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lenosti spatlil na kolejích malý

červený dětský vozík a v něm slad-

ce spící rlatovlasé děvčátko asi

5leté Na signalování strojvedou-
címu nezbývalo času Však-- Von-drá- k

neztratil hlavudvojím ostrým
otočením utáhl brzdu vozu ns

němž stál věda že to bude pro

strojvedoucího nejrychlejším sig-

nálem Na
'
to rychlostí blesku

svezl se s vozu a běžel o závod s

vozy Železničními Šťastně dora-

zil k vozíku několik jen kroků

Protokol ze scfafize výboru
Am Kubřlíkovy nadace- -

Schůzi v Kokoloviii V átek dne

června zahájil pferlHeria j Niwiicky --

Po přečtení a uchválrnf protokolu 1 mi-

nulé uchůze referováno le veškera

korreupondence vyřfzena: víeiii dárcům

pUemnS vynloveny díky ka jejich
oliř-tiv- ot

a přUpřvky poílobUuv a kno-

flíky KubeKkovy zanliny vSem třm
kdo! ai o ni dopnuli Kdol cxtepMi

přUpívrk a saulané podobizny nevrá-

tili byli pofádáni aby al neobtřiovali

uložena do rodinné hrobky k

věčnému odpočinku
Takořka jako v oné dojemně

krásné poetické báji mythu věrni

až do hrobu skonali krátce po
sobě Jiljí V Jahn a ve středu

dne ai května —Šlechetná odda-

ná jeho choť paní Božena Jahno-

vá V hodinách kdy as nad

otevřeným hrobem zesnulého vla-

stence pěli přátelé 'De profundis'
vypustila vzácná vlastenecká žena

a oddaná jeho družka svoji duši

se jménem Jiljího na rtech—
Do hluboké svíravé té tragiky
osudu jako krůpěj blahodárné

útěchy pozůstalým padá ta Šťast-

ná smiřující okolnost že vážená]

paní umírala lebce nemajíc ani

tušení že ovdověla — Šetrnosti

okolí byla ušetřena jedné z

Životních ran a ve blahém

domnění že choť její se uzdraví

usnula tiše nejkrasším snem na

věky — Zvěčnělá paní rozená

Svobodova byla dcerou spisova-

tele V Svobody Od mládí svého

pečlivě byla vychovávána v duchu

vlasteneckém a takou zůstala po

celý svůj život Jako sl Svobo-

dova známa byla České společno-

sti jako vysoce nadaná zvláště

hudebně vzdělaná dáma Kon-

certovala při všech vlasteneckých

podnicích a přijata byla kritikou

velmi pochvalně jmenovitě uvádí

se hudební její triumí při dvorní

hostině na hradě pražském v r

1860 kdy účinkovala před králem

a císařem Ferdinandem Dobroti-

vým Dvě léta po tom r 1862

pojal ji za choť Jiljí Jahn tehdy

proíesor reálky pardubické V

Pardubicích záby probudila uvě-

domělá paní ženy tamní k vlaste

tělům s kterými se v hostinci ná-

hodou seznámil Tato poslední
vůle byla však kontestována a te-

prve nedávno učiněno mezi dědici

vyrovnání a v dolu CbarlesDickens

počne se opět pracovati
V těchto počátcích oba tábory

zlatokopů staly se dějišti různých
tragických i veselých příhod

Mnohý z těch dobrodruhů propil
v táboře svou poslední košili

pak teprve se vydal na cestu do

hor aby zde hledal nový zábor

Jedna z nejpodivnějších příhod

potkala prospektora Franka Mar-

tina který byl již tak "na psu"
jak praví České příslovíže byl rád
mohl-l- i se někde přiživitL Martin

nalezl u jedné vdovy přístřeší a za

to jí musel konati různé práce v

domácnosti Jednou zapomenul

jí přinésti dříví a ona ho za to vy-

hnala Martin si zaopatřil láhev

kořalky a pustil se na zdař bůh

do hor Na cestě unaven posa-

dil se na
'

jeden kámen a přiloživ
láhev k ústům počal vyprazdSo
vati její obsah Pak mimovolně

oči jeho svezly se na kámen na

němž seděl a tu jako zkušený

prospektor spozoroval že kámen

obsahuje v sobě ohromné množ-

ství stříbrné rudy Martin najal
vůz a počal kámen voziti do taví

ren a za nedlouho vytěžil ze svého

záboru $90000
Jednoho dne jsa na mol zpitý

prodal svůj Horné stříbrodol za

$60000 a připravil se tak o něko-

lik milionů dollarů které byly již
z jeho dolu vytěženy:

Jindy v hrozné opici se oženil

Martin neměl o tom ani tušení a

když se z opice své vyspal tu

teprve shledal že zadal svou svo-

bodu ale bylo v j"ěho~p"qvaze í
nikdy nezrušil k čemu se v opici
zavázala tak snášeli manželské

jho ač ho to velice tížilo „neboť

jeho žena se provdala zaS proto

aby mohla ho připraviti o jeho pe-

níze a když se jí to podařilo tu
ho opustila a Martin krátce na to

zemřel v Baker City Oregon

Jeho staří soudruhové říkali že

mu puklo srdce

Tyto divoké vrchy mají svoji

zajímavou historii itle ta jest te-

prve v počátcích Nyní co ne-

obyčejné bohatství přírodní nale-
zeno v Thunder pohoří tu pro-

spektoři hrnou se do této zaslíbe-

né země a zde se bude historie

idahoských divokých hor dále

roz vino vati

Přírodní bohatství v pohořích

státu Idaho

$t5O0000C0 vytlleno ze

v rozloze 100 mil

Fravý ráj proipektorll

Málo který z českých čtenářů

mi o tom tušení že asi 60 mil

jihovýchodní od Thunder pohoří
V Idahu rozloženo jest v laně

zemS jedno z nejbohatších ložisek

drahých kovo jaké kdy v této

zemi byly objeveny
'
Dle úsudků

znalců již více nežli za $150000- -

000 drahých kovo vytěženo z

těchto ložisek rozkládajících se

na 100 miL Jsou to divoké ska-

liny v nichž spočívá toto přírodní
bohatství a vzdor tomu že těžení

bylo zde provozováno 8 neobyčej-

ným úspěchem tu krajina jest
dosud pustá a jedinými dopravní-
mi prostředky do ní jsou dostav

niky a nákladní vozy ač bohat-

ství nerostů bylo zde již objeveno

před mnoha lety

Bylo to ke konci let sedmdesá-

tých co dobrodružní zlatokopové
sem vnikli a pátrajíce po zlatě

pomalu vyhnali odtud Indiány
kteří v těchto horách dosud byli

neobmezenými pány
Nejprve vniknul tam jeden zla-

tokop a po krátkém hledání po-

dařilo se mu nalézti výnosný zá-bo- r

ale když počal z něj těží ti

tu překvapen byl Indiány a přinu-

cen byl k nejrychlejšímu útěku

Na tomto útěku prchaje úžlabí-no- u

setkal se s tlupou jiných

zlatokopův a těm sdělil své do-

brodružství s Indiány Zlatoko-

pové nedbali na nebezpečí od

Indiána jim hrozící a jsouce dobře

ozbrojeni-
-
vydali se prchajícím

soudruhem na zpáteční cestu a

záhy na těch místech vzrostl vel- -

ký tábor uhlokopnv nazvaný

"Bayhorse'' Tábor ten se tak

rozmohl že jedné doby bylo v

něm patnáct saloonu Zábory
zdě vynesly mnoho milionů dolla-

ru avšak záhy octnuly se v rukou

kapitalistů jimž je dobrodružní

zlatokopové prodali
Jeden z největších záború zde

nalezen byl Tim Cooperem sta-

rým zkušeným prospektorem
1 teý si však svého nálezu neuměl

vážiti Cooper nalézal se na boně

a zastřelil divokou ovci která

spadla na strž v pohoří a když ji

Cooper zde našel tu spozoroval
že v strži nalézá se stjtÍDmá ruda

Proto se zmocnil tohoto záboru a

aniž by počal v něm pracovati

prodal ho v krátce za £50 hoto-

vých peněz za jeden oblek a pět
láhví whisky Tento zábor jest
nyní proslavený "Ramsbora"důl
z něhož vytěženo již za mnoho

