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e dá injíltf prnl vytoipenl í#
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mintilé limy na ltnl mítté a při
té samé přlleiítonti vystoupil Ii)e
a pololil tu tiklvl ku své americké
lávě Nvl nem4n kaldého do
4tku a luaycové se kaMého roku

nerodí Ondříček mftle býtl a prv-nf-

ara#rickýin úspěchem spoko
Jen Předními vlaMnostmi jeho
jsou jístá technika i velký mužný
ton Jak daleko a j%k hluboko
Oldříšek ve svém přednesu Jde

nemožno dosud určili hr4lr kusy
které mají charakter spííe národní
nel všeobecně hudební: Houslový
koncert Dvořákův a Uherské ná

pěvy od Ernsta poslední tvlásf s

velkou technickou bravurou V
obou komposicích uchýlil se viak
k volnému provedení rytmu Dvo
řák a Krnest dovolí podobné etra
vasance a pan Ondříček doufejme

jiným komponistflm věnovati bude
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Jako dodatek hrál

apan
Ondříček velice nesnadný Schuber
tftv Arrangement "Krlkoenig" bei

provedu Za to dostalo se mu také
uznání vsak jak mohl mfti takový
nevkus a tyto velké tvfirčí túay
hráti jako spatně (scheusslioh) zně

jící houslovou studii Ondříček

lépe očiní když při dneSním vy
stoupení zahraje jiný dodatek"

1 CvičitelNár Jed Sokolské
J Mendík nalézal se jak jsme již
sdělili v osudné oné káře kteráž v

Clevelandu v sobotu 16 listopadu
s moitu do řeky se sřítila a o vy
váznutí jeho dočítáme se ve "Vol
nosti" podrobností následovních:
"Sokol Mendík měl dle úmluvy

_ __cvičit v sobotu večer Soko íkv
"jNové Vlasti" na západní straně
Zdržev se v Sokolovně Čecha spě-

chal tak že ani nevečeřel O pfil
sedmé vsedl do káry broadwavské
a jel na transferní stanici kde pře
jedl do osudné káry Usedl na
sedadlo ve 3 pořadí taSku y níž
měl knihy listiny atd pro něho
velmi cenné položil vedle sebe
Dle tvrzení jeho kára nezastavila
aniž shasla neb seslabila světla
Dokaž to že bezpečnostní výhyb
ka byla porouchána Konduktor
seskočil před mostem ihned vysko
čil na káru a kára jela plnou rych-st- í

Náble zaslechl volání: "Stop!
Stop the car!" V zápětí vrazila
kára do něčeho Bylo to do mří-

žových vrátek Věda le je zle

bleskurychle vyskočil Několika

skoky octl se na zadní platformě v

okamžiku kdy předek káry klonil
se do propasu a skočil v nelvyiií
čas Zvlní platforma iil nd- -

zdvihovala zasáhla Mendíka zra-

nila jej na hlavě i na zádech a pře--
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špatněji nel obyčejné s cítí
Patrní ale ubýval s myšlénka m
bevraednou a doma ftsul jerlinl
proto aby i bei přek4řky prověji
mohl

V Milwaukes přišla o život
krajanka F llrádková Tál i
rnistnána byla ttmýv4ním oken f
úřadovně zubního lékaře Watroose
na Kllís a Mílwaukee ol při čeml
nahnala s tak Ie ztratila rovno-4b- a

a a okna prvého posobodf
spadnula Poranila ae pádem tou
měrou le v několika hodinách po-raně- ní

svému podlehla

ftíditel zkušební stanice
College Sution TeX prof J Jí
Connell nazval při zodpovídání Je-

dnoho dotazu ohledně pěstováni
tabáku tamní občany české národ-
nosti lidmi nežádoucími nevědo-

mými a nemravnými následkem
čehož odbývána rodáky tamními
schftze indignační v nll proti ne-

zasloužené neoprávněné urážce
rázně protestováno a usneieno pří-slušn-

resoluci v časopisech uve-

řejni ti Když pan Proffr ÍUI
ío jest zle přilezl ke kříži a urážku
nám ve tvář vrženou veřejně v ča-

sopise odvolal a krajanům našim i

úplnou satisfakci dal

('uh kvapí

MAJI c uskutečnit! česká osada
v Iduho jest zapotřeby aby všichni
do hodlají se téže zňčastnlti a a ná-
vrhem naším eouhlasí bez odkladu
učinili po návrhu našem a zaslali po

nu výlohu vyslanců Máme za
to e zaloíení osady jest jisto neboť
přihlásili se k ní mužové zkušení
obezřetní a všeobecné vážnosti dů-
věře ae těšící Jak my Je sami známe
z vlastního poznání Jako ku příkladu
pp Frank ťánek Josef Ledvina Joa
KŮča Karel tesák Anton Soukup a
nyní nejnověji pan Frank Vávra od
CreU Neb starý váJený a zkušený
rolník Po našem náhledu Jest nevy-
hnutelně zapotřeby aby co nejdříve
výbor do Idaho vyslán byl aby vše-

