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poledne oběsil se Václav Kovářík

leden z nejdoveunclsicti správo

f vatelů hudebních nástrojů K

Z AMERIKY zoufalému činu dohnán byl thoro

pěstovací oež léta minulá Uram

bory jsou také již zasázeny a

pěkně pokračují Louky a pasť
viska jsou poněkud studeným pO'
čaaím zdrženy aviak jinak ve

stavu výborném Lehké mrazíky
které v různých částech států

uhodily doe 8 a 9 lehce

poškodily zahrady a ovocné stro-

my jmenovitě pak broskve

Oatatnl drobné ovoce poskytuje

bami vzniklými z přepracování
nervosou k níž přidružila ae me

lancholie Sebevražedným úmy
slem zanášel se delší dobu Ne

dávno čta v časopise zprávu
sebevraždě prohlásil k manželce
Že nediví se těm co vezmou si Ži

velmi dobré vyhlídky na sklizeQ a

Zasedání 59 kongresu

Jako minulého lýdno tak i (o
hoto rokovalo do v senátu o želez
ničnfch sazbách Dne 14 května
lirávil M-ii- cdý den v Jednáni o

léto předloze Mntzí senátoři
anažíli ne znovu o přijetí ntkolíka
dodatků která byly vesměs za

mítniity Některé z oicii nebyly

chicagské Tribuny Haymonda Že

zlomyalně a hanebně lže Uailey
dokazoval že Kaymond k útočení
na jeho osobu dostává podnét od

presidenta jehož ovšem veřejné

nejmenoval President vůbec v

poslední době dostává tolik žo se
ani nepamatuje že by kdy v po
slední době tolik zakusil Kay
mond psal v Tribuně že Uailey v

Ježto íadnych tčz&lch mrazů v

vot V sobotu pojednou tázal se

manželky! "Kmmo chtěla bys
caké zemřít?" Paní Kováříkové

chlácholila na duchu pokleslého

době této již aai nebude Izo

očekávat! ovocnářům a zahrad
níkům dobrou odměnu za jejich připomenutím co počaly by a

děti i povzbuzovala jej další při

pomíukou že dosti uo nestaral
vůbec ani k hlasování připuštěny práci

Štístl v neítřstl
(Na5o původní ndClcní)

záležitosti drah radil se s Aldri—V sněmovně poslanecké jednalo
nyní kdy rná si oddechnout má

le totio dne cli vili o předlohách
chem známým to tmejdířem a sice
o tom jakým způsobem dala by takové nápady Kovářík neodpo

týkajících ae okrsku kolumbické
V sobotu minulého týdne strhla

se bouřka na východní straně od věděl sebevražedného záměruse předloha
' porazit Senátorho 1 města Washingtonu Kýla

však se nevzdal V pondělí ránoVerdígre Neb během níž zaChandlcr který prý je prostřednídojednánu vyřízena předloha stěžoval si na nevolnost Kolem

když vypuzen byl z new-yorský-

hotelů prohlásil že kdyby oprav
du chtěla carská vláda pokusit! ae

0 zmocnění Gorkého střetla by
ae a nejbystřejšími právníky v

zrmi kteří jsou dobrými znalci
mezinárodního práva Přátelé
Gorkého budou míti zajisté dosti
peněz aby mohli zachránit! svého
oblíbence před despocíí ruskou

Okětím listopadových bouří
v Čechách

V těchto dnech došlo náa

sdělení Sekretariátu čosko-slovan-a-

strany sociálně demokratické
z Prahy jímž potvrzuje ao příjem
sbírky naším listem rahájené
Dopis zní: Ctěná redakcel Vyho-

vuje Vašemu přání dovoluji ai

Vámi slušně udělili že sem za-sla-

obnos £35 35 t J 124K

uhal byl nám správně prostfei!
nictvím "České eskomptní banky"
vyplacen a příjem jeho v ústfed
ním orgánu strany "Právu Lidu''
kvitován Shora uvedený obnos

byl tské ihned určenému cíli od
veden Prosíme abyste přijali
ujištění Že přátelské ochoty VaŠI
1 uznáoíhoďné pochopení všech
dárců pro náš zápas ycdený za
občanská práva bude a nafií

strany vždy vzpomínáno

Krajan oLÍl práce

Hroznou smrtí zakončil v úterý
dne 15 května svou Životní pout
stařičký krajan Josef ftíha z čís