milionů stříbra a přece ještě siří

brodol ten zdá se být nevyčerpa-

telný ' s - fc

Zlatokopové prodírali se divo

kou tou krajinou podél Salmon

řeky dále a asi 40 mil od tohoto

tábora založili dva tábory jiné jež
nazvali Bonanza a Custer Po-

sledně jmenovaný tábor byl na-

zván tak na počest padlého gene-

rála Custera který brdiaě zahynul
v bitvě již svedl u Big Hornu s

velikou přesilou Indiánů 7

Zábor "Generál Custer" který

byl v r 1876 nalezen Dodgem
Baxterem a McKimem byl tak

bohatý na zlatou rudu že ha tito

prospektoři snadno prodali za

$250000 jedné společnosti kap-

italistů jež od té doby vytěžila z

něj již za $10000000 zlata Zde

pracuje nyní 75 havířů dnem i

nocí a v mlýně pracuje 25 drtičů

zlaté rudy bez ustání
'
Foněkud výše leží dul Hartíord

Mining společnosti kde pracuje

35 havířů dále na : východním
úbočí jest McFadden důl odkud

se dříve musela zlatá ruda dopra-

vovat! do mlýnů na hřbetech

mezků ? "'
Na západním úbočí nalézá se

důl Montana který dříve náležel

Falknerovi Hooperovi Camero- -

novi Varneymu a Franklinovi
z něhož vytěženo bylo dosud na

každou čtvereční stopu $1000 do

hloubky 75 stop Ž prvních 90
tun' rudv doveženÝch odtud do

tavírny vytěženo za $100000

zlata Avšak v poslední době se

žíla zlaté rudy ztratila nyní se

v dole nepracuje

Bylo to také v r 1876 když

starý prospektor WUliam Nor

ton nalezl svůj pověstný- - zábor

Charles Dickcní" poblíže něhož

vyrostl tábor zlatokopův nazvaný

Bonanza Po léta Norton vy

tloukal bídně živobytí ale z toho-

to záboru vytěžil r několika dnech
$7000 a zaplatí své dluhy dal

vděčnosti jednu třetinu jako podíl
v tomto záborubbchodoíku Frede

ricfcu Phllipsoví že Salmon City

který mu Často v nouzi vypomohl
Norton byl spoitojen vytěžil-1- :

ze záboru tolik co potřeboval k

veselému Žjyotu a proto jakmile

vždyAasbromáždil několik" tisíc

bavu a na jednom takovémto vj
iiru v Salt Lake City zemřel a

odporučil svůj zábor aekoliki přá
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Č X CeehóftloTan y Olltka Mlaa
Predssda Karel Kobn mistopradsada J
atialka tajemník Ksrel Švlknvac áfatnfk
MPstMka pokladník Václav O ťkjybsré
právodCl V akal voltřnl strál V gril vs-kov-

itril V Uarailn aCat v} bot J ťávsk

Čechle 2 XI v So Omaha Hek

Odbfví tchlse tMf drah otvrtek v msti
d o oira hodin večer v siní J KonUkybo Před
sada Jan Kubát tslemnik Adulf Zasulák St
SO ul Ofetnlk Fr Kunci SI a 8 St poklJ
Vooátak As S St

Čísle XII Chrudim v Raclne TTIs

odb)vttvá schosa ksldon trati sobotu v
slet v t hodin vrcar Predsrda Jos Dulrk 101

Hairsrtr t)t„ taj Jos Sihllk Ina9 Mllwaukaa
Sk áietník J LSya I(n8 Ulk-- St

číslo XIII Český Lev v geafertk Med

wood (' Mlnn'
odbývá tchás ksldoa drahou nadáli v máalo
rreasaaa narai Hoawk mistopteda Aatos
Barbus tajemník Jaroslav Kovaada átaloik
PrJarol pokladník Jan Svae

Čísle XIT Ladlmír Ilieel
v Uanren vTIs

odbtTáschtta ksldoa druhou sadili aitste
ťrMaaaa krant Kotlík tajamalk Vác ala
ofetnlk Jot Meodllk Uaucan Wis avkud
nik r J Koukl

Jaa Bus ř XT HepUas Mlaa

odbývá svá sohftia ksldon drn bon sobotu v
matici rreas vscisv xyra taj Jot Hromld- -
so uopstoa jkino t

Sebranka Č XTI v Omaha Sek
odbfvá tvá tchnie kaldá první otarji v mátfot
vsiai p tt nraons rraat jos uoitjs
mitopreds J W Hrocb tajemník a áétolk
Jtknb Maral ISKJ So llth St pokladník
Káral Msre 8 S cor th and Wllllamt
Hl právodd Anton Kýchl? vnitrní ttrtS
Tumtá Dolek venkovní stráá Jaa Polívka
Jan Polívka A HnlllíksJ W Hroch v bor
statku

Číslo XVIL v Lowry Mlaa
oravld lní tebáte nrvnf nadáli Před

us tisrtin Bsrtoi: talem Wanoel Hirtolt
ííatoik i t Lepatkai pokt Fred HCbaa

Číslo XVIII Bratři Severa
v Drywood Wis

tvollll sl aátladajlcl áradnfky: pradaada Tom

nysviso miatouledaeda Jsn ruiarsj rrank
V Klnkor tát Jaa Kvsalito octi JIH
Stlpat přivodil Pr Marti vnitrní ttrtl Jsa

venkovní atrál Petr Patrhk ficháss
saodtyvsjt ksldon drunon nadáli v milici

Josef Kavan
Ol pozemkov] -

O a íojlšfující jednatel

2700 Již 19 olice®
Prodává lotr v Ornsse 1 So Omsta no--

seaiky asrová a farmy v pobílil Omaky I va
s UOJ1I1BJ opsin vsin a tra Oftllepf tea

