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Cbodá iena vzdala se svého dítěte aty mu pojistila budoucnost

ROMÁN ZE VŠEDNÍHO ŽIVOTA

né své dítě svou Helecku trpčti
když pozorovala jak růžové tváři

Láska mateřská jest jedním z

nejvzoešenčjSícb ci ft m ladná oběť
není anad tak těžkou aby srdce
mateřské píed ní se zhrazilo

V historii zachovány jsou mno-
hé příklady mateřské lásky a k

těmto se důstojně pojí příklad
prosté Ženy ciacinnatské Carrie
Mitchellové

Když před třemi rokyuposlech-nou-

hlasu svého srdce ubírala se
a nastávajícím manželem svým k

oltáři aby růžovými okovy byla k

němu připoutána tu srdce její
překypovalo Štěstím a budoucnost
zdála se ji tak zářivou a utišenou
že nepřipustila v myšlénky své ani

jediný stín pochybnosti který by

jí mohl kaziti její štěstí
Po nějaký čas zvláště když na-

rodilo se jim děvčátko jako andě
líček zdálo se také že osud pro
mladé novomanžely nemá Žádných
trna které by mohly zraniti oba-poln- é

jich štěstí Květ manželské

jich lásky malá Helenka byla
chloubou matčinou i otcovou a

Mitchell jen nerad loučil se vždy
se ženou a děckem svým aby jako

'

atrojvedoucí vydělával pro milou

rodinu svou chleba
Nemobl-l- i dlítiv malé domácno

sti své sám tu dlel tam aspoS
avými myšlénkami a cestu na letící

' lokomotivě zkracoval si vždycky

vzpomínkami na žínku a malou

Helenku

Když odcházel jednoho dne z

domova a loučil se dlouhým poli
bením se svými drahými tu netu-

šil že neshledá se s nimi více živ

Se srdcem jak se mu zdálo těž

ším nežli kdy jindy vyhoupnul se

na svou lokomotivu a ubiněl —

smrti vstříc!
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i6 osamělosti test te tou útěchou

ie Helenka její obklopena jest
šičstlm které ona by jl nikdy ne

mohla pnskytnouti
Neskonali jest mateřská láska!

Cukrovary v Colorado importují

osadníky na sví pozemky- -

Plsloránt tukrovky a jtjt výnosnost

Zamýšlená stavta třetího cukrovaru

V Coloradu počali se usazovat!

osadníci pocházející ze severní

Evropy na rozsáhlých pozemcích
vyhražených k pěstování řepy-c- u

krovky rozkládajících se v tak

zvaném Arkaosasském údolí
V první kolonii usadilo se pade

sát rodia a za nimi má následovati

ještě dalších 150 rodin pro něž

pozemky byly vyhraženy Vůdce

těchto osadníků již pocházejí
vesměs ze Švédska a Norvéžska

přijel do Colorado před několika

měsíci pozemky si důkladně pro-

hlédnul a pak si r nich vybral jež
se mu nejlépe líbily k osazení a

uzavřel smlouvu se' společností
která vlastní cukrovary v Rocky
Ford a v Sugai City a jíž také při-

náleží pozemky v údolí Arkansas- -

ském

Pozemky tyto se mu zamlouvaly
že se sklizně dají na nich zajistiti
umělým zavodSováním z řeky jež
údolím protéká Od té doby co

vystaveny byly v řečených dvou

městech ohromné ty 'cukrovary
nákladem $ 1000000 tu Arkan-sassk- é

údolí počalo se zvelebovali
a na pozemcích kolem usadilo se

mnoho rolníkůkteří ovšem hlavně

zabývají se pěstováním řepy
Cukrovku v Aikansasském údolí

lze pěstovat! se značným úspě
chem poněvadž potřebnou vodu k

její zavlažování lze dostati z Ar
ksinsas řeky a z několika velkých
nádrží které zvláště k tomu účelu

byly zřízeny Vzdor tomu však

cukrovary nemohly dostati ku

zpracování dosti řepy neboť ne

bylo kolem dosti rolníků cukrovku

pěstujících a proto správa cukro
varu snažila se získati nové osad

níky a nabízela těmto nejlepší
podmínky a agenti cukrovarů ode

brali se ďo Německa a do Švédska

aby přiměli tamní rolníky k vystě
hování se na pozemky cukrovarů

Dle dosavadních zkušeností pů
da v Arkaosasském údolí se vý

borně hodí k pěstování řepy
kolem Rocky Jíordu kde nejvíce
je pozemků k pěstování řepy vzdě

