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% f North Ja ln dorMil ipri t

préfy osobni

— 81 Krnma Zenanova ktsrá po
několik týdnu dlela tu návltévos
VřátiU se v sobotu domu

— HratM Opoěenský 1 CubsKls

rřijli aem v pondělí Kádi by obdr-

želi ad nsb kdskoliv na venkově

♦ sikou měfofi Interesovino f dolo-

váni Mnoilrnijl "flalfny' Jsi s

ml objevili a jel by rádi pftpnsiill

kspiiallstnm kteří vládnou polřb-nfm- i

proitředky jiní nabyli podlit
v do h vy lřlováním 'přospktořu'
Není Mil neolyřejřio fe mlifák

fásobqje fini 'h' ('fosp#k tors totíl

horníka ckoiilelďílio sv4 ItAstí a

stake mina klrl nvlem mletti

vinikti daly i od nthol I toto x&vlsí

1'řsrnjnf in pro dolovnl spoeřnot
Homestakft Její! hlavními podílní-

ky jsoft oba senátoři t ťelífornU

&)t dllnlkí vrn v lal (!ity

hydlírích jelíkol m(o ěíti ]- -

ftěfrt málo přes 40W) obyvatelů Jsl
o v l--

patrným le veikerě obyvatel
tvo ilřlnletvo I obrliodnliivo úplně
od ytkem f dolech iálí Mzda pli-

ti se tet slufftá i fQ Jt nejmenif
tlak Ml všechny potřeby f těchto

(o bridsř V ('levalaftdn (I o

liml dfise WoodUnd ave #!

pila přllds o prstoti nohu V ne- -

Mil min tf lne pomáhal v kolnl

seřazovat foty při ěsml dostal

Hnu nohou msti nlrainíky ji
mil mu noha ale rmmafikána

1 V ťhlraii imíl t ar botu

tn fontnfi náhU inirnl Wkárnfk

í#ký p t„ V Kadlsn C) smrti
ho přínssl "nsnnf Hlasatel" ná

sledoval iprivvi "Na rohu ulie

tfíttvm a li olxháiely hnel od

rána lástnpy ivědaveu koUm

L V Kadl lidé ae ku

ill dohromady vypravovali jdrn
Irtihíraa o Sertsaínl události která
se tMbla Na uvsřlch lakárnrt
klsré byly lamČeny objevil ae jíl
v pálek nápis: "Zavřeno na rot
ka Jamese l"ase lerifa okresu

vok" Nápis tento mluvil sám

a sb npnsobti velíte trekva
ní v etlím okolí Kolem Jede

náct 4 hodiny dopoedn roinesla
ae ipráva druhá: £e jest Kadleo

mrtev le se otrávil Máto kdo

yl by tomu přiložil víry ale g rá- -

va se do jistě míry brey potvrdila
ivadlea vydechl o pftl jedenácti
lodinl naposled Lékaři kteří

byli prvně k jeho mrtvole přivolá-
ni vyslovili se že zemřel mrtvicí

Totéž tvrdí I někteří jeho přátelé
kteří praví že v poslední den a do

mu ani neodešel a žo neměl jed po

ruce

Oerné Vrchy

Město Deadwood leží v roklině

tvané Deadwood Gulchv místě kde

několik roklí jiných v jedno se abf- -
Jméno své obdržela roklina

tato od množství auchébo dříví kte

réž druhdy sem snáHeno bývalo vo

dou se straní a v umo roklino se

hromadilo V roklině podél horské

bystřiny jeat místa pouze pro jednu
obchodní ulici příbytky pak větši

nou staví ae po arázných stráních

Do vraha těcbto k obydlím vedou

částečně schody částečně jsou tří

teny podél atráni cesty ae strany

stupňovitě Kdo nikdy Deadwood

nenavžtivil nedovede ai ani předsta
viti že bylo by možným na tak pří

krých stráních a v takové výšce bu

dovali lidská obydlí Vsak nouze

jest vynalézavou a tde jeat skutečné
veliká nouze o místa stavební

Deadwood čitá něco málo přes
4000 obyvatelů a považováno jest ta
obchodní středisko Cernýob vrchu

