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Váem upřímným Čechům !

Zte ZÁMOŘÍ
ZPRÁVY TELEGRAFICKÉ

Rodáci 1

Nikdy a nikým v dějinách Ccehů Amerických nebyli jsme tak ZPRÁVY PODMOŘSKÉHO LANA

Přehled ?e světa politického a kronika udaití Rozhledy ve srété politickém 1 společenském

nadšeni a rozrušeni jako v dobej nyní jší králem houslí Janem Kube-líke-

naším Kubelíkem Celá česká obecnost všude závodí ve skládá-

ní holdu slavnému mistru a jeho umění Proč ? Ne pouze proto že

mistr náš jest umčlec-Cec- h nýbrž že neskrývá netají se původem

svým nýbrž hrdě hlásí se k rodd svému usiluje aby všude ohla-

šován byl eo "mladý Cech" a vystupuje vždy a na všech místech co

syn malého národa českého co umělec český šíře tak po celém vzdě-

laném evětě slávu jména českého Z toho hlavně prýští naše nadšení

ukryli je v Asheville v jednom bydlící v Paříži nabídl že bude

vydržovali na své útraty nemocni

Všude kde Kubelík objevil se mezi námi projevena byla krajany
úcta k jeho nedostižnému mistrovství i uznáni za jeho národní hrdost

a za šíření slávy jména českého a

nám účastníkům dojista nezapomenutelnou však to nemělo by nám

dostačiti My mčli bychom pečovati

zapomenutelnou nýbrž i trvalou A

žádostí:

Založme Americkou Kubelíkovu

ky konservatoře pražské toho slavného vvsokého hudebního učení z

něhdž vyšel Kubelík Kocián Ondříčkové Heritesová a nesčetní jiní
slavní interpreti umění hudebního kteří mčrou tak velkou upoutali
pozornost vzdělaného svéta k naší milé vlasti nad Vltavou a tím pomá-