láno obnáší průměrná sklizeň cu

krovky po akru 20 az 20 tun a

někdy dosáhne se sklizně i 35 tun

Cena cukrovky určuje se dle množ

ství cukernatosti v řepě obsažené

průměrem však je placeno za tunu

£500
Poněvadž vydání s pěstováním

cukrovky spojené počítaje v to i

okopávání plení a dobývání od

badováno jest na S30 za jeden akr

tu íarmeru zůstává z pěstování

cukrovky pěkný užitek
' Oba cukrovary v Rocky Ford i

v Sugar City zavazují se rolníkům

na 5 neb na 10 roků že jim budou

platit I400 za tunu cukrovky ob-

sahující 15 procent anebo méně

cukernatosti a za každé 1 procento
přes těchto 15 procent dají jim
zvláštní ještě náhradu Poslední

sklizeři řepní obnášela průměrně
17 procent cukernatosti a tím do

cílili rolníci 11500 tunu pěstované

jimi cukrovky
Tím iipůsobem íarmer jest do

jisté míry pojištěn a snadno si

může vypočítat!" mnoholi bude

obnášeti asi jeho příjem za práci a

starost jeho
Poslední kampaň v těchto cu

krovarech začalá v říjnu a oba

tyto závody spotřebovaly 1500
tun cukrovky ku zpracování denně

Pozemky v poblíží těchto cukro
varu které před nějakým časem

měly cenu Í30 až I50 dnes platí
se #150 až Í200 za akr Půda v

Holly okrsku má průměrnou cenu

I35 za akr z nichž zaplatit se
musí 10 procent hotově a ostatní
suma ponechá se k placení na

dlouhý čas

Společnost cukrovarnická po
staví osadníkům také příbytky a

potřebné hospodářské budovy a

ty možno splatiti v dlouhé době

Nyní v Arksnsasském údolí na

lézají se již kolonie Dunkardů i

Menonitú a posledně přibyla ona

kolonie Švédska o niz isme se
zmínili na počátku
Společnost cukrovarnická zabý
á se myšlénkou postaviti ještě
jeden cukrovar mezi Lamar

Holly
V celém Coloradu dle státního

odhadu vypěstováno loni 20000
tun cukrovky takže stát Colorado
stává se již činitelem ve státech
cukrovku pěstujících
Letos z jara počne se tam pra

covati na zdokonalení a rozšíření
zavodSovacíbo systému a nelze

upřítiře Arkansasské údolí chová

pro rolníka budoucnost
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dějemi a jinými nemocemi jel
hlad přináší v zápětí

A tak pomalu ale jistě vymírá
za těchto děsných poměrů rolnic
ké obyvatelstvo Ruska co zatím
vláda obětuje sta milionů o a

ročně
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í V New Yorku scšllel náhle

předminulou sobotu 25letý krajan
August Jeník z č 317 vých 56
ul V záchvatu zuřivosti vrhl se se

sekerou v ruce na svoji matku a

sestru chtěje je zavraždili a tyto
zachránily se jenom rychlým útě-

kem Přivolanému policistovi a

několika mužům teprve po dlou
hém úsilí podařilo se zuřivce pře
moci načež dána mu svěrací ka

zajka Přivolanou ambulancí byl

pak dopraven do Bellevue hospi
tálu Jeník již před několika měsí
ci byl jako choromyslný dopraven
do blázioce na Wards Islandu
avšak před nedávnem byl jakožto
vyléčený propuštěn

H V Chicagu přišel předminulý
pátek k vážnému ba snad smrtel-

nému úrazu krajan Vác Kašpar z

č 091 záp 18 zaměstnaný v

továrně firmy Chicaga Packing
Box Co Když pracoval na velké
okružní pile odletělo od ní silné

prkno a s největší prudkostí za
sáhlo Kašpara do prsou takže týž
v bezvědomí k zemi se skácel Bvl

dopraven do svého obydlí a přivo
laný lékař se vyjádřil že poranění
nešťastného muže považuje za
smrtelné

