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KRAJANÉ POZOR Irounském v Čechách Otec jeho
Antonín Slavík nyní Školní učitel Bohaté rolnické pozemky veSvětem - letem v líařovicích sám výborný hudeb Prtfirž

VYLÉČENA — bez nbezpoínho vatři-ková- nt

boz nože b6z bolosti bere
váoho zdržováni od vaňeho deDDÍbo ri
mCstnánl NaSe nové ELEKTKO-GA- L

VANICKÉ léčeni výboji prQtrž TRVA-

LE ve 30 až 00 dnéch úplni záruka r
každém případů Navítivte naíi úřa-

dovna nebo (Ti dopiňte o knížéčka a od

nik obzvláště varlwinista vedl
vých Kansasu v okresích Marion

Butler Dickinson a McPherson
mám na prodej krásné zařízenéprvorozence svého už ěasně z mlá

ČESKÝ PAQANINI ďí'k hudbě uěiv jej velikou peč

poručení jež je zdarmu (10Níkolik zpráv o íivotó dosud nopřťko
nnného čenkóho houslisty

f Josefa Slavíka
OUJ1E RUPTURE CO„

Ml Woodmen f tlie World Illdjr OMAHA NER

farmy i pozemky nevzdělané v

ceně od $30 do $55 akr Korná

jest královnou vých Kansasu

pšenice oves Ječmen žito voj-těšk- a

a veSkeré traviny vSe vy-

dává bohatou žeň Mírné podne-
bí dostatek deště poloha mírně

vlnitá hluboká černá ornice Vel-

ká česká osada je již zde Pište

MAltttlttttttt ttltlltltl 1 1 ttIXlt tt Itt 1 1 1 1 f1 1 1 1

NejstarSÍ a nejlcpSÍ místo pro schůzku jeat

livostí hrát na housle iiu klavír i

na varhany ano i ve zpěvu jej cvi-

čil Po přestěhování rodičů Slaví-

kových do Hořovic pozoroval ta-

jemník hraběte Eugcna Vrbny

pan Pil ve vtipném pacholeti dří-

mající nesmírné vlohy an u to-

hoto horlivého přítele hudby malý
houslista častěji v týdjii kvnrtclta
hrával Už V osmém roco přehrál
ku podivu všech přítomných nej-těž-

kvartetta od Pleyela a llode

Později vzal jej hrabě VVrbna pán
na Hořovicích pod ochranu

AED MAURERA BífflKsi hned o podrobnosti na
V J B03H v 130 Farnam ul

5m6 Marion Kansas Pravá importovaná piva na čepu Plzeňsko z MčSťankého pivova
ru v rizni v cecnacn noDmu Munich Bavaria pivo Pivo AnhouHur- - C
Uusch a svétoznámé FaiiHt zinkalo rozsáhlou reputaci C

Kavárna pro dámy nalézá so na druhé podlaze 40tř C

3fmTrrmiwiTiTwmm lynwiímwitiimTnrsvou a dal jej na své útraty do

Real Estate and Loans

Padoucnice
(Fils Kpllepsy)

"Mohu pffsožnfl plod každým ioud

konservatorium pražského"
Ze životopisu dovídáme se že

19letý Slavík Sel do Vídně za StČ- -

NeJoblíbenéJSÍ středisko Čechft z Omahy 1 venkova lest

VMobií kdy tolik mluví so o íe-ký-

umělcích na hoimle kdy ce-

lý svít uznivá a koří ne umžní
nebude na Škodu když

vzponienetno jména nejslavněji-li- o

dosud houslisty českého Josefa
Slavíka rodáka jíneckého Le-

tošního roku bylo tomu právo sto
let kdy spatřil tento príVvcm "Če-bk-

ý

Pugnnini" zvaný umělec svř-tl- o

svČta -

Zajisté že i pro čteniáře nase
budo zajímavým posudek "Kvitů
Českých" vydávaných Hosti vítem

TospíSilem v r 1834 v Praze v

Cechách kdež v čísle zc dno 16

ledna dočítáme so o Slavíkovi že

byl nejen dokonalým umělcem ale
i vlastencem uvčdomčlým List
onen píše
"Mnohou už a nenahraditelnou

ztrátu vytrpěli jsme od posledních
piti let smrtí vlastenců o vzdělá-
ní národu a zvelebení vlasti vyso-
ce zasloužilých Ještě posaváde
neótrnula rána smutným t)sol- -

stínř v dubnu lrt2r dával koncert cvbi dokázutl žo I)r Orant nino típlDř
vvlťill 7 Midonrnlro — Hlan Rzeiotar
tkl IBM N Klmbsl Avo„ Chicago 111"

ve stavovském sále r J 82G v Praze
v divadlo stavovském r 1828 sly Jedna láhev na zkoufiku zdarma

