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na nť kolika míteth ba i v týlu
a po pravou páží kabát ml roz

tržený v kbtbttukti tři díry jako
nožem ale na hlavě známky od
nože ználi nebylo Jn v týlu
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ČEŠI V AMERICE

Krajan Jo PbiŽík z- - Stu-lan- a

Pratts ( Ten zaslal i o
kvťtna chitsiiké "Svornosti" ná-

sledovní zprávu o avniJdiil kra-jan- a

Petra Xapdače: I)iu ti
kvřtna přiíel ke mně krajan Petr

apabič Chodil po prá i z farmy
na farmy lak že snad mu ťvlo

projiti celý Texas onoho dne při-

šel ke mně j ttli bych proň
práci mři Pyl jsem tomu rád
m b jsem b)l nemocen a právě
jsem oborával kultivátorem bavlnu

v
"f j

V

£ r

'v

1 Z í hítaira onumtiváno Ve

čhtttk rtmtlf jednoho m jMf-'ít- h

čk)th osadníku MfnnMi

parní Antonína Kaňáka Týž po
t bíi 1 1 ftižau v kraji Plt iikém
A v Cliit iuoi můří t byl pti jí

fo-kf- i

V I ttth tlřívrjťíth účastnil

se t ile Jívota národního

V Ibtfoít pfiíl Jjbo května

r'7tas!ntiti náhodou o Život kra-ji- n

Jan Cartla f ýŽ zaměstnán

b)l rov íŽ ním tlibba a spadl pří

tom z vtiii tak n ítastn' že tunrt

v několika minutá h následoval

Pyl ěum sbiru tioktilskélifi a

řádu Slovanská fípa ČS PS
N'a bm-k- é nu inárttttnf zdra-votnitk- é

a lékárnické výstavě
klráž v Praze odbývána byla

píifěi na prvá na na založení m

udržování tu jdokonatejíf dělnické

osady na světě známému inilioná-- f

i t hit ašskému (it o Nf PnJIrna-nov- i

a témuž tlvě tu dalie a vkusně

vypracovaný diplom v těchto

dnech doručen Doručit b iu byl

pan Maxmilián Sounensc luin
bratr pana Sonnenscheina y Wt st

Point kterýž jiŽ po řadu let

hlavním nakupovatelf 111 látek pro

Pullmanovy spací vozy jest
V chicagském Denním fllasa-t- t

li uveřejněn byl minulého týdne

dopis od starého novináře Česko-americkéh- o

pana J A Oliveritisa

a vyjímáme z něho pro čtenář

naše následovní zajímavou staťo
česko-atnorick- é výstavce a o pa
mátce jakouž výstavní výbor po

Národopisné Výstavě v Praze za

sebou zanechal: "Pyl jsem se

ondy podívali na starém výstavišti

"národopisné" a tu jsem pozná
konečně také onu budovu která

zde representovala "obydlí ame

rického Čecha" co jakýsi vzorek

amerikánské praktičnosti a ame

rikánského komfortu Musím říci

— bohužel! — Že jsem v té celé

stavbě nemohl vystihnout! žádnou
amerikánskou "typičnost" a nebo

praktičnost Dle mého zdání to

nebyl Žádný vzorek průměrného
obydlí amerikánského Čecha ba

skoro ani Žádného Amerikána vfl- -

bes Amerikánští Čechové mají
svá obydlí ve vlastních domech

zřízena trochu jinak a to sice

trochu paktičtěji a úhledněji jsou-l- i

prostřední zámožnosti než to

zde bylo representováno tou budo
vou Věc jest ovšem již odbyta
tak že podobné připomínky nemají
žádného účele však zbytečným to

přec není by se aspoň jindy ---při

nových příležitostech — jedna
lo trochu opatrněji Horší —

pro amerikánské Čechy mnohem

Žalostnější — okolností při tom

jest že na budově té lpí dosaváde

značný dluh kterýmž čest všech

Čechů amerikánských jest trapně

pranéřována Aby se dohotovení

onoho díla v čas umožnilo zapůj
čila jistá vlastenecká rodina zdejší

výboru americkému (tuším) 1600

zl však do dnešního dne má je
dostati při čemž ani žádný úrok

z té částky není placen což jest
zaiistc hotovým pro americké

Čechy Škandálem Jak mi sděleno

bylo as 300 zl na to jakýmsi způ
sobem uplaceno a takž zbývá ještě
k doplacení 1300 zl kromě úroků
které ovšem za ten čas samy v so