1 V New Yorku pořádán byl
předminulou sobotu večer v Car

negie Hall filharmonickou spoleČ
ností koncert pod řízením Emila
Paura a na programu byla také

jedna skladba česká totiž "Bá
chorka ' od Josefa Suka Pan Suk

patří mezi nejmladší české sklada-

tele avšak svými skladbami dobyl
si již jména Dle souhlasné kritiky
je to "velmi mladý a velmi nadaný
Cech" od něhož lze velmi mnoho
očekávati I jeho "Báchorka" za
mlouvá se všeobecně a v sobotu

byla vděčně přijata new-yorsk-

obecenstvem

H V Chicagu opařil se předmin
pondělí povážlivě dvouletý syoá
ček manželů Rozho&ových z c572
Throop ul Matka prala a chlape
ček si hrál v kuchyni Nepozoro
vaně přibatolil se maličký Bohouš
k pracímu' stroji do nějž byla

pí RozhoBová nalila právě vařící
vodu a vytáhnul zátku Nešťastný
chlapec byl nebezpečně opařen na
levé ruce prsou a nohou Je však

naděježe se pozdraví

1 V Clevelandu přišel k vážné-

mu zraněni předminulý pátek asi

ioletý český chlapec Frank Vlk z

č 38 Boston ul Chlapec maje
přejiti přes trať na Broadway vy
Čkal až přejela kára pouliční drá
ny nacez dal se do benu nepo-
všimnuv si káry jedoucí po trati
druhé Nešťastný chlapec zasažen

byl károu touto a odhozen oa stra
nu tak prudce že se pádem omrá
čil Byl v bezvědomí dopraven do

nemocnice kdež lékaři zjistili pří
znaky otřesení mozku

1 Přítel náš L W Dongres
redaktor "Hospodářských Listů'
v Chicagu utrpěl předmin čtvrtek
večer bolestné popáleniny Npo
sledy rozsvítil doma v £ 371 záp
18 ul vánoční stromek když
dobořívající svíčka zapálila lehce
vznětlivé okrasy na stromku —

Dongres chtěje plameny uhasili

utrpěl bolestné popáleniny tak že

bylo třeba povolati lékaře Raně
nému dostalo se náležitého ošetře-

ní a jest naděje že nehoda mine
bez zlých následků

1 V Camden N ] byli před
minulé úterý Josef CaŠka 60 roků

starý a jeho syn Josef nalezeni na
dvoře svého bytu co mrtvoly
Mrtvoly ležely asi 5 stop od sebe
a vedle starého nalezen byl revol
ver Stařec střelen byl do úst
kdežto 3oletý syn měl střeloou

ránu v pravém spánku Ani lidé v

domě aai sousedé neslyšeli střelné

rány vědělo se ale že otec a syn
ohledně jistého majetku žili v ne

ustálých sporech Má se tudíž za

to že otec nejdříve syna zastřelil
načež spáchal sebevraždu

Prostředek který všechny civi-lisova-

národy užívají jest zaji-

sté dokonalým Ve všech dílech
světa slyšíme vycbvaiovati 'Anker
P Exp' jako nejlepší prostředek

proti reumatismu pakostoicijako
i svalovým a nervovým bolestem
Cena pouze ijct a joct za láhev

W Ra prodaj V K BartnSa
ajia Vir a va vasca caasiaa ammaua prvá

jedea balíček zázračného lékn I lékař
Ské dobrosdání pro vál případ
bolíme každon nemoc spáso
benon a Jakékoli příčiny

ĚmOm

Pro kaJcVho řlovřks bv mřla bit Inkásl
hrftz a kaidý mladili by míl vřdftl ie
Doblavnosf Jcat pramen railontf mladí
studnice síly a kofcní života Ti kdož

trpí slynu následky pohlavní slabosti
vy toku semene a nočních ztriít impo-
tence Descbonnosti ztrátv miiínkí §11v

syfilis u kapavky a varicoo lle Žádají se
soy nam psali nezapomeňte ze my Ho-

jíme každou nemoc ipfisobenou a jaké
koliv příčiny Vypište svými vlastními
slovy co vám schází Neskládejte ne-

boť si neprospějete žádným odkladem
1'ište nám hned a zbavte se navždy Jaké
koli nemoci kterou máte Tělesné zmo-

ření kteH by rádi stloustli dostali chuť
k jídlu těitill te z občerstvujícího spánku
a cítili že každé tkanivo v jejich těle je
posíleno melt by se léciu u nás Tisíce
podtkovacích dopisů dostáváme od lidi

již pozbývali vsí Oddéie a kteH od nás
c utrpení nejzastaraiejílch vyicceni byli
Muži zeny děul Zašlete v ustu popi
své choroby do

