SLAVIe
ROČNÍK XXXII
5Vasliing-ton.

Živelní pohromy.

Kansas byl zvláště krůtě postižen,hlav! jižní jeho část’, kdež obce Willis, Evesis Powhattan byly úplně vyhlazeny
[Honem. Pokud známo bylo v těchto
dch a jejich okolí usmrceno devět lidí
rmozí utrpěli více méně těžkého úrazu,
plodní část! městečka Parker jest spusšena a několik lidí bylo, usmrceno.
Stečko Walnut v severní části státu
měž pocítilo zlobu rozkacených živlů
tou měrou. V okreBU Brown bylo
sstošeno několik meněích obcí. V Hialha krupobití vytlouklo skoro všechna
:s a vichr spůsobil velké škody na maViNebrasty přihnal se cyklon z Iowy;
toul sem drobet na jih od Sioux City a
il se směrem severozápadním až ku
p. Na vzdálenost jednoho sta mil
Slal nesmírné spousty; odevšud docháiprávy o děsně Bpustošených farmách i
itracených životech. V Page bylo
aho domů sbořeno a jiný majetek znii. Skoro všichni obyvatelé jsou více
tó těžce poraněni. Úplnější zprávy,
dojdou až zase bude obnoveno pravi
li spojení s postiženou krajinou, bumepoohybně líčiti obraz děsné spou-

'Ioirê nejvíce utrpělo město Akron,
nž asi 10,000 obyvatelů. Cyklon přiilse takřka bez veškeré předchozí výihy. Domy svrženy ze svých základů,
ípřeklopeny a opět jiné roztrhány a i
stým obsahem rozmetány na všechny
my. Most přes řeku Sioux byl vyzved,roztrhán a rozházen po okolí. Velilovator byl shořen a trosky zanešeny
to kde se nalézala dřevařská ohrada,
n co dříví a stavby této ohrady oday na místo kde dříve stával elevator,
miční vozy naložené stavebním ka
ta byly vyzvednuty a převrženy. Na
kově spůsobeny rovněž velké spousty,
osoby, muž a jeho žena byly usmrce- Značná škoda spůsobena v Ottumokolf, na štěstí však nezmařen žádiiský život. — V okresu Jasper zuřil
ta s nevšední sílou a mnoho farem
zničeno. Dům Jindřicha Hoskinse,
i dostavěný byl úplně rozmetán. Ropřistěhovala Be do nového domova
a odpoledne byla již bez přístřeší,
i členů rodiny bylo odhozeno narůzrany a všichni těžce poraněni.
Michiganu proměněna velká čásť
a Ypsilanti v sbořcniště. Cyklon
ul se dne 13. dubna v 7.15 u večer,
továrny, mnoho obchodních a oby!ch domů, jakož i některé veřejné
ty jsou v ssutinách. Ulice jsou plny
k, jež místy dosahují výše 15 stop.
!a odhaduje se na $200,000 až $300,Na štěstí nebyl nikdo usmrcen, ačporaněných jest dosti. Mezi postí
ná nešťastníky jest také krajanka
Barbora Sudová. Jejímaužel jest
ikolikroků v blázinci, tak že ubohá
byla odkázána jen na sebe a při tom
několik dětí. Svou přičinlivostí si
zahospodařila tolik, že si mohla po
li domek a nyní když měla vše zano, cyklon jí domek rozbořil a chlév
rávu roznesl. — Mimo Ypsilanti po
ls městečka Rea, Royal Oak a
Stille, jakož i mnohé venkovské kraDosud známo utracení 22 životů a
Iúrazu utrpěvších jest velký. Na
> spůsobeny velké škody, mnoho
<ka pobito a sta akrů ovocných zaipustošeno.
Missouri mnohé krajiny byly postítyklonem. Nejhůře utrpěly: HawUxington, Stanbury, West Plains,
tille a Page City. Dle neúplných
bylo 34 lidí usmrceno a 94 těžce pojihu. Městečko Robinsonville v
Hippi jest úplně vyhlazeno; ze všech
11 Pouze dva domy zůstaly státi. V
'úní části městečka trosky se vzňaly.
osob bylo usmrceno. Ve vzdáleJedné míle od Robinsonville byla
ta černošská škola a učitelka a 25
žáků bylo usmrceno.
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šf množství 72procentní rudy do Belgie i ků a to jen za nejpřízniTějších poměrů.
“Leunt muž’’. V minulém týdnu byl
Drobnosti.
ukázalo se, že po odražení poplatku za do- Uplyne ještě čtrnáct dnů než bude moci v lesích u St. Libory v illinoiském okresu
pravu, tavení atd. železo docílené ještě5 všeobecně započato býtí s výsevem, ačko St. Clair vidin podivně vyhlížející muží
— David Preston, technický superintenPříšorný zločin ve Wisoonslnu.. poskytlo značný zisk.
liv v některých krajinách práce ta učini obrovské postavy, jenž však byl úplněi dent dráhy Canada Pacific, zemřel v
Strašná událost sběhla se ve čtvrtek okoHrozný pád. Chicagský “Hlasatel” la dobrý pokrok.
nahý. Jakmile seznal, že je3t pozorován, Montrealu, otravou krve, když na něm
lo desáté hodiny dopolední ve vzdáleno-- ze dne 16. dubna píše: Hroznou, avšak
V přístavu new-yorském budou v zmizel v houštině. Úřadníci z okolních byly předsevzaty dvě operace. Preston
stí asi deseti mil od wisconsinského měs- rychlou smrtí sešel včera dopoledne as v’ tomto týdnu za přítomnosti presidenta obcí se sešli a uspořádali na lesního muže zakoušel zle kuřím okem a koupil si něja
tečka Janesville. Dvě ženy paní Bitso-■ 10 hod. 161etýFred. Novák, [bydlící u své: Clevelanda zahájeny velkolepé námořni hon. Nalezli ho ukrytého v kupě slámy, kou přípravu, kteráž odporučována jako
nová a paní Hearnová byly tam zastřele• sestry pí. Našové č. 1017 Washington cké slavnosti na oslavu památky objeve přemohli jej a dopravili do St. Libory. neomylný prostředek ku zahlazení kuřích
ny od manžela prvně jmenované. Záhy' Boulevard. Novák byl teprve tři dny za- ní Ameriky.JJ Naše válečné lodě, jakož i Když zde byl nasycen a oblečen, propuk
ok. Použil ji proti svému neduhu, ale
z rána dostali se manželé Bitsonovi do1 městnán co řidič elevatoru v "Security válečné lodě anglické, francouzské, rus nul v zuření; strhal sesebe všechen šat brzo dostavila se otrava krve a nešťast
hádky a žena poslala pro paní Hearno- budově”, roh 5- ave. a Madison ul, dříve ké, německé,italské, španělské i některých a uprchnul, byl však pronásledován a nému muži musela býti dvakráte no
vou, kteráž již několikráte rozvaděné as rok tu samou službu zastával v “Cen- jihoamerických republik Be súčastní této znovu zajat. Váží asi 200 liber a praví, ha řezána. Jest to výstražný případ,kte
manžely udobřila a smířila. Pani Hear■ tral Union block.” Hned první den prý velkolepé s manifestace. Ku slavnostem že se jmenuje Petr Hoffmann a pochází z rýž ukazuje jak dlužno býti opatrným vů
nová pospíšila s malým svým dítkem k si Novák stýskal na elevator, který byl těm přijel také vzácní, schválně pozvaní Evansville v Indianě.
či různým lékům a prostředkům v novi
domu Bitsonových. Dítě nechala venku ve stavu porouchaném, neboť s velkou hosté ze Španělska. Mezi nimi nalézá se
Osudný omyl. V Minneapolis pro nách i jinak doporučovaným.
a sama vstoupila do vnitř. Brzo na to prudkostí jel nahoru třeba i pět poschodí, vévoda z Verangua, jenž jest přímým po citnul onehdy v noci vlastník “Mint Sa
— V Nortonově léčebním ústavu v
slyšelo dítko dva výstřely a hrůzou jato aniž by ho byl mohl Novák zastaviti. tomkem ;Kolumbovým, jeho manželka, loonu" náhle ze spaní; uslyšel podezřelý Louisville, Ky., zemřel onehdy neočeká
pospíšilo domu. Pan Hearn hned vybě Včera dopoledne as v 10 hodin měl Novák syn a několik jiných dám a pánů, náleže šramot a spozorovav také nějakou posta vaně jistý A. C. Krohn z Lynnu v Massa
hnul i viděl, že dům Bitsonových stojí v dopraviti několik osob do 9. poschodí a jících ku šlechtě španělské. Měšťanosta vu, chopil se bambitky a střelil po do chusetts, zatím co dr. Grant konal přípra
plamenech. Když doběhnul na místo sotva že poslední člověk z elevatoru vy Gilroy uvítal hosty na parníku po téhož mnělém lupiči. Však výkřik, jenž hned vy, aby na něm vykonal jednoduchou oneštěBtf, stavení bylo skoro k zemi shoře stoupil, náhle beze všeho elevator spěl přistání. Hosté zdrží se přes slavnost v na to následoval, poučil jej, že nestřelil
peraci. Meškal v ústavu týden, ale ani
lé. Bitson zastřelil obě ženy a zapálil sta sám od sebe do výše, při čemž Novák New Yorku a pak odjedou přímo do Chi lupiče, nýbrž svou vlastní ženu, kteráž
povaha jeho nemoce, ani operace sama
vení; hrozně ohořelé mrtvoly ubohých by padnul po zpátku dolů do otvoru a zůstal caga.
vstala, chtíc otevřití okno. Kule spůso ■ nezavdávaly příčinu k nějakým obavám.
ly nalezeny na spáleništi. Vrah po vy v přízemí mrtev ležeti s roztříštěnými údy.
Tři děti uhořely. V ohni vypuk bila bolestnou a těžkou, nikoliv však ne Krohn byl chloroformován, zemřel ale
konaném činu zmizel v lese. Jakmile se Byl to strašlivý pád. Na rychlo přivola nuvším v. č. 53 Cheney Court v Chicagu, bezpečnou ránu na krku. Poraněná žena dříve než se mohlo k operaci přikročiti.
zpráva o příšerném zločinu roznesla, vy ný lékař nemohl nic, než smrt Novákovu přišly ve středu tři malé dítky o život: v brzku se pozdraví a její manžel bude Lékaři, kteří‘byli přítomni, tvrdí, že smrt
dali se úřadníci i občané na stíhání zlo konstatovati a mrtvolu jeho do márnice Olga Jansenová, 5 roků stará; tříletý Jiří podruhé rozvážnějším při používání bam přivoděna vadou srdeční vzniknuvší ze
čince. Rozhorlení lidu okolního nezna č. 73 na Fifth ave. dopraviti. Elevator a sedm měsíců starý Eduard Jansen. bitky.
strachu a že nemocný byl mnohem slab
lo mezí. — Později: Matěj Bitson nalézá ten používá se pro dopravu osob teprve Hasič A. C. Gehreke byl zasáhnut spad
Nefiěličkářl v Pittsburgh Od ším než se byli domnívali.
se v rukou spravedlnosti. Uprchnuv z několik dní a dříve bylo naň nakládáno nu vším trámem i dopraven v bezvědomém nějaké doby vedou nedělíčkáři v PittsVilém Featherstone, hlavní sklepník
jeviště svého zločinu, toulal se po okolí, pouze zboží. Je to chatrné haraburdí a stavu do svého obydlí. Vznik ohně není burgu zuřivý boj proti přípravě a prodeji v jednom new-yorském hotelu měl ve
až zašel ráno k jednomu farmeru, u něhož proto by bylo záhodno, aby vinníci na znám, má se však za to, že povstal násled časopisů v den nedělní. Stíhají novináře čtvrtek v noci sen, v němž se mu otec je
posnídal. Byl poznán a někteří farmeři smrti Novákově byli potrestáni, an pouze kem ^výbuchu. Rodičové nebyli v tu do na základě starých “modrých zákonů” z ho zjevil jako příšerné strašidlo. Ráno
jali Be ho stíhati. Nahlédnuv, že jim u- hříšnou nedbalostí nadějný mladý život bu doma. Paní Jansenová konala pří roku 1794. Nyní však usnesli se vydava vyprávěl to ženě a poněvadž mu něco ne
niknouti nemůže, střelil se zločinec do zničen.
pravy k večeři; rozdělala oheň v gasolino- telé časopisů že budou naléhati na úplné dalo’pokoje, odebrsl se hned po snídani
krku. Jeho jímatelé domnívajíce se, že
Vrah upálen. U Fořt GaineB v vých kamnech a odešla pak k řezníku. provádění zákonů těch a budou stíhati do domu, kde otec jeho měl malou dílnu,
rána jeho jest smrtelnou, rozhodli se, že ..
. Georgii zavraždil ve čtvrtek černoch Dítkyjnechala samotné doma a brzo na pouliční dráhy, železnice, převozní lodě v níž i bydlel. Naleznuv dílnu uzamknu
jej vydají úřadům a dodali jej do vězení Roberta Burnetta, vlastníka venkovského to spozorován z věnčí v domě oheň. Ha atd. a to tím více, poněvadž někteří tou a nejsa s to otce se dovolati, vyrazil
v Janesville. Sotva však že lid zvěděl, že smíšeného obchodu a uprchnul pak. V siči v krátkém čase se dostavili,alejnikdo hlavní úřadníci pouličních dráh a železnic dveře a zde nalezl starce mrtvého s podporanění vraha není nebezpečné, chtěl sobotu byl přistižen a zatknut a brzo shro nevzpomenul na dítky, až jejich hrozně v tomto boji proti novinářům přední mí řezaným chřtánem. Spáchalťnásledkem
provésti svůj úmysl a zločince lynčovati. máždil se dav lidu a zmocnil se zločince, ohořelé mrtvoly nalezeny. Matka jest sto zaujímali.
peněžních nesnází sebevraždu.
Na smrtelném loži. Před několika
Vězení bylo obklíčeno rozzuřeným lidem, kterýž se přiznal. Ihned rozhodnuto, že nad hroznou ztrátou pološílená. Tři
— Hazelton, Pa., 16. dubna: Roztrž
kterýž by byl jistě úmysl svůj provedl, musí zemříti. “Upalte jej!” zvolal někdo domky byly ohněm zničeny a škoda páčí lety byl v Osceola v státu Ohio nalezen ka, kteráž po nějakou dobu panovala me
jistý Jan Sigler s podřezaným hrdlem a s zi italskými a uherskými horníky v Milkdyby guvernér Peck nebyl zavčas zakro a dav opakoval hlučně toto zvolání. Po se na $3,000.
čil. Dozvěděv se o nebezpečné náladě valen kus plotu a prkna nahromaděna oOdtrženi od Texasu? Již po ně nožem v ruce. Sigler byl již šest týdnů nesvillu a okolí, měla minulé noci krva
lidu, vyslal na místo setninu milice a ta kolo pařezu. Vězeň byl svázán na rukou kolik měsíců stěžují si obyvatelé severo mrtev, když mrtvola jeho nalezena a ač vou dohru. Obě strany utkali se v pra
bez odporu dopravila ohavníka na vlak. i nohou i připnut k pařezu.. Dříví potom západního Texasu na to, že zájmy jejich koliv okolnosti byly velmi podezřelé, vy videlnou bitvu, v jejímž průběhu byli dva
Bitson nalézá Be nyní ve vězení v Baraboo. zapáleno, ale oheň brzo shasnul. Opatře jsou vládou texaskou naprosto zanedbá nesla porota koronerova po dlouhém a muži usmrceni, dva se pohřešují a nej
Milwaucký “Sentinel” měl v neděli zprá no několik baněk petroleje, kterýmž hra vány i hrozí nyní odtržením od státu. Ve pečlivém vyšetřování výrok, že Sigler za spíše leží na dně důlu, kamž asi byli svr
vu, dle níž možno souditi, že zločinec jest nice polita. Zločinec žalostivě prosil,aby Vemonu odbývaná konvence usnesla Be hynul sebevraždou. V sobotu přiznal se ženi a tři jiní jsou smrtelně zraněni. Z
Čech. Zmíněný list praví, že to není prv mu nepřipravovali tak hroznou smrt, ný svolati větší, všeobecnou konvenci za ú- bratr Siglerův na smrtelném loži že on obou stran používáno střelných i jiných
ní jeho zločin toho druhu, neboť prý pro brž raději jej oběsili, avšak shromáždění čelem utvoření nového státu z velkého sám je] zavraždil a pak vše tak nalíčil, zbraní.
okolo něho tančili a povykovali jako di texaského sovero západního území, pak aby to vyhlíželo jako sebevražda.
podobný zločin musel utéci z Cech.
— Z New Yorku se oznamuje, že tam
Prérské požáry nadělaly v západ mešká známý dr. Keeley,vynálezce zvlášt
V “osvíceném” devatenáctém voši. Dříví znovu zapáleno a plameny liže dotýčné krajině vládou texaskou ne
století. V obci Jansen, okres Jeffer- vyšlehly na dvacet stop vysoko. Bědová bude věnována patřičná pozornost. Na ním Kansasu velké škody. Mnoho hově ního druhu léčení opilců, tak zvané "bi
Bon, Nebraska, kde většina osadníků po ní a pokřik oběti byly děsný, měly však odůvodnění tohoto usnešení uvádí se, že zího dobytka padlo za oběť a jednomu chloride of gold cure” a dokončil vyjed
zůstává z pověrečných lidí ze západního jen ten následek, že několik mužů vytá zákonodárstvo při zřizováni státních ú- farmeru uhořelo 140 ovcí. Četné rodiny návání s jistou společností, kteráž chce
Pruska a Ruska pocházejících, byla před hlo bambitky a střílelo po černochovi. stavů a při povolování peněz na ně, ústa pozbyly všeho svého majetku a ztráta na koupili jeho tajemství, jakož i několik únedavnem devítiletá Frida Bruderova, si Zvláštností při tomto lynčování bylo, že vy v zmíněné krajině zúmyslně zanedbá senu, pšenici a kukuřici jest nesmírná. stavů, jež doktor pro léčení opilců zařídil.
rotek žijící u svého děda Jana Brudera, převážná většina účastníků pozůstávala z valo a že území to, ačkoliv v něm se naie Více než 50 koní bylo zadušeno aneb uho Zbývá prý jen urovnati ještě některé men
zachvácena nepochybně rheumatísmem černochů. Mnoho žen přihlíželo s uspo zají školní pozemky, jež státu skýtají roč řeli. V okresu Decatur utrpěly paní ší podrobnosti smlouvy a až se tak stane,
ohbí i pozbyla sluchu, zraku a řeči. Dít kojením hrozným útrapám černocha, je ní čistý důchod $300,000, nemá žádné Clarková a její tři dítky Bmrtelné popále obdrží dr. Keeley obrovský obnos deseti
niny a vesnička Bassettsville, kteráž byla millionů dollarů.
ko silně blouznilo a brzo rozhlásilo se po hož smrt nadešla teprvé po deseti minu státní ÚBtavy ani vyšší soudy.
tách. černoch, jehož jméno není známo,
Zemřel lékařům v rukou. Zvlášt obyvately zavčas opuštěna, celá vyho
celé obci, že jistá W. Millerová dívku oča
— Ellendale, Severní Dakota, 12. dub
rovala, poněvadž Bruder jejímu manželi dopustil se vraždy při pokusu krádeže v ním spůsobem zemřel v sobotu v Terre řela.
na: Setba, kteráž v zdejším okolí z jed
obchodě
Burnettově.
Úřady
dosud
neu