hají buditi sympathie' k slabému národu našemu Založme nadaci

při konservatoři kteráž by z polovice byla ku podpoře chudých žáků

budoucích Kubelíků v Cechách vychovaných a z druhé polovice žá

Kubelík traiea
Náš slavný český houslista jest

sice mírný jako beránek ale přece
domnívá li se že mu bylo učiněno

bezpráví tu dovede se zlobit jako

praobyČejný smrtelník V St Paul

ubytován byl v hotelu Ryan a v

poledne přišel do jídelny hotelu a

posadil se na místo kde sedával

jeden z pravidelných hostí Sklep
nik přišel k němu a požádal ho

zdvořile aby sedl si jinam že

místo jest již zadáno Kubelík

změřil sklepníka opovržlivým po-

hledem a pokynu) mu rukou aby
ho neobtěžoval Sklepník však

nedal se tak snadno odbýti a trval
na svém aby Kubelík místo opu-

stil To rozčililo houslistu do té

míry že vyskočil a celý rozčilen

opustil jídelnu Impresario jeho
Goerlitz běžel ihned za ním a

pokoušel se vysvětliti mu pravidla
amerických hotelů Kubelík se

však nedal utišiti a prohlásil ko-

nečně že v St Psul kde dostalo

se mu takové urážky nebude hráti
Po dlouhém domlouváni dal si

však říci ale manager musel dát

okamžitě rozkaz aby věci jeho

byly z hotelu Ryan dopraveny do

hotelu Aberdeeo neboť nechtěl

ani hodinu déle v hotelu Ryan
setrvati

Tvrdohlavý farmer

Vynikající farmer J MDwiggins
bydlící blíže West Alton III spá-

chal sebevraždu dne 28 února

poněvadž nejstarM jehti dcera

Saral nechtěla slavili svoji svatbu

doma Před několika dny mu

ohlásila že si vezme jistého Johna
S Ruckmana Otec zprvu silně

odporoval tomuto sňatku jelikož
Saral byla jedinou dcerou která s

ním vytrvala' a domácnost mu

vedla avšak konečně dal si říci a

žádal pouze dceru aby slavila

svoji svatbu doma Ona na to na-

mítla že se zjednala již siB ve

West Alton a že rozesláno bylo
mnoho pozvání mezi známé její i

ženichovy a že svatba musí tam

být odbývána Včera odebral se

párek do Alton a po vykonání ob-

řadů církevních vrátili se mladí

manželé do vesnice kde každý se

již těšil na veselku Snoubenci se

rozhodli Že se podívají na otce

ků z Ameriky Přispějme k této

přispívali na poctu mistra Kubelíka

hož budou moci býti stále vydržováni dva ba i více nadaných žáků

kteří žehnati budou blahoplodné
a kráčeti budou v jeho šlépějích a pojistíme sobě i Kubelíkovi památ-
ku trvalou a nehynoucí

Počátek jesi již učiněn Ve

mažských a částečně i South Omažokých usneseno bylo založiti tento

Kubelíkův fond a sebrati k témuž

než dva tisiceaoiara deset tisíc

procenty poskytnou dvě nadace o 200 korunách ročně Však my ne-

podnikáme toto co nijaký podnik místní neb obmezený nýbrž zveme

vás žádáme snažně o podílení se v nem Když mimo Nebrasku slo-

ženo bude k témuž účelu dalších deset tisíc korun může nadace bý

ti o 400 korunách pro každého z

Nebrasku dvacet tisíc korun

run ročně aneft muže rozdělena Dyn mezi více zaKu uejmez nadaci
tuto ve správu trojčlenného výboru jehož členy budou řiditel konserva-

toře mistr Kubelík prof Ševčík Dr Antonín Dvořák áneb jiní v

hudebním svčtě českém proslavení mužové Dejme příležitost každé-

mu aby podílel se v tomto prospčšném užitečném vydatném a trvalém

pomníku který postavíme na památku první slavné a slavené návště-

vy Kubelíka v Americe Přijmcmež za člena přispívajícího každé-

ho kdo složí ke Kubelíkovu americkému fondu jeden dolar neb více

za zakládajícího každý spolek i každého jednotlivce kdo složí pět dola- -

lů neb více a za zakládajícího člena

staven každý' spolek i jednotlivce

Přinesme tuto nepatrnou pro

vydatně památku návštěvy mistra

Přihlášky a příspěvky k tomu

jsou na tajemníka prozaumeno

Důvěřujíce že nadšení jež

Kubelík nerozplynulo se v pouhý

zakládajícím čestným členem se

úctě: '

Z POLITICKÉHO SVĚTA

Zasedáni 5í kongresu

Spolkový náš senát stal se již
podruhé dějištěm skandální scény
'Tentokráte bylo by došlo ku sráž-

ce meri senátory McConasem a

Wclliogtonem z Marylandti ale
o a štěstf přátelé obou tomu zabrá
oili

V senátu dne 28 února předlo-
žil Burrow po přečtení zápisků
usneŠení oa pokárání senátoru
Tillmaoa a McLaurioa kteréž by-

lo přijato a Tillmaa za větší svou
vinu suspendováa na 2odníkdež-t- o

McLauria pouze oa 5 duí
V domě zástupců přijat návrh

výboru oa lidové sčítání aby cen-susn- í

úřadovna byla stálou což

také bylo přijato téhož dne v se-

nátu v
Dne 1 března vykonána byla v

setiátu značná práce Přijata'by-l- a

předloha rozličných nároků

přeuloha o zavodňování suchopá-
rů konferenční zpráva o cle na

Filipinech Povolení podpory
obchodnímu loďstvu dostalo se na
řadu a v pondělí senátor Fryjako
navrhovatel počal návrh svůj odů-

vodňovali

Přijatý návrh o zavodňování

ustanovuje "ít všechny peníze z

prodeje vládních pozemků v Ari-

zoně Kalifornii Coloradu Idaho
Kaosasu Montaně Oregoou Uta-

hu ve Washingtonu a Wíomiogu
stržené počínaje od posledního
červencrbudou věnovány na poři-

zování zavodňování suchopárů pod
dozorem tajemníka vnitra

V sobotním zasedání rokovalo
se též o předloze na ochranu pre-

sidentovy osoby která ustanovuje
aby spolkové a ne státní soudy se

ujaly případů útoku na osobu pre-

sidenta aby tajemník války posta-
vil presidentu vojenskou stráž

- neboť tajná policie su neosvědčil

ve třech důležitých plípadech
Zpráva společného výboru o clu

filipínském byla' předložena a pak

přijata

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Odpykali nezdařenou loupež
a šibenici