State Hedlcal Institute
1280 Eltktroa BuíMiag rtrt tVaras lai
Kuyí amlBieseo PokroKa Zpuu íj

Máčení nohou
Pro rýmu Jest zlou vřcí řiniti tak leda

byste činili tak velmi obezřele jinak
vřtSl rýms bude následovati Máte li

krk zsslemovaný cítíte Jako byste jej
měli ibváznný kantotským flanelem
Tehdy Jest řas abyste k nám prinli
Bude vás to mene státi než kdybyste
čekali déle

Marešův Baisát) proti kaSli

odstraní šlem lako slunce zaplaší mlhu
Jest to dokonalý lrk pro kríní a jillcnf
neduhy Jednoduchý ve taru a chutná
dobře Cena 85 a ÍSOc jedině u lékárníků

(Neprodává se podomně)
BHEI MAT1SM mfiJe býti vylíčen po

užitím Marešových Kbeimatickýc& ta
bletek Uena auc li dostáni u vašich
lékárnikft aneb dopišlo si o ně postou
pod adresou:

MAKEŠ MEDICÍNĚ CO
2H76 Archer Are Chirairo I1L

Železniční pozemky na prodej
V severním Wiscousinu Chica-

go St Paul Minneapolis & Oma-

ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 fckrů vybra-

ných pozemkt rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách a

jezerech v nichž jest hejnost ryb
a jež poskytuji nevyčerpatelný
zdroj vody iak pro rodinu tak i

dobytek

Pozemky po většině jsou zales-

něny padá jest úrodnou a snadno

zpracovatelnou Chicago Milwau-ke- e

St Paul Minneapolis
Duluth Superior Ashland a četná
jiná prospívající města na dráze

C St P M & O a na dráhách

jiných poskytují dobrých ttkť pro
plodiny íarmerské

O bližší podrobnosti pište na
C?eo W Bell

polem koří omlf Budson WU

bo o q McRae
II oros A O P A 8( PallL Mlnn

Tbe Limited" ereniue min and Tne Expresa
aooa traln Irma Oniahs lur Chicagu

UNEXGELIED SERVICE

Pay traln and evi nUis traln from Omaha tm

UinoeapoUs and St PauL

Tkrkets of agents nt eonosetlnf Hne

W R BKIIX Dlrf Va't Aut Omaha

4BS4ISHOHOPX i t MEBBX IO f
m nu 1 n t h 1 1 1 1 1 1 1 m 1 1

—NEJVfeTŠÍ—

MASNÍ KRÁM

as 6 a Fleree allcl
mi kratu ail

iFD KUIWLi
)V Nejvřtil český řeznický závod

aa zast straně

Velké zásoby masa vieho druha
uzenek saláraí šunek a vše eo do '

' oboru vurtcajkb sáhá — Koupíte
zde levněji a babo lepil Jak a aé--
kobojiaéko

řeska-Hl-ur Dělnické Podpor Jednaly
pra ssvsroslpadnl slttji

Minnesota lowa Wlsconaln Nebra-ak- a

a obé Dakoty

Hlavni Jednota v Montjromery Hiaa

odbývá svá schtsa katds I pnndtll voi wcl
lni p Jana K Vanaka v f h vořer V4ko
phHlsoda J Mika miatntihMliMNlH TonáA
Havul Vxlkotajeninlk Jakub Vondra PU
Iloi II Montiomrr Mina VelkoltFetnlk
Joa E ťukal Vulkupokladnlk 1 Marulka

6 1 v Montffomery Mlnn

odlifvá svá tebtae kaMou řtvrtnu nadšil v
3i4s!cl ťhKlsoda ft K Blaník Tajeme'
r Mla_U(elnlk Vujt Kaaaada Pokladn

Č II Xladocerh v Le Siieur Center
Minnesota

odbývá svsw-ha- kaldout nedeil v iitfcn t
síni IOOF ptoiHda JakuO Krnlk tajumnlk
ri Hana LHiirurCenlr Mlnn úťt J Hl
cek pokladník Via Krnva

Č III v Nt Paul Mína

odhfvásvt sfhais kaldojl střelu v mfalcl
iimima Hilila tujrrupin Krnnt

šandaW Hr-lo- n avne PuMlnn" (ií~
nlk ťrant Mika lí Klchmond Hti Vjtl
Vacl v Kolnou r t
Karel Karlíček Bororsk t IT