Zlato objeveno tu bylo hned na po
čátku osazování Černých Vrchu a

ryžování na zlatý písek započalo

záhy při bystřině zdejfif která má

velký spád a již po dvakráte spuso- -
bila velikou zátopu Zajímavo jest
že v dobách počátečních kdy claimy

na ryžování tde zaujímány byly
roČI v roklině této v místě na němž

nyní část města stojí též claim rý

žovnický tahrnujfcl 20 akrft Čech

jménem Novotný který ale nazývá

se Norton a tde též zemřel i na zdej

ífm hřbitově odpočívá Příkré atrá--

ně kol města dosahují výie 1200 až

1600 střevíců nad městem Nejvysí
g nich jest stráň na leilmž te

meni trčí obrovská bolavá akalika

tvaná White Rocke pod nimi pak
ve výioe 1200 nad městem nalézá

"město mrtvých" hřbitov adejíí

který jen značnou sajfžďkou cestou

po strání ae vinoucí doatihnouti lze

Bylo nám řečeno že mrtvoly v té

auché zemi v tom suchém vzduchu

v té vysoké poloze — Jeř hřbitov

akoro 6000 at nad hladinou moř

skou nehnijí nýbrž vyschnou Jako

mumie

Deadwood lest ahromaždiitěm

horníka a celé oblasti a není tudí

divu že jest vlastním středem ob

chodním Černých Vrchu Ze ob

chod hostinský jest tu hojně taatou

pea a karban kvete tcela veřejně se

prováděje jako viuďe jinde v těchto
končinách lest samo eeboa sroza
mitelso Obyvatelstvo sdejií ja

it dne Itf ##rwrr iiostlMa kralan
r ř

_ a a é é ttJ n K H f aa Él hlllkl kAlIlill va i III IHII" liri!' "Ila w

lanoven den totil vmlkl va stáji
bfkov n 10 hodině tmíkt kterv
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i) aieře Jn 'fit klér na far
bydlel padl mu li oMř Jtkko- -

poier uv i uosti rsfie potoroven
by tiboják mohl bít in bráněn i

tato a lak il to t miěílehf naft
t §

- -

kď i poěátka nfifiirtiflf I

I narodil na Pliertekn f Am

f melkel dloM lete Hmotná
! poláero iftoberiá jt dostitluk Jslto livel zachvátil I stodo

kde stoleno bylo frmrtkě t 4M

í kterl shořelo

Prvému fookěme Veslafukěmii

[luhu v Ktw Yorku kterjl Jk Jma
y oinámlll v Heralrtga při tnulaU
Ji ávfx!f h prvé ťojr dobyl při-

chystáno I7I0 při Jeho návratu kra- -

kny raíml kfl uvifánf Ceny
terél el vltěiové přivezli o Ipovl
- I # ltntiri mmUttvA tráel tll
Ydeih Klubovou tenu tvoři

r lf1-h- a modr ho hedtáM

tfsM třepením vroubeny íSb

drěitV1 hedvábí Jest vysil nápis:
Kifchl Oaf Mbtll

N A A O

at Amaleur A"i'n oř ()rmen)
Saratoga Juty 17—18 1B05

Idv ze závodník li zvláéť liro ucha

nrlel zlatou medaili na Jejll stra- -

Jflt kol bohyně tentýl nápis jako

praporu Medalie zavěšeny jsou
červeno-modro-bllý- ch stuhách

atý pobir patřící k cenám

Jel ceny $1060 zaslán jim bude
i
aeji

H Známý v Chicagu ooliéfovacl

Hnatel Jo O CtneV í)lň licikv
__r j

puho pOHedi Jak jume ji! ozo&
fíl! 1 1 _ t 1 A 1 1 t -
lil pumou ujfi vapea auuuueai i

jrem do vřtení pro nezaplaceni po

uty $45§0 ta přeHtoupcnl tákona o

ioiiiťoT&nl byl ale na podnět gene- -

nlnfho návladntho Maloneve croia4

Kro puštěn na avobodu avšak minu- -

n'ýden byl opít eatčen načež od--

0yi ae a rotiudku k vyíífmu aouda

dei ale žAdot jeho nyní odmrítřna

oo t bae ponechán

Frant Kučera bydlící v 6 975

Van Horo ulice v Chicagu poraněn

£rl dne 23 července těžce elektric-

kou károu '22 ulice Má zlámanou

€u a těžce potlučenou nohu a leží

ďua v oXetťování lékařském Ku

Séra laměalnán jeet u dřevařské apo

eínosti na rohu Robey ul a Hlue

sland ave a rotvážel dříví po ulici

edyl v tom ae elektrická kára při- -

nala kára do voru vrazila a rot

řjrtila jej Kučera svržen dolu a po

učen: byl dopraven doma a rány
ebo aó nelnou smrtelná prohláSeny

"Cbicágský Svět" otnamuje v

nosledním čísle svém že příští týden

počne vycházeli denně rfičinu
JKUIitA vmAnv nwktAÍ lAmtln

alovy: "Čei v Chicagu navykli ai

čisti list každý den a obchodníci
1 l a II i: lil ( u- -
ř%roven oiubiuuji-tuw- ji iur
v n f l 11 t_i: iit _