Dva lupiči a sice Fr Johnson a

B Foster byli pověšeni (pro spá-

chanou loupež v Asheville N C
dne 36 února Tato poprava byla
prvou v Buncombe okresu od doby
občanské války a možná že bude

také poslední pod nynějším záko-

nem Sev Karolina jest jedním z

oněch málo států v nichž loupež
se tresce smrtí a touto popravou
byla veřejnost teprve upozorněna
oa nepřístojnost tohoto zákona
Zločin pro který Johnson a Fo
ster byli pověšeni a Gates a Milis
odsouzeni na doživotí udál se dne
8 února 1901 Tito čtyři lupiči
vnikli do poštovního úřadu v

Emma a zde jsouce překvapeni
klerkem Alexandrem svedli ním

boj při čemž tohoto nebezpečně
zranili Alexandr však vzdor své-

mu poranění lupiče zahnal a dva z

nich kulemi ze tvého revolveru

zasáhnul Lupiči druhého dne byli

polapeoi a přátelé Alexandrovi

chystali se k tomu že je budou

iynčovati avšak konečně upustili
od svého úmyslu Poštovní úřad

nalézal se ve smíšeném obchodě a

Alexandr spal v malé světnici

vedle štoru Asi 010 hod v noci

probuzen byl tlučením oa dvéře

obchodu kdosi k němu volal

aby otevřel dvéře Alexandr to

učinil aby se přesvědčil kdo to

jest a v tom okamžiku Foster na-

mířil na něho revolver a poručil
mu aby zvedl ruce vzhůru Za

Fosterem vstoupil do obchodu

Johnson a zavřel za tebou dvéře

Tu rozkázali Alexandrovi abyote
vřel jim dvéře pokladny Johnson
ti kleknul k pokladně a položil
revolver Alexandrův na ni co

zatím Foster bděl nad klerkem a

mířil naB revolverem Johnson

vybíral věci c pokladny a v tom

okamžiku kočka v zadu štoru spůso
bila šramot a když se tam Foster
ohlédnul tu Alexandr okamžitě u

chopil revolver t pokladny a vystře
lil dvakráte oa Fóstera Jedna kule

zasáhla tohoto do prsou Foster

palbu opětoval Johnson vrhnul te
oa Alexandra a tento ho V zápasu

poranil Na to lupiči vyrazili z ob

chodu a uprchli Alexandr byl kulí

jednoho z lupičů těže poraněn do

Žaludku Gates a Mills již stáli oa

stráži venku vzali rychle oba po
raněné lupič do tvé ochrany a

Rakousko-Uhersk- o

OdvdSný plán vyndleice

Dr Auschuetz Kaempfe ve Víd-

ni zabývá se již po delší dobu plá-

nem proniknouti k severní točně

v podmořském člunu jejž sám

vynalezl O svéu plánu měl před-

nášku při níž v malém rybníce
konal demonstrace se svým vyná-

lezem v miniatuře provedeným
Někteří členové císařské rodiny
byli přítomni té přednášce a po
hnuli císaře že slíbil vynálezci

podporu v jeho podniku Pod-

vodní člun dr Kaempfeho může

prý vydržeti pod vodou 20 hodin

a pedplouti ty největší ledové ho-

ry Zvláštním přístrojem může

udržeti v uzavřené lodi vzduch či-

stý po dva dny a mocným svět-

lem může osvětlili vodní prostory
do značné dálky před lodi tak že

jest možno předejiti každé srážce

Kdežto dříve časopisy vědecké

prohlašovaly plán jeho za nemož-

ný nyní po jeho přednášce přiná-

šejí články v kterých připouští

praktičnost návrhu dr Kaempfe-
ho

Španělsko

V Barcelon! licho ale bouře jsou za-

se jinde

Stávka v Barceloně jest sice již
skončeni ale nespokojenost v

obyvatelstvu nezmizela Nízké

mzdy' vysoké daně ze všeho co
lid potřebuje a ještě k tomu velká
nezaměstnanost pracujícího lidu