Sraa pH aeoách aajnliálcb Tvá aabyvá ta
vvnoiovovsnua snsuaata -

Obraťte se důvěrou n něho a
bude vám spravedlivé pos( úženo

Železniční wzeniKx na prodej
V severním Wiscoqsinu Chica

go bt ťaul Minneapolis & (Jma- -

ha dráha má neprodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrft vybra-
ných pozemka rolnických Ti
kdož koupí sáhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách

jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jež poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak í

dobytek

Pozemky po větsiní jsou calea-nén- y

půda jest úrodnou a snadno
xnraravatslnan fřiirsirrv Milwaa

kee St Paul Minneapolis
Duluth Superior Ashland a četní
jiná prospívající místa na dráze

C St P M & O a na dráhách

jiných poskytují dobrých trbť pro
plodiny farmerské
i O bliiit podrobnosti pište na

né IV Rtil z :

li pro ArA l FangMuia

V neděli dae_ 18 května v 10

hodin dopoledne skonal v Praze

po krátké nemoct U věku 64 let

Jiljí Vratislav Jahn c k Školní

rada spisovatel předseda českého

klubu bývalý zemský a říšský po-

slanec- ředitel střední dívčí Školy
"Minerva" čestný člen Společno-

sti pro průmysl chemický místopředseda

"Ústřední Matice Škol-sk-

čestný a činný člen mnohých

vlasteneckých spolků atd Zemřel

klidně a byl si vědom blížícího se

konce jejž očekával s obdivuhod-

nou silou duševní Asi před osmi

dny podílel se na schůzi Českého

klubu avšak již druhého dne ob-

jevily se příznaky vážné choroby

plic Proíesor dr Maixner roz

poznal chřipku k nížto přidružil
se vražedný zánět plic
S Jahnem odešla osobnost jeř

zaslouží aby literárním histori-

kem vepsána byla do seznamu

poctivých upřímných vlastenců

kteří pérem vnášeli do lidu uvědo-

mění a nadšení pro českou věc a

ještě v pozdním věku zachovali si

neochabující nadšení pro vše co

pokládali za prospěšné a dobré

národu a vlasti

Jano který narodil se r 1838

22 ledaa byl rodákem pardubic-

kým po studiích reálných a tech-

nických v Praze súčastnil se lite-

rárního ruchu v podnicích mladé

družiny jež vydávala "Máj'' a

"Obrazy Života" kde upozornil
na sebe několika básněmi prozra-

zujícími pěkný básnický talent
Současně i v Žurnalistice se poku-

sil píše do šimáčkova "Posla z

Prahy" Krom toho súčastnil se

redakci Riegrova slovoíku a při
založení "Národních Listů asi

ok byl členem redakce Později

když podrobil se státním zkou-

škám pro střední školy stal se

profesorem na nově zřízené par
ďubické reálce a v roce 1864 její
ředitelem kterýžto úřad zastával

po plných třicet let V zastupi-

telstvu města Pardubic byl latin

po dlouhou řadu let horlivým čle-

nem dlouho pracoval i v okres-

ním zastupitelstvu v pardubické
školní radě a byl místním školdo-zorce-

po tři léta
" V místních

spolcích byl horlivým členem

Roku 1874 a 1875 zvolen byl za

zemského poslance venkovskými
obcemi okresu pardubického pře
loučského a holického od roku

1885— 1891 byl říšským poslan
cem za místa ťardubice Mouce
Přelouč Vysoké Mýto ChoceB