chny poměry a okolností důkladně
íjistll a Jestli shledá vše tak J ik bylo
vypisováno a založení osady odporučí
aby budoucí osadníci mohli člnltl pří-Pra-

k slělmvitnf
Již z Jara osívatl a klidit! mohli Al
)osiii slonil u náa na výk hy vyslanců
IK) 1200 nÁHlediiifcf : V iuiimm iuinUA
Omaha Neb Josef Kůča Rushvllle
Neb Karel Cesák Hpencer Neb
F Vávra Crete Neb celkem čtyři
Io 1300 dohromady Wim
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m4fi# i iho sisf ri4ť lovní: ''V

N#w Trki ssl naipo Hlovsuft

i iiichl polovina ři4!li ri4rodnntí

'sské DMve térrř vlirhnl (Vií

byJUH fia východní strsnA p' d l

f avltk před iii'tlik roky opu
stíli tenemontiil domy v bít hl pra--í

oksIí r dofti4rf prcl aodstlhotaii
e it fv4rníky nahoru do místa

Víliítm CerhA JÍVÍ se doulnlkář- -

sivím si přiučili v P?)a jíftýi b místeťh rakouského inwn4ř

siví kd vl4da N)4 monopol uh ho lu

a promyslit tl'4koého Před lety

erití duiitnlkáíi vydíbli velmi s!ui

nou mzdu alttotfdní avíkí-l- -

choilní soulíli kle"! jjkh mzda

Uk Je nyní vyddail tlf) týdně HtáU

snilování mzdy přimělo je k orgard
si i (a připojení se k mezinárodní

unii doufníkářské Vítíina CecbA

jest světlé pleli a ttnavýtb vlasfi

Jsou neobyčejně přičinliví s z pra
vidla velmi poctiví Kál i žijou sami

mezi sebou a hledí svojí řeč zacbo

vsti tak ie jejich díti mluví napo
řád četky i anglicky stejně dobře

Většina Čechli j sou řfmftlí katolíci a

jen někteří Jsou protestanti Jsou

to potomci starých Huit5 kteří ni

kdy nedali si vnutit katolictví Tak

to ale jsou a pravidla svobodáři a

liknaví k navStévovánl kostela Ač

koli českých katolíka je tolik na

počet mají jen jediný kostel v 64

ulici nalézající se pod dozorem če

ských redemptoristo Poněvadž
čecbflvó nemají Němce vfibeo v láace

nentojí ani o jejich duševní vedení
a na místo do kostela scházejí se v

hostincích kde debatují o politice
unionismu a metafysice(?) V politice
chýlí se k republikánské straně(?)
Co se týče nedělního výčepu drží se

Némcfl Stává zde 42 6eekých spolků

vzájemně se podporujících a dva

tělocvičné spolky jménem Sokol

(který je českým národním ptákém)
Starší Sokol má asi 600 členft a

při výletech zdobí své čapky soko-

lím pérem Češi mají své dramati-

cké a pěvecké spolky a hrajou ve

prospěch české školy a také na pod

poru národního hnutí ve staré vlasti
Jsou brdi na své výtečníky kteří

jiou v této zemi známi paní Janou

škovou Dvořáka a Ondříčka"

Vážného poranění utrpěl v

Chicsgu předminulé neděle krajan
Jan Kozák Týž zasel i k večeru

na sklenku piva a při tom udeřen

jedním t hosta sklenicí do obličeje
tak prudce že se sklenice rozbila a

roztála Kozákovi hluboce pysk noa a

kus tváře Hanou přeťata byla i

tepna a nastalo tak silné krvácení
že nebýt včasné lékařské pomoci

byl by Kozák jitě vykrvácel K

těžce zraněnému krajanu povolán
byl lékař kter mu ránu asi desíti

stehy sešil Ztráta krve byla tak

veliká ie Kozák několikráte omdlel

Proti útočníku zavedeno bude soudní

vyšetřování
mt Newyorský kolovrátkář Josef

kolemjdoucích zažil až mnoho stra

uf a slastí větských Hukaje HO

rok s(ár II let v Atw- - fte 2 1

dAtí rtirhl 17 jich poibovsl ni

newyorskýrb hřbitovech! H jrviil
ml lii dítek druhou Ifl

(xí 3 let je o lkáiáo n malý kolo

vr4tek a I len ho tylo dny opustil

Pil lé4nl koňské k4ry I na

01 ul spa II linka n dlalbn poné-- v

II knn Isíkter dl předčasné in

inenl k odjezdu vrný kolovr4(ek

jd suřfk nesl toho časti na zádech

utrpěl tk lělké vnitřní pohromy Ie

nechte ul z sU vydat zvuku

Ol rava ytf bude stt jn ai ťf neb

{10 ale jak j má lluka sehnat? plí
N V I Těžce postlřený obrátil se

tu advokáta Tom Čaka který
ihned proti společnosti zadsl Žalobu

o náhradu u City Courtuřa!e čím se

bude Huks íívit než k soudu dojde?