činí poměry v celé zemi velice váž

nými Zámožné třídy pohlížejí
ku gen Weylerovi co k záchranci

státu v případu vypuknutí všeo-

becné vzpoury a mluví se o dikta-

tuře '

jeho všeobecně Generál

Weyler jest ovšem hotov přijraou-t- i

na sebe tento katanský úkol

ÍVTiarceloue městský alkadi vy
dal veřejnou vyhlášku v níž udá

váže y bouřích dělnických od 17
února zhynulo v ulicích města 56

lidí zbraněmi kdežto počet raně

oých že se nedá ani odhadnouti
V továrnách na výrobu železa má

být práce zahájena neboť se děl-oict-

s majiteli dohodlo na
hodinové době pracovní
Co v Barceloně nastal klid tu v

hornických okresích zase vypukla

vzpoura Horníci pobouřeni agi-

tátory vypálili veškeré úřadovny a

v nich zničili všechny knihy a li-

stiny Ve sněmu stále přiváděny

jsou tyto dělnické bouře na pře-

třes a vláda jest činěna za ně
a zároveS i za škody

jež bouřemi těmi působené
jež jedině v Barceloně obnáší 8

milionů peset

Francie

Oslava genia — Zkalené americké

maso—Srálka mezi dllnictvem a

policisty -
'

Dne 26 února započata byla v

Paříži řada slavností na počest
stoleté ročnice narozenin nejslav-nějšíh- o

francouzského básníka
Viktora Huga a sice v Pantheonu
President Louhet ministři senát
i zástupci sněmu a četné literární
a vědecké společnosti se súčastni-l- i

velkolepých těchto slavností
President Loubet doprovázen če-

tou kyrysníků byl v ulicích od

obyvatelstva bouřlivě pozdravo-
ván Tento hold francouzského

národa jednomu z nejvčtších jeho
geniz potrval až do neděle
V národním shromáždění při

debatě o rozpočtu na vojsko pou-

kázal zástupce Charvin na zkaže-

né americké maso dodávané ar-

mádě- Pravil že tímto zkaže

ným masem se otrávilo mnoho vo

jáků a že vláda tím utrpěla škodu

asi 2 milionů franků neboť všech

ny krabice te zkaženým masem

musely být zničeny Ministr vál-

ky odvětil že se to ttalo za jeho

předchůdce ale proto přece slíbil

Že to nechá vyšetřiti a zároveň

doložil že učiněny kroky aby se

to více nestalo

Národní shromážděni přijalo ve
likou většinou usnešení aby voj
sku' bylo přilepšeno a sice aby
dostávalo víno pivo nebo mošt a

porce masa aby byly též větší

Ministr financí a války te tomu
stavěli na odpor poukazujíce k

tomu že vydržování armády bude

ttát o 50 milionů frankf ročně víc

ale návrh ten přijat byl velikou
většinou

Bohatý Američan Edw Tuck

domě u Cripple Creeku a zde
všichni čtyři následujícího dne byli
zatčeni a jak již uvedeno dva z

těchto lupičů nezdařenou tuto

loupež zaplatili svým Životem a

dva odpykají ji doživotním věze
ním

250 rybářů odplaveno na ledové kře

V pátek v noci dne 28 března

250 rybářů obyvatelů to z Jiay

City Éssexville Wenona Besch a

Bayside Mích odplaveno bylo

oa obrovské" ledové kře do o

zálivu a o osudu jejich

dosud není ničeho známo Bude-l- i

kra vzdorovat! nárazům vln a

vichru který ji pohání po vodě tu

mohou rybáři dostati se po ní ku

břehu buď u Point au Gres aneb

Gravelly Point a zde se mohou

zachránili Do všech míst kolem

západního břehu poslány telegra
my aby byl dáván bedlivý pozor
zdali by se kra někde poblíže ob-