Pozoruhodný případ. Při mláce né třetiny již byla odbyta, náhle zastave
Haute v Indianě Max Ehrmann,zámožný
nechtěl prodati jistý kus pozemku. Souní
nového
druhu
jetele
na
farmě
Štěpána
Bed Konrad Bruder na žádost několika žen činily ničeho na potrestání lidí, kteří lyn velkoobchodník s uhlím a všeobecně ctě
na jedním z nejhorších blizardů, jakýž
ný občan. Trpěl zácpou vnitřností a lé Playforda u michiganského města Deca se zde pamatuje. Včera po celý den pr
štin rozříznul peřinu, na níž Frida ležela čování předsevzali.
a z okolnosti, že peří bylo sbalené v chu
Dítko v moci psa. V Chicagu byla kaři rozhodli, že musí podstoupit! opera tur pozbyli náhle dělníci zaměstnaní po šelo, u večer pak počala vichřice a sněho
blíž
mlátícího
stroje
vědrmf,
sklesli
na
chvalce a že z něho vycházel smrdutý zá o jednom z minulých dnů čtyrietá dce ci, ačkoliv jinak zdraví jeho bylo dobré.
vá vánice, jež potrvala po celou noc a ani
pach, soudily ženštiny, že jest pravdou ruška paní Webbové strašně potrhána vel Ehrmann položen na stůl operatéra a čty zem a teprvé po několika hodinách se dnes ještě nepřestala. Na prériích jest
tvrzení o očarování dívky. Když se paní kým newfoundlandským psem. Dítko si ři lékaři měli při operaci spolupůsobiti: vzpamatovali. Vyhlíželi jako lidé zdán plno dobytka a toho asi mnoho pobyne.
Millerová ukázala, vytloukly ji ženštiny hrálo s míčem na dvoře za domem ě. 473 Nemocný uspán etherem, sotva však že s livě mrtví. Má se za to že vdýchali silně
— V noci na pátek nalezeni na nádra
košťaty a holemi z domu. “Zabte čaro Warreů avenue, kdež rodičové bydlí a operací započato, stávalo se zjevno, že účinkující rostlinný jed s prachem jenž ží v Dubuque, Iowa, dva ze strážníků
dějnici!” volaly litice a paní Millerová míč padnul do vedlejšího nádvoří. Dív nešťastný muž zmírá. Lékaři přestali s se při mlácení vyvijí.
dráhy, Frith a Talcott v umírajícím stavu
Nový vynález. Osmnáctiletý J. M. a také brzo na to zemřeli. Máše za to,
dostala se více mrtva než živa domu. Na ka vylezla na plot a dívala se dolu po mí operací a použili všech prostředků, aby
radu jiného faTmera povolán pak z War- či. Pojednou pes na dvoře zaštěkal, vy Ehrmana přivedli k vědomí, ale marně — Marvin bydlící na východní straně v Mil že přistihli ve voze železničním tuláky a
rentonu v Missouri “zažehnávač” jmenem skočil do výše a chytil dívku za vlasy. skonal v krátkém čase. Na rodinu jeho waukee, jest velmi nadaný mladý muž, že je chtěli vypudili, však při pokusu o
Errinborg, aby ďábla z dítka vypudil. Strhnul ji s plotu dolu a počal ji v pra působí smutný jeho konec zdrcujícím jenž již učinil několik menších vynálezů. to byli zavražděni.
Nyní se oznamuje, že dohotovil stroj na
Errinborg přijel do Jansenu a prohlásiv, vém toho slova smyslu trhali na kusy. spůsobem.
— Dráha Ann Arbor zadala v soudu
Bily plech. Tržní cena jedné bed výrobu cihel Btavebních pomocí elektři spolkovém v Toledo, O., žalobu proti ná
že dítko vyléčí, nechal se s nim na den Ubožátko dalo se do křiku a vlastnice psa
zavřití. Zpráva o tom rychle se roznesla paní Greenovájpospíšila ku pomoci. Po ny bílého plechu obnáší nyní $5.50. V ny. Stroj ten prý spůsobí úplný převrat čelníkům dělnických organisaci Arthurove výrobě cihel. Odborníci, kteří měli rovi a Sargentovi pro prohlášení boykotu
po obci a po celý den byl dům obklopen kusila se odtrhnouti zvíře od dítka, ale Liverpoolu obnáší cena s bezplatnou do
davem lidí, kteří čekali, aby viděli ďábla nemohla s nim ničeho svésti. Pes ji kous dávkou na loď $2.97. Clo obnáší $2.37, příležitost stroj prohlednouti, praví, že proti nákladu zmíněné dráhy. Společ
komínem prchati. Když Errinborg vyšel nul do ruky i zdálo se, že roztrhá dítě na z čehož připadá $1.29 na zvýšení cla zá vynález tento panu Marvinovi přinese nost žádá na každém z obžalovaných od
velké bohatství.
konem
McKinleyovým.
Velkoobchodník
škodné ve výši $360,000.
z pokoje nemocné, byl úplně zpocený ja kusy. Několik mužů na blízku pracují
fcřvní česká cestovní kancelář.
zdejší platí clo a 16 centů dopravného za
ko by byl vykonával nejtěžší tělesnou cích napadlo jej holemi a klacky, ale ne
— Parní kotel v skleníku Alberta Fuch
práci. Po třikráte prý podrobil dítě své mohli jej odehnati, neboť pes každého bednu. Dokud bylo ještě staré clo v Obchbdnáš stává víc než dvacet pět rpkfi se, chicagského zahradníka, vybuchl v
mu procesu a do rána bude prý lépe. Li napadl a jednoho z dělníků také kousnul platnosti, byla průměrná cena plechu v a je tu dö^nej starším ve svém obartf' Pro neděli odpoledne a následkem toho byl
to
každý
se^ůže
obrátit!
kottas
úplnou
zdejším
trhu
značně
nižší.
Ve
čtyřech
dé venku čekající stali se však nepokoj do nohy. Konečně policejní strážník
spus^pšen skleník mající rozlohu jednoho
nými, poněvadž ďábla uniknouti neviděli Thompson dostal psa od dítka a zastřelil letech, jež předcházela v platnost vstou důvěrou a přes^ídčenjj»?*ze když u nás akru. Topič Reinhold Schelest byl těžce
a prohlásili Errinborga za zlého čaroděje, bestii. Dívka jest strašně potrhána a sot pení McKinleyova zákona, obnášela prů cestu pro své präjjMTvyplatí, že poslou potlučen. Škoda odhaduje se na $30,000.
žíme co neJIéfté. Pr&dáyáme přeplavní
jejž musí usmrtit. Dvacet čtyřimuži při va zůstane na živu. Pes byl vždycky do měrná cena $4 35. Na základě spolehli
— Blesk udeřil v pátek do konírny Kar
trhli k domu Bruderovu a vyhrůžkou, že brácký a dítky z celého sousedství si s vých výpočtů lze říci, že zvýšení spůso. lístky v^dnspolečností.sK. Brodský & la Reeda, proslulého pěstitele ušlechtilých
jinak stavení zapálí, zjednali si přístup nim hrávaly a mohly s nim dělati co jen bené zákonem McKinleyovým, stálo spo- Co^ŠaťAveJC. New York. ‘,,’\í(48’,2k1n) koní u Gallatinu v státu Tennessee a dva'
■sníh v Ohiu. Columbus, 'O., 15. cet pět koní bylo usmrceno. Konírna
třebovatele bílého plechu dosud více než
do vnitř a postupovali proti Errinborgovi. chtěly.
"čaroděj" prohlásil, že ho mohou pověsídubna: Zde napadlo dnes na dva palce zřízená nákladem $60,000 byla zničena a
Jest to pravý muž? Minule jsme deset millionů dollarů.
Nový průplav. V St. Paulu utvoři sněhu. Stromy, jichž větve nyní sníh k celá škoda páčí se na $150,006.
ti, nebude li dívka do půlnoci zdráva. podali zprávu o hrozném zločinu spácha
Muži odtáhli, Errinborg však brzo na to ném na paní Frostové a jejím dítku v la se společnost kapitalistů, kteří zamýšlí zemi ohýbá, měly již listí vyvinuté a ne
— Somerset, Pa., 14. dubna: Silné lijá
se vkradl do Bruderovy konírny, vyvedl kansaském městečku Salina. Na pode zříditi splavný průplav mezi městy St. bylo vzácností viděti strom v květu se ky utlumily lesné požáry, jež po delší do
si koně a pak ve tmě uháněl cvalem od zření, že se ho dopuBtil, byl zatknut čeř Paul a Duluth. Společnost jest inkorpo- nalézající. Vzdor tomu očekává se že bu v zdejším okolí řádily. V tomto osud. Útěk jeho spozorován a čaroděj byl
tak
pozdní sníh nebude mítí na ovoce kresu spůsobena škoda $100,000 převyšu
rována
pod
jmenem
"Minnesota
Canal
noch jmenem Hudson a dodán do okres
po celou noc pronásledován, ale bez vý ního vězení. Sotva, že se to rozhlásilo, Company” a základní její kapitál ustano škodlivých účinků.
jící. V okresu Blair požehnuta rozloha
Kostry v Kewaunee. Družina 35 čtverečních mil.
sledku. Nalézá se již zase doma v bez shromáždil se dav lidu před vězením a ven na dvacet millionů dollarů. Účelem
pečí. Stav malé Fridy značně se zhoršil. černoch vyvlečen ven s úmyslem vykoná- průplavu jest usnadnili dopravu obilin na dělníků kopajících základy pro novou
— V tenementnímdomě č. 892 v Broad
východ
a
zlaciněti
dopravu
uhlí
na
západ,
stavbu
v
Kewaunee,
Wis.,
přišla
před
ně

way ve Williamsburgu, N. Y. vzniknul ve
O obrovském bohatství, jež oče ti na něm strašnou pomstu. Několika
kává proslulého recitatora Shakespearo rozvážnějším občanům podařilo se však neboť lodě obilní mají v Buffalo v státu kolika dny na čtyry lidské kostry. Má se čtvrtek odpoledne oheň, jenž měl smutné
vých dramat, Hermanna Linde, sděluje přemluviti ostatní, aby HudBona nelynčo- New York přijmouti uhlí jako zpáteční za to, že jsou to buď pozůstatky Indiánů následky. Chudá jedna žena s dvěma
baltimorský jeden časopis následující: vali, dokud se neukáže, že jest opravdu náklad a dopraviti ho vodní cestou bez před mnoha lety usmrcených aneb stopy svýma dítkama nalezla smrt v plamenech.
“Hermann Linde stane se v brzku jed zločincem a tak byl černoch zase vrácen překládání až do St. Paulu. Počítá se, vražed spáchaných za dob prvního osazo
— O jednom z minulých dnů přistálo v
Kewaunee.
ním z hlavních a nejbohatších průmysl do vězení. Paní Frostová, kteréž byl že by takto dopravní poplatek za uhlí vání
Češi jmenováni. Emila Procházku New Yorku sedm parníků, jež přivezly
níků mexických. V provinci Durango Hudson předveden, zcela rozhodně tvrdí, sklesnul z $1.80 na 80 centů za tunu.
celkem více než 5000 přistěhovalců. Me
Pěkné hospodářství. Pokladník z Wisconsinu jmenoval president Cleve zi nimi nalézalo se 350 irských služek, jež
nalézá se železná hora, největší toho dru že jest to muž, jenž se ohavného zločinu
Bartholomew v Indianě, James S. land příručím ranlékařem v námořnické v krátkém čase byly rozebrány, pokud
hu, již známý přírodozpytec Humboldt z dopustil a dva jiní občané vypověděli, že okresu
'
službě Spojených Států. —
počátku považoval za obrovský meteor. jej v osudnou noc viděli na blízku dom Brown shledal nedávno při prohlídce po nemocniční
Poštmistrem ve Whitlesey ve Wisconsin- chtěly zůstati v New Yorku.
a hypotéčních knih okresu, že ském okresu Taylor jmenován náš krajan
JeBt 600 stop vysoká a při patě má v prů
ku paní Frostové; naproti' tomu vypoví- zemkových
'
- Na výstavišti v chicagském Jackson
měru J až dvě míle. Jest to Bamá ruda dají čtyry jiné, hodnověrné osoby, že pozemkový majetek v ceně nejméně $600,- JiříBulfn.
Parku za vládá mravenčí činnost. Nemé
Chicago. PanL. J. Palda přesídlil ně než patnáct tisíc dělníků nejrozmani
1 není zanešen a dosud uniknul okresní
železná, kteráž obsahuje více než 70 pro Hudson ztrávil celou noc v jednom domě 000
a městskému odanění. Pokladník po se ze Cedar Rapids do Chicaga, přijav re tějších odborů jest tam zaměstnáno a v
cent čiBtého železa. Odborníci vypočítá vzdáleném na šest mil od místa zločinu. mu
1
dakci “Chicagských Listů,” kterou p.
se o to, aby majetek byl zapsán do Pavel
vají, že kdyby veškerý průmysl anglický Pouze tato neshoda v svědectví lidí zcela staral
1
Albieri asi před čtrnácti dny složil. několika dnech bude počet ten ještě znač
seznamů a získal tak okresu o
po tři sta let každoročně byl spotřebo věrohodných, zachránila Hudsona před berních
1
ně rozmnožen.
val tolik železa jako nyní a veškeru svou lynčováním.
1$15,000 a městu Columbus o $4,000 více Výhodné trhy, dobrá y&da, čistá
— Pomník zřízený na chicagském hřbi
spotřebu byl čerpal z této hory, Cerro de
V Severní Dakotě obávají se vel- na
1 daních. Někteří vlastnici pozemkové
tově “Waldheim" popraveným anarchis
voda, a znamenité podnebí
' majetku byli zatknuti a budou se mu jsou přednosti, jichž dlužno mít na zřete tům, bude odhalen v den 25. června. An
Mercado nazvané, tato teprvé z jedné tře kých povodní. Voda v Red Riveru stou- ho
zodpovídati
ze
zatajení
majetku
ber
tiny by byla využitkována. . Ku hoře ná pá v každou hodinu alespoň o 3 palce. set
1
li při vyhledávání domova, obchodní lo glickou řeč bude míti při té příležitosti
leží renče rozlohy 43,060 akrů a zde bylo Ve Fargo muselo se mnoho lidí vystěho- ni
1 podléhajícího. Brown doufá, že vy kality, farmy, atd. West Virginia, Mary kníže Krapotkin, německou dr. Schmidt
ještě více takového majetku.
již nalezeno zlato; dále se tu nalézají ta- váti
■
ze svých domů. Grandinův elevator pátrá
1
land a Shenandoah Valley, Virginia, ský z Chicaga.
vírny, válcovny a strojírna. Hora, kte jeBt ze všech stran obklíčen vodou a ledo
Rychlá Jízda na dráze. Těchto tají vše to s mnohými přednpstmi. Žádný
— Dle zprávy hospodářského odboru
ráž se vším ostatním má cenu deset millio- •vé kry hromadí se podle jeho stěn. Bed- dnů
'
vypraven na dráze pennsylvanské z kraj Spojených Států neskýtá lepších pří naší vlády nalézalo se v den 1. dubna na
ve Spojených Státech: 16,210.000
nů dollarů, byla pěti milliony kapitalizo- nářský
;
závod vedle mlýna bude nepochyb- Pittsburgu
l
do Chicaga "bleskový" vlak, ležitostí a lidé hledající nový domov měli farmách
^Sl
’A2^78’00? kua& hovězího dobytka,
vána a hlavní podíl v celém podniku má ;ně odplaven. Deště několika minulých aby
*
byla dokázána možnost vykonání by se do těch států podívati, nežli se jin 47.274,000 ovcí a 46,095,000 kusů vepřo
Hermann Linde. Společnost začne nyní dnů
,
spůsobily tání sněhu, jehož ležely vel - jízdy
j
z New Yorku do Chicaga za devate de usadí. Zlepšené rolnické pozemky ho vého dobytka.
opravdově těžiti z bohatého ložiska. Linde 1ké spousty v lesích, avšak hlavní příval náct
>
hodin. Pokus zdařil se úplně uspo dící se k dobytkářatví, mlékaření, senaře— Kupujte přeplavní lístky na nádraží
obdržel již několik nábídek, mezi jinými vod
dostaví se teprvé za několik dnů. kojivým
1
spůsobem. Vlak pozůstávající z ní,
: obilčení a sadaření lze koupiti levně a Chicago, Milwaukee & St. Paul a vyhnete
jednu od jistého anglického syndikátu, Reka
1
Cheyenne jest k přetečení naplněna parostroje
1
a pěti osobních vozů opustil na dobré podmínky. Květoucí městečka se přeměňování lístků v Chicago.
jenž by rád na sebe strhnul nejprvé těž- ai vylévá své vody do Lang Laku na zá- Pittsburg
1
dvacet minut popáté hodině ;zvou obchodníky, továrníky i řemeslníky. ENGLISH SPAVIN LINIMENT
bu a pak veškeru výrobu železa v Mexi- pad
]
od Fargo ležícího. U Mapletonu vy- ranní.
>
Odtud až do Fort Wayne dodržel Hojnost uhlí, dříví, rudy, síly vodní, atd. odstraní a vyléčí tvrdé i měké naběhliny
ku. Podle zprávy odborníků vyrovná se lila
1 se řeka Maple na břehy. Zpráva z vlak
i
přesně čas dle jízdního řádu a přibyl Staveniště
;
a boule i skvrny u koní, nakolenice krev
zdarma továrníkům.
ní, všeliké skvrny kožní, naběhliny, podtoto železo nejlepšímu švédskému a bis- Wahpetonu
’
oznamuje, že Otter Tail Creek tam
t
ve 2.45 odpoledne. Do Valparaiso
Kdokoli by si přál bližší informace, do bradky, vyvrtnuti, nalomeniny, vlaskou
kajskému “and there are millions in it." jest
j
silně rozvodněný a že i tam Red River přibyl
I
před ustanoveným časem, urazil istane na anglický dotaz promptní odpo kosť, dušnatost, otekliny šije, kašel, atd.
Dráha "Mexican International” prodlou- rychle
i
stoupá. Dle tvrzení znalců nebu- tvzdálenost 64 mil odsud do Plymouth za věď
,
od M. V. Richards, Land and Immi Ušetříte $50 využitím jedné láhve. Zaru
co nejúěinnější prostředek ze všech
žila již svou trať od Mazatlanu až k samé dou
<
moci farmeři v údolí Red Riveru ob- 65
( minut a 136 mil z Fort Wayne do již- gration
t
Agent, B. & O. R. R., Baltimore, čen
známýoh. Prodává Wm. Schulze, Drug
hoře. Na zkoušku posláno nedávno vět- dělati
<
více než čtyry pětiny svých pozem- ního
i
Chicaga za 148 minut.
Md.
gist, Racine, Wis.
(47,lr,n)

_ Mimořádné zasedání senátu, jež trvalo celkem šest týdnů, bylo minulou so
botu skončeno. Všechny nominace, ježI
president do té doby senátu zaslal, bylyT
^váleny — všechny až na nominacii
gowsona Lannana, jenž jmenován spol.
kovým maršálem pro Delaware- Dle pra-.
videi jednacích muBÍ býtí každá nomina
ce odložena ku příštímu dnu, pakliže jejipý senator proti ní má nějakou námítja. V případě Lannanově činil námitkui
lenator Higgins z Delaware a poněvadži
senát hned na to se odročil, zůstala nomipsce neschválena. Senát také nedal naL
reřejnost smlouvu uzavřenou s Ruskem,
; francií. Republikánští členové senátu
jelehali na vyšetřováni minulosti demo
kratičkého senátora Roache ze Severní
pakotě, o němž se tvrdí, že před lety jakoi
nnkovní úřadník zpronevěřil značné pejlre, ale na záležitost tu více nedošlo,
praví se, že nyní, kdy senát Be odročil,
frady budou rychleji obsazovány než
fosud. Dokud senátoři zasedali ve
Washingtonu, byl president jimi stále
ibléhán v zájmu toho neb onoho čekan-a tak že mu na vlastní práci zbývalo
jílo práce; nyní, když senátoři odjeli
jo svých domovů bude mfti president
olnější ruku.
-Z Honolulu na hawajských ostroach se sděluje, že zvláštní náš komisar
llount zrušil protektorát Spojených StáInad souostrovím. Není pochybnosti o
rm, že jednal na rozkaz naší vlády, kte|i chce mití ve. vyjednávání ohledně přicjení Hawajských OBtrovů ku Spojeným
tátům, volnou ruku.

V minulém týdnu byly četné kraje naIzemě navštíveny vichřicemi a cyklony,
i nejen že nadělaly nesmírné škody na
jjetku, ale i velký počet lidských životů
hubily. Můžeme zde ovšem jen stručně
imíniti o následcích živelního toho iá-

Domácí zprávy.•

RACINE, WlS„ dne 19. dubna 1893

SLAVIE

a

Nejsem mastičkář
ze řemesla.
Jelikož s mnoha stran na mne naléháno
abych uvedl v známost tak zvanou Dra.
Janouška

Černou masť,
činím tak s podotknutím, že se osvědčila
v domácnostech přímo nenahraditelnou.
A stojím za to, když spTávně dle návodu
používána, že každý zde uvedený neduh
vyhojí:
Rheumatism jakkoli zastaralý, zlatou
žílu, polámaninu neb bolení zád, opaře
ninu, křtíce, posekaninu, veškeré otevře
né rány, polámané oudy. Zastavuje a od
straňuje zánět (brant) a vůbec všecky ote
vřené i uzavřené rány a neduhy vyhojí.
K dostání výhradně Jen u mě.
Popište neduh a zašlu kamkoli ve Spo
jených Státech jedině zahotové, na Postal
Note nebo Money Order, anebo na C.O.D.
krabičkujmasti za $1.00. Adresa:

• los. Křeček,
(35,lr,n)

GALVESTON, TEXAS.

HÉHsIli
V. F. ČERVENÝ a STNOVÉ v Hradci
Králové, světoznámí hotovitelé hudebních
nástrojů, kteří si odnesli nejlepších vy
znamenání na světových výstavách, odporučují všem krajanům co nejlepší nástro
je, dechové s válci a pistonovými stroji.
Mimo plechových upozorňuji na své

Haráety, flétay, nikoli alt ,

jež došly uznání pro svůj krásný tón, či
sté ladění a zručný hmat.

Dále mám tahací harmoniky
Václava Klímy z Vídně.
Ručím za ka^ždý nástroj. NáBtroje mám

Jednatel pro Sp. Státy a Canada:

Kouis V' itsiK,
Wernet Block.
CANTON,
26,6m,)
Pittori o cennik.
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everův balsám pro plícní neduhy vyléčí
rychle všechny nemoci plícní, kašel, katar,
zánět sliznice, záduchu, nastuzení, chřipku,
a j. — Cena lahve 50c.
everova žaludeční hořká vrací ztracenou

everů V životní balsám působí výtečně při
nadýmání, ošklivosti od žaludku, mdlobách a
závratích. Odporučuje se zvláště ženám.
Cena lahve 75c.