508 záp 18 pláce v Chicagu

který byl poslední dobou zaměst
oáu jako podavač na stavbách

Jmenovaný krsjan skládal audy

naplněné cementem) a vozu 1

nímž kůň" pohnul právě v oka-

mžiku když ae fuha snažil sud

kem mezi senátem a presidentem sáhnut byl bleskem osmiletý Vác

liolan B)n známého krajana Josprohlásil k presidentovi že Till
jíž uprav uj o du Školství waabíog
tonské— Duo 15 května bylo 1

senátu konečně skončeno projed

10 hodiny když dceruška Alice

přišla do ložnice podívat se jak jeHolana línal právě dobytekman liaileyovi tuze nevíří a že má
tatínkovi zda přeje a! něčehose před ním na pozoru A tato
nalezla jej na pelesti oběšeného

pastvy domů když tu zasáhnut
"

byl bleskem a bezpochyby na

chvílí omráčen O něco později
zpráva prý se dostala prostředni
ctvfm presidentovým do chicag

oíváni předlohy o železničních
sazbách Zbývá pouze nřkolik
dodatků které nejsou a předlohou
ve v:Ikém epojení Mezi těmito

Zadrhl si motouz kolem krku tak

těsné že zlomil si vaz Zoufalýzaslechl otec jeho který nedalekoeké Tribuny Zcela přirozeně
čin spáchal v předvečer osmnáctépracoval úpěnlivé volání o podošlo mezi senátory k potyčce
ho výročí sflatku Kovářík bymoci Přichvátal k nebohémukterá jak hořeji podotknuto byla

jest také odstavec jednající o roz
dílen! volných lístků se stran že

letnic Návrh ten bude hezpe
chyby upraven tak íc bude ziká

chlapci a našel jej sedícího bezvelico veselou a zajímavou — stár 43 let přijel item před 31 lety
z Plzeňska zanechal manželku sevlády v nohou Dopravil jej domůV poslanecké sněmovně byly po
třemi dětmi stálí 15 13 a 11 leta ihned poslal pro lékaře dravoleny peníze na loďstvo v obnosuzáno železnicím vydávat! volné
byl členem řádu Vítězslav HálekK íčeru který při prohlídce sble£99764 O této předloze roko

valo se celé dva týdny a bylo vSe čís Cs CSPS Pohřeb vypravídal že hoch utrpěl několika
Kotky vládním zaměstnancům
kdežto vůči jiným osobám pone
chá ttí železnicím úplná volnem
Tím bylo by projednávání dodat

pohrobnlk p Nosek ve čtvrtekhlubokými popáleninami na zádechobecným překvapením Žo přijata
byla takovou většinou Po té odpoledne z domu smutku nai na obou nohou Po čtyřech ho

dinách dík přičinlivému ošetřeníjedoalo se o přiobčení Zdá seků fckončeno a předloha může býti
hřbitov Woodlandský

Karel Schurz mrtevlékaře krajana dra Kučery oaže přiobčení bude v příští doběodhlasována v době nejblíífif
Přijde ovšem do společné koníe velice přitíženo Iiepburú pro byl opět vládu do nohou a nyní

cítí ae velice dobře Na otázku co Známý předák němteký a jédeo
hláiil Že atávající přiobčení v uafirtnce ježto byly oenátem učiněny z ncjznamenitéjších německo
zemi je pouhou fraSkou Za ce
1 tm'na této předloze některé změay

Myilí se však všeobecně že roť
amerických občanů Karel Schurz

zemřel v poodčlí dne 14- - května

se mu stalo pravil že neví cítil

pouze prý to že jej co?i srazilo k

zemi Hoch měl i laty oa zádech
lycii 50 rok o poznat pry pouze
jediného soudce který zamítl Žámovna ji rozhodne přijme jfcto v New Yorku Zesnulý narodil ae
dost za přiobčeoí Soudy prý popáleny Jo k podivení že hoch

tak lehce vyvázl a lze tu mluvit!nejednají správně když dfilaj
Imahem 1 přistéhovalců občany

v roce 1B39 u Kolína nad Hýocm
a v r 1847 vstoupil oa universitu
v Lionnu Když v r 1848 vypukls
revoluce Schurz postavil se do

prvních řid bojujících za svobodu

ačkoliv dobře vědí že mnozí ne

o velikém Štěstí

Nový dům pro přistěhovalce

Dne 20 května otevřen byl

hodou spadl sud celou váhou oa
vetché tělo starcovo a erazil jej
k zemi tak žo nešťastný dělník
zůstal v bezvědomí pod avým
břemenem ležeti liyl k němu