Elegantní zařízený HOSTINEC

Joa- - ZSTo-ydf- e bAM jíž 15 a Howard ul

Výtečný Kriigův "Cnbinet" stálo na čopu jakož i nejlepší piva
lahvová Na skladó má pouze ta nojlepfii vina jnmné likéry a výborné
doutníky Chutný zákusek po ruce 27—

O hojnou přízeň krajanů žádá ' JOS NOVÁK

Udělte včk poňlete Stomplík a plátešel ve Vídni ťugnniniho a rozhodl

so jiti k němu Puganini Slavíka fenky 8

])r i E GRANTpřijal a když Slavík i)řed ním

Z Rfdge Bíd Kansas CltyMo
hrál řekl: "Vyť jste ďábel j svět
so třese když vy hrajete" Pa-ř?ani- ni

také soudil žo Slavík je s

to aby ho v umění dosáhl H

1828 jeStě Slavík byl v Paříži r
1829 hrabě Harrach povolal jej
zpět do Vídně jttkbžfo virtuosa ve

dvorské kapli vídeňské Při tom

I

stvím o zemřciJří nesmrtelného Do-

brovského ve srdce krajana vřasti-milovnýc- h

vrytá Po slavném sta-

rostovi pak doprovoděni ke hro-

bu i naděje plný Jan Pilnáěek (r Kde naleznou nemocní své uzdravení?
?: friWj+¥MlM''rt ')+irM 'f Po celé Amorice mezi veSkerými národy najdete početné lidé

k kteří trpíce na rímu tčžké a zdánliví nevyléčitelné nmoce chodili
od doktora k doktoru kupovali ríízné patentní v novinách a kalen- -

to postavení dávní obeasné kon-

certy Vídeňanům

"Nspoxlcdy zněla kouzelná hra
strun Slavíkových dne 28 dubna
1833 On nehrál více on divy či-

nil ve svých houslích Uyloť to

poslední rozplápolání jeho vyššího
nadšení ovário zdaleka dechem

smrti" Slavík zemřel 30 květ-

na 1833 v Pcfili na horkou zimnici

v 27 roku svého "Jeho duch letěl

věčnosti v ústrety ve spolku s Du-Ske-
m

a Voříškem jež rovněž v

prostonárodním slohem vy--

nikající Sychra (zemř 19 března
1S30) a veterán mezi spisovateli
na Slovl-nsk- Bohuslav Tablic (z
23 ledna 1832) I zhoubná cho- -

leru ztenčila úzký spolek přemy-sinýc- h

vlaulencu FrantiSka Štěn- -

i-
-

nenalezli pomoci ale vSudo museli draze zaplatití tak Že pouze
svó peníze zíral 111

DOKTOR NENÍ JAKO DOKTOR to ať si každý dobře za- -

niěku si za oběť vyvolivSi (zemřel pamatuje Jeden studoval mnoho druhý ménč a mnohý pouze pro
získání titulu Tak se stalo že mnohé léčební ústavy zde v Ame-

rice byly založeny lidmi kteří se starali pouzeopenízfi nemocných
kniha2b srpna 1832) a nadlouho tenr

va ztratili jsmo lidumilého zpěvce VŮDCE Klí ZDRAVÍ f nikoliv o jejich zdraví
Kam tíMly no obrátili v případu nemocel Na tuto otázku jeJdln-l- l namnr:n( a clicei iiU Jakou

w

lehká a jednoduchá odpovčď: Nejlépe učiníte když se obrátíte s

plnou důvčrou na nejstari a nejspolehlivčjší léčební ťistav a to je :

Dr Collfňs N Y Medical Institute

ninnocl jnlrt šlirul dopíito ni pro tuto
kiiíliu klurá poii'iliiiiv'i o různých

v nií prohlfiveri pruř I)r
li C Colllns h 1 rnnho dubrýcli
liívrjild ku carliivin( zdraví Knihu
nlidržllfl rdnriiin a polřehují-i- poslut
ItOilKO ijkolik piiňtuvnlcli a
biuloto mtl užitečiiuu lékíif bkou knihu

Josefa Kamarýta (z 19 března
1833)