Ze Shusyïllla, Iowa.
Jen s pravdou ven! Doufám,
milá “Slavie”, že uveřejníš můj po
někud obšírný dopis. Nejsem žád
ným kritikem, přece však se nemo
hu zdržeti abych drobet nepromlu
vil o té nynější česko-americké no
vinářské zdvořilosti a umravnělo
sti. Myslím, že nejsem v tom ohledu sám, nýbrž že každý slušný
čtenář a čtenářka jsou rozmrzeni a
uraženi ohavnými štváčskými člán
ky a nadávkami, jimiž se nyní mno
hé naše “časopisy” jen hemží. “Ca
sopisy” tohoto druhu nemohou si
navzájem na jméno trefit, naplfiDjí
sloupce své nadávkami, urážkami
a hrabstvím a pak se dovolávají
podpory obecenstva jako šiřitelé
slušnosti, uvědomělosti a vzděla
nosti mezi Čechy americkými.
Odbírám sám několik časopisů a
rád je podporuji a rád bych jich odbíral ještě více, ačkoliv musím pe
níze své pracně vydělávati. Rád
vždy zaplatím dříve za noviny než
je čtu, neboť vím, že jest to pracně
a namahavě zasloužená mzda, jsouli noviny svědomitě a řádně redi
govány, aby nám byly ku prospě
chu a cti. “Dennice Novověku”
měla v č. 9. letošního roku článek
“Slovíčko o časopisech” dosti zře
telný, myslím ale, že málo pánů re
daktorů se podle něho řídí. Pakliže
některým pánům redaktorům jde
pouze o byznis a o uhájení osobní
ho nepřátelství spůsobem nejeprostším a znemravfiujícím, tu opravdn
Bouhlasím se slovy p. Boreckého uveřejněnými ve “Slavii” že jest ta
ké jednou na čase, aby se odběrate
lé časopieů ozvali a nepodporo
vali každý novinářský šachr. Jest
to hanba pro novináře, jest to han
ba pro veškerý česko americký lid,
že mnozí z těch, kdož za vůdce na
še jsou považováni aneb za ně nám
se vnucují, navzájem by se na lžíci
vody utopili a to z pouhého kramářského prospěchářství. Není-liž pak
ta rvanice novinářská hnusná až do
největší krajnosti? Ovšem, že bý
vá také někdy veselé podívání na
to, když se sousedka se sousedkou
po dvoře za vlasy tahá a dvě neb
tři se spolíčkují, ale to jsou sprostí,
nevzdělaní lidé a člověk od nich ne
může mnoho lepšího očekávati.
Zavládají-li podobné výstupy mezi
novináři, kteří se vydávají za vzdě
lance a jiných vzdělávati chtí, jest
to prostě hanebné. Tu pak se ne
divím panu Dvořákovi,jenž ve Bvém
dopisu ve Slavii vybízí takové re
daktory, aby raději šli do cihelny
na práci aneb dobýváti pařezy —
tu by lidu našemu a obecnosti vů
bec více prospěli než v dosavadním
svém povolání, jež zneuctívají.
JNemonou-11 se vyziviti Biusnym
novinařením, měli by tak činiti ji
ným spůsobem a netropiti ostudu
dušně rivédoťa sobě i támí^cti
«r^d^jaklluboko^JvtaWstvi
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pokleslo. Jeden list vyžívá ku bvovy^av^te^ůáskýcMis^ů^poukaOTje
na vady v našich novinách a při
mlouvá se za to, aby se novinářství
povzneslo a vybředlo z kalu v kte
rém nyní tone. A druhý list hned
na to odpovídá, že podobných pokusův již bylo učiněno více a my
slím, že nedodal, alě dodati mo
hl: “a přece Be novináři nepolepši
li.” Každý slušný člověk očekává
slušnos^^v^d^v^něm^čFtele^ale

mra^fiovately^^kazimůyŤzasluhu
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Často vystoupí některý pan re
daktor s něčím, pak tomu ale sán
nedostojí. Ku příkladu: Zaniklá
již “Nová Doba” předložila před

(1e kal0Ibolbo?06d.Pr0tl l>ole“1 ZUl>ft zbavi

g°iÄi,SnS^e”‘3est uejkpäl

r° ■*””tek
®-Kdo proti některé ne
moci přeje si léků zvlášť
připravený cli, neolit do
píše si o seznam otázek.

Nové Době schází? “Jaká by byla

se chlubili, že ho pro nával odpověd
ných dopisů ani viděli není. A če
ho se dočetl pan Ringsmuth v těch
stech dopisech v odpověď mu zašla
ných? Aby “Nová Doba” bušila
do té národní netečnosti, tak aby se
s»»
vzdělávací: aby věnovala sloupec
českému pravopisu, což by prospělo
mladým i starším čtenářům atd.
Však hle, do jakých proudů se “No
vá Doba” v krátkém čase dostala.
Nebudu se o tom šířili. Žádati v
českých novinách sloupec pro pravopis.to jest nemsyslné nad rozum,
úplné zbytečné a přece jsem nedáv
no četl ve dvou listech, jak si páni
redaktoři vytýkali na vzájem,že ne
umějí pravopisně pBáti.
Zde ještě drobet klasobraní, z
některých “vzdělávacích” časopieů
česko-amerických.^ Jeden list píše

ra”abže ]edo°n redaktoV^má^hla-

vě žaludek.” A on tam zase dle
odpovědi druhého neměl nikdy nic
jiného než “trochu švajneraj.” A
dále píše: “Každý lotr, který se na
dva dny před popravou chytilbible,
domnívá se,že jest lepším člověkem
než nevěrec.” Snad to nepovídá z

jala se dívky, přesídlila se později
s ní do Filadelfie a dala jí dobré
vychování a vzdělání. O dvacet
roků později přišel hoch zatím zmužněíý do Filadelfie, seznámil se tam
se slečnou Evansovou a pojmul ji
za ženu. V minulém letě přestě
hovali se manželé do Homesteadu,
kdež Asa Barr nalezl práci jako na
těrač. Zatím jeho žena, jako za
vlastní přijatá dcera paní Evansové
zdědila slušné jmění a detektivové,
kteří se zabývali zjištěním jejích
příbuzenských poměrů při tom vy
pátrali, že manželé Barrovi jsou
zase “má v hlavě hovězí žaludek”, bratr a sestra. Seznání to bylo
onen “má v hlavě o kolečko více”, děsnou ránou pro oba. Na štěstí
ten opět jen “plácá”. Z různých nevznikly z jejich manželství žádné
časopisů jsem se také dočetl,že me dítky. Učiněny hned kroky ku
zi našimi česko-smerickými noviná rozvedení jejich manželství.
ři jsou pánové tohoto jména: Mor
— V kentuckém městě Bowling
mon, Vůl, Osel, Bídník, Trpaslík,
Green spáchána těchto dnů hrozná
Humpolák, Lotr, Rejpálek, Kousa
vražda, provázená pokusem o dvoj
vý atd.
násobnou sebevraždu. Černoch Ji
O smutném tomto úkzn někte
rých našich časopisech, mohl bych ří Bradley přišel u večer domu a
psáti do nekonečna. Však dosti strašně se rozlítil nad nějakým ma
toho. Dovolím si jen jednu otázku: lým proviněním svého sedmiletého
Kdyby člověk všechny ty články, hocha. Uchoviv se kusu těžkého
jež jeden takový novinář do roka na dřeva umlátil dítě k smrti. Podě
píše,a je sebral pak panu redaktoru šen činem svým zašel do středu mě
předložil a jej donutil,aby je všech sta a koupi v jedu proti kry sám, vrá
ny jeden po druhém přečetl, co by til se domu. On i žena jeho požili
pak silnou dávku jedu. Bradleynašem česko-americkém obecen mu se zdálo, že jed neúčinkuje do
stvu, jež za takovou neřest nejen sti rychle i vzal břitvu a ulehnuv na
platí, ale ji i čte a co by si musel postel, podřezal si chřtán. Souse
dé v druhý den do chýše Bradleypomysliti o své vzácné osobě?
Končím malým napomenutím: ových přišedší, nalezli hocha mrt
Milí páni redaktoři, buďte svorni vého na podlaze a otce v posledním
a dopřejte si navzájem drobet toho tažení. Matka svíjela se hroznými
svého nadření; budeteli se jeden k bolestmi i povolán k ní lékař; ačko
druhému přátelsky, slušně a spra liv není vyloučena možnost jejího
vedlivě chovali, získáte si úctu a vyváznutí, jest přece jen naděje na
lásku čtenářů a může vás býti více to velmi chabá. Manželé Bradleydob^obs^áti^6?^^!^^^^^ ovi byli přičinlivými, spořádanými
lidmi a celé neštěstí bylo spůsobeno
náhlým záchvatem nepřemožitelné
práhem a neodváží se o vás zle my prchlivosti otcovy.
— Dubnová zpráva statistika
sleli; nadtož mluviti. S bratrským
pozdravem
Fr. Bervid. vládního hospodářského odboru udává že průměrný stav ozimní pše
nice v den 1. dubna lze označiti
číslicí 77 a čtyry desetiny, kdežto
touž dobou v loni obnášel 81 a dvě
(Dodatkem ku zprávám na první straně.) desetiny. Stav žita jest 85 a sedm
desetin. Průměrný stav v hlavních
— Před nedavnem přinesli jsme pšenici pěstujících státech jest ná
zprávu, že v Baltimore vystupuje sledující: Ohio 87, Michigan 74,
epidemicky choroba ztrnutí vazu; Indiana 82 a šest desetin, Illinois
nyní se oznamuje to samé ze St. 72, Missouri 67 a Kansas 62. TiLouisu. Nedávno padly chorobě chomořské státy zasílají přízni
té za oběť životy tři studentů lé vý výkaz vyjma Californii, kdež
kařství a nyní podlehly tři kvetoucí deště spůsobily značnou škodu.
dítky německého dělníka Viléma Výsev byl zpozděn v údolích řek
Rathmanna. Nejprvé roznemohla Ohio a Mississippi následkem vel
se pětiletá Emma a sice velmi ná kých povodní, jež uvedly půdu v
hle. Příznaky choroby byly: zvrá nepříznivý stav, čímž zdržáno klí
cení, prudké bolesti v hlavě a zá čení a v mnohých případech dokon
dech, škubající i ztrnulé křeče svalů ce zmařeno, jako ku příkladu v Kanšíjových a čelistí a za dvacet a pět sasu, kde velké rozlohy půdy jsou
hodin zemřelo dítko, jež do té do úplným nezdarem stiženy. Poško
by se těšilo nejlepšímu zdraví. V zení he8enskou muškou oznamuje
den, kdy Emma zemřela, roznemo se z některých částí států Ohio, Mi
hla se stejným spůsobem tříletá chigan, Indiana a Illinois.
Lillie a po šestnáctihodinném utr
— Do Alpine v texaském okre
pení zemřela. A zase v den, kdy
Lillie zemřela, zachváceno toutéž su Brewster, přibyl těchto dnů zá
nemocí nejmladší dítko a v druhý možný dobytkář, Alonzo Sanchez
z
Mexika,
jenž po deset dnů na své
den zatlačili mu žalem zdrcení ro
dičové oči. Lékaři všemožně se cestě neměl žádného nápoje a ani
přičinili o zachování dítek, aneb a- kapky vody a žízefi svou jen bídně
lespofi zmírnění jejich útrap, avšak tlumil šťávou rostlin kaktusových.
všechno úsilí v tom ohledu minulo Krajina, kterouž cestoval, jest tak
se výsledkem. Učinili pak zdravot chudá na vodu, že ji nelze nalezti
nímu úřadu oznámení o případu na vzdálenost padesáti až sedmdesá
tom i vyslán do domu smutku zří ti a pěti mil. V sobotu Sanchez
zenec, jenž předsevzal důkladnou zbloudil v horách v jižní části okre
desinfekci. Z pěti ostatních dítek su a po deset dnů neživil se ničím
rodiny Rathmannovy, žádné se ne jiným, než kaktusem. Dovrávoral
suď odvráceno. Domácí lékaři dr. a dovlékl se konečně do nádražní
budovy v Haymond při jižní pacific
Kuhn,prohlašuje, že měl za svéprak- ké dráze nedaleko od Alpine a zde
se v ošetřování mnoho lidí stižených zahnal hlad i žízefl, pozbyl však ná
touto nemocí, že však nikdy nevi sledkem toho své duševní rovnová
děl aby tak nebezpečným spůsobem hy i musel býti dodán do vězení,
aby sobě neb jiným neublížil. Žá
vystupovala a tak rychle smrtí kon
čila. Jak dítky k nemoci přišly, dá nyní neustále pitnou vodu. Lé
jest a nepochybně zůstane hádan kaři věnují mu všemožnou péči a
kou. Manželé Rathmannovi zcela mají naději, že nešťastník v brzku
přirozeně jsou shrocení neštěstím, se zotaví a zdravých smyslů zase na
bude.
jež rodinu jejich postihlo.
— Tomáš Morgan a jeho tři se
— Skutečnost, že sloni mají do
brou paměť znovu potvrzena přího stry, Johanka, Rebeka a Karolína
dou sběhnuvší se v Pittsburgu. V byli dodáni do káznice západní
zoologickém oddělení tamního Pennsylvanie v Pittsburgu. Jsou
Shanley Parku podráždil před pěti odsouzeni na dlouhá léta pro zavraž
měsíci malý hoch slona nazvaného dění otce, kterýžto zločin spáchán
“Gusky” tím, že na hůl, do níž vra v minulém srpnu ve Waynesburgu.
zil ostrý hřebík, nastrčil kus koláče Jan Morgan byl bohatým farmea tento slonu do rypáku strčil, při rem, jehož jmění se páčilo na $40,tom však holí zúmyslně tak otočil, 000. Čtyry jmenované děti od 17
že zvíře zranil. Malý ničema po do 28 let žily s nim. Morgan při
tom utekl. Těchto dnů opětně na vedl si cizou ženu do domu jako ho
vštívil zahradu. Sotva že jej slon spodyni, což se dětem protivilo i
spatřil, pozvednul rypák, zatrou došlo k častým prudkým výstupům,
bil zlostně a zamířil rovnou ce jež posléze skončily hrozným zloči
stou na hocha. Strážník Neelan nem otcovraždy. Otec byl dětmi
poznav nebezpečí, ozbrojil se podáv- vytlučen z domu a zahnán do staré
kami a poručil slonu, aby se vrátil, - boudy na farmě, kdež jej Tomáš s
ale zvíře jindy vždy poslušné a do vědomím sester zastřelil. Při tom
bromyslné, nedbalo jeho rozkazů, postřelil nahodile svou sestru Karo
nýbrž hotovilo se k tomu, aby ry linu, kteráž teprvé nyní se pozdra
pákem hocha zachytilo, k sobě při vila ze svého poranění. Zločinným
táhnulo a nepochybně jej k smrti dětem vyměřen následující trest:
ušlapalo. Strážník vrazil slonu po- Tomáš, 12 roků; Rebeka 10; Karo
dávky do zadku a donutil tak zvíře lína 10 a Johanka 3 roky.
k ústupu, měl však ještě potom tu
— V obci Falsington v Trentohou práci, aby je ovládnul. Hoch nu v státu New Jersey žije mladá
před strašnou smrtí zachráněný ža dívka, Markéta Brownova, kteráž
lostivě plakal a sám se přiznal Neo- musí býti skutečnou sirénou, neboť
lanovi, že před pěti měsíci zvíře vý popletla již osmi manželům hlavy a
še vylíčeným spůsobem podráždil. uvedla tolikéž žen na pokraj šílen
Strážník udělil mu radu, aby se ni ství, mezi nimi také jistou paní
kdy neodvážil slonu tomu na blíz Morganovou. Tato chtěla své druž
ko, poněvadž by jej zvíře ještě po ky v utrpení pohnonti k tomu, aby
dvaceti letech poznalo a na něm se společně na svůdnici vymstily
svou pomstu vykonalo, kdyby se tím, že by ji dehtem natřely a v pe
mu k tomu příležitost naskytla.
ří obalily, ale zrazené ženy neměly
— Před dvaceti lety přistály v k tomu odvahy. Morganová si teNew Yorku dvě malé dítky, bratr . dy předsevzala, že svůdnici sama
a sestra. Rodičové jejich, Němci, ztrestá. Onehdy oblékla muŽBké
hanebně je opustili, avšak dobrosr šaty a sledovala svého manžela,
deční lidé se jich ujali. Jistý Asa jenž již po dva týdny v každý ve
Barr přijal hocha za vlastního a dal čer s Brownovou se scházel. Přimu své jméno a paní Evansová u- I stihla páreček na verandě za do

vlastní zkušenosti! Jindyzase: “Ve
Wahoo hafá pejsánek, který slyší
na jméno “Přítel Lidu.” A dále:
“Co se týká toho betlémského
mrazu, můžeme říci s dobrým vědo
mím, jenom tolik,že když to vydr
žel vůl a osel, “Slovana” to bohdá
také neporazí.” Jeden redaktor
křičí: “Já nestudoval v Podskalí!”
a odpověď zní: “Já nerozvážel grocerii!” Jiný zase praví: “Já nejez
dil na oslu” a doBtává za odpověď:
“A jázasejsem senikdy nažádném
oslu nesvezl jako na tobě.” Jeden

DomácLzprávy.

mem, v němž svůdnice sloužila a
— Domek Kašpara Dunkela u
dlouho se nerozmýšlejíc, důklad wisconsinského města Appletonu
ně dívku býkovcem zmlátila. Man vyhořel onehdy v noci do základů
žel vida co se děje, vzal nohy na a nešťastný muž, jenž tu sám pře
býval, zahynul. Dunkel měl asi
ramena.
— William E. Ferguson, stati $400 na hotovosti a má se za to, že
stik new-yorské obilní bursy sesta někdo jenž o tom věděl, jej zavraž
vil zprávu o loňském vývozu obilin dil a pak ohefi založil, aby zakryl
z přístavu jmenovaného do ciziny. gtopy zločinu.
— Bývalý president republiky
Celkem obnášel vývoz 73,396,828
bušlů a z toho připadá 48,057,323 mexické Manuel Gonzales'zemfel v
bušlů na pšenici, 15,719,119 na ku předminulý pondělek v hlavním mě
kuřici, 3,381,475 na oves, 3,063,719 stě. Členové rodiny, president Di
na žito, 823,678 na hrách, 855,913 az a jiní přátelé byli shromážděni
na lněné semeno, 674,811 na ječ okolo smrtelného lůžka. Poslední
men a 634,468 na pohanku. Do slova vlastence mexického byla:
pravu obstarávaly z dvou třetin lo “Buďtež poslušni a mějte v úctě
dě anglické a z jedné třetiny lodě Diaza.”
Německa, Belgie, Holandska,Fran
— Eduard Pardridge, jeden z
cie, Itálie, Dánska, Španělska, Nor- nejúspěšnějších spekulantů na ovéžska, Portugalska, Spojených bilní burse chicagské byl těchto dnů
Států, Švédská a Rakouska a sice
pořádně přiskřípnut. Ztratil na své
v tom pořadu jak zde jsou vypo- smlouvy na květnovou dodávku
čtěny.
pšenice $750,000 a tvrdí se, že ztra
— V okresu McLean a v sou tí nejméně ještě million, pakliže na
sedních okresích illinoiských jsou burse nenastane změna jeho speku
plné tři čtvrtiny ozimní pšenice ú- lacím příznivější.
plně zničeny, tak že ji farmeři musí
— Proslulý závodnický kůa Lezaorati a osázeti půdu kukuřicí a jiný basco podlehnul v Beatrice v Nemi polními plodinami. lze středního brasce hrdelní nějaké nemoci. Před
a východního Texasu dochází smut měsícem bylo jeho vlastníku nabíd
né zprávy o stavu osevu. Ode dvou nuto za zvíře $100,000, on však na
měsíců tam nesprchlo a list pěkně bídku zamítnul.
vzešlé kukuřice počíná žloutnouti.
— Městečko St. Mary’s v Ohio
Bavlna nevzešla a farmeři dali se
vysokými cenami bavlnového se bylo skoro celé ohněm vyhlazeno.
Škoda převyšuje čtvrt millionu dol
mene svésti ku prodání všech svých
zásob, tak že nyní k výsevu mají larů. Pojištění jest poměrně ne
jen málo semene a budou nuceni patrné.
Mnozí trpí z rána bolením hla
ošiti značně menší plochu než za
mýšleli. Také pastviny potřebují vy a na snídani nemají pomyšlení.
vláhy a vody počíná se na mnohých To pochází od stvrdlých jater a ochábnutí žaludku. Obnovení zdra
místech nedostávati.
— V tak zvaném Walnut Grove vých výkonů těchto orgánů docílí
u Martin’s Ferry, poblíž ohajského se občasným užíváním Ayer’s Pills.
— Petr Staute v Springfieldu v Iowě
města Bellaire nalézá se starobylý
násep, na němž poslední dobou pod obtěžoval po delší dobu paní W. L. Bennikáno s velkon obezřelostí vyko nettovou svými pozornostmi. Ona jej
stále odmítala, ale nebyla s to zbaviti se
pávání. Onehdy narazili dělníci ho. Ve čtvrtek přišel zase za nepřítom
pracemi těmi zaměstnaní na zpuch- nosti manželovy do jejího bytu a počínal
řelé dřevo. Brzo na to nalezli leb si směleji než jindy. Náhodou přišel
ka obra, kteráž jest při nejmenším Bennett právě v čas domu. Stauts hned
jednou tak velká jako lebka pravi jej udeřil kyjem, ale Bennett vytáhnul
delně vyvinutého člověka. Mimo bambitku a na místě jej zastřelil. Všichni
to nalezeny ještě jiné pozůstatky do záležitosti této zapletení náleží k “lep
lidských těl, dále kamenné nástro ším" třídám společenským.
je, jako jsou sekyry a nože a což
— Harry Flamian, dělník zaměstnaný
zvláště jest pozoruhodno: draho na chicagském výstavišti, dokončil ně
kamy, hlavně opály, smaragdy a které ozdoby na dómu budovy rolnické a
křišťály, jež mají vzhled démantů. pak se spustil asi na třicet stop daleko,
— San Francisco zdá se býti nej očekávaje, že se zastaví u řimsy střechy.
žíznivějším městem v Unii, neboť Místo toho sjel na světlík a prolomiv se
tam připadá jeden hostinec na kaž tímto, spadl do přízemku s výše 150 stop.
dých 93 obyvatelů; potom následu Narazil hlavou o podlahu a byl okamžitě
je Albany v státu New York, jež usmrcen.
— Zatím co dítky jejich byly ve škole,
má jednu hospodu na 110 obyvate přišel
v Chicagu strojník J. Oertel, jenž
lů a New Orleans se 121 osobami se od volby ženě své neukázal, domu v
na každou nálevnu. Ohledně “ko- stavu napilém. Manželé dostali se do
řalečního” státu Kentucky nemáme hádky a Oertel zastřelil ženu, načež se ožádnou podobnou statistiku, však debral na policejní Btanici a vydal se úřa
lidé, kteří by mělivěděti o čem mlu dům. Manželé mají tři malé dítky, jež
ví, praví, že tam nepřipadá tolik a jsou nyní úplně opuštěné — matka jest
tolik obyvatelů na každou kořalnu, mrtva a otec ve vězení.
nýbrž tolik a tolik kořalen na kaž
Děti pláčou o
dého obyvatele.
Pitcher’s Castoria.
— James Flood, pokladník ban
— Mikuláš Steiner a jeho žena stáli v
ku Donohue & Kelley v San Franciscu byl v předminulém týdnu do neděli na nádraží v Cumminsville u Cin
nucen k odstoupení, poněvadž shle cinnati na trati,očekávajíce příjezd vlaku,
dány jisté nesrovnalosti v jeho ú- s kterýmž chtěli odjeti. Zatím přihnal se
čtech. Pravilo se, že Flood nahra z opáčné strany jiný vlak a parostroj za
dí cokoliv schází, však od té doby sáhnuv oba manžely, usmrtil je. Mrtvo
ly jejich byly odhozeny na značnou
se ukázalo, že schodek jeho jeBt o- vzdálenost a skýtaly hrozný pohled.
brovský a jeho jmění, jež postoupil
— Právě byl vydán nový adresář města
banku nedosahuje ani desetinu ob St. Louis a jeho sestavovatel vypočítává,
nosu zpronevěřeného, kterýž se pá že město čítá celkem 574,569 obyvatelů.
čí na $194,000. Těchto dnů byl Na podobné výpočty nelze ovšem mno
Flood zatknut.
ho spolehati. Když skončeno úřadní
— Proslulý náčelník indiánské sčítání roku 1890 ukázalo se,že skoro kaž
ho kmene Sioux, “No Water”,jenž dé velké město mělo mnohem méně oby
byl před dvěma lety hlavní osobou vatelů, než mu vydavatel adresáře o rok
při “duchových tancích”, kteréž dříve připisoval.
předcházely řež u jednatelny Pine
— San Antonio, Tex., 6 dubna: Po
Ridge a v jehož táboře všechny ne minulé tři dny zavládala zde neobyčejně
snáze vzaly svůj původ, zemřel parná povětrnost. Teploměry vykazova
těchto dnů v Sioux Falls v Jižní ly 95 až 105 stupňů. V úterý postiženy
Dakotě zánětem plic. Byl zaple tři osoby úpalem slunečním. Jedna z
ten v nedávné usmrcení čtyř pa nich zemřela.
—Jedenáctiletý Antonín Woods, jenž za
stevců a když zatknut pro účast v
tom zločinu, byl již na smrt nemo střelil lovce Josefa Smitha, aby se mohl
zmocnit jeho zlatých hodinek a pěkné
cen.
— Členové zákonodární komise ručnice, uznán ve čtvrtek při druhém
svém přelíčení v Denver v Coloradu vin
minnesotské, kteráž byla ustanove ným a odsouzen na 25 roků do káznice.
na ku vyšetření pychu či krádeží
— V okresním vězení v Pittsburgu po
dříví páchaných na státních le- praven ve čtvrtek Dennis Cloonan pro
BÍch, podala svou zprávu a udává, zavraždění své ženy. Zachoval až do po
že stát zkrácen o více než tři mil- sledku největší klid a zemřel s pevným
liony dollarů. Komise zúmyslně přesvědčením, že půjde rovnou cestou do
neuvedla ve své zprávě jména pro nebe.
vinilců, tak aby se jim soudy mo
Děti pláčou o
hly dostati lépe na kobylku.
— V Bostonu jen s těží zabráně Pitcher's Castoria.
no jedné ženě v jejím úmyslu uvr— Z wisconsinského města Ashland se
hnouti se pod kola parostroje. By oznamuje ze dne 6. dubna: Dnes o 4.
la dopravena na policejní stanici a hodině odpolední počal se zde silně sypazde prohlásila, že neměla ani příči ti sníh a dosud padá. O 6. hodině leží
nu ani úmysl spáchati sebevraždu, ho na dva palce a jest vyhlídka žo ho
že však kdykoliv se nalézá na blíz mnohem více napadne. ■
ku jedoucíno vlaku, vždy jest za
— Ve West Bay City v Michiganu vra
chvácena neoddolatelným popudem zil vlak dráhy Grand Trunk do vozu pou
uvrhnouti se pod kola.
liční elektrické dráhy a odhodil ho na
Ž*rílvě teď jest na čase připomenonti dámám, že nebudou v letě těžce a několik jiných lehčeji zraněno.
obtěžovány pihami, osutinami, vy
rážkami, uhry a podobnými nešva
Ku zahraněni budoucí mizérii.
ry, budou-li teď přesně užívat Ayer’s
Sarsaparilla. Předejiti jest rozum
nější, nežli napotomní léčení.
— Naši američtí boháči jeden po
druhém zakupují velká panství v
Anglii a také tam tráví větší část
svého Času a utrácí své peníze. Po kaplný tento neduh bo počíná ukazovali,
sledně zase koupil William Wal ihned by mělo býti vzato útočiště ku
’s Stomach Bitters, kteráž zadr
dorf Astor z New Yorku, jedno z Hostetter
ží další jeho šíření Be a vypudí rheumati
nejlepších panství anglických, Cli cky jed ze soustavy tělesné. Toto udáni
veden při Temži, zaplativ za maje úplně se srovnává se svědectvím lékařů
kteří používali tuto výbornou krvečiBtitek ten $1,250,000.
telku ve své soukromné praksi. Jest mi
— Do New Bedfordn v Massa mo to po ruce s důstatek professionele!ho i soukromného Bvědectví pro účinnost
chusetts došla zpráva o stroskotání Hořčiny
v malarii,neduzích ledvin,zácpě,
se velrybolovecké lodě “Leon S. nezáživnosti, nervésnosti a ztrátě chuU
Swift” poblíž Cape Verde. Loď ce k jídlu i hubnutí. Po promoknutí, ať ji“
nastuzení neb ne, Hořčina jest
něna na $17,000. Jedenáct z jejího následuje
užitečná, zabraňujíc počátečnímu útoku
mužstva zahynuli.
rheumatismu.