M Inneaiwilla Vlnn
odbývá avswbtte kaidnn 1 nedíll v mtaie
sinic m coroer nf Washington A Ovdarav

vá'™ llfJ'nnlk Kr Jindra afetulk M Kol!
pokladník li Albrecht

Č T t Xoré Praze Mlnn

odhfvi sví sebtte kaldoa 4 oedill v mMcI
Pledwda Ant T Bud n taj Ani V Vrtl
ní aCotnik Viclav Hom1 pokladník Jakab
Svoboda New Pravue MiňnV

Kemeaský l VI v Hayarard
Minnesota

odbývá sv sohaw I nedsll v mialcl Předa
J Kun far mlstopb-d- t Vojt Paeovskf tajJosní Htraka Olenvllle Mlnn nfetalkPr 1'rantoer poklad Václav Jfedl Oakland
Mlnn

Karel Veliký í VII v Nor" ifebonl
Minnesota

taí''1?ií Jíbo ťllPk ífetnlk Jin Podoj ILa Iv Urwl A i

i! Tm "" jwavtwci vojt HieiaAnt VWÍÍBk Jm Jj fTr HUKS výbor áfetJan Flllpek Vojt Uhlíř vf bor majetku JimRlt ntnlrnn tál A _ „„ií ti
strái Václav Edl poaei

t VIII Rovnost Oiratonna Mlnn
odbvá svá schtie kaidon S nedill v nílaica v
Jedno hodinu i dpol v ainl 6 S P 8 Předseda

Marek SIS K Biem tít átnlk Vr
Penhtk pokladník Vác Hordhí ka t pr
vikIÍI Ikim Morw vnitřní itr Kaípar
Sleták venkovní itráá Joaef IIVavffn

Spolek í IX r Plne ťltj XlnnmoU
odbfvá svá srhlie liititno druhoi nniH w

mbncl Ptwlw-lajn- n Su hl DiUf iilrUwda
Tomál Btilltajp ni Jna Hartuábol 8Í ll roun
áoetnik Jan HcJ'U Plne City Mlun poklad
Jan Šarabavr Plne City Mlnn

É X ČefhtMiloran v Ollrla Mina

Předseda Karel Kolín nlstoph-da- r la 1

tpeika tajemník KH Alhovřc litnlkM ťetMíka pokladník Várlav O Ployhard
průvodíl V Jakří vnlllnl sráí C kí Tuo
kovní strii V Haraiin ůfvt rfixit J Hávelc

Čeelile ž XI v So Omulia 5ťu
Odbjívá eháse iuMf druh ítvriek vi'Ol o osm hodin ve&nr v ilnl J Kouti-klíh- předl

aedaJan Kubát tajunlk Adolf Zviulak 3

(M XII Chrudim v Raelne W is
odbyvssvá srhůze kaMnn sřnti mlotu v mí
sici v 1 hoillo veder Předkuji iu- - lo
HairererHt taj Jos řortilik I Uilaaukea
St úietnik J L Sys IOS! Hlxb rt
Číslo XIII Český Let v St afortli Hed- -

wood ťo Mlnn

odbývá sohliie kafclop drahou nedíll r m!oPředseda Karel Houiek miaudda ntoa
Serbua tajemník Jaroslav Kovanoa á'tpKr Jaroi pokladník Jan švac

Číslo XIY Ladlmír Klneel

r Hanjre i tví
odhfvIsehSsskaidiia druhou nodřll v nM
předseda Krant Koillk tajeninik Vác Kin
ofetník Jos Mcndlík ilaugou Wte pokladnik F J Koukl

Jan Hus i XT Hopllns Mlnn

odbývá svá schliie kaMou druhou snlmtu
méslct Před Václav Tj-r- laj Jím Hromád-
ko tlopklna Mlnn

Kebraska í XVI v Omaha Xeb

odbývá svá schosekaJdá první (Steří v míolcl
v smi p J W llrK ha předa Joa ítokjá
mlatopreds J W Hrocb tajemník a 4'étnfk
Jakob Maret 1110 Bo 131 h Ht pokladníkKarel Marirf 8 K cor sth and Wiuiama
St provádět Anton Kýchly vnitřní atrát
Tomál Dušek venkovní strái Jan Polívka
Jan Polívka Hnllitkaj W Uroch výbor
maletka