Trojlistu velikých Maecscnatú

ježto nám co stkvělou Šlechty naňí

ozdobou letíc 1830 a 1832 nepříz-

nivý osud odňal pro umírnění bo-l- u

skromně opomíjím nechtěje
běžným připomenutím oblesk slav

140 W 34th Street New York N Y

ného jich ztomňovati jména (Kdož
a dostanete tu nejlepší lékařskou pomoc a nejlepSí léky které nikde jinde nekoupíte Toto jest jediný
jistý a bezpečný způsob jak možno docíliti Úplného zdraví Professor lékař v tomto ňstavě proskoumá
vaši nemoc dle popisu a připraví vám léky ktei é vás jistč-- uzdraví jako uzdravily tisíce a tisíce jiných

étóto co piňí iizclruvtíiií litlís o tomto ťiwtiivcr3

tu hned nepomyslí na nesmrtelné-
ho hraběte FrantiSka ze

ga (zemř 8 dubna 1880) na kní- -

mladých letech smrt byla zachvá-

tila

Ale jak velice Slavík — co umě-

lec považeván — nade všemi hu-

debníky krajů ěcskoslovanských

vynikal (toliko Polán Lipinský
mohl g ním jiti v závod) rovně

tak lišil se z ohledu národního

smýšlení od větší jich části Od

19 roku neustále mimo své vlasti

české trvaje a lákajícími k odná-rodilos- ti

slávověnci odevšad obsy-

pán věrným zůstal Slovanem

milovav jazyk svůj i ná-

rod Žo celým srdcem Čechoslo-vanů-

náležet! žádal dosvědčuje
i maličkost žo toho nedopustil by

při ohlášení daných ním ve Vídni

a v Paříži koncertů významné jmé-

no jeho v pravilpisu nějaké pro-

měny trpělo Kďvně i literatura
českoslovanská neijyla mu nezná-

ma ač mu toužení po velikém ú- -

žote arcibiskupa ChRuměanského Vyléfená z nebezpečné plicní nemocoRyl nemocen na ledviny

Allentown Pa it Dubna '06

Milý p Doktore I

Val léky Jsem (potřeboval a jnom as

dplně utdravil 1 boleni v křížil a IihKI-nic- h

Na dflkas pravdy řas(k£m Vám von

podoliiznu íe jste mne vylíčil a připojuji

těchto několik fádkfl která možtito uveřej-

nit v časopisech aby krajany v případ u ne-

moci vSdžli kam se maji obratitl a pomoc

VáS oddaný JanTomesh

311 So Vordan St„ Allwitown Pa

New Rockford N Dak 8 Dubna 'oC

Ctóný pane Doktore I

Vždňt Vám díiváin fe jsem poslední y

od Vás přijala 5 února kteří jsein dle
nivodu užívala Nepsala jsem hned proto
že jsem chtula zároveň poslat svojí podo-

biznu z které tteznítu jd jnem zesílela
ťřed nokoiik a miisíci bylajsum tak nemo-

cná a hubená že bylo na tnnů košty vidůt
Ani nevím jak ae Vám mám podřkovat
že jste mne r achránil od jisto smrti Moji
lodiře a já sama nentMa žádní nádíje na
vylitími a přnce vy jHte mne uzdravil

ustávám Vám navždy vdččuá
Anežka Dušek New Rockford N Dak

TrpM 1111 zídncliu (astmu) a bronchliisěelu nedovolilo aby pilněji so s ní
TrpM na chronický reumatlzinus

obíral S obzvláštní vážností mlu-

vil vždy o našem drahém J Jung-manno- vi

a nejvíce zajímala Kol-lárov- a

"Slávy Dcera" obraznost

no nraneto ťranUska z Deymvi
(zemř 3 října W12) ? Výteěnosti
mužii jmenovaných a jich pro ná-

rod zásluhám odpovú&ala i žalost
nad smrtí jich cítěná a jediné po-

myšlení že jejich diuch v zanecha-

ných nimi prácech žSje bylo 8 to
zmírniti bolest jinak jocukojitel-no- u

Tím větSí tedy musí býti
žalost nad zhaxnutíra vlastence
jenž ode svých takořka nepoznán
u kvetoucím věku so slad kým živo-

tem se rozžehnati musel nezňsta-vi- v

ničeho krajanům ne žli slávu
svého jména A proto vyj máti mu-

sím že mne nikdy zpráva sebe tru-

chlivější tak hluboce ucj )ronikla
jako rozšířený na pněátkt t června
loňského roku truchlohlas že Sla-