SLJLVIE

AYER'S PILLS
(AYEROVY PILULKY)
Jsou sdělány s ohledem na všeobecnou
užitečnost. SeBtávají z nejčiatějších rost
linných látek. Příjemný obal cukerný,
kterýž se lehce v žaludku rozpouští, za
chovává neporušenou jejich léčivou cenu
s činí je příjemné k užívání jak starým
rak mladým. Proti zácpě, nezáživnoBti,
žlučnatosti, bolení hlavy a všeobecné se
šlosti žaludku, jater a vnitřnosti-, taktéž
proti nastuzení a horečkám

Jsou nejlepší.
Neiako jiných prostředků odváděčích,
Ayer’s Pills účinkem svým sílí odváděči
orgány, obnovujíce jejich pravidelnou a
přirozenou činnost. Lékaři je všeobecně
předpisují. Navzdor veliké kompetici za
chovaly si vždycky populárnost co proitředek rodinný, po němž jest stále větší
poptávka. Jsou zabaleny v paklíčkách i
íe škatulkách a jak na cesty tak pro po
třebu domácí Ayer’s Pills zasluhují přednost před jinými. Zkusili jste je?

Ayer’s Pills
připravované u Dr. J. C. AYER & Co.,
Lowell, Mass.
K dostání ve všech lékárnách.

Každá dávka účinkuje.

Lí Tipte si
’řeplavní lístky
DO- anebo Z ČECH
za nejlevnější ceny od

jj.Hamw,
mbníiio Dřeiilavnílio jeflnatele:
2 HAMBURKU do NEW YORKU.

Pojistky proti ohni
za nejnišH poplatek.
Pfsárna otevřena v neděli, od 8 do 11 ráno.
liresa poštovní :

J. J. HAVELKA,
Room No. 34
144 E. Van Buren St.
CHICAGO, ILL.
flsárna: Lake Shore <t Michigan Southern
R. R. Depot. Room 34

DOCHICAGÖ

Matek) a papírnický závod.
Má veřejná nAjCovna Mziarma.
Mám na skladě: Veliky výběr kněh
polkových pro pp. talemníky a úěetaíky;
veškeré spisy u Slavie vydané, jako
ovníky, tlumač k rychlému se přiuěení
igliěině, Americké Právo, Politické zříai, atd.;
veliký výběr katolických modlitebních
lěh za mírné ceny;
pražské kuchařské knihy vázané.
Velikou pozornost věnuji veškerým
líbám kněh a jsem opatřen veškerými
Hřebnými stroji.

Obstarávám přeplav
oejspolehlivějších společností za velmi
mé ceny.

'ojištnju proti ohni.
Mým heslem jest:

8 poctivosti nejdál dojdeS!
Idy službovolný
ANT. JANEŠ,
l,ně)
513, W. 18th Str., Chicago.

1ÄVDD
IŠKAŘSKÝ. HUDEBNÍ

imena.

Semena.

Rjo.ru 1893 odporuíuje

Á.Dráždanský
12th Str., MIL WAUKEE, WIS.
obchod semenářský, který převzal od
Ant. Nováka a sklad nově zásobil
ými semeny zahradními,květln1, lučními, polními a obili výMho.
teamy zašle každému na požádání
»a. Dopište si o ně pod adresou
L. A. Drážďanský,
541,12th Str., Milwaukee, Wis.
U,H)

stí Vzájemná PoÄpornjiciSjiolelL
šboře. s.dakota:

Ě

výroční 1. června, čtvrtletní
lhou neděli každého čtvrtletí.

Josef Seiner, pokladník Frank
tajemník Ant. Filaus, Tabor,
ime Co., S. Dakota.
11,93,lr)
Jí nákladem Ant. Nováka v Mílwauiostání u Slavie, Racine, Wis. Ce•00 Zašle se pouze na obdržení

sko-americká Kuchařka,

Nad rakvi Adolfa Fisch
hofa.
Kdyby kruhy vládní a s nimi ta
ké veškeré časopisectvo vídenské
za života Adolfa Fischhofa bylo
mělo a projevovalo k jeho vzneše
ným myšlénkám a šlechetným zása
dám tolik obdivu a úcty, kolik jim
vzdávají nad jeho mrtvolou, v Ra
kousku mohlo býti už dávno všech
no v lepším pořádku, tento stát byl
by býval ve své domácnosti už upraven podle práva a spravedlno
sti a všichni jeho národové užívali
by v míru a svornosti hojného ovo
ce své duchovní i hmotné práce.
Vídefi úřadní, vládní i žurnalistická
rozplývá se dnes nadšenými chvalořečmi o nejryzejších státních a po
litických, národních a ústavních úmyslech “mudrce a poustevníka
emmersdoríského”, velebí jeho ide
ální, nezištný zápal pro právo a
pravdu, jeho humanitní snahy po
uspokojení a smíření všech rakou
ských národův, jeho od mladosti
až do věku kmetského v nezměněné
svěžesti kvetoucí lásku k pravé svo
bodě občanské, neochabující vzlet
jeho mohutného ducha a šlechetné
ho srdce pro blaho národův ve stá
tu, zřízeném na základě práva a
svobody:ale... .“to byl jenoosud!
On byl prorokem, a sdílel OBud
všech prorokův: bylť ukřižován!”
Tak volá nad otevřeným hrobem
rakouského Němce, nad něhož celé
Rakousko nikdy nemělo a nemá
šlechetnějšího, sám vládní “Frem
denblatt”, jenž nemůže jinak, než
vzdáti nej vyšší česť všem jeho
vlastnostem, snahám a skutkům.
“Hájil práva, hájil ho zajisté i na.
pravém místě, ale nikoliv v pravý
čas!” V těchto slovích řečeného
listu jest vynesen takzdrcujícísoud
nad vnitřními dějinami soustátí ra
kouského z posledních třiceti let,
že pravdivějšího a osudnějšího ani
není lze pomysliti si. Bezmála
půl svého života zvěčnělý Adolf
Fischhof radil a dokazoval svým
soukmenovcům při vládě i vedle
ní, jak tento stát má býti upraven
a jak onik ostatním národům zdej
ším mají se chovati, aby ten stát
naplfioval svůj účel a zabezpečil si
svou budoucnosť: vše mamo, slova
jeho nevzbuzovala v jejich řadách
ozvěny jiné, leda posměšné odmítá
ní, ba i potupné pokřiky. Teď, nad
jeho rakví, honosí se jeho theorií,
kterou po všechen čas jeho života
svou praxí co nejhruběji zapírali a
kterou i na dále ještě hruběji zapírati se strojí. Velebnost a šlechet
nost Fischhofových názorův a rad
slouží jim dnes toliko k tomu, aby
se jí chlubili před světem jako vý
květem německého ducha, ale skut
ky jejich vlastní vždy byly s jeho
názory a radami v nejpříkřejším
nesmiřitelném odporu. Na omlu
vu pak těchto svých skutkův nema
jí nic jiného, leda nejplanější frási,
že Fischhof nehlásal a nebránil prá
va “v pravý čas”, třeba by to byl
dělal “na pravém místě”, a že byl
prorokem, jenž už proto, že byl pro
rokem, musil býti “ukřižován!” Že
ho ukřižovali sami, o tom opatrně
mlčí, ten žalostný skutek připisují
— OBudu! A takovým spůsobem
domnívají se že naplnili k Adolfu
Fischhofu svou povinnost a že mají
od něho už na věky svátý pokoj.
Svědomí jejich nedělá jim ani nejmenší výčitky, že z veřejného živo
ta, z politické a státnické činnosti
v Rakousku vyštvali muže, jehožto
jméno nejsou ani hodni vysloviti a
jehožto památce Rakousko celé na
věky by žehnalo, kdyby oni blaho
dárné, spasné působení jeho mrz
kým způsobem nebyli zmařili.
Ano, Adolf Fischhof byl mezi ra
kouskými Němci oním mužem, jenž
skutečné povaze této říše, jejím opravdovým potřebám a účelům nej
správněji rozuměl a jehožto činnost,
kdyby byla bývala připuštěna k dí
lu, mohla stanovití novou, lepší a
šťastnější dobu v jejích dějinách.
Adolf Fischhof byl rakouským
Němcem, jenž svobodu a rovnost
všech zdejších národův pokládal a
veřejně prohlašoval za pevný zá
klad jejich smíření a za neomylnou
záruku velmocenské důležitosti a
pravého světového významu rakou
ského soustátí. Adolf Fisehhof byl
rakouským Němcem, jenž účel a
prospěch této říše nespatřoval v po
vyšování národnosti německé nad
ostatní národní kmeny,zde bydlící,
ba jenž právě za tím účelem, aby
také v Rakousku konečně zavládla
nezfalšovaná ústavní svoboda a
pravý život občanský, opětovně tvr
dil a dokázal, že dříve nezbytno jest,
učiniti zadost všem jazykovým prá
vům národů neněmeckých. Tím
to svým opravdu státnickým a zárovefi svrchovaně vlasteneckým du
chem Adolf Fisehhof vždy nedo
stižně vysoko se vznášel nad
veškerou německou stranou v Ra
kousku i nad všemi německými mi
nistry,kteří za jeho života ve Vídni
se vystřídali.
Ke smíření všech národů rakou
ských na neporušené a nezkrácené
půdě právní a ke zřízení pravé úsťavní svobody v této říši neslo se
od třicíti let nejhlubší přesvědčení
a všechno úsilí zvěčnělého “pou
stevníka emmersdoríského.” Pro
blaho a spásu Rakouska Adolf
Fisehhof nikdy ani neměl se státi
“poustevníkem”, a když už toliko
vinou svých soukmenovců se jim
stal, bylo povinností osob postave
ných výše, než kam sahá nenávist
a nesmiřitelnost k neněmeckým ná

rodům této říše,postaratise,abyjím
nebyl zůstal!
Náležíť zajisté k nejsmutnějším
zjevům ve vnitřní politice rakou
ské, k nejosudnějším znamením o
neblahém, naprosto pochybeném a
zvráceném směru, jímž rozvoj vnitř
ních poměrů rakouských od tolika
let se ubírá, že muž ducha tak moc
ně zaníceného pro veřejné právo,
pro spravedlnost ke všem národům
bez rozdílů jazyka a pro skutečnou
svobodu ústavní, mohl se státi a
musil—poustevníkem! Tento titul,
jejž pro Adolfa Fischhofa veškeré
Časopisectvo vídenské nad jeho mrt
volou s jakýmsi nádechem soustrastné romantiky se zalíbením tak oká
zalým opakuje, jest nej těžší obžalo
bou, jakáž ústavní, národní, parlamentární a vládní poměry rakouské
vůbec stihnouti mohla. Povážímeli, jací lidé národnosti německé dě
lali v Rakousku politiku tou dobou,
co Adolf Fischhof na své samotě
v Emmersdorfu “poustevničil”, ne
můžeme ztlumiti v sobě zvolání: “Ja
ká to zvrácenost! Jakánenabytná
škoda pro Rakousko!”
Nehlásal a nebránil prý pravdy v
pravý čas! Jaké to zdrcující od
souzení vychvalované lásky celé
německé strany v Rakousku ku prá
vu a pravdě? Neboť jen německé
strany může se týkati tato “nevčasnost” Fischhoíových pravd, “nevčasnost” jeho úsilí o vítězství prá
va asvobody v Rakousku.
Všichni neněmečtí národové v
Rakousku, na prvním mÍBtě národ
český,uvítali názory a rady'Fischhofovy na zjednání národního smíru
a na upravení říše dle zásad pravé
ústavnosti asvobody občanské vždy
s úplným souhlasem a nabízeli k uskutečnění jejich vždy ochotně a upřímně svou pomocnou ruku. Fischhofovy spisy “Rakousko a záruky
jeho trvání” (1869) a “Jazyková
práva ve státech, obydlených něko
lika národnostmi”, (1885) potkaly
se v národě českém s radostným
nadšením, rovněž jako jeho snaha
o zjednání národního smíru v Ce
chách r. 1878, roztříštěná toliko ne
zřízenou další panovačností vůdcův
německé strany v tomto království.
Opět a opět šlechetný Němec a
veliký člověk, Adolf Fiechhof, po
kusil se o provedení svého díla, smířiti národy rakouské, především ná
rody český a německý, aby takto
upravil pevný, nevyvratný základ
pro zbudování pravé ústavnosti se
všemi svobodami,jež k ni nezbytně
příslušejí: opět a opět snaha jeho
rozbila se o odpor německé strany
v Rakousku,o národní panovačnost
vlastních jeho soukmenovcův,o poněmčovací a centralisující Boustavu
vlády vídenské. Jeho vznešená na
uka o národní rovnocennosti a po
litické rovnosti všech kmenův žijí
cích v Rakousku stále narážela na
národní nevraživost a zpupnost
vlastních rodákův, kteří rozvoj ústavních svobod v Rakousku napo
řád činí úplně nemožným.
Žaluje-li dneB vládní “Fremden
blatt”, že “poslání Fischhofovo by
lo příliš časné”, poněvadž “národo
vé nebyli pro mír ještě zralí”, ať s
tímto steskem a s touto obžalobou
se obrátí toliko ke straně německé,
nacionální rovněž jako liberální; ty
věru nejsou pro mír s jinými náro
dy a pro ústavní svobodu ještě zraAdolf Fischhcf byl upřímným
autonomistou; celá strana německá
jest centralistickou. AdolfjFischhof
byl horlivým hlasatelem a nadše
ným ochráncem jazykových práv
národův neněmeckých; celá strana
německá jest jich nejurputnějším
škůdcem a utiskovatelem. Proto
jen pro stranu německou poslání
Fischhofovo bylo příliš časné a jen
ona není pro národní mír posud zra
lá. Jen před násilnictvím této
strany šlechetný Adolf Fischhof ustoupil z politického dějiště rakou
ského; jen ona “ukřižovala” mudr
ce, proroka a poustevníka emmersdorfského.
Myšlenka svobody a rovnosti ob
čanské, myšlenka národního smíru
má v Rakousku o jednoho mučed
níka více. Byl to jednou také Ně
mec; ale ti, kdož to mučednictví na
něm provedli, byli opět Němci.
Národ český dovede oceniti veli
ké služby,jež poustevník a mučed
ník emmersdorfský svaté věci i jeho
práva státního a jazykového i svo
body občanské byl prokázal, a za
chová jeho jméno ve vděčné, ne
hynoucí paměti.
(“Nár. Listy.”)