bě činí valnou částku Z počátkn
bylo počítáno "Že budova ta se

prodá a Že tím onen dluh bude

zapravenvšak dle zdání mého není
k tomu dokonce žádné vyhlídky
Pudová ta není k žádné potřebě
praktické a bude muset býti jedno- -

sbourána při čemž se za

materiál mnoho nedocílí Nebylo
by tudíž záhodno aby se konečně
v tom ohledu něco rozhodného
italo a aby dluh ten nějakým způ
sobem byl z Ameriky zapraven?
Ať by se to stalo dobrovolnou
sbírkou výnosem pikniků jiných

jiných zábav a nebo jakkoli vše

edno jen když by se ta žádoucí

částka sehnala čest všech našinců

v Americe žádá aby dluh ten byl

úroky poctivě zaplacen a aby
onano rodina zdejší za svoji ocho

Kdvl pfnf týdnmi pfttlInMi
byla t řií t ii finanční knmií lěboŽ
nová pítdloh f dni jak byla ko- -

fil pfitt iiUim n když změny
V nf učiněné odůvodnil sefiáto
Aldrith ilim (I d bafá n

l f té ti if e jhtjil jí tt nátoř
VVst t Mittoitri M' t )} ii flink
vfifffnn th mokratu v jednání n

předmětu tom
Mezí jiným it v 411 m fiilřir Vi l

e příčinou nynť)U kri- - obchodit

prnmydové kt t'l nastala na

stoupením pr nla ( I vdanda
11 uváděním v platnost tbmokra

titkýeh A 4 1 f ( mokřití fcé po
litiky n ní odíraná tdnf nýbrž
fnčna Iv základ naší měny Ivoř

jrlutít že natí dělníci vypláceni

jtoti na základě ilaté měny funí

sontŽiti dělníky jiných zemí

vyíl měnou založenou na

Nt hledě k otázce mčnyk otázce

zlata n b stříbra j st již na prvn

pohled patrným že se nálom Vi

stovi nezáleží na pravd'-
- neboť

tvrzení jeho m ní ani pravdivo
aniž fint opodstatněno Každý
školák dne již ví že základ tni' 11 y

ve všedi zemích evropských

vyjma Kinko tvoří lato a Že 1

v Hušku jfflná se nyní o zaveden

měny zlaté a při totn o znehodno
cení měny dosavadní Kubl totiž
nemá zústati v té ceně jako býval
v té poměrné hodnotě kterou mři

nýbrž zlatá tni na má zaved na býti
skoro v tržním poměru v jakém stři
bro nyní vftči zlatu stojí Jediné
země kteréž až posud mají základ

stříbrný jsou Cína Indie Mexico

středoamerické stát v a některé

jihoamerické státy Žádný z těch

to státfi nesoutěŽÍ 8 nijakou prác
naší ani s průmyslovou ani rolni

ckou Ncpřivážíme Žádné tovary
ani z Mexika ani Číny jež by s

našimi souttŽily a ten capart pše
nice co z Indie dováží se do trhu

anglického v soutěži s námi ne

stojí sk&ro ani za řeč Proto jest
námitka senátora Vesta úplné

bezpodstatnou a pravdou jest že

promysl náš soutčŽÍ s průmyslem

jiných zemí v nichž dřlnická mzda

vyplácena jest penízy založenými
na zlaté právé tak jako peníze
naše avšak 8 tím rozdílem žt
míra aneb sazba mzdy v třeh
zemích jest mnohem nižší nežli

v zemi naší a z té příčiny průmysl
náš nevyhnutelné ochrany míti

musí jestli této výhody kterou

před jinými zemémi jsme požívali
i nadále požívati chceme

Kdo jen poněkud jest schopen
uvažovati a svým vlastním rozu

mem posuzovatí ten musí přijití
pouze jen k jedné závérce a ta jest
že všechno to blábolení o laciných

penězích a o stříbru jest klam a

šalba vypočítané na poblouznění
lidu nesvřdomitými demaoy
Kdyby bylo pravdou že dobrá
zlatá ména způsobila tíseň která
s nastoupením pana Clevelanda

započala pak bychom nemohli se

vykázati tím nejvčtším obchodním

a průmyslovým úspěchem jakého
se tato zemí za doby zlaté mřny
dodélala Od počátku roku 1H79