Číslo XVII v Lawry Mlnn

ofi"'" dní chotě prvnf nedáli Před
'Ol sarun Banoá tajem Weneel Biurtol:
áCetnlk JPlpeka pukl Fred HCtaB

Čísle XVIII Bratři Severa
v Drywood Wis

svolili ai náiledutict áfadnlky : předseda Jaa
Formani iniHopředaeda Jih ailpeks taj iVlasniki 46t Tomál Krselkci pukl Aiola
Fiap

Charles Kaufman
pojišťující jednatel
a veřejný notář

t
Zastupuje nejlepl! pnjlirujlcl spoleCoostl

prodává a kupuje majetek nemovitý vydává
přeplaval lístky s Evropy a do Evropy atd

Njlujt ptníte na nemovitý majetek

Office: 213 So 14 St Omaha Xeb
Na druhém poschodí tř

Jediný český©

Q
závod olovnlcký strojnický
a zámečnický v Oraazc

vlastni

Leo Betrooli
603 Ho 13tb Street

Telelon 1M7

Zaváděni vody plynu a kanalitace rro-Vi-di

se levni a dobře uátf
Ktálni Mnatelstvi pra Jedině osredfe

aé tlereUDduké pivsi pumpy

!eL obydli 879—Tel fiřadoTny 807

aLonis Svoboda
ČESKÝ LÉKAŘ

Úřadovna č 301 Paxton Block
na rohu 18 a Farnam ul

Ofedol bodlnr od tl do li bodla dopolrdne
od I do 4 " odpotado

VeíeroíTdol vobydlií UM Williams ni

Poslouží ochotně krajanům tf

Dr C Rosewater
ČESKÝ LÉKAŘ

Úřadovna: 222 "Bee Bofldlnr

Od 11 do U oopol
Cřadnl aodlnr : Odidot i

Oéidoaf0'
TasdáUod M áo UdopoL

Tri r ářaÁWrai MI-T- eL v fcjta ltlf
rdU-CS- aia 4lT JoaM alhM

PosvoM vymíráni rolnickho slávu

Co zavlnilo tyto tfislvé poměry

Někrasov znamenitý ruský bá-

sník jsa dojat hroznou bídou ja-

kou trpí selský lid v některých
distriktech sloanské této veleříše

napsal dojemnou básefi v níž vy-

líčil utrpení tohoto lidu a která
končí těmito slovy:
"Svět jest ovládán carem který

nezná slitování jméno jeho jest
hlad!"

Mimo Indie není země kde by
selský lid tolik trpěl hladem a

bídou jako v Rusku a je to hroz-

ným ae přece jen pravdivým fa-

ktem že tam tisíce lidí umírá roč-

ně hladem
Situace tato stává se každým

rokem hroznější a říše bílého cara

ociťuje se v poměrech kde bude
nutno aby vláda učinila něco k

zachránění tohoto trpícího lidu a

nebo bude ohrjžena celá říše ve

svém trvání

Poměry tyto v rolnickém stavu

zaviněny jsou falešným hospodář-

ským systémem který tam po
staletí existoval a jenž konečně

spůsobil klesání rolnictví téměř

úplnou zkázu selského stavu a spu
stošil ohromné distrikty jež své-

ho Času vydávaly bohaté sklizně a

nyní jsouce vyssáty neposkytují
ani tolik aby vzděláváním jich lid
tam usazený mohl se částečuě
obživiti

Utrpení a hlad selského lidu
rozmohl se hlavně v posledních
10 letech

V r 1891 v pětadvaceti dosud

nejúrodnějších distriktech čili

guberniích byla neúroda a ta spú
sobila nekonečné zlo na to v r
1898 postihla ubohý selský lid
skoro po celé zemi neúroda V

gubernii Samařské kteráž byla až
do nedávná jednou z nejúrodněj-
ších krajin pro obiliny v r 1898