jevila a aby učiněny byly ihned

kroky k zachránění nešťastníků —

Kra na niž plovou jest 12 až 18

palců tlustá avšak na některých
místech následkem mírnějšího po
časí v posledních dnech jest lei
slabší a kra se může rozlomiti na

několik menších kusů a v tomto

případě by snad všichni rybáři
neodvratně museli zahynouti v le-

dových vlnách— Kra byla palmě
vichřeni odtržena aniž by rybáři
měli tušení Zpráva o tom spůso
bila zděšení mezi rodinami rybářů

nalézajících se na kře a bude-l- i

tato zariešena proudem za Gravel-

ly Point tu není téměř Žádné na

děje na jich zachránění

Tragedie Žárlivosti-Žárlivos- t

jest obluda se zelený
ma ociraa praví anaicespeaie a

Benjamia F Ellsworth z Wood-stoc- k

lil poznal v plné míře

pravdivost těchto slov velikého

básníka Žil šťastně po dlouhá
létá se svou chotí a ze šťastaébo

manželství narodil se jim syn

Earl Ani mráček nevyskytnul se

nikde který by byl zakalil jejich

spokojenost až teprve když před
dvěma roky pfistčhDval se k 'nim

do domu íarmer Amos W Ander-

son kterýž přišel do Woodstocku

na odpočinek „ Za nějakou dobu

zlé Ženské jazyky počaly zapřádat
o Ellsworthové a Andersonovijeož
byl již 78 roků stár ale jinak ještě
velmi statný muž klepy a ty
ovšem donesly se i k uchu manžela

a ten žárlivostí rozzuřen požádal
svého syna aby mu pomohl vypá-

trali zdali klepy ty zakládají se

na pravdě Syn slíbil a vyvrtav do

stropu světnice Andersonovy mi-

lou díru pozoroval ní co se uvnitř

děje V pátek vstoupila Ellsworth- -

ová do Andersooova pokoje asi

okolo 9 bod ráno a co se zde

dělo to mladý Ellsworth nechce

nikomu sděliti Earl přivolal své

ho otce který pracoval před stroj-

nickou svou dílnou a tento ucho

piv ostré dláto a revolver spěchal
do domu vrazil do Andersooova

pokoje a za ním bned následoval

jeho syn jenž jako jediný živoucí

svědek celé tragedie která se v

jeho přítomnosti odehrála se vy-

slovil že Aoderson střelil jeho
matku á zabil ji načež jeho otec
že střeli) Aadersona a těžce ho po
ranil a pak že Anderson ranou z

revolveru zabil jeho otce Avšak

korooerova porota nepřiložila víry

tomuto líčeni Earla Ellswortha a

vynesla rozsudek Ze ttarý Ells-

worth zastřelil tvoji ženu a Ander-syn- a

a pak ie spáchal tebevraždu

a že Earl Ellsworth jest spoluvin-mke-

na tomto zločinu Farmer

Anderson byl ještě Živ když při-

spěchal na místo tragedie lékař

ale vzdor tomu ie byl upozorněn
že musí v krátké dobč zemříti tu

nechtěl učinili žádnou' předsmrtní
výpověď Světnice Andersooova

podávala důkaz že v ní sveden

byl zuřivý zápas Podlaha byla

pokáleoa krví na podlaze ležela

těžká přelomeni hůl a dva velké

revolvery Jeden z nich koupil
Ellsworth asi před dvěma dny a

revolver ten ležel blíže jeho mrtvo-

ly druhý revolver ležel blíže

mrtvoly Andersonovy Tento za-

sažen byl čtyřmi kulemi a každá

tuto rána byla smrtelná kromě

toho na jeho tváři zela hluboká

dlouhá rána jež byla asi tpůsobe-n- a

Ellsworthovým dlátem Mladý
Ellsworth jest uvězněn a bude

odkázán velké porotě jako spolu
vinník na zločinu tvého otce

ci zařízenou dle amerického spú-- '
sobu a spravovanou ' americkými
lékaři a ošetřovatelkami nemoc

ných Pro nemocnici tu zakoupil
již místo ve čtvrti Passy a peníze
na stavbu jsou již pohotově tak
že se stavbou započato bude ihned
a tato má být v roce 1904 dokon-