V sobotu 10 listopadu přiíel v

Chicagu o život krajan Karel I- - uka

Týl zaměstnán byl v dřevářské jedné
ohradě a v sobotu poslán dllovedou

cln aby a Jedním jsšté dělníkem

srovnal do hranice těžké klády Na-

řídil prý jim Ze musí na každý zpft

sob do večera prací tou byti hoto-

vi Fuka rovnal klády na hoře

hranice kdežto spuludělnlk jeho

připínal je dole na stroj a vyzdvibo- -

val do výše Aby v čas jak forma-

nem bylo nařízeno byli hotoví při

pjal spoludělnik Fukflv až H těžké

klady na vytahovadlo to pod tíží

tou prasklo čát jeho vyletěla do

víše a zasáhla Fuku tak že dolft se

kácel Hranice a níž nešfastník

spadl byla prý více než 40 stop

vysoká Ubožák dopadl na prkna a

když byl zdvihnut byl v bezvědomí

Hlavu měl strašně rozbitou a levou

ruku na dvou místech přeiaženou

Byl rychle dopraven do okresní ne

mocnice kde po pal noci vzdor vše

možné pomoci lékařské ducha vy

pustil
m Železniční křižovatky v Cleve

landu vyžádaly si v neděli 17 listo-

padu opětně život lidxký za oběť a

sice přišla lam o Život 5letá bolčič'

ka Koženka Solova Tál obírala

se po Martin ul se starší sestrou a

na křižovatce byla přihnavším se

ONobním vlakem dráhy Krie zasažena

hlava jí rozdrcena tak že smrt

byla okamžitou

ri V Ashland Wis vybrala se v

pátek 15 lixlopadu malá lovecká

společnost na honbu kterou provázel
též český hoch Fred Halík Neds

leko Sanborn předběhl hoch lovce a

tu byl jistým Hraytonem považován
za jelena a postřelen Hána hocho-

va jest velice těžká ne li dokokonce

smrtelná Kule projela totiž hochovi
vnilřnONtmi a vyšla mu zády ven

Hoch dopraven byl domu a zavolán

éksř který vyslovil málo naděje na
zachránění

Z V pondělí minulého týdne spá--

chal v Chicagu samovraždu krajan
Vá Jířezinav čísle 117 záp 19 ul

bydlící— Týl trpěl jii m po 2 roky
neduhem žaludečním y poslední
době zhoršila ae neraoo jeho tak ie

eroipnkala Systém tavodfiovací

mají výborný Vodu avádřjí hor
Ban Iíernardino Tél byly tam
tuaxeny dvŽ íeké rodiny p Jan
DoiUl a Vojtřch Itokflnek který
byl téžc nemocen a od toho íu
co Jiem přijel apít xemřel Pan H

vlastnil 10 p I) ao akrft řabrad
Pana V MaSka a jeho ct paní no
mohl jsem počítat Za mého po

byta tam ovíem byli dohlížejíce
na stavbu své krásné residence
kde prý chtí ztrávit abytek svého
života ale na léto jedou vždy přt
donewaunee Wis OvSem když
jsoa clati křidélka ono se to lili

Co týče se poiemkd v Idaho ty
mim sa to jsou takové jako pustiny
Utah a Nevady Pahrbkoviti kra-

jina milo kde jaký stromek buď
holi pQda neb perostli dtvokjm
pelyfikem (sagebosh) Kde víak

jest k tomu přiměřená krajina
roda k aavodňování jako v údolí
salt Lake jest ovnem radost a ta
kové krajiny a člověk mile pookře-

je když i takových nekonečných
ponití přijede do takové oasy
Pan Frank Pánek t Leigb Neb
by mohl podat nějaký popis o

Idabe svláité v ohledu klimati-
ckém poněvadž tam byl déle a p
Ledvina tase o nynějSfm ípflsobu
emědělství co spatřil a jsou-l- i ony
potemky pokryty lesem neb pelyft-ke-

a co stojí akr viděliní 8
ůctoa Frank V4vra

V rodině mé osvědčilo se Ir Augu-
st Kónlga hamburské prsní thé proti
chřipce— Frití Zírn 8 State St
New York N Y

Pánům úředníkům spolku

Últtni (obchodní) knihy jako

Ltdgtrt Journals drnni knih a
Hne od J$C nahoru i Pokroku

hoapl se výše sto jedné stopy {Hoka
nž do nedávná sedával na

do 16 stop hluboké řeky Mendík ptnfku 72 ul a 3 ave a do ple-le- žel

několik minut v bezvědomí thového víčka milodárkv sbíral ol
Z hlavy srčela kre? a hřbet bolel
Ie stěží dovedl povstat Kdyl s