přivolán lékař který však nařídil

mají k občanství dostatečné způ

Když lionn obléhán byl vojskem£ 170 výcb 80 ul v New Yorku
sobilosti Mluvil jcřtS o kterýchsi
soudcích kteří prý denně až 3500

nový přistěhovalecký dům vý podařilo ae mu prchnout) do

Švýcarska kdež delší Čas se

zdržoval Ze Švýcar odebral se
znamnou slavností jíž aúčastnily

osob učinili občany

Češka anglickou spisovatelkou

zraněného dopravili do nemocni
ce Policie dopravila nebožáka
do okresní nemocnice však nežlido Londýna a později do Paříže

se téměř vfiechny rakouské spolky
bez rozdílu národností V provo-

lání které před slavností bylo za- -

Růžena Roubalovaosmaáctíleté
české děvče zaměstnané ve Swif

tam policejní ambulance dojela
byl nešťastný krajan mrtev

kdež vyučoval hudbě a dopisoval
do různých časopisů V rocealáno vSem českým spolkům pravítpvých jatkách v Chicagu má
1858 silně pracoval pro Abrahaprý iak časopisy oznamují zna

tam rozhoduje prcaideut a ten

prohlásil ae pro předlohu tu tak

jak byla aeoátern upravena —

Dno 17 května bylo opětně obao-ven-

nedorozumění mezi prsti-dente-

a demokratickými Clony

acnátu tím Že Tillman předčítal
shromážděným paané prohláčcnl
bývalého epolk senátora Cl an

dlcra v kterém tento vScchn

tvrzení presidentova popírá líyio
chvíli ještě mluveno o železnič-

ních sazbách Oditavec jednr jící
o rozdávání volných lísek A byl tak
změněn že nebyl ani k poznání

při předčítání vzbudil všeobecný
smích Taktéž odstavec vztahu

jící se na petrolejová potrubí po-

změněn byl tak že vynecháno
všecko co se týkalo Panamy--- V

sněmovně poslanecké byla pro
jednávána námořní předloha jíž

povoluje se í 100000 000 na po

tíeby pro námořnictvo Veliký
rozruch způsobil o lstavec kterém
se nařizujo postavení největší lodi

Za povinností

"V životě avém Často hloubáme
ma Lincolna utery tou uodou
ucházel su o úřad senátora Jedna

menítý dramatický talent Úsudek

tento získala ui napsáním obrazu
o svém atcsti a neštěstí" pravilnejznamcnitějšfch řečí bylaze života ve trecn leananien

89 mezi jiným: "vzácnou oběta-

vostí Členů našich mezi nimiž též

krajanů-uměl- ců českých pp Jana
Kubelíka a Alfonsa Muchy umož-

něno nám zařídit! nový dům při

stěhovalecký v č 170 vých 80 ul

který buds spojen a bezplatnou
kanceláří pro zaopatřování míat a

Von Humboldt "ale jakmileSchurzem přednešena v roce 1800
kterýž nazvala "Bezbolestný jed

plnou silou věnujeme se tvé poSt Louhu o brzkém koncilira tato s velikým úspěchem byla vinnosti životní uzříme Že štěstíotroctví Po zvolení Lincolna

presidentem byl jmenován tímto
schrána v universitním "setle
mentu" a byly prý v ní zamčst

nánv větSinou České ochotoice vyslancem španělským Hned v
skýtání potřebných informací

přijde samo ba přímo vzlétne ze

středu života plného nesnází a

útrap'' Konajíce povinnost svou

plně a upřímně věnujíce ae práci
ivé a láakou a odvahou jistě ne

počátcích občanské války SchurzVelký význam domu přistěhova- -Čistý výnos věnován byl družce
vrátil 33 do Spoj Států a Čile seleckčho pro nově přistěhovalé kra
súčastnil jako velitel brigádyjany je nesporný Přistěhovalci

nalezneme času bychom otravo

jicht slečně Koře Davisové která

druhdy b nimi pracovala Později
odstěhovala se do Frisca'kdež
nedávné zemětřepení připravilo ji