Kostelec n O Rychnov a Zam- -

berk V té době byl tajemníkem
klubovním členem rozpočtového

výboru r 1890 členem delegace a

parlamentní komise pravice
Roku 1894 byl dán na trvalý

odpočinek vyznamenán titulem

školního rady a odebral se do

Prahy Zde pracoval ve Společ-

ností pro průmysl chemický
súčastnil se činně ve výboru Ná

rodopisné výstavy a od r 1895
řídil střední dívčí fikola 'Minervu

Neméně záslužnou byla jeho čin-

nost v ústředním výboru Ústřední

Matice Školské Literární jeho a

básnická činnost datovala se od

let šedesátých až do pozdního
věku ačkoliv ohrožena byla od r

1869 ztrátou levého oka 4 tím

vůbec chřadnoucím zrakem Je
řada jeho básní vyšlých po různu

vyjímáme ž nich čelnější jako jsou:
Naše mohyly Růženec Sibylím-sk- é

věštbý a Kateřina z Perštýna- -

Z prosaických krom asi padesáti

spisů chemicky odborných pozo
ruhodnv isou: Hora Kunětická

' mt t

Alchemie v Cechách Životopis
F L Riegra a mnoho studií bio

grafických o Krejčím Amerlíngo- -

vi Lavoisieru Kodymovi Qua
drátoví Lambloyi atd Známy

jsou jeho překlady Herloše Jeho
Chemie stala se učebnou knihou

na reálkách a zůstala jí po dloubá

léta také jedinou českou pomůc
kou vedle chemie Šafaříkovy Do

časopisů a revuí přispíval Jahn
cennými články' Máj Lumír

Obrazy života Zlatá Praha Svě

tozor Koleda Humoristické Li
stv Pernštýn publikace Národ

Sobě a Za praporem sokolským
dále Květy a Ovčta vděčí mu za

řadv květoatých interesantních
článků Jaké oblíbenosti se těšil

dokladem toho byly ovace pořádá
né mu v r 1898 u příležitostí le

desátých narozenin Jahn byl

jedním z největších ctitelů a nej- -

věrnějších přátel dra Riegra
Ačkoliv protivňfk politický byl
nicméně bojovníkem zbraněmi

ořímvmi a poctivými zásady své

hájícím: jako literáta básníka

paedagoga zůstane památka jeho

povždy čestnou— Tělesna scřiran

ka zesnulého byla fiterý dne ao

května o 10 bod dop v chrámu
—v :

v um vyuropena u pniomny"
íeJnýcb jeho přáteli ňačéž dopra
vena oa nádraží společnosti rak

uher státních dráh odkud dove

zena do Pardubic kdež ve střed

aspoit podobizny vrátitl aby fond

ztrátu ncutrofl — Kestavcn aczium

víech řlciiii a vytiitřno 400 velkých

pěkných členských diplomu kteří v

pHStí achiizí mÍRtnlm členům budou

rozdány a venkovakým všem členům

poštou ihned rozeslány V V'to schůzi

přijato na novo $7149 jak následuje:

Sbírka podniknutá panem Janem
Aubrechtem a slečnou Terezií Junáko-
vou členy řádu Český Lev v Minnc-apoli- s

ku kteréžto přispčli: ftíá český
Lev $10 l'o 15 sbor Vířné Setry
JCU a rodina p F Jindry I'o tl Jan
Durií a Jan F Danřk Po 50c Josef

Týra F J Hajný Fr Střtka Adolf

Levý Adolf Eisler Po 45c Josefa
Brabcova Po 23c Jan Aubrecht Emil

Anbrecht Josef Aubrecht Tona Au

brechtová Alibřta Aubrechtová Kat
Aubrechtová Emilie Aubrechtová

Marie Nováková Josef Nový Anton

Vávra Jan Šrámek Josef řrámek
FrantiAek Baštýř Václav F Leňtina

áclav Plaček Emil Kadlec F V

Staněk Jos Sefl Jan Mrafelda F

Čáp F Vondrák F PechouSek T

Jonáková J Šeflová K Leítinová
Anna Kohoutová A Jiráková Po

20c Vojtřch BaStýř Po 15č B Se- -

leková Po 10c J Roubíček Celkem

$3215
Zásilkou pana Tomáie Mrkuláše řl

řádu Žižkův Dub $ČBJ v Cedar Ra-pid- s

Iowa Po SOc T Mikuláš Vác

Broukal X Y Z
~

F --25x£otcch Jan

Hynek F Zika F Havlík F Bobář

F Soukup A Kašpar V Procházka

Kocourek B Jansa Josef Mod ří
ček Celkem $400
Sbírka podniknutá panem F Čá

pem členem řádu Čechoslovan v New

Práffue Minií ku kteréZ pfispíli po

$100 J W Komárek Komárek A Ko--

oet Rybák Bros a Jan ťronek Po
50ct John W Wrábek B S Vaná- -

sek aJ J Remeš Po25ct Frank

Čáp Voitřch J Rynda a Fr RemeS

Celkem $v2í
'r MUko Ord Nebraska 25
A Nyklíček San Francisko 12S

Fr Pekárek Chicago
Fr Reaek Mělník Wis
Sok TyrSř 1 Omaha
Kar Heřmánek Omaha
Leo (Jrottt Omaha
Fr Laáťovica Omaha

Dohromady' $7140
Dříve iii sebráno $135016
Dohromady dosud sebráno $1421 t5
Vypl účet a kver rt koncertu lwoo
Zbývá v pokladní $138256

Usneseno vyzvatí v časopisech ve--

kerv ctf né iilky kteří posud na i
dost výboru neodpovídíly aby laskaví
co netdřlve tak učinily a nemohou-l- í

aspofl 25 centu k dobrímu účelu víno- -

vati aby laskavé zaslané podobizny
vrátily Zároveíl sbor všechny česko-anterick- é

vlastence dutklivi vybízí a
iádá o další hojní příspívky k tomuto
v pravdě vlasteneckému podniku