úplná polovina rolnického obyva
telstva trpěla hladem
Více nežli 29000 osob tělesně

vysílených nedostatkem výživné

potravyjiž neměly s dostatek ani
v letech minulých postiženo bylo
kurdějemi a tisíce ubohých lidí na
tuto nemoc zemřelo
Vedle kurdějí tyto neúrodou

postižené krajiny navštíveny byly
též horečkou jež vyžádala si tak
též tisíce obětí a takové strašlivé

poměry jako v Samaru panovaly i

v jiných krajích
Tak veliké bylo utrpení a tak

kritickým byly poměry rolnického
stavu v Rusku že ruský lékařský
kongres který odbýval svůj sjezd
v Kázaní v květnu r 1899 usnesl
se na pamětním spisu který byl
podán k vládě a v němž vylíčeno
bylo hrozné utrpení selského lidu
a následky z toho povstávající a
zároveň navrženo aby vláda zrně
nua národohospodářskou svoji
soustavu by tím ulehčeno bylo
rolnickému stavu hynoucímu v

nedostatku
Rusko jest z veliké části rolni-

ckým státem Dříve vlastnila
tam všechnu půdu Šlechta a muží

ci již byli zároveň majetkem ná
ležejícím ke statkům tobo kterého
šlechtice půdu tuto rozdělávali
Z etnického stanoviska mužíci

nebyli ničím jiným nežli otroky
ale v těch dobách nevytrpěli to
lik jako trpí nyní
Tu a tam některý z těchto šlech

ticů nakládal se svými mužíky u- -

krutně a nemilosrdně ale hlad
bídu neznali neboť jich majiteli
záleželo na tom aby zachováni

byli při síle jíž potřebovali ku
vzdělávání jeho pozemků
Počátkem 19 století tento sy

stém byl poněkud změněn a sice
tak nazvaný obrokový Mužíci

spracovávali půdu na svůj vlastní
účet a museli ra propůjčení téže

platit šlechticům jistý ujednaný
poplatek Konečně učiněny opět
jiné změny a každému mužíku
dána byla jistá část pozemku aby
si na mcb mohl vypěstovat! co po
třeboval k živobytí a za to musel

vykonati všechnu práci kterou od

něj požadoval jeho páa na vlast
nich svých pozemcích
Konečně Alexandr III otroctví

mužíků zrušil a tito stali se maji
teli půdy Ovšem nedostali jí
ale museli si ji koupiti za ohromně

vysoké ceny které šlechticům

spláceli
Vzdor tomu však při své spoří

vosu reiiaa většina mužiků se

vypracovávala k jakémusi slušněj
šímu postavení když pojednou
nadešly neúrody jež zničily vše
cbnu naději selského stavu

Vyčerpaná půda která vydávala
úrody po staletí přestala rodit
Nejdříve v jednotlivých okrscích
konečně neúroda rozšířila se na
velké množství gubernií
Guvernéři těchto jak bohužel

to bývá vykořistiii bídu rolnické
ho lidu ve svůj prospěch Na
oko mu pomihali tím že mu zao

patřovali půjčky na vysoké úroky
ale tato pomoc byla právě zhou-

bou selského lidu
Ti jež mohli a měli ještl dosti

prostředků hledali útočiště na
Sibiří ale veliké většina jicb mu-

sela zůstali na vyssáté půdě a ny-

ní védo na aí bídnou existenci

čky její blednou a z velikého

modrého oka mizí záře dětského
štěstí tu nové zoufalství chápalo
se jejího srdce

Jednoho dne pěšky Šla se svou

dceruškou do jednoho ze šapůzda
by tam mohla dostati nějakou

práci Roztomilé malé děvčátko

vzbudilo pozornost paní Pattison-ov- é

choti milionáře z Bostonu

která v Cincinnati meškala ná

vštěvou a ta byla jí tak zaujatou
že následovala Mitchelovou něko-

lik bloků a konečně k ní pokročila
a započala s ní rozmluvu Vyptala
se na její poměry a slíbila jí že ji

druhého dne navštíví a rozloučivši

se něžně s malou Helenkou vtiskla

jí do malé hubené ručky zlatý
2odollar Mitchellová byla touto

neobyčejnou štědrostí tak překva-

pena že nechala dámu odejiti bez

díků

Sdychtivostí očekávala Mitchell

ová paní Pattisonovou aby chybu

svoji napravila a když tato koneč-

ně přijela v kočáře tu počala se jí
omlouvati

"Nechte toprosímMrs Mitchell

mám s vámi něco důležitějšího k

vyjednáání' přerušila bohatá
dáma proud díků chudé švadleny
"Nevím ovšem jak to přijmete"
pokračovala pak po krátké pomlč
ce "ale konečně rozvážíte-l- i si to

myslím že se dohodneme1

Mitchellová pohlížela udiveně

na svého hosta nechápajíc její
slov

"Nemám žádných dítek" po- -

kračovala paní Pattisonová ale

mám je nesmírně ráda K vaší

Helence pocítila jsem jakousi

zvláštní náklonnost jakmile jsem
ji shlédla chtěla bych ji přijmouti
za vlastní a pojistiti jí skvělou bu

doucnost ovšem svolíte li vy k

tomu''
"Od ní se rozloučiti? Nikdy!