čena
Dne 2 března odbývali neza-

městnaní dělníci schůzi v bu

dově dělnické bursy a vášnivými
řečmi pobouřeno vyrazilo pak na
náměstí Republiky Policie chtě
la tomu shluknutí zabrániti z če-

hož povstala srážka v níž bylo na
obou stranách značné množství
lidí zraněno Praví se že II
policistů raněno bylo těžce a 20

lehčeji kdežto počet raněných
dělníků jest daleko větší

Z bojiště v jižní Africe

Tento týden byl bohatým na
různé překvapující zprávy z boji-

ště Kitchener patrně propouští
jen to co nemůže zakrýti a přiznaU
li se k různým porážkám tu tyto
musely být tak vážný že neodvá
žil se zprávu o nich potlačit) před
anglickou veřejností aby později
před parlamentem nebyl za to po-

hnán k zodpovědnosti

Před týdnem poslal kratičkou

zprávu že Búři přepadli vojen-

skou výpravu s prázdnými vozy
zásobními u Klerkdorfu a teprve
nyní se přiznal že toto přepadení
byla jedna z největšich ran kte-

rou Búři v poslední době Angliča-
nům zasadili neboť ztráty jich oa

zabitých poraněných a zajatých
obnáší 632 mužů K tomu Búři

UKorisuu iane z ueia

Plukovník Anderson jemuž po-

dařilo se uprebnoutrs 245 muii
do Kraaipanu vypravuje o této

prvé své porážce ie když nalézal
se dne 25" února časně ráno se

svým oddělením na pochodu tu

pojednou napaden byl se všech
stran ostrou palbou Búrů Prvý
útok byl prý jím odražen ale po
zději učinili Búři nový a ještě prud-
ší útok na jeho levé křídlo a při-

blížili se až na 100 yardů k angli-
ckému vojsku a spůsobili mu veli-

ké ztráty svojí palbou
Jiné oddělení Búrů vrhlo se na

střed anglického oddělení a mezci

zapřaženi ve vozech byli prý tak

postrašeni že se pustili do divo-

kého útěku a uvedli v zmatek celé

anglické oddělení načež Búři na

svých koních vrazili mezi Angli-
čany a stříleli je jako zajíce Celý
boj trval dvě hodiny a Anderson

praví že Búrů bylo asi 1500 a že

byli vedeni Delareyém
Toto slavné vítězství bohužel

jest pokaženo porážkou kterou
Búři utrpěli na jiném místě Kit-

chener připravil druhou vojenskou
ohromnou pasť pro gen Bothu

podobnou oné z níž uniknul De
Wet a tlačil asi 1200 Búrů ke
srubům aby je tam zničil Ně-

která oddělení Búrů po zoufalém

zápasu prorazila anglický řetěz'
ale hlavní oddělení bylo skoro za-

jato a v celku obnášely ztráty Bú-

rů na zabitých raněných a '
zaja-

tých asi 600 mužů a odebráno jim
2000 koní a 28000 kusů dobytka
Mezi zajatými nalézal te také ge-

nerál Botha ale angličtí vojáci ho
nepoznali a zajati Búři se mezi-

tím rozhodli ie tvého vůdce a

nasazením svých životů vysvobo-
dí a vrhli te na Brity a v nastalém
zmatku podařilo t Bothovi

Mezi Búry u Harrysmithu ob-

klíčenými nalézal te též generál
De Wet a president Steyn oba
však vyvázli z nastražené '

pasti
včas nežli-- celý tbor Búrů mohl

být Angličany obklopen - Syn De
Wettúv a jeho tajemník nalézají
se mezi zajuymi aaie saneji i ni-

mi tento smutný osud komandanti

Meyer a Truther a ještě několik

vyšších důstojníků búrských V

boji při obklíčení byl zabit koman-da- nt

Marie Botha a t Búrů

Jinou ranou postiženo ylo asi

400 Búrů vedených komandan-te- m

Wesselsem Leželi v táboře
bezstarostně a patrně zradou lo

na ně veliké oddělení An-

gličanů vedené plukovníkem Row-linsone- m

a poněvadž na odpor ne
mohli proti takové přesile pomý
šleti tu vzdali te bez jediného vý-

střelu

JAN ROSICKY proz předseda '