Nové odhalení Ahlwardtovo.
Ahlwardt učinil v říšském sněmu
německém nové eensační odhalení.
Učinil je na polo pouze, ale již to
— co řekl a co nepochybně doplní,
slibuje Německu novou — Pana
ma.
Před výjevem tím předcházela
však nová potyčka mezi sociálním
vůdcem Bebelem a ministrem vo
jenství Kaltenbornem, v příčině tý
rání mužstva ve vojsku německém,
potyčka, o níž sice už depeše sko
rém dostatečnou zprávu přinesly,
ale z níž stojí za povšimnutí někte
rá ještě fakta, kteráž Bebel o týrá
ní mužstva uvedl, pozoruhodný do
plněk k neslýchaným přímo údajům
o barbarském týrání vojákův, jež
jsme z “říše kázně a dobrých mra
vů” nedávno přinesli.
Bebel vytýkal zvláště časté políč
kování vojákův, tak barbarské, že
se jim často zranění nosu i uší způ
sobuje. V jednom případu vyťali

dva důstojníci 18 až 20 políčkův, aniž vyšetřování bylo zavedeno. Ve
Freibergu týrán byl jeden nováček
tak dlouho, až k zemi sklesl. I tam
nebyla věc ta vyšetřena. Zrovna
tak ne v podobném případu v Bydgosči. V Koblenci spáchali tento
měsíc 3 vojíni sebevraždu, nemo
houce týrání déle snésti. A když i
někdy dostane se trestu důstojní
kům a poddůstojníkům za surové
týrání toto, jak nepatrným jest ten
to trest i tam, kde z týrání toho
smrť vzešla, v poměru k trestu, ja
kýž se ukládá prostým vojákům za
malé přestupky. Tam několik mě
síců neb nejvýš 2 léta, zde 5, 7 až
20 let! Tak když jednou zeměbranci, kteří ve voze na dobytek haneb
ným spůsobem měli býti dále veženi, obrátili se telegraficky se stížno
stí na císaře, byli potrestáni za to
na 7 let káznicí, že nedbali obvyklé
cesty při stížnostech! (Slyšte! Slyšte!
v levo!)
V roku 1862 opřela se setnina
jedna v Hrudězi setníku svému a
členové její odsouzeni byli na 18 až
20 let na pevnosť. Potom ukázalo
se ale, že setník ten byl šílený.
(Slyšte! Slyšte! v levo.) Ale ne
slyšeli jsme nikdy nic o tom, že by
jediný z vojáků těch byl býval do
stal milosť. Za to však když dů
stojník Salisch zabil osmnáctiletého
civilistu na ulici, protože prý ho urazil, byl odsouzen k nepatrnému
trestu a dostal od císaře milosť,
když si ani polovičku trestu ještě
neodseděl! Bebel slíbil ostatně
další, ještě hroznější odhalení ve
směru tom.
Hned po této řeči jeho došlo na
rozčilující, ano bouřlivou episodu,
kterou Ahlwardt, rozlícený novým
útokem Richtrovým, vyvolal.
Richter tázal se totiž při jednání
o rozpočtu říšského invalidního fon
du zástupce říšského finančního úřadu, je-li oprávněna nedávná výt
ka Ahlwardtova, že při zakládání
invalidního fondu děla se za kuli
sami vyjednávání s bohatými “židy
bursovními”, kteříž nechtěli strpěti,
aby říši zůstalo přímé vlastnictví
velkých kapitálův. — Státní tajem
ník říšského úřadu finančního Maltzahn připomíná, že invalidní fond
zřízen byl zákony z r. 1872 a 1873
z francouzské náhrady válečné a
prohlašuje, že Ahlwardtovo tvrzení
o jakémsi jednání zákulisním jest
prý pouhou pomluvou.
Ahlwardt ujal se však ihned slo
va k odpovědi. “Kdyby”, praví,
“invalidní fond byl býval ihned v
tom způsobu založen, že by se byly
vynikající výdaje mohly pouze z úrokův hraditi, bylo by mělo Němec
ko v okamžiku, kdy byl by zemřel
poslední invalida, celý kapitál v ru
kou svých pro případ války, kdežto
teď i v tomto případu záviselo by
od “bnrsovních židů.” Bez jich
svolení není dnes válka ani možná.
Ale rozumí se, že všecka ujednání
ona děla se za kulisami a nikoli ve
řejně.”.
“Jednalo se při tom, že mohli
bychom také my mluviti o němec
ké — Panamě. (Hlučný posměch
v levo.) Chtějí mne snad pánové
posměchem svým donutiti, obych
předložením dokladů, jež podepsány jsou i 11 členy tohoto sněmu a
také jedním mužem, kterýž doBud
jest členem vlády, důkaz podal, že
děla se vyjednávání nejhoršího druhn? (Všeobecné pohnutí. Hlasy:
Kdo to byl? Mluvte!) Nejsem v
tomto okamžiku s to, akta ta před
ložití, zbýváť již příliš málo času do
ukončení sněmu. (Posměch v le
vo.) Nuže, pánové,vyzíváte-li mne,
věztež: mám po ruce 11 listin dotýčných, z nichž hlavní podepsána
jest nynějším ministrem finanč
ním. (Všeobecné, živé pohnutí.)
Hned po velikonočních prázdninách
předložím je zde. (Opětné pohnu
tí.) Ukáže se pak, že lid náš lidmi,
kteří tomuto pánu jsou bližší, pod
veden byl o sta millionů. (Vřava
a veliký nepokoj v levo.) Moje
poznámka, že také při říšském fon
du invalidním děla se podobná vy
jednávání, jest vzhledem k aktům
takovým oprávněna. Jelikož ale
teď také na pravici sněmovny ozva
ly se hlasy proti mně, musím říci
jen: kdykoli o to jde, chrániti ži
dy ve vykořisfovatelské činnosti je
jich, pak jest na všech stranách
dost přátel židovstva. Jsou to ve
směs lidé, kteří vlastní lid zrazují v
naději, že obdrží také oni část z ko
řisti židů.” (Všeobecné pohnutí a
nepokoj. Hlasy v levo: Oho! Neslýchanosť!) Státní tajemník Maltzahn prohlašuje, že předešlý řečník
se neostýchal pronésti výčitku zra
dy proti knížeti Bismarkovi a te
hdejším členům říšského sněmu.
Tvrzení jeho příčí prý se přímo
pravdě. (Pochvala v levo.) Před
seda šl. Levetzow prohlašuje, že
přímou výčitku zrady proti Bismar
kovi a členům říšského sněmu ne
slyšel. (Pohnutí.)
Ahlwardt: Když mluvil jsem o
zrádě na lidu německém, nemluvil
jsem o vládě, nýbrž o příslušnících
německého národa.
Posl. Richter: Nechť pan Ahl
wardt tvrzení své dokáže, sice bu
deme mu zrovna tak málo věřiti,
jako jeho brožuře o mizerných puš
kách Loeweových.
Ahlwardt: Předložím dotyčná
akta na stůl této sněmovny. (Pohnu
tí a pokřik v levo: Hned!) Prohlašujn teď už, že jsou to veskrze
originály akt, o jichž pravosti ni
kdo pochybovati nebude. (Nové,
ještě živější pohnutí.) Způsobu, jakýmž se zde proti mně bojuje, se
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nelekám. Konečně dospěje se pře
ce jen k přesvědčení, že jest něco
shnilého ve státu dánském. Ne
mám akta ta po ruce tak na blízku,
abych je ihned předložití mohl, ale
učiním tak na jisto. (Živé pohnutí.)
Richter: Osoby jako Ahlwardt
lze učiniti veřejně neškodnými, budou-li pronásledovány krok za kro
kem až do brlohů jejich. Proto uvedl jsem věc tu na přetřes.
Rickert, politický přítel Richtrův,
navrhuje, aby schůze byla přeruše
na a odročena se závazkem pro
Ahlwardta, že listiny ony již v zejtřejší schůzi předloží. Výtka tako
vá nesmí na vládě lpěti ani 24 ho
diny. Konserv. svob. p. Manteuf
fel podporuje návrh ten, kterýž se
přijímá. Za všeobecného rozčilení
schůze na to skončena. Od onoho
sezení, když Bismark vmetl středu
urážku přímo v tvář, že útočník
Kullmann vyšel z jeho řad, neměl
říšský sněm německý schůze tak
pohnuté a bouřlivé.

Hlavní palác výstavy ná
rodopisné.
Nedávno podali jsme obrázek o
celkovém dojmu výstavy a zůstavi
li si důkladnější pochůzku pro pří
ští návštěvy. Dnes tedy chceme
si prohlédnouti hlavní palác.
Před tím však vzpomeneme ještě
krátce dvou různých návrhů, které
naprosto rozdílným způsobem chtě
ly vyplniti síně paláce. Jednatel
dr. Kovář zamýšlel tu umístiti ko
lektivní výstavy krajinské a jen po
kud by místo stačilo, chtěl sem připustiti mapy, diagramy ap. Ředi
tel Šubert však navrhoval, aby pa
lác jako střed a hlavní bod výstavy
obsahoval také jádro výstavných
sbírek, totiž výstavu lidopisnou. Ná
hled ten zvítězil.
A nyní se přenesme o rok do bu
doucna a projděme se nádhernou
budovou lidopisnou.
Vstupujeme do západního křídla.
Stěny po obou stranách pokrývají
mapy a diagramy, znázorňující pů
du a sídla v zemích českých. Ma
py jsou doplňovány obrazy a foto
grafiemi krajin a panoramaty. V
prostřed poutají naši pozornost če
ské hrady a města, kláštery a zám
ky, statky a vesnice, provedené ve
vérných modelech dosti značných
rozměrův. Dále jsou tu znázorně
ny přírodní poměry našich zemí, je
jich složení geologické, poměry ho
ro- a vodopisné i metereologické,
rozšíření zvířectva a rostlinstva.
Čtenář zajisté už poznal, že jsme se
tu ocitli v oddělení zeměpisném.
Než, co zde hledá tam na právo ona pěkná košatá lípa a vedle ní vlk,
medvěd, pak zase stromy a opět
různá zvěř? Mapy poblíž vás o tom
poučí. Nad vlkem ku př. máte ma
pu, na níž vyznačena jsou výhradně
místa, jichž jména mají ve kmenu
slovo “vlk” — a z toho poznáte,
kde v našich vlastech kdysi bývala
hostem ta která šelma, kde šelestily
dubové, kde lípové koruny a pod.
Vůbec tu nalézáte množství ukázek
o mocném vlivu přírody na vnitřní
život. Nemáme však času — jdě
me dále.
Oddělení demografické. První,
k čemu se vaše pozornost obrátí,
jsou rozsáhlé modely staveb a sí
del, z nichž poznáváte hravě různo
sti a zvláštnosti jednotlivých krajů.
Chalupa od Domažlic a grunt ha
nácký, vesnice z Podještědí a obec
slovácká — jaké to rozdíly, jaké va
riace! A zase mapy a diagramy:
rozšíření českého národa v různých
dobách, kolonie české mimo hrani
ce naše, stav a složení obyvatelstva
zemí českých, jeho hustota, přibý
vání a ubývání, úmrtnost a choro
by, stáří atd.
Á nyní se ocitáme v oddělení ja
zykovém. Zde vytýká hojně map
hranice českého jazyka v různých
dobách a s tím spojené proměny ná
rodnostní; zvláštní tu tvoří skupiny
mapy z XII. stol., a doby Karla
IV., z počátku vlády Habsburků,
z doby úpadku v bitvě bělohorské
a z přítomnosti. Další partie tvo
ří tu schemata hlavních nářečí a
hranice jejich, mapy starých kme
nů českých, literatura o dialektech
a literatura psaná dialekty. Zdálo
by se, že množství tu se nalézajících
map unaví a odstraší; než toho
se moudře vystříhal instalační vý
bor — není tu jednotvárnost, všu
de změna.
A nyní zas něco zábavného —
jsme v oddělení zvykoslovném. Zde
jsou nahromaděny předměty užíva
né při různých slavnostech, pově
rách, obyčejích a též obrazů a mo
delů je tu hojnost, které představu
jí Život lidu. Zvláštní pozornost
vzbudí exposice prostonárodního
léčitelství: herbaria květin, jichž tí
žívají baby, mastě, návody k léče
ní a pod.; již loňské výstavky ve
Vsetíně a Ořechově po té stránce
podaly hojnost zajímavého.
Přicházíme teď do oddělení pro
lidopisnou literaturu. Zde jest vy
stavena celá literatura o folklóru,
psaná literatura lidopisná a písem
nictví lidu. Poznáváme zde, co lid
čte a jak a co se čte v různých kra
jích. Zvláštní pozornost jest věno
vána písmákům. Sbírka obrazův
a reprodukcí ukazuje, jak umělci
naši se obírali lidopisem, i místa
jsou zde zobrazena, jimž děkují
vznik mnohé pověsti, pohádky a pí
sně, a rozšíření jich znázorfiují zase
mapy. Pravé skvosty vykazuje
sbírka miniaturního malířství, v
němž lid některých krajin jest pra
vým mistrem. •

Lidové drama zastoupeno je divad
lem loutkovým, obrazy různých
pantominů našich komediantů, kramářskými písničkami o poutích.
Dále si prohledneme exposici cír
kevních dramat lidových (pašijo
vých her). I modely a obrazy, ja
kož i výstavou příslušné literatury
zastoupen jest tento druh prostoná
rodní poesie.
K výstavě této druží se hudba
lidová. Předem zde pozorujeme
úplnou sbírku hudebních náBtrojů,
jichž lid náš užívá při svých rado
vánkách a slavnostech. Ovšem že
hlavní čásť tohoto oddělení zaujímá
písefi, stará i moderní, a diagramy,
mapy a topografie písní lidových.
Celé místo v této skupině zaují
mají lidová vyšívání. Jednotlivé
kraje zastoupeny jsou figurínami,
kroje i výšivky přidány jsou u vzor
ném výběru. Ani na šperky, hole
a pod. nebylo zapomenuto.
Oddělení výtvarného umění li
dového stane se bohatým zdrojem
nových motivů. Zvláště tu četně
zastoupeno lidové stavitelství. Mo
dely a obrazy typických chalup,
statků venkovských, lávek, zvonic,
kaplí atd. jsou tu sneseny z různých
končin naší vlasti, Plány typic
kých osad znázorfiují osídlení naše
ho lidu. Četné ukázky prací sa
mouků z lidu podávají důkaz o ne
všedním talentu.
A teď něco pro gonrmandy! Jí
dla a nápoje lidové kuchyně a její
zařízení.
Největší plochu zaujímázemědělství. Sem jsou sneseny různé před
měty z hospodářství, modely a ob
razy práce zemědělcův, literatura o
českém zemědělství, mapy statistic
ké o orbě, lnkařství, sadařství,chrnelařství a vinařství.
Podali jsme tu ovšem jen kusý
obraz, než i z toho lzepoznati,jaké
bohatství sbírek bude chovati hlav
ní palác o výstavě národopisné.

O moskevském starostovi
N .A. Alexějevu, na něhož učiněn
byl vražedný útok, sdělují se nám
tyto podrobnosti:
Nikolaj Alexandrovič Alexějev,
starosta města Moskvy, dědičný
čestný měšťan moskevský a chef
velkoobchodu firmy Vladimír Ale
xějev v Moskvě, jest poměrně je
ště velmi mladý člověk, čítá 43—45
let. Jest muž velmi vzdělaný (na
byvší svého vzdělání částečné v
Moskvě a částečně za hranicemi),
vládne téměř všemi evropskými ja
zyky. a jest velikým vlastencemslavjanofilem. Místo starosty mo
skevského zastává téměř 12 let.
Proslul svým připitkem při jedné
slavnostní hostině za přítomnosti
nynějšího cara Alexandra III. v
Kremlu. Připíjeje totiž na zdraví
gosudarovo, projevil neohroženě
přání, by car o to se zasadil, aby
na chrámu sv. Žofie v Cařihradě
co nejdříve vztýčen byl pravoslav
ný kříž a podotkl, že Moskva do
jednoho muže přinese všecky oběti
k tomu potřebné.
Car Alexandr III.', chtěje význam
přípitku toho vzhledem na přítom
né diplomatické společnosti cizo
zemské zmírniti, odvětil; “Mám
vás rád, Alexandře Nikolajeviči, ale prosím vás, abyste mně žádných
politických receptů nepředpisoval.”
Tato slova cara, sedícího vedle Ale
xejova, vzbudila ve společnosti roz
marnou náladu.
Obchodní dům Vladimíra Alexějeva založen jest předky Alexějovými, známými to millionáři moskev
skými a poslední sloup této firmy,
Sergěj Vladimirovič Alexějev, sko
nal teprve před rokem. Smrtí je
ho připadlo následnictví v řízení zá
vodu Nikolajovu Alexandroviči.
Firma Alexějevých zaměstnává
se především obchodem s ovčí vl
nou, již od statkářů kupuje, ve
svých prádelnách, nejmodernějším
způsobem na řece Udyku u Charko
va zřízených čistí a jako ruskou
manufakturu do Ruska i cizozem
ska rozváží. Kromě toho má fir
ma Alexějevých velké zlaté, stříbr
né a platinové přádelny a přediva
v nich vyrobeného užívá se hlavně
ku zhotovování mešních rouch. Na
moskevské výstavě r. 1882 budila
exposice firmy Alexějevých velikou
sensaci. Bylť to pavilion, v němž
stály ohromné tři hroudy zlata, stří
bra a platiny, z nichž pomocí stro
jů taženy byly nitky, kterých se v
průmyslu naznačeným už způsobem
užívá.
Nikolaj Alexandrovič Alexějev
jest na Rusi všeobecně známou osobností jakožto výtečný, obětavý
a každý národní podnik podporují
cí muž. Jemu právě jakožto staro
stovi Moskvy děkuje toto sídelní
město, že v pozdějších létech- bylo
novými stavbami ohromných roz
měrů zvelebeno. Alexějev stál
vždy v čele všeho pokroku, tak že
sama první stolice petrohradská se
žárlivostí na něho pohlíží. Byl vy
chován v duchu orthodoxním a ny
nější prokurátor synody Pobědonoscev —jak se praví — jest jeho kmo
trem. Proto požíval Alexějev i ve
dvorních kruzích velikých sympatií.
Jako obchodník mohl se státi Ale
xějev dávnojiždědičnýmšlechtieem,
leč on dosuď každé sobě nabídnuté
povýšení zamítl.

Do Todd County, Mmn.
Pana Josefa Adámka, který až do
sud odbíral Slavii na poště Riverside, i&dámě o sdělení nové adresy. Časopis nám
přichází nazpět s poznámkou, že pošta
Riverside zrušena.
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Sněm wisconsinský.

i mu se před

Mezinárodní zdvořilost.