vík ná5 zemřel Jestliže 1 kdy Če-

chie na umělce obrovský tu kro
kem ke chlumu dokoná lti se

trousícího h potěšením hlot líIn

zajisté honosně na di výtvor-c- o

ve htulhě neodrodilého Slavi-

ka Nedomníval jsem m ováetii

že umí ponechánu bude wautek

Ctěný pane Professore I

Kladu fcobě za povinnost uvědomili Vás

a líroveft Vám poděkovali a dobrodiní

která jste mi prokázal le Jste mně vyU-íi-

X Reumatizmu na který jsem trpř l nakolik

rokd Nebyli VaSícb U'kA a dobré rady
Jsem přesvčdfeu íe bych lipi-- l liudiln

Reumailiiitrm Chvála p Itobii v'i-- ly
bolesty lunu opiitiiy a tak vef iijn£ f livíllm

jeho Co bystrý zaiatel hudby a v

Jackson Mino 4 Května ioo6

Velectěný p Profossore I

Výíledck mdio Víta just la na

Clllm velmi dobře kaíel přestal bolesti v

prsou pominuly ttUká dýchaní ume více
neobtéiitie Uomníval jsem e ie došlá
valil sourhotiiiy nebo mi to kadý říkal kdo
mne spatřil Ted" vyhliíím v tvítři fobř a

iiiiio pííiulrf se divl juk jiein mohl tuk

lnřy titdraviti lUidu Vám povdú5ii)f po
celý livol la va3e vvIťrVnI
S detou jseut dobře přojíeí přítel vil

Henry Sírový
Jarknon Minn

mm ty

íOdimruíitií Vás co ltkaře kterýsi toho

rÁ 'íf' IwM právem tasluhuje

Marka LepetUh O í u la1 ' t:SVjléřená ze žaludecuí nemot l

Veleciíný P Prořentoral

VniHlm in li Jni abych V tm navy dovila mi nirdn!niiiU tli hy

lt vl-V- nl ik cliniiliy „i(ÍMwi'í'i
' na ktenm jwm byla 1 ruky

ii inx ui l#íd 11 miu tiyt lt diklmft a l kii n ti li a v bea
ú bii at kdvt ipim k Vim ohtitila o iuhikm: iitliU rm li l

1'imnutwHlit t 1 1 i Kem v lk kr álkám (as ondravil

hvithnt ixulilidky 1 im1piuíu l V kKt inii kl íckt uvutoťeu
aby ubiiul puui k Vim o pmiux) S liluUknu i) tnu

Mri Varaki%i Nw Duny Patli Cal

lůnu kraje zpěvného vychován
slušně ceniti niie národní zpě-

vy a zajisté se strun houslí jeho

byla by nejjemněji pronikla srdeo

celé Kvropy milost nost nápěvů

slovanských I bylnť mi tedy tři-

krát příjemná nu jcvo dána žádost

jeho bych jej iTu lodieud písni če-

ských opatřil h s radostí odeslal

jsem mu jich vjíhnr d Vidně tě-í- e

se žo jako rku Is ťJ u koncertu
svém nudličkou pís ii núrodni tak
bohatou jednu tich druhou t na-iic-

phul nvýnii vartaoemi oslaví

nel bríká Minrt vytkuuvM jeho
drá cíl vytknu! jej i naději nu
U mtSenui přáni u hrdosti národu

Že tyto listy a podobizny jsou pntvť a ne

vymyšlené za to se každému ruM 1'ttdobnýťU

podí kovacích Hstrtdostávámf každý týden na sta
nic ) n nektt ró s dovolením uzdravenýc h lidí se

uveřejňují v časopisech co ukAzka

-

Jako ty tisire trplrírb bylo uzdraveno tak jisto jost lo I vy mtilete býti uzdraven třeba

jte bydlel vzdálen na tlsire mil V5 tko co mitc uhniti v pitpadu nemoci jest j Vypilo dťikl ulnř

vo) neinnc a )lett dopn na nile uvedt nti adresu Cluvte-- H obdríetHv neiU ri lek které nejsuu

nikde jindtí k dutání a které jnou pra každého svMt3 pli[iavované píšto Crský na tuto adressuj

Dr E C COLLINSn tnv rvnteiiMii uměleem"

po tomto mília rťařkcho n lauKti
v v krnjíeh niúieh ehlaSavnti pózo- -

ruje al ul sedmi juiV
é- - ie

niktb V listech ěeiknslnvn ijvfiiýeh

V iřinínky n řnameniteru neboi líkuse
neděj umínil jvm ivíMi mtl v

ěaopise trnuto o iivoíJ a Inmki

vlní Slavíkoví tolik pon tni i
obeovánt ním a VťřVjnyV t o je- -

ha umlrvtví posudků v lu n fai
dixviMíti t piHlřil
Jisef SUik turtnlil i 1 Iřrin

lMkí ve vi"tiiei Jinci v kr M be

Louis Horka
Český trávek i veřejný notář

Ml X Y lifo lUdf OmU
New York N Y140 West34th St
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