'
S L KOSTORYZ proz tajemník

509 So 12th St

VÁCLAV BUREŠ proz pokladník

Rev Jan Vránek paní M Burešová paní N Svobodová K Heř-

mánek Josef Mik S A Beránek prozatímný výbor

Omaha Neb dne 3 března v roce návštěvy Kubelíka v Americe

návštěva jeho v této zemi zůstane

o to aby byla- nejen pro nás ne

tu přicházíme k vám s návrhem

nadaci pro chudé ale nadané žá

nadaci s tou ochotou jako jsme
a docílíme slušného obnosu z ně

Kubelíkově po Americe i nám

schůzi zástupců mnohých spolků 0- -

mezi Cechy Nebraskými ne ménž

Kcrun Kterez pn auroeeni ctyrmi

obou láků když složeno bude mi- -

neb více může nadace býti 600 ko

čestného jemuž diplom bude vy- -

kdož složí deset dolarů neb více'

nás občC a oslavíme tak důstojněji
Kubelíka a zjednáme ú zásh&'jW

šlechetnému účelu nechť zasílány

vyDoru

vzbudil ve Vás náš věhlasný mistr

dým a Že proto ochotně přispějete
stanete znamenáme se v dokonalé

příjezdu jeho do Omahy načež on

i družina jeho má býti doprovoze-
na do hotelu Ježto sé nevědělo
a snad dosud neví zdali se Kube-

lík zdrží přes neděli v Omane není

program úplný a hlavní pozornost
českého obecenstva má se soustře-

dili na jeho uvítání při jeho pří
jezdu— Bodrý a nadšený Joe Mik

jest toho náhledu aby krajané dle
možnosti domy své vyzdobili na

počest slavného mistra našeho

Z Kuby

Dr Tomas Estráda Palma a L
Estervez zvoleni dne 24 února za

prvního presidenta a místopresi
denta kubánské republiky hlasv
sboru volitelů Tímto sborem
zvoleni byli i senátoři První ku

bánský kongres tkládati se bude
z 63 zástupců a 24 senátorů Me

zt členy domu jest 1 kněz 2 dout-

ník áři 14 obchodníků 5 novinářů

7 vojáků 15 sadařů a 19 právní
ků

Belgie

Zrudni cukerní prémie

Cukerní komise mezinárodní se
dohodla že podepíše smlouvu k

účelu odstranění odměn za cukr
ze zemí evropských vyvážený Če
kalo te pouze na rozhodnutí ra-

kouské vlády ale í ta svolila a je
ochotna k podepsání závazné

smlouvy OJ 1 záři 1903 mají
býti veškeré prémie na vyvážený
cukr odstraněny a jen bude uklá-

dáno clo na cukr do zemi dová
žený ze zemí jež by odměnu ne-

zrušily Vyplacení těchto prémií
bylo břemenem pro mnohé vlády
ale na druhé straně zrušení těchto
prémií poškodí cukrovary a pěsto-vatel- e

