občti je
bo zlies:IostL

— Sehuylerský QuíH opravu
svou zprávu ohledně p Sulce násle
dovne: Minulý týden uveřejnil Oni

zprávu ze zdánlivé dobrých práme
nu odomčlčm úpadku p Jos Sulce
ale sděluje se nám že včo má jinou
stránku kteráž není tak zlá pro p

Sulce Jest pravda že má dluhy
nynČjsf zlé časy jsou pro nčho kruš

nými avšak má veškeru příčinu
naději 2o dobře toho vyjde On

praví že nemá žádných $00000 dlu
lift a majetku má za více než tolik

USchuylermá 189 akru pozemka
ceny 45 akr což obnáší $57600
Mimo toho má 160 akr u Clarkton
v cenč $4000 Tak má množství

dobytka koní a prasat a velkou
úrodu na avé farmě Jsme t toho
v skutku potřs--

ni že dřívčíí zpráva
Quillu byla mylná
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Litiioln a darovuných Ptitu ca iu
Jcrn % vinu oln(cli třM'l Ti kilol
tlrlf pníK-fnk- tyto najalé mají

tt)t H koii-- i

— Minule ni tíi lnem ukončilo na

imllch OH&xctiýťh cukrová

r'tn Noríolkdkiia jeJnownf coJ

icnt ukoro o mřfc (IHtp tivl minulý
rok Jit-p- a

jvtt v utava vťlmi do- -

brt--

— Ve !S:ribner byli tfíce zraněni
Alb rt Wagner a C T Horton jři
ukliUlúní vt-lk- i' tabule kta I0x2 l

lato na nř padU a iranila jirvnřjSí
bo řrantU řrnrU-Inf- i kdežto urubý
má přeraženy tři žebra
— Velmi tklivou v?jomfnku vřnu

je Stiaulský 1'rens panu 1'etru Wa

ťkovi jednomu te zakladatelů feHkí

oHady Slovanie v Howard tJo který
[děd 5 roky e nazpft do Miiineoty
premiHu a dne :o května v Olivu ve

táH 44 roku pozemskou svou injuť
dokončil

— U J uniata zabit byl v patek
bkfkem na poli zámožný farmer A
1 Kind i h polabem a oftnž praco
val Nad krajinou vznetd he mra
óek z nřbož HptiHtila ne pr&ka a je
bleek dolu % OHudným výsledkem
— O tavu gen Van Wycka

idou zprávy neulefienejHi než piet
týdnem ObmýSlená centa do Hot

hpringu ninnila býti odložena an ne

Ktaf jeho nezlepSil tou měrou jak mj

očekávalo a dle některých zpráv je
málo naděje že by Re pozdravil

~ V Indianola hráli ni 3 hoíiza U

kárnou a nalezli nfkolik drobtu

nijaké lučebniny nejHpfíe fosfor
obHahtiifcf Sebrali to a dali do

kapeH vřak to He v kapnách vzňalo a

1'ohí byli popáleni tak že dva drubý
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života
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následujícímu Hdeieni: Zpráva v
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nežli Ke o včel přeévčdcí Hpozdra
vem VáS J Doležal
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no odvolání ku vrchnímu xoudu

— Ač letoSní podzimní volby bu

don hlav no míttQími — budou %

volit okrení úřadníci zo utátních
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obyvatelstva chicagského sesílené7

venkovem ceskym isar _eu á

pořádá v den 12 srpna véeso--

kolský slet do Chicaga a několik set

našich Junáku jakož I žactvo tel

jednot bude na výstavišti cvičit

Navrhujo se aby den len byl prohlá-
šen za "den český" a poukazuje se k

tomu že bv hosté a Čech mohli také
zavítali Doba není příliš dlouhá1!

přece však by se při upřímné a svor- -

né dobré vftlí dalo mnoho do tohoj
času dokázat! Doufejme ž nasin-- v

ci v Chicagu nastoupí v ohledu tom)
správnou cestu" {

Mám olej sv Jakuba vždy v dom

jelikož se osvědčil co výborný pro-- '
středek proti uříznutím a uskřípntt- -

tím JMMorse Cbicoppe talii
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