S A Beránek taj

Zkost přsevidiíte st
Zmociuje-l- i se Vás pocit vysíle

ní jsou-li- - Čivy Vaše" vzrušeny
trávení pokažené nebo bolí-l- i Vás

hlava máte příznaky jez vesměs

poukazují na nečistou a chudou

krev Jest opotřebovaná a neči

stá od své zimní práce a potřebu

je aby dq nl nov sila a nova ci

lost byla přivedena Musíte neco

mít co by výše uvedené příznaky
přemohlo tčlo vyčistilo prostře
dek na který byste se mohli spo
lehnout! Chceme abyste zkusili

Severora Krvečistitele Jediný
uspokojivý způsob dokázat účinek
léku jediný zpnsobabyste se sami

přesvědčili zda li uleví Vím ve

Vaší chorobí a ji vyhojf jest
osobné ho zkusit Ručíme že je

to lék poctivý a síly hojivé Pů
sobí přímo na krev čistí ji a svojí
čistící a sílící vlastností přivádí
každé ústrojí do zdravého a nor
málního stavu Ve viech krevních
kožních nemocech zvílsenýcb

žlázách vyrážkách křtících sla

ném toku atd je jeho vliv nepře
konatelný Cena fioo Na kaž
dém obalu jest pro dokaž pravosti
podpis vyrabitele w F Severy
Cedar Rapids Iowa

HOTEL PRAGUE

na rohu i 3 a William uL Omaha

Cltté I DohodlnA tarlzené Dokola oro
cestující Jskol l výborná íetká ttraka s
vzorolootluba
V notUoci obdrilu výborná i torza T

letik neiitDH druny vln Uktro
doutníky So 1 '

Kra!aní tsTÍtíto--ll do Omaby aivlti- -
vou ubyiuiu ta v boelu 1'raba neboř
ušetříte tne roznycD neioáít

(

VpUien krajana ÍMá Vál

„ P E Ylasik mJ4

Fr Lángpaul
1!17JHbí8U patálie lek

vykonává privri a levni vylepování
pokojí veškeré práce nsléraltke pmiti
I iventl jak 01 1 sstkllTAnl osea
Jet lásiben Ifi bohatím fbSrřm ná

tlůnnťbo ptpiru nejnovťjiícli anejvkot
ní iálch vrorki a asi holna tátobr tabu--

lovího skla a prodává tm levní JI nei
kdokoliv llaf v ttístí Za veikeroa
práft k prováděni nwtvefenou ruří
U nojnou pnien arajano taá

Pr Xanepa"Ul
Mol 1M7 JíIdíIJ ul Omans

před vlakem a jediným pohybem
trhl vozík s dítkem a kolejí do

příkopu Leč v témže okamžiku

zasažen byl statečný ochrance že--

ezničným vozem a jen stíží unikl

nutícím kolům vlaku Meuiím

vlak zastavil a Vondrák odnesen

byl do úřadovny lékaře Dři A E

LcCIuira kde shledáno že byl na

rameně a na celé strauě těla těžce

potlučen Ve zmatku byla za- -

hráněná dívčinka poblíž hrajícími
dítkami odnesena domů aniž

mužstvo vlaku zvědělo Čí byla —

Vondrák se v chvíli vzpamatoval
tak dalece že pouliční károu mohl

nastoupiti cestu k domovu

1 Při pokusu zachránili svého

letého synáčka před děsnou smr

tí pod koly přijíždějícího visku

přišel předminulou sobotu Josef
Kuchař z Waukeean v Chicagu o

obě nohy Kuchař seděl přtd do-

mem a díval se ca synáčka jak
i hraje Náhle zpozoroval že malý
osííek zmizel a k velikému zdě

šení seznal že se nalézá na kole-

jích dráhy Northwestern Právě

přijížděl nákladní vlak a otec jako

šílený přeskočil závory před křižo

vatkou a přišel v nejvyšší čas

Hocha sice s kolejí strhl avšak

ám upadl tak nešťastně že obě

nohy mu přejety Nešťastník je

35 roků stár a zanechává vdovu s

pěti malými dítkami

1 Za velikého účastenství obe
censtva konány byly 30 kvétna

obvyklé veslařské závody na Har- -

lem River v New Yorku na nichž

podílel se též První český Veslař- -

ký klub Při závodech jednoye- -

slovek byli diváci překvapeni ne-

boť obávaný veslař Titus byl po-

ražen kanadským veslařem Louis

Schollera S velikým zájmem byly

sledovány závody čtyrveslovek na

nichž podílely se čtyry kluby me

zi nimi též První Český Veslařský
klub Krajani naši obávali se že

mají malé zde vyhlídky s ohledem

na to že loď jejich není právě
nejmodernějšíbo rázu leč vytrvalé

valy a obratnost bohatě nahradily
co se na lodi nedostávalo Bylo
to rozkoší pozorovat let České