Josef Kauder,
Horažďovic
Kno wnothingové.
růžové keře.
(Dokončení.)
Arnold Klíčník z Brna, mechs
Hamiltonův klub v Brooklyně
Od té doby knownothingové ne
rázu velice aristokratického. Anické nástroje.
použití “Pinkertonů” a po- jest
j
Skutečná práce sněmovní je dnes consinu
<
Anton Vác. Koníček z Prahy
byla také hostina,kte vystoupili dosti účinně v národní
ozbrojených sborů proti ristokratická
t
dokonána; s neděle budou jen pa- dobných
i
politice. O volbách roku 1888 kan
Na Královských Vinohradech malby porcelánové. Frant. Krčí
běrky a v sobotu dne 22. dubna se 'dělníkům strajkujícím, pod zámin- jrou zmíněný klub dne 16. března didát jejich Curtis obdržel všeho
dokonala
dne
17.
března
život
svůj
čí z Vídně, kožená pouzdra prohj
pořádal
na
počest
p.
Tracyho
z
New
kou
ochrany
majetku,
také
prošla
j
sněm odročí. Konečně odročení 1
všudy 1.691 hlasů z jedenácti milli- .nej starší spisovatelka česká paní
dební nástroje.
mělo se státi již ve čtvrtek, alelhů- sněmem a nabyla již zákonné plat Yorku, tajemníka námořnictví za onů odevzdaných v celé Unii! Jak
Josef Krejčík z Prahy, kostek
Anna Fričová (pseud. Anna Sá
,
Harrisonovy. Na štěstí a
ta prodloužena společným usne- nosti. Vůbec všecky důležité o- správy
nepatrné to číslo. Socialisté jsou
šením o dva dny, aby všecky snový,posud v komisích zadržané, ]ku všeobecné radosti dostavil bq ta daleko silnější: o posledních vol zavská), vdova po zesnulém spiso práce řezbářské.
vateli
českém
Josefu
Václavu
FričoBratři Kubelka z Hradiště j
] pan Hilary A. Herbert z Ala- bách obdrželi 22.813 hlasů v. Ale
přijaté osnovy mohly býti na čisto projednány jsou jíž tento týden a ké
jen méně důležité věci zbyly napo- bamy,
]
nynější tajemník námořnic třeba že stará Btrana americká té vi. Zemřela před sedmou hodinou Moravě, ječmen a slad.
opsány a guvernérem vyřízeny.
A. Mašek z Klatov zboží skleni
; a nástupce Tracyho. Oba pá měř už neexistuje, duch její přece ranní následky mrtvice. Zesnulá
Dle platného zákona rozhoduje slední dny sněmovní. V pátek na tví
narodila
se
22.
března
1825
v
Tě;
jsou tedy skoro jako soupeři, dosud straší v naší republice. Zášť
né.
každá obec pro sebe, má-li se vydá konci ranního zasedání předseda nové
Frant. Opit z Bakova, zboží ly
vali šenkovní license nebo ne, a si K. Jonáš v senátu měl řeč na roz- ,ale chovali se vůči sobě jako sku proti přistěhovalcům dosud nevy- chobuzi u Vlašimi z chudých rodičů.
ce obecným odhlasováním. To se loučenou, anto někteří členové zů teční gentlemani. Druh druha na mřela. Ještěje v Soustátí hezký po Otec její, z počátku prostý pomoc kové a rákosové.
Rudolf Doležal z Prahy, a J.Bd
nazývá “místní přáni” (local op stanou s neděle již na dovolené; vzájem chválil, jak se o podobných čet lidí, kteří se domýšlejí ve své ník sklářský, založil později světo
tion). Jeden poslanec podal návrh, večer ještě předsedal,dnes ráno pak příležitostech stává, a sem tam pro nadutosti, že Amerika patří jim ja známé sklárny v Sázavě. Matka háč z Vídně, zastoupeni budou >
aby se to “místní přání” zrušilo, tak řídil již jednání náměstek McBride, hozeny různé zdvořilůstky. Tako ko některému domácímu pánu čin její Antonie pocházela z prosté, ale rakouské výstavě vynálezů.
Bernard Petřík aspol. vPodmol
že by se license mohli vydávati všu který bezpochyby též s neděle a- vé drobné komplimenty oslazují žák. Na přistěhovalce pohlížejí s ryzí české rodiny. Anna byla star
de, aniž by o tom bylo hlasováno. spofi většinu času bude zaujímati společenský Život. Na banketu hůry a považují je za trpěné vetřel ší dcera — z desíti děti — a pomá lí, komposice proti škváře v kot
Hamiltonova klubu bylo vše, cojen ce, za lidi nižšího řádu, kterým je hala doma při hospodářství, zejmé lích.
O návrhu tom svedena byla ostrá křeslo předsedy.
na však později pečovala jako ho
A. Plocek, Chroustovice, duí
V assembly bylo letos mnoho lesk podobné slavnosti zvýšiti může:
potyčka. Při hlasování zahrála si
třeba stále činiti kázání o povinno
náhoda podivně s jeho osudem. Po čerstvých mužů, v zákonodárstvu bohatství, nádhera, důstojenství, e- stech občanských. Takoví lidé roz- spodyně o bratry své, zvláště po ček pro hudební nástroje.
F. Popelka z Jaroměře, lithogn
slanec Putnam navrhnul, aby osno ještě nezběhlých; ale celkem byl legance, výmluvnost; to vše zdobi čertí se jako krocani, podepíše-li se časné smrti otcově. Z jádra české
va byla na neurčito odložena, totiž to sbor vážnější a důstojnější, nežli lo hostinu, a každý host byl vtělená člověk “ Čecho-Ans erikán” (jak jsme ho lidu pošlá, jeho písněmi odcho fické předlohy a díla.
vaná, vznítila brzy duši svoji pro
Adolf Řezníček z Prahy, lisy
poražena; to propadlo 45 hlasy bývá průměrem. Senát skládal se zdvořilost a roztomilost.
se
přesvědčili
ze
zaniklého
listu
potřeby
i
strasti
národa
a
vynikala
stroje bonbonové.
proti 43 a přátelé osnovy na zruše skoro ze samých veteránů, kteří
Ale když došlo k přípitkům a ře- knownothingů, zvaného Amerika,
ideální povahou. Již od mládí své
Bratři Samek z Brna, zboží í
ní místního přání dali se do jásotu. sloužili již dříve buď v tomtéž sbo čím, vzalo vše náhlý obrat, a ne
Otázka potom byla, má-li osno ru, buď v assembly neb obou sně stranný pozorovatel soudě dle slov který vycházíval v Chicagu). Ta ho skládala písně a popěvky,z nichž něné.
nešťastná čárka uvádí je v zoufal mnohé v současných sbírkách básni
František Šlechta z Turnova, zb,
va odkázati se ku třetímu čte movnách; pořádek byl vzorný a od pronešených přítomnými Ameriká
ství.
Takovým
lidem
je
se
těžko
ckých byly otištěny. Mladí básní ží granátové.
ní. Mezi tím přišli do síně dva čle prvního zasedání podnes nezběhlo ny, či vlastně jen ex tajemníkem
E. Škoda z Plzně, zboží ocele
nové, kteří při hlasování prvním se nic ani při ostrých debatách, co Tracym, byl by mimoděk počal po- zachovati. Rekne-li člověk, že je ci nazývali ji tehda první básnířkou
nebyli přítomni a objevila se rov by důstojnosti státního senátu bylo chybovati, je-li Uncle Sam skutečně öech, jeBt u nich ne vlasteneckým; českou. V bouřlivém roce 1848, vé, rychlopalná děla a propell®
gentlemanem. Reč Tracyho uka řekne-li, že je Amerikán, kárají jej kdy i bratr její František spolu s
nost hlasů,45 proti 45. Osnova tím na úkor.
K. Stoll z Prahy, vína a likéry
Josef Wanka z Prahy, statistici
propadla a pak zase tleskali její
zovala, jako by se Amerikán nikdy ze lži, protože se v Americe nena VěšÍDem, Hodkem, Fričem, Do
Trochu zaspala.
odpůrci.
nemohl naučiti, aby ctil také city rodil, a říká-li si Čecho Amerikán, stálem, Podlipským, Jolandem, tabulky a poštovnictví. Václav V
Mráčkem a j. k smrti, později však ček, Hradec Štýrský, schránky t
Všecky naděje státních poklad
Svornost píše: “Nevěříme de jiných. Reč Tracyho byla prázdna jsou teprve popuzeni.
k osmnáctiletému žaláři byl odsou
níků, že jim sleveno bude na úro mokratům ani v Illinoisu, ani ve oné jemné zdvořilosti a taktu,který
%
Takovým knownothingem osvěd zen, byla Anna Kavalírova v čele psaní.
cích, rozbily se v úterý. Odklady Wisconsinu, že to myslí se školním je známkou dobrého vychování, a
Frant. Žabokrtský z Prahy, tí
čil se p. Roosevelt z New Yorku
konečného hlasování místo aby zákonem poctivě a že jejich zahrá který lze často najiti i u prostého (sám hollandského původu), který malého kroužku vlasteneckých paní ga na billiár.
všem vězňům jak ve vyšetřova
zlepšily vyhlídky jejich,zhoršily je. vání si s tímto zákonem povede k dělníka, kdežto lidé bohatí a vyso
nedávno řečnil o amerikánBtví v cí vazbě na Hradčanech, tak pozdě
Někteří senátoři, jižto hodlali hlaso- dobrému konci.”
kého postavení mnohdy ani za tisí Hamiltonově klnbu v Chicagu. Vy ji i na Komárně ochrankyní nejo
vati pro předlohu polehčovací, se
Myslíme že “Svornost” trochu ce dollarů si podobné zdvořilosti kládal také o přistěhovalcích, kteří bětavější. Josef V. Frič, jehož
znali podle smýšlení voličů, že by
zaspala události posledních dvou koupiti nemohou. Co je vlastně prý smějí a kteří nesmějí býti vpu chotí se stala v roce 1857, píše ve
Když před půldruhým rokem »
to byla jejich politická smrt a v po
let. Demokraté ve Wisconsinu ro zdvořilost? Nic jiného než-li úcta štěni do Ameriky. “Amerika”, svých “Pamětech” o “Silvii, sestře mřel zdejší rakouský konsul Koel
slední chvíli se obrátili proti před
ku 1890 prohlásili Be pro nucenou k pocitům jiného, potlačení vlastní
loze. Přece však pět demokratů návštěvu škol, avšak pro svobodu ho sobectví. A to se za peníze pravil, “jeBt něco více, nežli pouhý z Kalicha”: ,Obětavá, šlechetná a koffler a úřad ten prozatímně naui
zeměpisný pojem, a Amerikáni do úmoru pečlivá slečna Kavalíro meckého konsula přen6Šen byl, |
hlasovalo pro ní a šest republikánů, vyučování a samosprávu školství koupiti nedá.
jsou něco více, nežli lidé, kteří ná va stala se strážným andělem všech nastalo ve zdejší rakouské kolt
tedy jedenáct hlasů, kdežto sedm soukromného, což jest zásadou ry
Tak se zdá, že se Amerikán na hodou bydlí na určité části zemské
náct demokratů hlasovalo proti ní; ze demokratickou. Zdali školy bou- banketu beze chlouby neobejde. ho povrchu. Amerika, jako národ, strádajících bratří. V ní vzniklo nii veliké napjetí stran obsazení I
a rozdmulo se záhy vlastenecké u- hoto spíše čestného, nežli výnosní
čtyři členové senátu byli “spářeni”, kromé vydržují jednotlivci na své Zrovna jako nějaký chvástavýprize
musí býti považována za organický
to jest dva přítomní s dvěma nepří útraty, nebo obce náboženské,nebo fighter Ůncle Sam musí se pochlu celek, nerozdělitelný a ostře oddě vědomění až v nadšený žár ženy na ného úřadu. Tenkráte v první i
sebe zapomínající, mající blaho bra dě jako nejspůsobilejší jmenovi
tomnými. Konečně jest tedy roz obce nevěrecké, po tom straně poli bit)', že “může vypráskati každému
lený od ostatního světa.” Taková tří a spásu společné véci výhradně byl všeobecně známý krajan j
hodnuto, že bývalí pokladníci stát tické zhola nic není; ona má co či na tváři světa.”
slova by mohla zcela dobře platiti na zřeteli. ‘ — Anna Kavalírova Frank Korbel. Však protože vi
ní musí složití celou sumu,která dle nili jen se všeobecnou zásadou, a
Ex tajemník Tracy poukazoval k o Číně, která je vskutku od ostatní byla činnou pomocnicí při vydání čko na světě má dvě strany, umíi
rozhodnutí soudního náleží do po demokracie jest pro stejné právo tomu, jak znamenité válečné lodi ho světa odloučena, ale nikdy ne o
kladny státní. Je to pro ně kruté, pro všecky,— jinak by nebyla hod bud’po8tavil, bud1 stavětí počal, a Spojených Státech. Ani Rím, kte “Máje” Fričem, Hálkem a Neru li si tedy zdejší rak. Němci i na p
dou.-. Ona také dala podnět k de nu Korbeloví stinnou stránku v
— ala jest to přísně spravedlivé a
chlubil Be, jak výtečné to loďstvo rý přece mnoho národů pohltil, ne putaci dívek a matek českých k cí hledati. Vše našli v pořádku m
na jména svého.
strana demokratická dostála svému
Republikáné ve Wisconsinu zved jest. U tabule byli také poddaní byl tak kosmopolitický jako Spoje saři o amnestování vězňů v roce lepším, jedině co nemohli p. K. z
slibu na puntík,dokázavši že nedělá li povyk, že demokraté ohrožují o- císaře německého, ale to Tracymu
né Státy. Mr. Roosevelt soudí, že 1853. Jako manželka Fričova sdí pomenouti bylo, že jeBt Čechem
před volbou plané sliby které po becné školství a žeby celá jeho exi nevadilo,aby nepronesl tato slova: vstup do Ameriky měl by býti za
lela s ním ideální a vlastenecká pa co více — Čechem upřímným. (
volbě se ruší. Při závěrečném jed stence byla v nebezpečí, kdyby zví
“Vím, že dnes poprvé naše loď kázán všem “nevzdělaným.” Tako ní věrně všechny osudy jeho po
nání o té osnově v senátu byly opět tězili. Vůdci republikánští sice sa
stvo veřejně prohlašuji za dokona vý zákaz stal by se osudným mno hnutého života, tak internaci v Dá tuji pouze jedinou větu z němect
všecky místnosti plné obecenstva a mi tomu nevěřili, vědouce že je to
ho denního časopisu “Cal. Dem.
lejší nad německé, ale netvrdím tak hým domorodcům.
ši (v Sedmihradsku), kde ztratila před rokem v záležitosti té prou
když předseda oznámil výsledek hla holá lež; ale mysleli že to bude do
bez rozmýšlení, nýbrž teprve po
Za našich dnů knownothingové prvorozeného syna Josefa Gábora,
sování, bylo to uvítáno s bouřlivým brý “war cry” (heslo válečné), že
důkladném srovnání obou loďstev, opět vystupují v politice jen tajně později dcerušku Martu; po sedm Senou:
potleskem.
“Er ist allerdings der geeignete
tím spů sobem pobouří lid proti de 1c ď po lodi. Z tohoto sro vn ání j est jako před čtyryceti lety. Jsou sdru let sdílela s ním vyhnanství v Paříži,
Co se týče pokladníka MeFete, da er aber ein Ultraczeche ii
mokratické straně a že tato sama v patrno, že se všemi loďmi,které tvo
tridge, který zde osobně celé dva sobě se rozštěpí. Ale sklaplo jim; ří válečnou sílu obou národů, Spo ženi ve spolcích jako Patriotic Or kde v nejstísněnějších poměrech vy so findet er unter den Deutsd
der
Sons
of
America
(vlastenecký
chovávala
své
děti
Josefa,
Jana
i
měsíce o přijetí osnovy slevovací byl to boomerang, který vlastní jené Státy mohou vrhnouti kterým
Oesterreichern sehr wenig Á
pracoval, odvolávaje ae nato,že ne stranu jejich praštil z nenadání me koli směrem najednou 31.000 liber řád synův Ameriky) a Američan Boženu, a byla manželu svému moc klang.”
Protective Association (americká .0- nou podporou ve všech podnicích
Vzdor tomu, že tedy pana K.
jen sám bude finančně zničen, ale zi oči. Potom dělali pokání.
kovu, kdežto Německo jen 25.000. chranná jednota.) Osvědčují se ja literárních i politických. I po pře nejvhodnějšího uznávali, svol
že padne břemeno také na jeho ne
Minulý měsíc bylo tomu rok, co V rychlosti a účinnosti naše křižá ko zpátečníci — zrovna jako jejich sídlení do Berlína a do Prahy (r.
Němci schůzi zástupců všech rs
vinné ručitele, nyní praví se že spla republikáné v Milwaukee prohlási
ky také daleko předčí německé.”
praotcové, kteří uchylovali se k taj 1867 a 1870) udržovala stále styky spolků, v níž se rozhodli jiné ki
tí celý rozsudek sám. Dle usneše- li, že to bylo samá mejlka, že demo
Potom ještě velebil Tracý naše nému politickému spolku ve svobod mezi politiky domácími a vypově didáty Němce, kteří v žádném ohl
ní sněmu přijme od něho stát jisté kraté měli pravdu a od té chvíle že
hypotéky které drží od státní ho s nimi v otázce školní souhlasí. lodi kus po kuse tvrdě, že v celém né Americe, kde všechny politické zeným, světem štvaným svým man du s p. K. se měřit nemohou, i
spodářské společnosti, jakožto čás Na podzim to prohlášení slavně o- světě není nic lepšího a dokonalej otázky bývají veřejné přetřásány! želem, vychovávajíc s neobyčejnou příslušných místech odporučiti. J
tečnou splátku. Pokladník Guen pakovali; ale propadli přece. Stra šího nad naše lodi nejnovější ame Mimo to knownothingové naší do obětavostí a sebezapřením děti svo den z těchto kandidátů také při
ther, jenž byl napotom šest let v na, která před volbou prohlásí jisté rické soustavy. Ovšem,pan Tracy by jsou pravidelně také prohibičáci je. Přes těžké OBudy života svého krátkým časem ukončil svou kari
kongresu a později generálním kon- zásady za nedotknutelné a po vol to musí vědět, vždyť ty lodi sám sta a náboženští fanatikové. Oni nikdy zůstala do posledních dnů nadšenou ru jako velkoobchodník s doutnfl
sulem v Mexiku, jest prý tak boha bě se dušuje že to byla samá mejl věl. Zrovna jako jeden básník,kte nevolí lidi jiného náboženství než vlastenkou, všímající sobě veškeré velkým krachem, při němž passii
tý, že může též celý rozsudek hra- ka, podreje silně důvěru které v li rý podávaje rukopisy redaktorovi protestantského, a kde mají dosta ho ruchu národního, a může v té daleko překročovala aktiva.
poznamenal: ‘ ‘Jsou to dobré básně, tečnou sílu, vyvolávají náboženské příčině býti vzorem našemu mladé
Tím více potěšila nás Čechy zpi
diti sám; pokladník Harshaw nemá
du požívala.
spory a třenice, jako na příklad v mu ženskému světu. Zesnulá zů
pane. Já to vím, já je psal.”
prý dost,ale jeho ručitelem je sena
va, že vzdor veškerým protestů»
Demokraté odbyli otázku školní
Chlubivost americká jest odka Saginaw v Michiganu a jinde. Ku stavila mnohé zajímavé, cenné zá manipulacím náš krajan p. Koří
tor Sawyer a společníci, kteří také hned v předloňském zasedání sně
cti
veliké
většiny
amerického
lidu
pisky,
zvláště
ze
starších
let,
i
drob

pro Guenthera podepsali záruku. mu. Zavedli zákon o nucené ná zem britické hrdosti z dob známé
rakouským konsulem zvolen bj
Není teda žádné pochyby,že demo vštěvě škol a obmezení práce dět hymny “Rule Britannia” (=Panuj, musíme vyznati, že se knownothin- né literární práce, z nichž snad ně Dne 3. dubna došlo potvrzení.
kratická státní vláda vydobude kaž ské s nimž je každý spokojen, ne Anglie, panuj nad vodami.) Pro gům ve Spojených státech nedaří a které budou otištěny.- Manžela
Nejzajímavější při celé věci j«
doufejme,
také
již
dařiti
nebude.
svého,
jemuž
byla
věrnou
družkou,
dý cent,který dle výroku soudního boť ani se strany republikánské od soukromé občany jest to věcí dosti
že uslyševše o tom Němci, usmi
dobrou vychloubati se někde v po Zásady jejich dosti dobře hodily by přečkala o půl třetího roku. Česť li se se skutečností a první bylijl
patří do státní pokladny.
té doby nic se proti němu nenamí
Sněm přijal všeobecný zákon tá. Obecné školství naše ve Wis- koutní hospůdce, že jejich válečné lo Be do temného středověku, ale dnes budiž její památce!
ří s hudbou vyrukovali, aby p. Ki
jen zavržení hodným anachro
stranu dluhopisů městských, vyda conainu jest v nejlepším rozkvětu di jsou nejlepší na světě, ale u ve jsou
bélovi k jeho potvrzení gratulovi
nismen) . Že se jim nedaří, o tom
Čechové na výstavě.
ných k vůli obecným potřebám, ja a školní fond dostane velikou sumu řejného úředníka jest to něco zcela
Hlavním mluvčím byl p. Bnrí
ko stavba mostů a škol,zařízení vo peněz, které za vlády republikán jiného. Podobná chlubná slova ja svědčí příklad, že hlavní jejich or
Následující české firmy budou na spolupracovník “Cal. Dem.,” i'
gán
na
západě,
chicagká
America,
ko,
ona
Tracyova
jsou
nejen
nepo

dáren, plynáren, pouličních drah ské byly mu odcizeny. Též o vyš
mý svými slovanožroutskými Ö
světové výstavě zastoupeny:
přede
dvěma
lety
zanikl.
Neměl
atd. Jak osnova prošla sněmovnou ší školství lépe jest postaráno a dů litická nýbrž i nadmíru nezdvořilá.
Anton Adámek z Vídně, mýdlo ky, nazvav při přípitku oslavet
dolní, bylo by třeba třech čtvrtin chod naší státní university zname Anglický admirál Sir Joseph Por čtenářův. Knownothingové i jejich a voňavky.
“nejlepším Rakušanem”, jakého
zpozdilé
zásady
za
nedlouho
budou
’
ter
dojista
byl
by
se
nikdy
nechlu

hlasův ouplné rady městské, aby se nitě rozmnožen, takže v několika le
Karel F. Bosek <fc CA z Haidy, v San Francisku nalézti. Ne)
mohly vydati vůbec jaké dluhopi tech bude státi v první řadě vyso bil, že jeho loďstvo je nejlepší na náleželi historii.
co si p. konsul myslel při fráz
zboží porcelánové.
sy; to by v některých městech uči kých škol amerických. V celém světě. Poukazovati k tomu, že
W. Brožík syn, z Plzně, ekvi- těch. Kus ironie v tom leží 4
Návrat.
nilo vydání dluhopisů naprosto ne letošním zasedání sněmu státního loďstvo té či oné velmoci (na příklad
sta. Záb. Pěv. spolek “Hiab
páže.
možným, protože rozličné interessy nebylo o školství obecném žádného německé), se kterou žijeme ve přá
Profesor Bohumil Šimek, jenž navrá
Moric kníže z Lobkovic, Bilin- udělal zastaveníčko panu K. 4. i
protivné by dovedly snadno ovlád- rokování mimo návrh na zvelebení telství, jest nedostatečné a slabší til se z výpravy do krajin horkého pás ská minerální voda.
na večer, zapěv několik zdařil
noutí tu skrovnou menšinu, která školních knihoven a kodifikaci zá než li naše jest při nejmenším ne ma, píle nám z Nového Orleanu 13 dub
Sklárna hraběte Karla Bukvy ve sborů, a po té gratulovali, čím
by vše mohla zmařit. Proto dostá konů školských, což všecko jen k moudré, ne-li hloupé.
slavenec nemálo byl potěšen, v
na:
Schwarzthale, tabulové sklo.
“Sbírky se vydařily znamenitě, avšak
vali senátoři mnoho žádostí z Mil dobru obecných škol sloužiti bude.
dobře, že vše co se zde mluví
Anton Čejka, Vrbno, chmel.
Dotazy.
to odloučení od světa bylo trapné. Ra
waukee, Watertownu a odjinud,aby Se strany republikánské nebylo sly
V. F. červený a synové, Hra přímo od srdce a ne z licorné
se postarali o jisté zmírnění té pod šeli jediného slova proti demokra
duji se, že opět mohu přijití ve styk s čin
koketerie.
Norman, Wís. 13 dubna 1893. Laskavé ným světem, ačkoli pochybuji že kdy do dec Králové, dechové nástroje hu
mínky, nežli senát předlohu schválí. tické správě školství; naopak, od odpovězte
Že p. K. nový úřad zastávat
dební.
ve Slavii, kolik má být drátů
Senator Altpeter navrhnul opravu, borník a dřívější škcldozorce Col. na feno, jak daleko od sebe, od prvního honím to co jsem zameškal. Na celé ce
Jan Cingroš z Plzně, rozličné de ku všeobecné spokojenosti,
aby místo tří čtvrtin žádala se větši McMynn doznal veřejně, že nikdy do posledního, totiž mezi lajném; má-li stěmálokdy jsem viděl časopis, — a to druhy mramoru.
jisto a proto přejeme mu “mno(
být
nahoře
dřevo,
anebo
naopak;
platí
li
vždy
as
dva
měsíce
po
vydání,
—
a
ačko