kdy se zemé navrátila z éry papí-

rové ku zlaté mčnč až do nastou-

pení presidenta Clevelanda v roce

1893 prospívala tato zemé mčrou

včtší než kterákoliv jiná a než

kdykoliv jindy po dobu svého

trváni Proč pak tou dobou

nebylo pozorovati žádné ty zlopo-včstn- é

násh-dk- toho Že ména

naše založena jest na zlatč? Proč

pak zaražen obchod a průmysl a

nastala bída a nouze až tehdy kdy

zjišténo Žr demokraté mají úplné
vládu v rukou že mají nejen pre-

sidenta a vČtšinu v snčmovnč po-

slanecké nýbrž í vřtšinu v senátu
a že tedy budou moct provésti
hrozbu svou a zrušiti ochranu
celní a zároveň provésti znehodno-

cení mčny naši zavedením svobod-

né ražby stříbra v hodnotě pobv
viČní skutečné hodnoty tržní pro
col většina demokrata po dlouhá

lta horovala To jsou fakta n- -
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U Swtt t Hole 'f i x vyrov-

nalí v neděli večír mladit i Wm

lewi a L Posworth starý spor

pomocí revolvt rft a když střelba
utichla hžt li oba mrtvi na zemi

V Montp lit r Vt zastři lila
v sobotu M Prt wst rova dt t ra

zámožného íarin ra v návalu žár-

livostí Annie Win I řovoii načež

sama sobě kuli cb hlavy vehnala

a smrtelné poranění si spůsubila

V John I ftipkinsově nemoc-

nici v Daltímorc objeven koncem

týdne případ malomocenství a sice

stížena jest hroznou nemocí touto

jistá žena kteráž několik rokft v

Indii strávila

Na poštovním kongresu svě-

tovém usni Seno v sobotu aby na

dále prostřednictvím mezinárodní

pošty částky až do 1000 franků

(jtaoo) zasýlány býti mohly Do-

sud cestou posláno býti mohlo na

nejvýš řioo
V Oakman Ala zastřelil v

pátek Chas Williams uhiokop v

opilosti 3 muže a 2 nebezpeční
poranil Williams v obchodě jed-

nom spňsobil výtržnost a když

pokus na vyhození jeho učiněn

byl vytáhnul revolver a do pří-

tomných stříleti počal Vzdor

opilosti své měl jistou ruku neboť

3 osoby na místě usmrceny a dvě

těžce raněny Zločin svůj zapla-
til Životem neboť bratr jednoho
ze zastřelených uchopil rifli a do-

bře mířenou ranou na onen svět

jej poslal

Desátá výroční konvence ná-

rodní ligy republikánských klubů

svolána jest ku dni 13 července

do Detroit Mich

Lékař lemřel ale nemocný se uzdra-
vil KM James H Lane ve liře vážený
a činný pracovník v zájmu křesťanství
v Shirleynburjí l'a zaslal nám násle-

dující dopis kterému ochotně popfá-vám- e

mÍHH v našich sloupcích
"Fahrneyovo Hoboko bylo rol veli-

kým osvřžileleiu Nechci nic lepšího
Jako téuto krevní lék Když jsem ho

začal užívali tuěl jsem kožní nblíe
jeti v mó krvi proti ět inuž zkoušel

jsem proHtíedky Čtyř různých doktorů

beze vfielio výsledku Ten pohlední
řekl že by tni něco dal co bv mne tile

jeho náhledu vyléčilo ale jestli by lék
ten nt-mě-l účinku že rni dá něco jiné-l- o

co mi zaručí vyléčení atd
Frvnf prostředek předepsaný neulehěil
mi a jda jednoho dne do líuntinfítou
uvědomil jsem jej o toji ÍJekl: "Aí
se večer vrátíte dám vám nějaký jiný
Itk" Na zpáteční cestě stavěl jsem
hh tam ale jeho žena řekla že lék pro
mne není hotov že se lékař náhle
roznemohl a že jej zrovna odnesli po
schodech nahoru Jelikož se připozdi
valu a já měl domů osm mil cesty
řekl jsem jí že nemohu čekat Lékař