čtyrveslovky jež od samého 'star-

tu" počínaje stále byla v předu a

soupeři její marně se namáhali

aby ji překonali Česká čtyrve- -
lovka dorazila první k cíli asi o

tři délky lodi což je vítězství
vskutku skvělé o znamenité zdat-

nosti našich veslařů svědčící Ve

vítězné české čtyřce veslovali: Vá

clav Veselý F Voříšek J Cihlář a

V Vilím u kormidla byl J Kalina

Žádné ubito prs spskulanty — Ve

všech oborech obchodu jsou spe
kulanti ' Jsou lidé kteří chtějí
orodávat Dra Petra Hoboko na

spekulaci Majitel tohoto zašlou

ženě proslulého domácího léku

nepotřebuje takových lidí S mou

drým rozmyslem nedal jej na trh

jako věc obchodní aby o ní pro-

středníci a obchodníci smlouvali

Dodává se lidem přímo od zvlášt

ních ' jednsretn ustanovených v

kaídé obci' osob to jez znáte a

jimž důvěřujete a jel mají srdce

pro utrpení svých bližních Plné

podrobnosti o Dra Petra Hoboku

oemocecb pro nei zvlástQ se

hodí možno obdržeti dopsáním
na Dra Petra Fabrneye 1 ta 114

So Hoyneave Chicago III

lednatel B Dienstbier č aoif
P St Soutb Omaha Neb

Dra FENNERA

Léísní leMna ftiooe
Vlechny

lodvto
nv

néchfr ek

bolestí rzMecii Ti rbvums- -
tttro]t

tlm tolrsti v
tsdack vdjardscoi" ksmSD mfcBtt TodokUloust

sanské aemoo

Ndju se odstrsllU imt Mka pro
Je-1- 1 outoo doplita drn Fsoosrorl
Ztrivtl oal Sirot svij Išimla Ukovftk

pHpadft imko jsoa rsie Viectioy porady
sdarma
"Kánsn u tulil se v mim rnolovím

mřcliířL Po TTUiitl nřkoliks lahvi Dr
Feosers Kidney and Backacbc Cure

vykálel jsem kámen poloviřnt velikost!
kulitky laitmt al nrsioa ausy utx
zarosul ualií jeho tvoření Byl jsem
vyléčen W T 04K1CS Orriz Va

Na prodali ▼ likiral 17tt Q oL 80 Ooisba
S A Bninka W aWllllaos al Omaáa

Jos TuissHU Jliol U uu Oauba
Xmlla Čermáka INSJiial lSal Omaha

C Mktrnlkls9evll PoUdajM o kuokaís- s-

Jasdsma

taitt rfTlii EVaaí1— Sí

Elegantní Hostinec

JOSEPH PEZDIRTZ
- 1202Jliai HLf Ostaha

Vmřoí KtBomUli4plva'ao)lpHSra'
mf vinš imrl s J9tmn omiuvny
ChylnJ siKUKk sUls ptlprsvca'' Rrs)sa

osjdos tsa iarsJBsstniMi Jaša Sokuia
kirv }m vmv otdob ona oon is
O kulnoa p(!nS krsjvsk lidé

JOSČm FKZD1BTZ

neckému ruchu' založila r 1865

spolek "Ludmilu" jejíž předsed-

kyní po dlouhá léta byla pak opa-trovn- u

a při řadě jiných vlastene- -

kých podniků : byla neobyčejně
innou Když v r 1894 přesídlila
se s chotěm svým do Prahy pře
nesla do našich dámských spolků

platnou svoji silu s nemenší účin-

ností Všechny snahy našich dam

nalézaly v ní horlivou podpůrkyni

spolek "Minerva jehož byla

místopředsedkyní takořka druhou
matku —Přicházíme k závěrečným

kapitolám jejího Života Při ne-

moci svého milovaného chotě

dnem i nocí dlela u jeho lůžka

až zachvácena podobnou choro-

bou jaká Jiljího Jahna sklátila

Na radu profesora Maixoera ulehla

v pokoji úplně od ostatních isolo-

vaném a tak se i stalo že neměla

úmrtí svého chotě ani tušení

Ve středu v hodinách ranních dala

se ještě zaopatřili a vzkázala

svému choti aby rovněž tak uči

nil Okolo 1 hodiny tiše skonala

Tělesná její schránka byla 23

m m- - o 9 hod ranní v chrámu u

sv Jiljí vykropena a odvezena do

Pardubic kde uložena do rodinné

hrobky Buď památce její čestná

vzpomínka!