na dvou třetin; a když po čilé de ještě státní odbor školský neplnil
Josef Beran, Jiří Beroušek, ljéta.”
státní zákon také pro tauny; jak dlouhý
batě hlasováno o tom, vyšla na jevo své povinnosti s takovou horlivostí, čas samá dáti, aby fenc postavil. S úctou, li jsem toliko čtyry měsíce tak propásl, Frant. Daneš, Josef Homolka, Jan
Jelikož my Čechové v San Fj
rovnoBt hlasů, to jest 12 proti 12.
Jakub Waněk. spletlo mně to přece znamenitě koncept. Ledvina, Karel Pavlík, Frant. Si- cisku nebydlíme na blízku u se
jako děje se nyní.
Mé
zkušenosti
na
cestách
byly
takové,
že
Předseda rozhodnul svým hlasem
Odpověď. Zákon zní, že každý nyní po návratu budu nucen opět se civi- rfiček, Mariette Stupka, všichni z alebrž jednotlivě roztroušeni ji
Tu však “Svornost” najednou
pro opravu a osnova prošla tedy ve mluví jako ze sna, že si demokraté plot, jenž pozůstává z pěti hroto
Vídně, rozmanité zboží soustruž- po všech částech města, tedy'
formě, jak si toho městské obce přá ve Wisconsinu se školním zákonem vých drátů, každý drát nejméně se lizovati.”
nesnadněji přicházíme do čas!)
Krajina v které strom poskytuje leno nické.
ly. Společnosti plynové a elektri pohrávají, že to s nim nemyslí po třiceti.šesti hroty na rod délky, do
Michal Nový z Vídně, strunové styků. Však od té doby kdy)
chodu, jenžsezove “člověk“, veškeré ži
cké působily všemožně proti té o- ctivě a že to nepovede k dobrému bře upevněných ke kolům ne více
zen pěv. záb. spolek “Hlahol”«
hudební nástroje.
pravě, bojíce se, že monopol jejich konci! Kde naše sousedka čerpá než šestnáct stop od sebe vzdáleným votní potřeby, — látku ke stavbě chatrče
Anton
Crkal,
syn,
Žleby,
likéry.
tomu
poněkud jinak. On stal
(palma, cedr atd.) potravu i nápoje (ko
bude brzo ve městech našich pováž své poučení, nevíme. Možná že z s jednou dobrou podporou mozi kos, mléčný strom, chlebovník, platan,
Dr. Frant. Čahel, Praha, stroj střediskem našeho společanoB
livě ohrožen.
národního života. Schůze i*!
ostrovtipného žurnálu anglického, tím, horní drát ne více než čtyrycet banan atd.), ochranu proti dežti (strom počítací.
Osnova zákona,který zaměstnan jenž roku 1890 slavně prohlásil, že osm palců vysoko a spodní drát ne kaučukový), píci pro dobytek (platan a j.),
Čerwinka & Co., Praha pneuma jsou i staršími členy velmi pilné
cům při železnici dává právo žádati demokraté ve Wisconsinu zasluhují více než sedm palců od země, pro palivo a vše, — krajina taková není prá
vštěvovány. Na 28. května přij
náhrádu za poškození vinou jiného porážku a budou jistě poraženi, — stora mezi prvním a druhým drá vě spfisobilá k tomu, aby vyvinula nej ticko elektrické lampy.
vují se společně s bratry Slovák,
V. Eliáě, Vrbno, chmel.
zřízence a bez viny vlastní, jest při načež demokraté zvítězili většinou tem ne přes sedm coulů, prostora lepší síly člověka; naopak, tento přiroze
výletu do parku v Sausolito. ƒ
Bratři Fuxa, Kutná Hora,součást ní tedy krok ku sbratření učil
jat a tím opět vyplněn jeden ze sli 36 tisíc hlasů; předposlední volbou mezi druhým a třetím drátem ne ně klesá.”
ky
hodin
a
klenoty.
bů učiněných se strany demokrati v Chicagu prohlásil, že Carter H. přes OBm coulů, mezi třetím a čtvr
Však nejen zábavy a divadla “*
Furth Wolf & Co., Strakonice,
cké. Nebylo to sice obsaženo v Harrison bude poražen, proto že jeho tým ne přes dvanáct, a mezi čtvr
holn”jsou účelem, rovněž i pu®’
orientálské fezy.
platformě demokratické, ale bylo volba byla by věčnou ostudou pro tým a posledním ne přes šestnáct
je na národní sbírky a tak v bí
Jan
Hakl
z
Jilemnice,
plátěné
prohlášeno častokrát na řečništi,že město Chicago, — a Harrison byl coulů, — považuje se za platný,zá
Pan\ác. Flegle píše dne 27. bňšzna’93:
stane se Hlahol Členem Ústř. Ï
Ctěný pipe Wildman!—Vaše nyisť je vý zboží.
se demokraté postarají aby dělníci napotom zvolen většinou 20 tisíc konný plot.
tečná. Za\odinu bylo po bolesti a mohl
Tomáš Hanuš z Hostíce, počítací ce s příspěvkem 100 zlatých.
na dráze bez viny své poškození a hlasů. Inu, v ohromných žurná
Šťastné budoucnosti jarému
Ten zákon má obecnou platnost. jsem chodit ^ko bych měl nfmu zdravou. stroj.
rodiny dělníkův usmrcených měli lech anglických je pro všeliký ne
Za 14 dní se zabcjila a je tomu tři měsíce
Sousedé
mezi
sebou
jsou
povini
uSklárna hraběte Harracha v No holu” na zdar!
od zahojení. TSr mohu^ůnasť odporučit
právo žádati náhradu od společno smysl místa dost, ale není třeba aPro dnes nemožno více no’1
trpitelům. flfaWoyla otevřena rok vém světě, zboží skleněné.
sti,kterýž spravedlivý zákon repu by se všecko přelévalo do českého držovati ploty hraničně stejným dí jiným
a půl, moc oteklá a swíe bolela. Jsem 70
Chmelová tržnice česká v Ra mi z naší české kolonie sdělitiJ
blikáni roku 1880 zrušili. Nuže, i1 jazyka ku pomatení čtenářstva hle lem; a kdo svůj díl plotu nechová roků stár a jinak íuntr. Srdečně Vám
to s úctou
Jos. ‘
v tom kuse demokraté dostáli své dajícího poučení o pravém stavu v pořádku, pozbude právo na ná děkuju za tak laciiíou a spolehlivou radu. kovníku, chmel.
Váš
/
VácKv Flegle,
Bratři Hošek v Praze, parní va
mu slibu. Alespoň pokud se týče’ věcí.___________________________ hradu, stane-li se mu škoda. Stav
Jřrok, KewauPee Co., Wis. řící aparát.
bu plotu mohou naříditi dozorci na
demokratické strany ve WisconsiMé mastuAojí věe, co je ke zBoiení vů
Bratři Janoušek v Praze,ethérické
— Osobní parník “J. F. Fishborn” plu ploty, kterýmiž jsou v každé obci
nu, již zúplna pohořela stará, ošu
Kde je pan J. J. Dvořák, který
po řece u města Winamac v Indianě, cestáři, a mají právo ustanovit lhů- bec. Můjfliniment je znamenitý proti pí oleje a barvy.
mělá písnička: “Nic nedejte na vo jící
nedávná odbiral Slavii na poště Loïl'
chání yoších, bolesti na prsou a vl^dvibyl v neděli silně poškozen výbuchem
Frant. Jíra v Praze, zlaté a gra
O laskavou zprávu žádá
lební sliby!” Lidé poctiví, majíce> svého kotle. Osm osob při tom utrpělo tu podle svého dobrozdání, do kte nácb.Xtd., atd.
SM*
S
Anton
Wildman,
Two
Rivers,
Wis.
ré
plot
postaven
býti
má.
nátové
zboží.
.
těžkého,
možná
že
smrtelného
úrazu.
k tomu moc, plní po volbě to k če-

volbou zavázali.

Jen

Pro Slavii píše — a.
1 lumpové to nečiní.
Osnova, která zapovídá ve WisMadison, 8. dubna 1893.

Ze San Francisco, Galifornh

řHas Išdu, hlas pravdy!

Do Lourdes, Howard Co.. If
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Telegrafické zprävy i ciziny.
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JÍZDA TMAVÝCH NOCÍ.

Stór\a prodej.

by podal zprávu o bouřích mezi bel a Pašič, vůdcové srbských radikálů
Racine a okolí.
gickým dělnictvem. Bouře ty sta a někteří nejvyšší důstojníci vojska
ly se tak vyhrůžnými, že se ve byli zasvěceni v záměr; regenti ne
Velkrý koncert bude dáván v
Nepokoje v Belgii.
Francii má za to, že Německo a měli o všem tom sebe menší vědo Belle Dity Opera House v pátek
Vyobrazeným zde patento
Chtěje se ziíplnaVedáti obchodu.Xabíposlanecká sněmovna belgická Rakousko budou pod smlouvou z mosti. Zatím bylo vše pro převrat dne 28. dubna. Proslulá zpěvačka
váným přístrojem ku použití zím svůj stór buď ki\ koupi nebo há vý
zamítla dne 11. dubna 115 proti 26 roku 1887 oprávněny zakročiti na připraveno. Na regenty samotné Miss Lily Runals, jejíž hlas oplývá
obyčejných kerosínových sví měnu za pozemek v I<\ě. Majetek můj
tilen na povozy jakékoli k se nalézá v Prairieburg\ Linh Co., Iowa
spadá při tom mnoho viny, neboť neobyčejnou lahodou a sílou, jakož
hlasům návrh na zavedení všeobec podporu trůnu belgického.
jízdě noční odstraní se veške a sestává z tuplovanéhoWóru 40x60 o
ného hlasovacího práva. Výsledek
—17. dubna: Ze všech měst do ačkoliv volbami nenabyli parlamen- i proslulá česká houslistka Mile.
rá nebezpečí srážky povozů, dvou poschadíšjs, tóí lotů-; Skladiště, stáje
tento jest trpkým zklamáním pro chází dnes zprávy o bouření se lidu tární většiny, snažili se zemi vlád- Brousilová budou účinkovat!. Upřevrhnutí, nárazu, atd., jež atd., taktéžtásžfVvžěho zbVží střížního,
až dosud ohrožovala povozy železného, BarMštřEvícíi, atdXatd. „
socialisty a dělníky vůbec. Násled dělnického a situace jest nesmírně nouti násilím. Nové ministerstvo mělkyně tyto kdekoli vystoupi
za tmavých nocí.
Jest to vzácná“ příležitost pro Čecha
kem tohoto zamítnutí nařídí gene povážlivá. Veškerá občanská gar Alexandrovo jest rozumně sestave ly přijaty byly s velikým nad
Pohyblivým reflektorem o- ujmouti se pochodu, neboť v okolí jest
rální rada dělnické strany všeobec da, celkem asi 45,000 mužů čítající, no. Nebezpečí situace pozůstává šením. Obecenstvo racinské mů
září se cesta před povozem, že mnoho Čechů usazeno. O podrobnosti
v
tom,
že
ruBké
popuzování
a
snad
možno jeti s bezpečností, jako pište po anglicku na
né zastavení práce. Občanská gar byla povolána do služby. V okr
že se těšiti na požitek zvláště vzác
Henry Klein,
za
dne.
da jest držána v pohotovosti, aby sku charleroiském zastavilo 30,000 i slibováni podpory, může obnoviti ný. Kdo může, nechť koncert ten
Ceny sdělím na požádání a (3, 3m, n) Prairieburg, Linn Co., Iowa.
zakročila v případě potřeby. U ve nhlokopů práci. V Monsu učiněn v Srbsku pocit pomstylačnosti a vy- to neopomene navštíviti v pátek
obchodníkům poskytuji slu
šná procenta. Jednatelům če
ger táhli tisícové socialistů ulicemi pokus o zničení velkého chrámu dy volati srážku Srbska s Bulharskem. večer dne 28. dubna.
ským dám přednost.
bruselskými a hlučně žádali za vše namitem. Později došlo tam ku
Vídefi, 14. dubna: Následkem
Koupe. Známá firma S. Free
Adresa: FRANK CHVÁLA
obecné hlasovací právo. Policie srážce mezi dělníky a policií. Čtyři zprávy, že král Alexandr sesadil re man & Sons koupila na severní
((vynálezce),
Two Rivers, Manitowoc Co., Wis.
zakročila a po nějakém čase se jí dělníci byli zastřeleni. V Antver genty a vládu sám převzal, poklesly straně města za vodárnou pozemek,
140 akrů^O akrů vzděláno, ostatní les a
podařilo davy rozehnati. Všichni pách po celý den lid se bouřil a dnes srbské i jiné evropské cenné papíry z větší části písčinu při jezeře a za
pastvina. Vie oplotěno, obydlí dobré pro
horníci v uhelné pánvi borinageeké večer zdá se, jako by celá země stá značnou měrou.
ostávání, stájová chlévy pro vSechen do
platila zafi $8,000. V místech těch
bytek;
sýpka nsK obilí, též na kukuřici,
zastavili v týž den práci.
Protižidovské bouře v Čechách. zřídí firma velkou kotlářskou dílnu,
la před občanskou válkou.
dobrý pramen s dohrou vodou u domova
— Brusel, 14. dubna: Dnes došlo
a jiných pragpisfvfte. Zahrada s jedním
Krise v Srbsku.
Praha, 13. dubna: Město Kolín poněvadž dosavádní místnosti to
Sobotkův prášek pro drůbež jest nejlepším pro rtem (100) Stjpů^kterhtesou ovoce každý
zde ku dalším nepokojům. Mno
vární
jí
více
nevyhovují.
středkem groti choleře u drůbeže. Kde se ho oží rok. Farma Jparngziměstečky Eastman
— Bělehrad, 14. dubna: Včera či Nový Kolín nad Labem, 35 mil
ho dělníků zastavilo práci násled
za vyléčení se rnčí. Cena paKoupili majetky. Pan Josef vá podle předpisu,
od Prahy vzdálené, bylo jevištěm
nebo tři paklíčky za 11.20. Zašlete a Wauzeka, CjKwförd CA. Wis. Bude
kem zamítnutí všeobecného hlaso večer proveden zde nekrvavým spů- zuřivého boje mezi zfanatizovaným Smejdíř koupil v minulých dnech klickuĎOc.,
prodána za mírifcdcenu. Polovice musí
postal note nebo money order.
Emanuel Sobotka, býti v hotovostj^a polovice sApočká na
vacího práva i táhli dnes ulicemi sobem státní převrat. Mladistvý lidem a vojskem přivolaným na o- dům na Main Street, v němž s pro
Diagonal, Ringgold Co., Iowa. delší čas. Kdo by si přál farmu, tu kouměsta. Dvakráte udála Be mezi panovník Srbska, král Alexandr
piti, obrat«® osobně nebo pfsemn&na machranu židů. Nedávno nalezena spěchem vede Živnost hostinskou a (32,uč,n)
L,
jehož
země
dosud
byla
spravo

nimi a policií srážka. Dělníci há
JOSEF KAHOUK,
objednávkách neopomeňte udati jitele: /
v Labi mrtvola služebné dívky, Ma doutníkářskou. Pan Jan Fatka
zeli kamením a lahvemi po policii vána regenty, převzal otěže vlády rie Pavlíkové a brzo roznesla se po- koupil pěkný majetek na Douglas
(35,3tpýz)
Eastman, Wis.
nejbližší Express office.
a neuposlechli rozkazu, aby se ro ve vlastní ruce. Na oslavu toho věsť, že dívka byla od židů zavraž Ave., a zařídí v brzku dílnu na vy
zešli. Několik osob bylo poraně že obstál zkoušku své maturity od děna a do vody uvržena. Rozlíce rábění kočárových polštářů.
býván
včera
večer
v
královském
pa

no. V Monsu v provinci henegavný dav lidu přitrhnul ku synagoze
PanJan
aké Btávka stále se šíří a rozčílení láci velký banket, jehož se súčastni- a počal ji ničiti a to šatné činil u ně
v lidu zavládající se zvyšuje. Pra li regenti Ristič a generál Belimar- kterých soukromných domů i ob odevzdal v pondělí obchod svůj v
kovič,
všichni
ministři
a
četní
přá

ruce
nového majitele, p. Karla Kanpor vojska poslán do nedalekého
chodů náležejících židům. Vojsko
Douru, kde se obávají krvavých telé i přívrženci regentů. Po mno muselo býti povoláno do služby a nenberga a přesídlil se na svou far
výtržností. I v městech Quareg- ho měsíců byly poměry v Srbsku teprvé pak když velký počet výtrž mu do Caledonie. Účty splatné
zavládající velmi smutné, poněvadž
panu Peťurovi nalézají se v obcho
non, Wasmes a Paturayes vystupu
níků byl poraněn, podařilo se zjed du pana Kannenberga,, jímž při
jí stávkáři násilně a poměry stávají regenti a státní úřadníci zneužívali nali pořádek.
splátce budou kvitovány.
ae povážlivějšími. Motykami a se své moci úřadní a v mladém králi
zařídili nížepsaní prostranný, pohodlný a dobře upravený
Hladomor v Rusku.
Pan Jan Pokornýpředsídlil svůj
kyrami ozbrojení dělníci napadli dozrál úmysl, že se sám vlády ucho
některé domy a vydrancovali je; pí. Zosnován plán na svržení re
Moskva, 12. dubna: Hladomor v grocerní obchod ze severní ulice
dům pod názvem
spustošili také strojovny jednoho gentů i ministerstva, aniž by jim evropské části gubernie permské Wisconsin do čísla 1326 Douglas
velkého kamenného lomu, čím byla poskytnuta příležitost k odpo jest horší než byl kdykoliv dříve. Ave., přímo vedle hostince pana
ru. Aniž by měli tušení o tom, co Chudí lidé zmírají postech. V men Jana Eliáše. Ctěné své příznivce
více počet jejich vzrůstal, tím stá je očekává, dostavili se regenti a
vali se násilnějšími. Dle posled ministři k banketu. Zatím co se ších vesnicích lid více se nepokouší zve k laskavé návštěvě a zaručuje
na rolau Desplaines a z&p. 12. «I.
ních zpráv vyhrožovali přeřezáním oddávali hodování, byly domy mi o pohřbení všech mrtvol. Příbuzní ochqtné a levné obsloužení.
Sle^ncijEmrrM xSprosťýjkterážJíý- v kterémž se nalézá též strávní dům, pro návštěvníky světové
telegrafických drátů, tak aby úřady nistrů a vládní budovy obsazeny zesnulých často jsou příliš slabí než
nemohly býti rychle zpravovány o vojskem a policií. Když slavnost aby se mohli postarati o jejich la zaměstnána v groceriúm"'žávcďš
výstavy z venkova. Místnosti jsou čisté a opatřené 150ti po
výtržnostech stávkářů. Poměry se o půlnoci dostoupila své výše,ozná pohřbení a proto nechávají mrtvoly pana PokornSijp, iesf nyní proda
každou hodinou stávají povážlivěj mil král Alexandr že dosáhnul své na střechách domů. Vzdor přísno vačkou ve střiŽHflEzávodě bratrů stelí, nalézá se tu též holírna, koupelna, prádelna atd. V re
sti zákona proti tajným spolkům a Stcffelů^nsfmici Sfiřtau kdež kraja- stauraci poslouží se těmi nejchfitnějšími pokrmy a nápoji a
šími.
plnoletosti a že převzal se skupštikaždému hostu je na vůli ponecháno tu bud' jen noclehovati
— Brusel, 16. dubna: Dnes ve nou vládu země. V pravdě král své zápovědi sbírati příspěvky prostřed nv>r6vždy ochotně obslouží.
Nútí-ebv.jete li dobré rukavičky, aneb i též jídla bráti. Ceny za byt neb stravu jsou mírné.
čer pobouřený lid bojoval s policií plnoletosti nedosáhnul. Dle srb nictvím osob neúřadních, zakládají
v několika čtvrtích méBta. V ulici ského zákona stane se plnoletým se soukromné společnosti,jež si vy košilkneb zboží punčochářské,zajdě
“COLUMBUS HOUSE” nalézá se blíže tiskárny “Svor
de la Bivier lid si počínal tak vy- teprvé svým 18. rokem a poněvadž tkly za účel opatřiti trpící potravou te jen clo obchodu W. J. Flood & nosti” a “Amerikána”, jest ha nejpříhodnějším místě pro ná
hrůžně, že jízdná policie zakročila se narodil 14. Brpna 1876 jest mu i šatem. Tyto spolky poskytují je Co., nebSť tam vždy naleznete nej
vštěvu
světové výstavy, jakož i do středu české čtvrti v Chi
dinou pomoc, kteréž se zmírajícím lepší zbožfoež se k tomu ještě laci
B tasenýma šavlema. Buřičiházeli teprvé 17 roků.
venkovanům dostati může. Ústřední no prodává.X
cago. Dům tento zařízen na pobídku mnoha českých rodáků
na policii řecké ohně a kameny. Z
Když hodnostové státní, svých
výpomocný
výbor
byl
rozpuštěn
a
a
Národního
Výboru hlavně pro naše krajany, aby přijetím do
lidu mnozí byli posekáni a pošlapá úřadů tak náhle zbavení o tom uNechcete kcmpitj'nëjaké ručníky,
ni. Dvanáct osob bylo zatknuto. slyšeli, bylo jim jako by byli spadli guberniální úřady neučinily žád ubrousky, aneb ohrusy lacino; pak-li města nepadli do rukou rozličných šejdířů a měli tu pro onu
Mnoho policistů bylo popáleno neb s oblak. Král a jeho rádcové měli ných kroků ku úlevě trpícího lidu. ano, zajděte k$r
j. Flood & Co., dobu řádný domov. Poněvadž lze očekávati velký počet ná
poraněno. Město jako by se nalé pro převrat vše dobře připraveno; Odhaduje se, že bude zapotřebí 525 neboť oni poMdají \zvláštní prodej vštěvníků, jest třeba, aby krajani, kteří hodlají zavítati na vý
zalo v stavu obležení. Všechny vojíni, kteří byli na venku pohoto millionů liber obilin na výživu nej zboží tohotďaruhu \ prodávají je
stavu, záhy se u nížepsaných přihlásili dopisem a takto si
zábavní místnosti jsou opuštěny. vě, zatknuli regenty a ministry a chudších vrstev obyvatelstva do pří lacino. /
W. j/Flood tfe Cb.ptodávají no místo zajistili.
Policie a buřiči jen se nalézají v u- dopravili je do rozdílných komnat ští sklizně.
Zemětřesení.
licích. Z Monsu se oznamuje, že v královském paláci, kdež nyní
vé Crepon Dress GoodsN^a 59c.;
tam dělníci od hodiny polední o- jsou držáni v zajmutí. SrbBké voj
Řecký ostrov Zante byl v pondě zbož/to bylo vždycky prorváno
vládali mnohé ulice. Posláno tam sko jest králi věrně oddáno; jinak lí opětně postižen zemětřesením a za Jgl a jest nesmírně laciné za 59
odsud vojsko. Dnešek byl pro ú- by převrat ten nebylo bývalo mož to zhoubnějším než byla všechna qéntů.
řady v celé Belgii dnem úzkostlivé no provésti. Po uveřejnění králov předcházející. Město Zante bylo
-P^íťá^&^^zavéstYpdú anebo
(40,0m,z)
213—215 W. 12Í11 Str., Chicago, III.
ho vyčkávání. Zprávy ze všech ské proklamace a dávno před roze skoro celé sbořeno i jest pochybno
míst sdělují, že stávka se rychle ší dněním, odebral se král do kasá zda-li vůbec kdy bude znovu zbu stoku (sewer) oNivjííetfobydlí, obrať
se na O. C^Bavise, 203 šestá uří a nálada stávkářů horší. V tom ren, kde vojsko stálo ve zbrani a dováno. Ze ssutin vytaženo již te
lice, RapirfgT
(47,4k)
to městě dopoledne minulo bez vý mladého krále s jásotem a projevy dvacet mrtvol, ale počet usmrcených
Hočllate li nastoupit cestu do Evropy
tržností. Odbýváno několik veřej oddannosti uvítalo.
jest mnohem větší. Sta a sta lidí anebo
poslat pro své přátele, přesvědčte
ných schůzí ve prospěch všeobec
Proklamace, jež dnes bude po přišlo k úrazu a skoro všechno oby se dříve o cenách přeplavních a jízdních
ného hlasovacího práva, ale řeči celé zemi rozšířena, má podpis krá vatelstvo jest bez přístřeší. I ve na stanici dráhy Chicago, Milwaukee &
HOTEL PILSEN
pronešené byly mírné a vše odbylo lův. V ní praví král, že ústava po snice na ostrově jsou spustošeny a tít. Paul. Zastupujeme všechny hlavní
se v pořádku. Odpoledne ale od slední dobou byla ohrožována a prá počet zahynuvších na venkově jest dopravní společnosti.
P. H. Clancy, agent, Racine
bývali tisícové dělníků schůzi na va občanů zkracována, tak že bylo rovněž značný.
cestě vedoucí k prostoru pro dosti na čase, aby neblahým těm pomě
ENIfiY Á CAM? REDAKCI ZASLANÉ
majitelé,
hy a ta byla bouřlivá. Schůze by rům jednou byl učiněn konec. Z té
Různé.
180—182 Washington ul.
la Bvolána, aby byla odsouzena pro příčiny prohlašuje se král za plno
— Ze Sicilië dochází zpráva o noč
Rcinwartiiv nťjnovější katalog veške
klamace měšťanosty Bulsa, kterouž letého a přejímá vládu. V budouc ním přepadnutí poštovního vozu
rých českých knih o domácím i polním
Hotel tento jest v středu mě
zapovězeny všechny veřejné demon nosti bude prý srbské ÚBtavy plně poblíž vesnice San Leonardo. Lu hospodářství,
včelařství, lesnictví, rybář
sta, mezi všemi nádražími a mů
strace ve prospěch všeobecného
a hedbávnictví. Vydal A. Reinwart,
piči stříleli do vozu, v němž se na ství
že přijmouti hOBtí na 200 poste
šetřeno.
knihkupec a nakladatel pro literaturu
hlasovacího práva. Výstřední so
lí.
Vše jest nově zařízeno; čisté
Regenti jsou sesazeni,kabinet pro lézali pouze dva cestující, kterýž ale hospodářskou v Praze. Našim českým
a co možná nejlacinéji. V re
cialistický vůdce Volders, měl po puštěn, nové ministerstvo jmenová dopravoval značný obnos peněžní. hospodářům
dostává se katalogem tímto
stauraci naši se upravuje česká
buřující řeč, kterouž hrubě spílal no. Předsedou tohoto jest dr. Do- Četníci zrovna na blízku se naléza praktického vodítka po české literatuře
strava.
Čepujeme pravé plzeň
hospodářské, jež nyní vykazuje hezkou
měšťanostovi Bulsovi. Posluchači kič,doBavádní člen státní rady. Pro
ské a veškeré nejlepší napije.
dobrých spisů ze všech odvětví
bouřili, žádali pomstu na Bulsovi puštění ministři jsou liberálové, to jící přispěchali ku pomoci i došlo řadu
zemědělství. Není proto více třeba,
Za řádnou obsluhu a veškeré
ku
boji
dvacet
minut
trvajícímu,
v
a povzbuzovali Volderse. Poli tiž jen dle jména. Dnes ráno mla
aby za české peníze kupovány byly
pohodit ručí
cie nařídila lidu rozchod, ten však dý král rozpustil skupštinu (sněm) němž používáno bambitek a dýk. knihy německé, což pohříchu nutno nám
že na mnoze dosud u velké
odpověděl jen posměchem. Poli a nařídil nové volby. Z toho jest Lupiči byli přemoženi. Jeden z konstatovati,
míře se děje. 8 potěšením po prohlédnu
nich
byl
usmrcen
a
jiní
utrpěli
těž