a nikdy jsem ho více neuzřel

VráHl Jmhií e domů k mojí dceři

která mi vedla hospodářství a v Čase

tom hyhi zrovna jednatelkou pro
Hoboko ftt-k-l jsem jí jak jsem zkla-

mán je tsem nedostal můj lék a pra
vil jHera: "Myslím že zkusím láhev

tvého" což jiem též učinil Nevyužil

jsem nic více nežli olma!i oné lahve

obtíže mé zmizely a od té doby není

po nich stopy Citdn He jako nové

zrozený ačkoliv je mi teď 76 let

Jsem starším Atighwické církve a
a musím konali povinnost mladšího

Nemám se Čím chlubili ale za mnoho

Co děkovali hpokojen že milost
tuží vnukla id nápad uíli Hoboko

Které ml dalo novou sílu

Dra l etra Hoboko překvapilo mno

hé svojí účituioHlf při léčení krevních

a tělesných chorob Předává se pouze

místními jednateli Adresujte: I)r
V Fahrney 112 - 1U So Iloyne ave

Chicago 111

K H ANDHEK

Hvědiiký vřtroplnvťct Andrt-- tioilli v linlnnii obeplout) dfvernf toťini h slfii vzlóino

střelen neboť přes perka 11 střevf
tli mu linula krev t
vraždy padlo 11a jednoho Poláka
v okolí onom usazeného

k hih hD k Zfmt na Hlriinc fiinerickť nn--

„ V Little 1'Yrry N J uvede
no v sobotu do svazku jednoty Č

S P 1) S nové číslo a sice sbor

"Liberty"

Dělnický Sbor Sokol Tyrš v

St Louisů připravuje se k uspo
řádání výletu kterýž 27I10 června
do Polomac Parku odbýván bude- -

Pro účastníky chystán jest bohatý
program

'1 Do Cedar Kapids la došla
koncem minulého týdne zpráva
Denver Col o utonutí 1710tého

krajana J M Charváta johožto
rodina v Cedar Kapids bydlí

V Clevelanda přišel k vážné-

mu úrau v úterý minulého týdne
krajan Václav lfladiě nejzámož-nějí- í

z tamnějších Českých pekaíú
Splašil se mu totiž kuň a on vy-

hozen na dlažbu tak prndc-
- že

při tom lebka mu rozštípnuta
Čtyry žebra na levé straně přera-
žena mimo čehož i jiných vážných
poranění vnitřních utrpěl Pro

pokročilejší stáří jsou obavy že
nehodu tuto životem zaplatí

" V Clevtlandu spáchal v so-

botu večer 22 května samovraŽdu

krajan Josef Fiala zaměstnáním

krejčí a otec pěti dítek z nichž

nejstarší pouze 7 rokfi starým jest
Týž přišel před několika dny o

prác i v dílně kdež delší dobu za-

městnán byl a to účinkovalo na

něj tou měrou Že samovraŽdu

spáchal Pyl Členem řádu Lidu-m- il

č S V S

tio rynfl nit strntir- - vropke 11 tloiifií
nit poliřťžl HiiiilskO Sitiíín

Nabídnul jsem mu tu práci a sám

že si půjdu lehnout a on práci tuto
až do večera správně konal Večer
aniž by chtěl Čekati na večeři ode-
šel ku krajanu Mikulci kterýž
zňstává blíže řeky Prazos Než

odešel maje za to že snad se mu
11 mne nelíbí pročež jsem mu dal

40 centu a 10 centu že mu dám

příště jak drobné budu mít On
o peníze nedbal řka že ráno zase

přijdu a také se dostavil Po ve

čeři zase aČ jsem jej zdržoval že

k Mikulci jest míle cesty že se

unaví atd se tomu usmál že ta
cesta nic mu neškodí a až příště
prý zůstane 11 nás na noc Dru-

hého dne ráno pršelo a já měl za

to že následkem toho nepřišel
pak ani v sobotu a ji'Ž od jeho od

chodu jsejn jej neviděl DneS se
mi to dokladně vysvětlilo Právě

když jsem byl po obědě a chtěl
sobě trochu odpočinout! přišel
Šerif se svým příručím a několika

sousedy Aniž by mně nápad- -

nouti mohlo nač tolik lidu při
chází byl jsem zavolán a vyptáván
jak se om n člověk jmenoval co

minulý týden pro mne pracoval
Sdělil jsem co jsem věděl Na to

šerif pravil že člověk ten jest
mrtev a vysvětloval kde a jak byl
nalezen oběšený pí i řect Prazos na

to mně ukázal dýmku a klobouk

kteréž věci ihned jsem poznal že

patří Xapalači Poněvadž bych
byl rád onoho nešťastného kraja
na viděl jel jsem sa šerifem ic řo-- 1
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