CEŠI V AMERICE

ti -

% Ve Wilson Kas zastřelil se

dle "Svornosti předminulé pon
dělí ráno krajan Fr Frčka střelil

se zrovna do srdce tak Se skonal

okamžitě Frank Frčka příštího
val se do Wilson před třemi roky
Tobias Neb Byl vyučen kolá

řera Ve Vvilson oženu se podru
hé avšak žena a větší děti od ně-

ho odešly a tak mu bylo starati se

o dítky malé Byl oddán pití lího

vin a nešťastná vášeů ta dohnala

jej nepochybně k sebevraždě

1 V Chicagu pokusil se před
minulé úterý odpoledne o sebe

vraždu zastřelením- - s81etý krajan

Josef Růže x č 5030 již Winche

ster ave í Růže stlžen byl po mi

nulé 3 roky záduebou v rozmr

zelosti oad vleklou chorobou od

dal se pití následkem čehož vzni

kly domácí nešváry V úterý Růže

opít 150 celý deri ailfle popíjel a

kolem 4 Ví hod - odpolední vešel

do kuchyně kde manželka jeho a

nejstarší dcerou prala prádlo Be

ze slova vytáhl revolver a střelil

se do hlavy ' Manželka jeho lekla

se tou měrou že omdlela a vážné

se roznemohla 'Dcera vyběhla
ven a přivolala na pomoc soused

ky jež odnesly omdlelou ženu na

lože načež doběhla-pr- o lékaře

kterýž-
- dal těžce zraněného muže

donraviti do nemocnice Zde mu

lékaři kuli z blavy odstranili

prohlásili £e jest naděje na jeho
zachránění Růže jVsť otcem

dítek větlinon odrostlých

1 Krajan Frank Vondrák brz

dař na dráze Nickel Plate z c 19

Isabella ul v Clevelanda zschrá

nil minulou středa od hrozné šmr

ti malé děvčátko nasazením vlast
nlho života Když tlačena byl

dloubá řada' nákladních kar na

ťápadnf straně o Higbland ave

směrem k boulevarda značnou ry
cblostí nasťytli Vondrákovi

který stál na střeše nákladního

vozu podívaná při ní! zarazila se

mu krev v žilách V nevelké vzdá

H Z PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ

:: V

i " "' " '""
CADOTT Wis 9 června —

Red 'PokZáp"! Pokaždé když
obdržím 'ť Z' koukám po něja-

kém dopisu z naší české osady
ale marně nikdo nic nepíše Tedy
začnu sám Počasí máme zname-

nité1 Prší dost teplo jest "tak že

vše znamenitě roste a jestli nepři

jde nějaká pohroma tedy bude

letos veliká úroda Město Cadott

čítá něco přes 1000 obyvatelmálo
ale jest zde českých obchodníků

pouze dva hostinští pp Jos Ci

hlář a Tomáš Dvořák Potřebo
vali

'

bychom zde také českého

kováře příležitost jest dobrá Dá

le nějakého obchodníka se smíše

ným zbožím totiž Cectaa Kol

kolem města Cadott test veliké

množství krajanů usazeno a není

snad jednoho dne v týdnu by sem

některý český osadník nepřijel
buďto s potahem neb po dráze

Stěhuje se sem všechen pronárod
Test ' mnoho krajanů kteří zde

před 3 roky byli na prohlídce po
zemků ale nic nekoupili ač se

ještě pozemky prodávaly tehdy od

$400 nahoru Když ale přijede
teď ta zůstane koukat když týž

pozemek který byl mu nabízen za

$400 akrstojí dnes $1000 a více

Krajané by neměli otálet a neměli

by si nechat ujít tikové domovy
nichž jest jisto že budou pora

de stoupat v cenách a dovolit je

jiným národům vykupovat - Jest
to ale již náš osud a svatá pravda
že Čech přijde vždy křížkem po
funuse S pozdravem

Vás V BeneS- -

Střežte se masti proti kaUrrha obna

hiiIMeh rtnf
ooní vadi rtat iniíl Cirk a úplni pcárodl celí

Takovíto predmřty nemají bytl nfídy pouti- -

vsuv iec aa preapis iiuhdkw 'r "
Ikoda jimi tonsobens Jet desetkráte vél!)

mohlo Hnll'1 Cstarrh Cure vyráběná P J

nou rut a by vit braná vnitř uě áílokuje pH- -

ro — —

jIBU mm lHijMwirau y™™
tupujete Hall'1 Cstarrh Caru přMidldi se

abyt doetali ten prsvf Uslvá m vnitřní
DOHJVBD JVt V AUlUUV II HJ Hiumwm — — I

Km prodej i Tiecb Kkárnlki 7Sc liber

y BaU'i rtmll) PUoikT jun e)lol!

S Masny krám
rintni !

Josef Nejepinský
1401 jižní 16 ul Omaha

' Velko- - i mlobchod íentvm- U7-

iJxíZim uz#nsnlcvm maiiet' yiito~co-ii-
oboru toho přiaáleíl

-

ObJednáVkr noino oipiti I Wleřoneni

tjUi řidni rjeul e Tjrhiujt
-

tMjarpí 131 m