novotinách ▼ jejich obchodech obe- -

inamovánt Pro nás při ataré no

ínáFiiká zkušenosti bvlo rovně
l — — - —

krutým kdyl míli jsme přináíeti

ohřívané zprávy které byly ▼ jiných

ěasopiaech denních před několika

Anr tiveřelněnv" — Jk dlouho to

ydrlí jest oviem pouhou otázkou

ttsu
1 V&clav Duiek farmer usazený

uXlibaon Wis byl ve itvrtek ve

Xr min tvdne vracele se 8 Mani

tJwMo oksmiiti usmrcen Pobil
í železniční trati ve vzdálenosti dvou

Vpil od města koně jeho ae splaiili
l _ IJ L_ _l - L - TA

tft spaireni jeuouciuu tisku i'u- -
X - j-- -i jek apaunur a voso uoím pou
kola tak le mu hlava rozdrcena

Netraatný mož byl 40 roka stir a

nebivi manialku a několik dl- -

uk

rár při řsmeole kovářkěrn Dle

sjirb sdělení Jl órola f severní
ástl Kansasii velrr1 slabá

Zulatárzia rodalcc
í) iit„itfl § Swi lrnhu — Pro

nával jiné látky jll nassné nemohli

me při neiispsi všil dopu tento
kráte do listu dátl Přijde t Milí

Zilnh tlťll

lim ynif lll ántitf !(
likt tit 1 umím Jim tm té--

tbn R fťA'} V WMrf 0tM OřS

oiwtkt ta f

Mexičan
ř Mustang
Linimont
— k vybojenl —

Spálenin

Rozpukaných neb zapil vemen

Zlaté žíly

Revmatlckých bolesti

Poškrabanin a vymknutí

Hnisajících bolestí

Zapálenin

Ochrnutí

Bolesti sp&sobené sedlem neb

ustrojím
Sciatica

Bolesti v kříži

Opařemn

Puchýřů

Štípnut' hmyzem
Všoch chorob hovězího dobytka

Všech chorob koní

Všech chorob ovcí

Proniká svalstvo

blány a tkanivo

rychle až k sídlu

bolesti a okamžitě

ji odstraní

Třete co možno rázně

Mustang Llnlment vítězi nad
bolestí

Uzdravuje opět Jak lidi tak
zvířata

5 IHimil GRAND PRIZES!
liW

ohom exna- -

mllí olMtoenstvo
nnSI mt lks Hon'
Clnr doutníky

udrCell Uivárnn r prondu
iiRbliime po pHitlrh tfí dno tyto
cenné předměty kuMou bed-

ničkou doutnlkft Zatlete ré
jméno expr úřadovnu Hit a
my vatn pollama bodnlčku

H C dotitnikft 1 pítlra-n)- t

aamonatahnTani níklora-n- Ť

revolver S W kalibru SS

riila 1 přknf n6z 1 1 telizky: 1

přnovou dýmku 1 mtitaké ele- -

Eantni vn natahnvacS
3 V IM

Jpat f nmckího atřlhra
plátovaného U k alatem
Jedl kratnft ahotovuno mm

mnohnm ln n-- Jiné
4 Dlátované lixtrky atro

rhiiniin irat akinm
atřpd pouadra Jeal píkn i

ryt abodlnky maji vihlwll
hodln-- ) M&ÍW atl
K Iijnli nmhlétlinilt bil-- 1

dot-- ll aioko)rol aaplatlo aiprran Jednateli
A nařel vám ttito baliíek bude rydán
9T09 v co Mdáme Jt abyate talifpk
brxy ryivedll pokuaill ae Jdnatl objednáv-
ky na iwIa doutníky Je Jaou aarueny te
ví uapokoji btojl náa to peolae élnltá tuto
nabídku cn-i- víak abjrte le tkualll a
míiíete al vydřlatl vice penř kdyl pro náa

budete praoovatl netli pfl ťemkodv Jiném
Hlwlaji ae Jednatelé T16UÍI
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Ml WaahitiirUta 8t IHICAtíO ILL