pod jeuerálem Siglem Po ukon
poměrů zdejších a jazyka úplně

čení války založil v St Louisůneznalému dostane se zde nejlep-Šíc- h

a nezištných informací za

vali se stálým přemýšlením o

smutném postavení svém Něko-

mu stále tane na mysli že není
oa světě Mnozí snažili se odta o všecko list "Westliehc Post ' jenž jest

nyní jedním z nerozšířenějšíchvec tento poraziti ale nepodařilo opatří ae mu místo může zde
tak zdravým jak by měl býti neboNalije na úrodu v Mebrasce

bydleti ! se stravovali vůbec po německých denníků V roce 18G8

byl zvolen ve státě Misnouri za
se jím to Dokazovalo se Žc

podobná věc nemůže nic dobrého se stále o zdraví rodiny své obáO stavu úrody v Ncbrasce
vá Kdyby hned konal svou povyslovují se vlechny zprávy velmi polkového senátora President

skytne se mu veškerá mravní 1

hmotná první pomoc v cizině

UpoiorBujemc že v poslední

přinést) Záležitost tato byla
projednávána též se stanoviska Hayes jmenoval jej v r x i:i 7 7 vinnost a opatřil si Frinerovo

Léčivé Hořké Víno zaplašil by
lichotivě Dle těch nikdy nebyly
vyhlídky na hojnou sklizeň" takprotimilitaristického a mnozí Žá ministrem vnitra kterýžto utacischůzi výboru bylo usncSeno Žu v

až do roku 1881 velmi obratnědali aby rovoUní její uděbmo rychle všechny myšlénky podob
né Pravidelné zažívání pokrmů

skvělé jako roku letoSního Do

držující vlhké počasí značně do

pomáhalo sázení vSech sezónních dalo by mu chuť a sílu k práci

domě přistěhovaluckém jednací
řečí budou čeština a němtina stej

noprávně Zveme Vás tímto atd'1
Za těchto okolností neuí žádné

pochybnosti Že přistěhovalecký

vyjasnilo by jeho mysl Nemělproduktů a jmenovitě v sázení

zastávat Schurz byl znám též

jako dobrý spisovatel Jednou z

uejlepMch jeho prací jest Životo-

pis Abrahama Lincolna Posled-

ním dlUm jeho byl vlastní života

pi Němci ztratili v Schurzovi

y obav o rodinu neboť by věděl

dům tento stane se žádoucím útul
e jest doma lék který v prvních
ilUnacích každé choroby dá téměř

kem pro mnohé z ualich krajanů

korný učiněny byly veliké po

kroky Na některých vlak místech

bylo počasí přfliá studené a jarní
práce byly ni mnoha místech ná

slcdkem toho zpožděny Zimní

p&enice odevlad jrst oznamována

okamžitou úlevu Jak budete
Z té příčiny také nestává žádného

bylo pouze pod tou podmínkou
Že postavena bude tehdy až mi

nistr námořnictva uzná tak za

dobré po mírové konferenci v

Haagu Očekává se totiž že při
této konferenci hudo učiní no

ohledně lodí jakési obmeicnl
Avlik návrh tento padl — Dne

následujícího byb v senátu velice

vašeto líylo lam tak Živo jako
til dávno tu bylo Senátoři se

hádali i hašteřili a jak se rdá
bude podobných do& v přlltí době
vlce Známý senátOJ Halley 1

Temsu obvinoval Uepi-unatel- e

'VI

důvodu proč by krajané uali ne-

měli patronisovat podnik tento

míti Špatnou chuť k jídlu pokrytý
jisyk ntrvosnost boleni hlavy
slabot hned ho uiijieV lékár

jednoho i nejlepšiťh svých mulů

Spisovatel Maním GorUlJ

V poslední době všechny téoilí

tmrické čaiopiiy ubývají se
jako v daleko teplím stavu než chol účrt jo čistě lidumilný

nach jos Irluer 709 boloRikého jara tímto časem Odha
otázkou mnlrt-- býti jLiorUijduje ae že ze 3000000 akrů

pJenice bude tkliteno žito a

Aslifand Ave WDKr-T- N' ' v

doplutí k ÍWIrřlít: jlCri-
I)

Smutný toner brajan3v

Na pelesti poMrle svého bytu

3719 Croton court v Clcvclau- -

deponován neiiQ ne jfttm
Martin a l iladellie týl který t a a já Máeves rovní! stoji velmi pěkně a

vykuujt mnohem vělSÍ roilohu nabídl (lorkému pohostinstvídu v pondělí dne 14 května Uo-- i

V