Nikdy!" vykřikla Mitchellová a

bolestný pláč vydral se jí z prsou
Paní Pattisonová nechala bolest

matčinu vybouřiti a pak zase ucho-

pila se slova: "Rozvažte vše klid-

ně a a rozumem Vy nemůžete
Helence pojistiti budoucnost ve
vašich smutných poměrech ba

naopak můžete nedostatkem pod
kopati zdraví vaší dcerušky a ještě
ji ztratíte Kdežto já svým bohat-

stvím jí mohu zaopatřili nejenom
vzdělání ale i vynikající společen-
ské postavení"
Mitchellová majíc obličej ruka-

ma zakrytý naslouchala a pomalu
se uklidSovala avšak srdce její
vedlo tichý ale krutý zápas v její
nitru
Trvalo to dlouho dlouho ale

konečně mateřská její láska zvítě-

zila nad její mateřskou sobeckostí
a ona odhodlala se vzdáti svého

jediného štěstí na světě své malé
roztomilé Helenky a obětovala

spokojenost i blaho své budoucno
sti svého dítěte
S krvácejícím srdcem své dítě

neselila? krátě celujíc a smáčejíc
hebké jeho vlásky horkými slzami
rozloučila se s ním — Helenka

vzpouzela se jiti s neznámou paní
ale konečně na domluvy matčiny
uposlechla přece však a nářkem
donešena byla do kočáru který
čekal před domem

"Nezapomena La vás" volala

při rozchodu paní Pattisonová k

Mitchellové a dodržela skvělým
spůsobem své slovo
Děti v útlém věku záhy zapomí-

nají a Helenka dnes and na avou
matku ai nevzpomíná a podoba
její vyprchala jii z malinkého její
ho srdéčka lec ta na své dítě za-- !

HELENKA MITCHELLOVÁ

pro jejíž štěstí obětovala matka své vlastní

Vlak jím řízený z neopatrnosti

výhybkou pošinut byl na falešné

koleje a zde z opáčné strany při-

hnal se nákladní vlak a nežli ještě

jen myšlénka proletěla jeho hla-

vou zda lépe by bylo seskočit s

lokomotivy a riskovat při skoku

avfii život aneb zdau by mei

setrvat na místě své povinností tu

již v mohutném třesku srazily se

obě lokomotivy vzepjaly se do

výše a pak v troskách sřítily na

koleie oohřbfce pod sebou oba

strojvedoucí i topiče

Ubohý Mitchell zemřel snad s

noslední mvšlénkou v srdci na

avou žínku a na roztomilou svou

Helenku
Jako blesk z čistá jasna tak za-

letěla tato hrozná zvěsť do tiché

domácnosti mladé ženy V prvém
okamžiku srdce jejího chápala se

zoufalost život zdál se jí bezcen-

ným a ráda by byla svého manže

la následovala v nekonečnou říš

smrti Leč jediný pohled na rozto-

milou dcerušku která ustrašena

bolestným pláčem zoufající matky
své vztahovala k ní maličké ručky

volajíc: "Mamma mamma!'' po-

stačil aby zaplašil veškeré my-

šlénky její na samovraždu

"Chci žít musím žít k vůli tobě

zlaté dítě mé!" zvolala mladá

matka vášnivě tisknouc a líbajíc
malou svou Helenku

Mateřská láska dodávala jí sil k

nastávajícímu životnímu zápasu

který nyní musela podniknouti
sama
S počátku kdy ze skromných

úspor svých mohla přidávati k

torno co pilné ruce její vyšily

aby mohla krýti skrovné své po-

třeby malé své domácnosti ta
sniSela ten boj o chléb s lehkým
srdcem Ale poznenáhla úspory

zmizely a bída stala se stálým ho-

stem r malé domácnosti statečné

Lčbj Sama ještě byla by ráda aná-CL- a

ten hlad ale kdji viděla jedi-- padu pouze J100 ročně IIIIIMIIIIIIIIMMMIMthéf