cukrovky

Kupujte Dra Ilellera
léky pro nemoce

koňské a dobytčí

zdali si již saarlfiV tfitHAi-til- e

jaké se jim v příbytku farmářově

naskytlo to jim zkazilo celé sva

teboí veselí Na podlaze ležel starý
Dwiggios otráven pařížskou zele-

ní kteréž snědl asi půl libry Se

svatební hostiny ovšem sešlo a

vykonán za velkého účastenství

pohřeb tvrdohlavého farmáře'
Dobý trest ale malý

Riditel společnosti pouliční drá

hy v Leavejswotth Kans poku
tován byl soudcem 1 50 poněvadž

propustil zřízence W P Sullivana

jenom k vůli tomu ze tyz naiezei
k utii a z organisace nechtěl vy

stoupni Je to prvy připart usvea

čení dle nového kansasského zá-

kona přijatého legislaturou na

ochranu unií

Žádá drahý flastr
V Niles Micb zadal Charles

Holliday žalobu na $20000 od

škodného proti L R Andersen-

ovi farmáři-miliooá- ři z oxresu

Cass pro odlouděoí mu jeho man-

želky Krátce před tím zažalovala

uaní Hollidayová Aadersona na

(100000 před obvodním soudem

okresu Van Buren pro porušení
manželského slibu V této své ža-

lobě Hollidayová praví že na do

mlouvání Andersonovo získala

rozvod svého manžela avšak že te

jí záletný bohatý farmer zatím

nabažil a když nifl naléhala aby

splnil tvůj daný slib a pojal ji za

manželku tu o veselce nechtěl ani

slyšet Za toto své zklamání žádá

slaměná vdova pouhou maličkost

1 100000 a její manžel pak za

ztracenou lásku své ženy $20000
Má tedy nyní záletný farmer na

krku dvě žaloby a dle zákona za

baveno mu bylo tolik majetkuaby
v pádu příznivého vyřízení obou

žalob mohly náhrady žalujícím

býti vyplaceny
'

Divný sňatek

Dne 26 prosince minulého roku

vykonán b)l tajně sBatek v New

HavenConn mezi vdovou Annou

Glarkovou a nevlastním synem její
Martinem Mayerem a sňatek tento

teprv v těchto dnech oznámen byl

přátelům manželského párku Clark

zemřel před několika léty zane

chav pozůstalé vdově značné jmě
ní Ve avé poslední vůli odkázal

tvému nevlastnímu synu $3000

l tou podmínkou že mu budou

vyplaceny až po smrti jeho ne

vlastní matky Martin Mayer při

jat byl totiž Clarkem za vlastního
a u něj byl vychován Jest o třicet

let mladší avé ženy kteráž čítá již
60 roků ale zalíbila te mu tak že

ji pojal za manželku Možná že

více nežli ona zalíbilo te mu její

jmění

Neočekávaný skvělý úspěch

výboru k uspořádání va

koncertu

Když objevila se v Omaze my
šlénka aby náš slavný virtuos

Jan Kubelík získán byl pro jeden
koncert v Omaze tu někteří lidé

slabého ducha se podniku toho

obávali ba i ředitelstvo Auditoria
se domnívalo že koncert takový

byl by spojen s přílišným riskem

český výbor však nedbal toho

spoléhaul se na vlastní avé síly a

odvolal te zároveB k českým" osa-

dám v Nebrasce jež nadšeně při-

spěly tvou hřivnou k uskutečnění

myšlénky a dnes výbor s radostí

pohlíží na zdarem korunovanou

tvou prací veiuoiepy nnancni
úspěch který jest již zajištěn před
koncertem předchází skvělý mo-

rální úspěch který bude následo-

vat v aobotu při vystoupení slav

ného mladého mistra '

Program Kubelíkova koncertu

je skvělý a až obecenstvo okouzle

no bude čarovnými zvuky jeho
bouslf a potUskem a jásáním bude

mu vzdávati tvůj hold tu budeme

moci my Čechové t hrdostí si říci:
O mittře velký Tyt náš my

[Tvoji
nás nejen obdiv ale láska k

Tobě pojí!

— Ze schůze výboru pro kon-

cert Kubelíkův min pátek večer

odbývané uvádíme toliko jednání
nejdůležitější: Výbor na dar

že ve schůzi téhož jedno-

hlasně bylo usneseno věnovat! se-

brané peníze na míslě na zakou-

pení čestného daru na Kubelíkovu

nadaci při pražské konservatoři

Agitační výbor oznámil že objed-

nal 1000 knoflíků t podobiznou
Kubelíka a více kabinetních podo
bizen Kubelíkových jez

' dal do

prodeje Ohledně uvítání Kube

líka bylo usneseno aby uspořádá
na mu byla ovace na nádraží při