Tíi-uíltlí- o 11 it zelí
Se lenil noil Jel vidy tAltanou

Joetré: akrouti bull biávek v ptl
niitiuiacn po nejaaa prcimrkev okurky cibuli brambory Mkvtrka
vodnici aid pkn a ryehle Zaile ae potteu
vyplweené ta l TMaalJ

itjmiikii nno
mhtal ElUhwrt Ind

iledajícího ffU řuly'vleml potře-sm- i

a tím dorotumlním 1 v pádd

fasttiéhi nálemi se budou dlill

'akových Ifsulnfcli amrtelnfkU jest
ovífím skrovně a hldánl dolu JM
tsk olemetně Jako sáien! di loterie
a Jeítl oíemetněJM l

Dobýváni data není věci tak snad

nou jak lilo snad mnohý představa
e— aspoň le na — tedá sa pro

váděli len tak ledabylá )♦ lw
oknd ae lýře rolování tutíl vypí

ráni alalého pluku a nánosu flťnOio

neb potočního postačí arci rýlovnl- -

ku rý6 m(l Vlak kde ae jedná

pravidelné dolování o dobýváni

rudy tu atavl se jednotlivci nepře-

konatelné obttle a překážky v cestu

'rvnl věcí po objeveni neb náletu

rudy jest dAkladné prozkoumáni
vleinl arněry Jak rozsáhlou jest lila

rudonosná pak jest zapotřebí třídi-

li ětoly lacbty a stroje k dopravě

rudy na povrch ěerpadla pro vodu a

vzduch atd Potom teprve dlužno

e ohllŽeti po prostředcích jak a

rudy kovdobýti aneb rudu zpeněži-

li Není li ruda doat bohatá nelze

ji a prospěchem (pro nákladnou do

pravu) zasílali jinam do dílen kde

se zpracuje nýbrž musí na místě

třízeny býti buď lavírny aneb stou

py aneb dílny k dobývání tlata i

rudy lučební což vže jeat velice ná-

kladným Proto neshledáváme samo

statných horníků kteří by v dolech

jimi odkrytých pracovali nýbrž pro

spektoH hledají doly jen proto aby
nalezené prodali společnostem jež

teprvé z nich těží Až na prospek

tujlcí jsou tedy vňichni ostatní

horníci pouhými dělníky epolečností

býť dobývali rudu jakkolivěk bo

batou aami mají i toho pouze jen
svou denní mzdu

Horníci jsou zpravidla muži hru

bého zrna avSak srdeční upřímní a

sdílní Značné procento t nich žiji

neženatí a při tom bezstarostně

utrácejíce t pravidla každým týdnem

ivfij výdělek a holdujíce oejen pohá

ru nýbrž i karbanu Proto je Dead

wood obchodné čilým nad svou

velkosť ač vieobecná v zemi panu

jící tíseň ani zdejáí mí sta neušetřila

Na výtěžek t dolu nemá oviem Useň

ta působnosti avšak ta to ochromila

podnikavost Nedostatek kapitálu
po minulé dva roky způsobil že

mnohé obmýšlené podniky se ne

uskutečnily aneb započaté ae zara

zily tak že i zde tedy elySeti stížno

sti na špatné časy

V Deadwood setkali isme se se

starým známým J Glickaufem kte

rý hned v roce 1876 a prvními osad

niky v Černých Vrchách ae usadil

Hezká to řada roka 10 let ale

Glickaif je posud a pořáde tímtéž

jakým býval: dobrák od kosti ale

tvrdohlavý A neočekávaně nalez

li Isme tu ieitě lednoho starého

známého pana Fafka který býva

druhdy St Paul Minu a před i

neb 0 lety a Omahy na tápad ae přesí

dlil S oběma bylo nám ahledán

nade vie milé

Ctyry mile od Deadwood leží mě

ato Lead (vyslov lid) na áakotrafové

odbočce B & M dráhy kteráž

Plama aráanou roklinou rzhuru sta

věna jeat Trať vine ae ta a stoupá

ostře což seznáme s toho že z výše

4600 nad hladinou v kteréž lež

Tlama ve 2 mílích dostoupl ae

Lead jež leží 5200 atop nad hladi-

nou atoupá ledy dráha do výáe 300

v míli mnohokráté více než nej-vyš- ši

aklon obyčejných dráh
Město Lead rozkládá ae po mirnéj-él-

avahu atráně pod vrcholem kop-

ce v němž nalézají ae nejhojněji!
adejáí doly alaté rudy tvané Home- -

konf inJM li lou rai!rn( rráe v

dolerh Jest namáhavá Pracuje se

swdmi nad sebou UUdrh polohá b

velké hloub™ Vydobytá ruda

vytahuje ae l htoti obrovským pat-

ním stroj um který Uni těl velké

ěsrpadto vodní kterf m voda a dolu

sa odstraňuje ěerpadlo vzduchové

kterm vzduch do dolu se tlačí a

stroj jimil ruda se drtí ! Ir e--

nou rudu dooravtiil visky pot Ustá c

vající 8 malých vyklopov arfrh voso

o tratích do itoup kde na práAek

se tluče a zlato 8 nl vypírá To děje
se v iiiouiie prkenné otMove o nko- -

ika poschodích V každém poscho- -

II stoji železné stoupy Hal 10 palcá
v průměru ve dvou řadách vždy 0

stop ve skupině pohromadě Hřmot

který pftsobl jest tak velký le et
úplnou nemožností srozuměli řeči i

když by do samého ucha co nejhla-

sitěji možno mluvil Stoupy v kaž

dé akupině dopadají střídavě jedtia

po druhé rychle a bez přestávky
drtíce rudu neustále na prášek který
voda neustále přitékající odnáší

přes široká nakloněná koryta jichž
dno lest kovové postříbřené a rtuti

natřené Zlatá trnéčka spojují se

se rtutí kdežto prach i kamení od
náší voda pryč ittuti zbaví se pak
zlato překapováním Tento sp&aob

dobývání zlata jest nejlevnějálm tak

že vyplácí ae dobývali rudu kteráž

obsahuje jen za 3 dolary zlata v tu

ně Takovou 'lacinou" (low grade)
rudu mají též doly Homestake totiž

v ceně od $150 do 700 tuna však

proto přece jsou to nejbohatši doly v

Černých Vrchách neboť množství

rudy jest nevyčerpatelným a dobývá
ae u velkých rozměrech tak že těž

se ta ta 3 miliony tlata ročně

Tento zpftsob dobývání tlata jest
možným ovšem jen když jet to ruda
obsahující prosté zlato (freegold

ore) v lupínkách neb tečkách byť
tak malinkých že prostému oku jsou

neviditelnými Jinak je rudou v

kteréž zlato iest sloučeno t takové
musí se dobývati způsobem lučeb

ním kterýž jest nákladnějším a pro

to takové rudy nevyplácí se dolová

ti nevytěžili se z ní aspoň 10 dol

s tuny Dílny k chemickému dobý
vání tlata nazývají se "Chlorination

works" Tu se ruda na drobno rot
drcená vpouátl do velkých retort

neboli ležatých kotlQ do nichž se

větrem žene silný žár a kteréž d&

myslným sestrojením samy se otáčí

čímž ruda uvnitř so nalézající sama

se míchá a praží a jelikož retorta

leží nakloněná ruda stále k druhému

konci se posunuje kdež vytéká co

žhavý proud Žárem tímto zbaví se

ruda prchavých sloučenin tlata siry
a arsénu načež se chladí a ochlaze

ná vkládá do velkých kádí naplně-

ných chlorem a nímž se tlato pojí v

chlorid tlatový pak sráží se sirovo-

díkem v sírník tlatový jevlo se co

černý kal a tlačí se bubnem v němž

mnohé vrstvy silného plátna kterým
se tekutina cedí tlato na plátně

tustavujíc konečně se praží aby
tbaveno bylo síry Dílny tohoto

druhu nalézají se v Deadwood jed

ny pak nyní zahálející an vede se o

ně aoud v Kapida City
Dělnictvo v Lead jest dobře tor- - J

ganisováno Má tu svou vlastní

velkou síň v kteréž umístěna jest
bohatá knihovna dar to manželky
aenatora Horsta Českých dělníku

prý tu není ač Slováci a Slovinci

naleali již cesta sem větříce tde do--

Ibroamtdu (Pokr)