cie tasila meče a postupovala k řeč- zjevno,že státní převrat byl po del
tí katalogu tohoto jsme seznali, jakutěše(ldu.3m)
majitelé.
ně se česká literatura hospodářská v po
ništi. Někteří z davu vystřelili, ší dobu připravován. Volby jsou kých poranění.
čase zmohla. Máme již objemná
jiní házeli kamením; ale většina u- rozepsány ku dni 30. dubna.
— Strašný výbuch udál se ve sledním
díla o polním hospodářství, o chovu do
stupovala k městu. Nikdo nebyl
mlýně společnosti Šala Caladia v bytka, o rostlinství, sadařství, zahradni
Dnes o 11. hod. dopolední ode Mataro v Španělsku. Střecha zá ctví, lesnictví a pod. Neváháme proto
poraněn.
své pp. čtenáře na pečlivý a prak
Měšťanosta Buls ubíral se asi o ho bral se král v průvodu četných vo vodu vyzvednuta a na velkou vzdá veškeré
tický katalog ten upozorniti. Naklada
dinu později po Avenue Louise k do jenských i občanských hodnostů do lenost od stavby odhozena. Skoro tel A. Reinwart, knihkupec v Praze ve
38 I, W. 1 8th Str., CHICAGO, ILL.
movu, zrovna když asi 200 socialistů velechrámu, kdež zpíváno na osla všichni dělníci byli zasypáni v tros- Vodičkově ulici, každému na požádání
vu
jeho
skutečného
nastoupení
trů

ochotně
příručnou tuto knížku obrázky
vracejících se ze schůze přicházelo
Krásné Dueber neb Boss
.kách a trvalo delší dobu než se opatřenou zdarma a frankované zašle.
z opačné Btrany. Socialisté dofi nu slavné „TeDeum.“ Když se ’mohlo přikročili k jejich vyprošťo
14 k. zlaté “fillované” ho
The Ladies’ Home Journal. Velmi po
strkali a tropili si z něho úšklebky, král se svým průvodem chrámu blí vání. Za hodinu vytaženo devět pulární nový valčík Reginalds de Kove
dinky na 20 roků za
žil,
zahřměl
mu
vstříc
pozdrav
101
nechali jej pak ale jiti dále. Když
ručené od $15,00 vý
mrtvol a mnoho raněných. Pokud na jest obsažen v druhém vydání v dub
můžete ušetřit, obnovém sešitu tohoto měsíčníku, jehož se
byl již asi na padesát kroků vzdá rány z děl.
še.
známo bylo usmrceno více než 40 tiskne 700,000 výtisků.
jednáte-li si hoSrbský lid zdá se býti s obratem osob.
len od socialistů, tři z těchto se za
Skvostné a zaru
Ladles
summer
styles
are
nearly
úplně
spokojen.
Obchody
jsou
nim rozběhli a jeden zasadil mu ho
čené celé zlaté ho
’dinky z velkého
—
Profesor
Falb,
známý
prorok
facsimilles
ofthose
of
our
lí pádnou ránu do hlavy. Buls rá dnes na oslavu dne zavřeny a ulice povětrnosti, jehož přesná předpověď
dinky ELGIN neb
grandmothers.
českého, hodinářského
nu opětoval, byl však znovu udeřen hemží se svátečně vystrojeným li nedávných zemětřesení na balkán
WALTHAM
pro pány a dá
Leading designers of fashions are alrea
my od $20.00 výše.
závodu
a skácel se v bezvědomém stavu na dem, jenž horlivě rokuje o překva ském poloostrově všeobecnou po dy discussing tne revival of the styles of
Pamatujte, potřebujete-li
chodník. Jeden z blízkých obyva pujících událostech několika před zornost vzbudila, oznamuje, že pří Louis XII. period, and believe also that
spolehlivé hodinky neb řetí
telů vida srážku, pospíšil pro poli cházejících hodin. Po službách ští neděle bude nejhorším dnem Elizabethan ruffles and stomachers will
zek, náušnice neb prsten,
come into fashion for the summer casino
381 West lSťh Sir.,
cejní pomoc a vrátil se s policisty božích navrátil sé král do paláce. pro zemětřesení a orkány v kraji toiletts.
pište si pro náš druhý český
In making the new skirts dress
illustrovaný seznam a cenprávě když měšťanosta byl k zemi Lid všude jej zdravil s jásotem a nách, jež jsou náchylný ku sopeč makers perform a real stroke of magic. Chicago, Ills.
ník, který odešleme zdarma
For while the amateur modiste finds her
sražen. Policie vrhla sena socialisty provázel jej hromadně ku paláci. ným výbuchům.
a dle kterého možno lehce
self at a loss to reproduce one of these My pradáváme pěkné stří
a po deseti minutovém boji je roze Zde nedáli si shromáždění pokoje,
objednati.
new models, the experienced professional brná americké hodinky
dokud
mladý
panovník
se
neobjevil
—
Berlín,
11.
dubna:
Dr.
Haffhnala. Dva z výtržníků byli za
knows how ’to fit the hips in front gore od $7.00 výás.
Zaetoií u nás koupené se ručí.
tknuti, není však dosud zjištěno na balkoně a za projevy lásky a ú- kině píše z Indie ruekým časopisům, or pleat and cause the skirt to suddenly
expand and flare outward at the feet,
byli-li to útočníci. Měšťanosta cty lidu nepoděkoval. V krátké že přemohl svým očkovacím pro where
it measures many yards in circum
dopraven v bezvědomém stavu do své řeči slíbil, že bedlivě bude stře- cesem nákazu cholerovou. Praví ference. And this simply because she
svého bytu, ale u večer nabyl vědo žiti ústavu a že bude pečovati o to, že očkoval sto osob s rozhodně pří wisely takes her knowledge from the
Magazines published both in Pa
Pouze na 30 dni
mí a za několik dnů nepochybně aby lidu byl plnou měrou zabezpe znivým výsledkem i slibuje, že po Fashion
ris and New York, by A McDowell & Co.
svém návratu z Indie odhalí celému These illustrated magazines are an invalu
čtenářům tohoto listu. Vystřihněte tuto olilášk^ zašlete nám ji
tak se zotaví, že se bude moci zase čen požitek jeho práv.
s úplnou svou adresou ti my vám odešleme jgthíy z těchto elegant
able guide to any one who seeks informa
oddati povinnostem svého úřadu.
Videß, 15. dubna: Události sbě Světu svou methodu.
ních hodinek buď pro pány nebo pro d^nv SVOBODNĚ po
tion in the latest fashions. “La Mode de
Zatím bude radní Andrew úřadují hnuvší se v Bělehradě vysvětlují
— Ve Vesprimu v Uhersku po Paris” and “Paris Album of Fashion”
Express ku prohlédnuti. Shledátcli^ními že se cenou vyrovnají
cím měšťanostou. Král dal se dva smíření srbských královských man vstal dne 14. dubna oheß,kterýž se each cost $8.50 a year, or 35 cents a copy,
hodinkám za něž zamčeno S3S.OO, vyplaťte expressnímu agentu našijjjfl&inečnou cenu $11.3» a budou
kráte pozeptati po stavu poraněné želů, Milana a Natalie. Obazamý- rychle rozšířil; padlo mn celkem and contain a cyclopedia of knowledge
vaše, jinak neplawte pranic. Není to laciný, paděla
this subject.1 ‘The French Dressmaker",
ho ůřadníka. Tvrdí se, že sociali- šleli vrátit se do Bělehradu, aby v 141 domů za oběť a spůsobena ško on
ný kapslík sbezcenným švýcarským verkem, nýbrž
which costs only $3.00 per annum, or 30
elegantní úpfiinky. rovnající sc vzezřením
lista Volders bude zatknut pro svou případě potřeby radili synu svému, da za půl millionů. Více než tisíc cents a copy, is without a peer for practi
zlatému Icapsljliu.
cal dressmaking. They also contain les
účasť ve schůzi, kteráž předcházela mladému králi srbskému v jeho ob obyvatelů pozbylo přístřeší.
agfrpiem bytelnější. Nejlepší americký verk
sons on current styles which also place
tížném postavení. Král Alexandr
tento útok.
ƒ TKalciné natahování a regulováni
them
above
competion.
“
La
Mode
”
with
— Haličská obec Kudrynce jest
a bohate^dpbcně; spolehlivý časovnik na celý věk.
Vzdor neustálému bouření se li byl však doBti chladnýma pevným,
its low subscription price of $1.50 a year,
Zaruřujfeuie tyto hodinky a můžete je vrátit
du král Leopold otevřel dnes za aby mohl sám převrat provésti. Pan postižena cholerou a zpráva o tom již or 15 cents a copy, is the home journal
kdykoli, nesedáte li je dobré. Objednejte hned,
“par excellence.” If unable to find any
neboť nabídka t&e platí jen 30 dní.
přítomnosti velkého davu lidu velké Dokič, nový předseda ministerstva úřadně oznámena. Za minulý tý of
these magazines at your newsdealers
Zašlete-li 50c. naTWízek hodící se k těm hodinkám,
parkové skleníky. Král byl uvítán odejel před dvěma týdny pod zá den událo se tam osm onemocnění do not accept any substitute, but apply
zašleme vám pěkně rjW řetízek v ceně $2.00, prodá
directly to Messrs. A. McDowell &Co.,
vaný za tuto cenu kdeWi po Americe. Zašlete pe
s největším nadšením, neboť jest minkou, že si chce dopřáti prázdni a šest úmrtí nákazou.
níže buď v reglstrovanénrflUstu, nebo poštovní notu
známo, že jest přízniv rozšíření hla ny, do Paříže, aby se radil s Mila
anebo express order. Pište^m anglicky.
— Vdova po zavražděném měš 4 West 14th Street, New York.
nem, kdežto bývalé královně Natá ťanostovi moskevském, Alexějevu,
— U Brookvillu v Indianě chtěli se manGUARANTEE \ťATCH CO.,
sovacího práva.
Tuesfennerovi dostati s povozem
Paříž, 16. dubna: Pan Bouře, lii uloženo, aby hleděla vvzvěděti jenž padnul za oběť šílenému nibili- Iželé
INCORPORATES^
přes rozvodněný potok. Dravý proud
francouzský vyslanec v Belgii, vrá u cara, zda-li by Rusko schvalova stovi, věnovala 300,000 rublů ve však pavoz překlopil a muž i žena uto
100 Washington St r, CHICAGO, ILL.
nuli. Zanechávají šest nedospělých dítek.
til se domu na vyzvání své vlády a- lo obmýšlenou změnu. Garašanin prospěch tamního blázince.

VetahefieziieWstraiĚiio.

Farma na při dej.

Proti choleře^drůbeže.

Pii ttn lni Srn wW

V CHIGAGO

“COLUMBUS HOUSE’*

FR. BERKA, majitel restaurantu a hostince.
A. D. SCHWARZ, majitel domu Columbus House,

Hotelu města “Plzně” y Chicago.
VOJTA & STEINER,

Vojta & Steiner,

ÍU.J. WÍ^A & 8ÏI,

W.J.Wíša&Syn

SVOBODNÉ A EXPRESSHÉ VYPLACENO.

SLAVIE

6
f čeněk Daněk šl.z Esse.
Jeden z nejznamenitějších prů
myslníků nejen Čech, ale Rakou
ska vůbec, vůdca na poli moderní
techniky, kteroužto v Čechách na
onu výši spolu povznesl, na kteréž
k pýše a radosti země dnes se na
lézá, Čeněk Daněk Šlechtic z Esse
pochován dne 23. března k věčné
mu odpočinku k žalu průmyslového
světa, v němž zaujal postavení tak
vynikající. Čeněk Daněk narodil
se dne 5. dubna 1826 v Cholticích
co syn tamějšího sládka a dostalo
se mu v Chlumci n. C. a v Hoře
Kutné prvního Školního vzdělání.
Již co chlapec jevil nejenom neo
byčejnou náklonnost pro mechani
ku, ale i velmi řídkou zručnost a
zabýval se rád řešením mechani
ckých záhad.
Tato okolnost byla příčinou, že
otec jeho žádal o přijetí syna svého
ke sboru ženijnímu. Však mladé
ho ohnivého ducha nepontalo to
nijak v úzce vyměřeném působišti
a brzo vystoupil ze svázku tohoto,
aby oddal se zcela studiím techni
ckým, při nichž až do ruku 1842 se
trval. Prokročiv na tomto poli dá
le, rozhodl se konečně úplně pro obor strojnický, zdokonalil své theoretické vědomosti praktickým vzdě
láním u mechanika technické vyso
ké školy v Praze, až konečně vstou
pil jakožto elév do strojírny Breitfeld et Evans, v Praze. Zde pro
nikl v brzku důmyslný duch mladé
ho technika; tam, kde druzí úpěli
dosud v tísnících okovech theorie a
jenom těžkopádně ku předu spěli,
dovedl on v ducha technických otá
zek vniknouti, samostatně zasáhnouti a nové cesty ku zdokonalení hledati, však také naïézti.
To ukázalo se zejmena tehdy,
když roku 1854 ve spolku s Jos.
Götzlem založil vlastní strojírnu a
pak neodvisle od cizích vlivů sám
tvořiti mohl. Nemůže zde býti mí
sto stopovati působení Dafikovo na
poli technickém v užším jeho prů
běhu; avšak téhož vynálezy a zlep
šení hlavně na poli strojního zaři
zování cukrovarů a rafinerií obráti
ly veřejnou pozornost nejen na jeho
osobnost, avšak též i na podnik,
jenž stál pod technickou jeho Bprávou a jenž následkem toho takých
rozměrů nabyl, že vyšinul se k prv
ním závodům nejen Čech, ale i Ra
kouska vůbec. Avšak bylo by po
chybeno, kdybychom význam Dafikův, jenž i jinak ve veřejném živo
tě vynikal a jehož postava v každém
směru byla význačnou, pozorovati
chtěli z tohoto jednostranného sta
noviska.
Dafikova působnost byla — na
jmě pro Čechy—veliké důležitosti.
Jeho dalekosáhlý duch, jeho náro
dohospodářský intelekt, jeho neo
byčejná znalost hospodářských po
měrů Čech umožnily mu v brzku
seznati, kde nalézá se hospodářské
těžiště země.
Svojí prozíravostí postřehl, že
hmotné povznešení Čech leží ve vý
voj i a rozkvětu cukerní industrie,
zde že páka nasazena býti musí k
povznešení národního blahobytu, k
probuzení dřímající síly. Nabyv
jednou přesvědčení toho uchopil se
provedení svých myšlenek s ener
gii jemu vlastní, povzbuzoval, oži
voval, pomáhal a jeho neúnavné
činnosti sluší děkovati, že v několi
ka letech cukerní průmysl v Čechách
vyvinul se k požehnání země v ne
tušené míře, že povstaly četné to
várny, cenu půdy a práce zvyšující
a nové prameny národního blaho
bytu tvořící.
Čeňku Dafikovi sluší děkovati za
to, že Čechy zvány jsou dnes zemí
cukru par exellence a na poli tomto
Bkvěle vynikají. A jelikož s indu
strií touto i průmysl strojnický šel
ruku v ruce, vlastně oné předcházel,
bylo Dafikovo působení též na po
li tomto směrodatné.
Těmito epochálními podniky vyšinulasenadmírutéžDafikovastrojírna a jest nyní jeden z nejznameni
tějších závodů tohoto druhu v moc
nářství a jest-li že Daněk přeměnou
této v roce 1872 v podnik akciový
od přímého vedení ustoupil, zůsta
la škola jeho, můžeme li to tak nazvati, jeho duch vždy měrodatným
na stále pokračující vývoj závodu,
jehož účasti se Daněk až do posled
ní hodiny nevzdal.
Se zesnulým vidíme odcházeti
muže, který jako skvělýpříklad své
tvůrčí síly svou blahodárnou činno
stí může býti vzorem kruhům tech
nickým. Vyznamenával se řídkou
intelligencí, prozíravým, rychle chá
pavým duchem, železnou vůlí a sna
žením, by se stal dle sil svých ve
řejnosti prospěšným; neboť tyto je
ho vynikající duševní vlastnosti neobmezovaly se jenom na jeho užší
kruh, nýbrž rozšířily se i na všech
na odvětví veřejného života, na obor měšťanského pokroku, jakož i
umění, ve kterémžto směru zvláštní
jemnocitností se vyznačoval.
Daněk obdržel řád císaře Frant.
Josefa a byl povýšen do stavu
šlechtického, k němuž si vyžádal
predikt von “Esse” (komín). Bohu
žel, že od té doby zapomínal na če
ský svůj původ, podporoval okáza
le německé prospěchy, darovav
25.000 zl. na vyšší německou školu.
Rodinu zanechal německou, která i
původní české jméno jeho změnila
na německé “Danek”.
V jaké trvalé čestné památce by
se bylo v národě našem zachovalo
jméno Dafikovo, kdyby byl ostal
Věrným svému národu!

ZE STARÉHO SVĚTA.
Zprávy z českých zemi.

Číslice o chudmutí obyvatelstva
velmi smutné uvedl poslanec Tep
lý v řeči své obsažné na říšské ra
dě 9. března. Pravil mezi jiným:
„Připadá mně, jakoby vláda ani ví
ry tomu nepřikládala”, že řemesl
níku a rolníku špatně se daří. Že
hmotné poměry našeho rolnictva
nemohou se nazvati skvělými, po
znáváme z jistých neklamných zná
mek, z nichž jen několik uvedu.
Důkazem, že bída u venkovského
obyvatelstva se rozhostila a že jest
se obávati houfného schudnntí, jest
značné vzrůstání hypotekárních a
osobních dluhů. V r. 1890 obnáše
ly hypotekární dluhy v království
českém 1179,675.151 zl. Na tom
to dluhu zúčastněn jest majetek rol
nický částkou 879 a půl mil. zl.
Béře-li se 2 proč, zúročení za základ,
čeští rolníci musejí odváděti ročně
sumu 59 millionů zl. Cena veške
rých usedlostí v Čechách odhadnu
ta přibližně na 1650 mil. zl. Odečteme-li od odhadnuté ceny veške
rých usedlostí v Čechách hypotekár
ní dluhy v gruntovních knihách za
znamenané, dospějeme k tomu smut
nému, ale pravdivému faktu,že sel
ské statky jsou již přes polovici za
dluženy. Pohříchu dlužno konstatovati,že hypotekárních dluhů neu
bývá, naopak, že jich přibývá.
Kdežto na jednoho obyvatele v krá
lovství českém roku 1868 připadlo
149.45 zl. hypotekárních dluhů,
vzrostla částka ta roku 1890 na
212.14 zl. Jiná neklamná známka
úpadku rolnictva jsou zmáhající se
stále exekuční prodeje selských
statků. Za posledních 13 let pro
dáno bylo v království českém 46.388 usedlostí v odhadní ceně 106,077.018 zl. Vydražená částka vexekuci prodaných selských statků
byla tak skrovná, že věřitelově vyšli
na prázdno s částkou 79,566.618 zl.
Cena při exekučních dražbách pro
daných selských statků pohříchu
rok od roku klesá. Kdežto r. 1868
za statek v exekuci prodaný se vy
těžilo v průměru 2401 zl., vytěžilo
se roku 1890 1790 zl. Dalším dů
kazem o chudnutí venkovského obyvatelstva jest rok co rok se zmá
hající vystěhovalectví. Dle úřadního výkazu vystěhovalo se v roce
1889 28.000 obyvatelů. Uvádí se
sice, že vystěhovalectví podporují
nemálo placení a k tomu účelu
zvláště naj atí agenti paroplavebních
společností a doporučuje se, aby pro
ti nim se vší přísností se strany úřadní se zakročilo. Povinností stá
tu ale jest, o to se zasaditi,aby žád
ná síla ku práci schopná stát neo
pouštěla a vývozem kapitálu národ
ní jmění neseslabovala. Státu po
vinností jest nejen vypátrati pohnut
ky vystěhovalectví, ale také vyhle?
dati prostředky, jak by se obmeziti
dalo.“
Úmrtí. Dne 22. března zemřel
v Kostelci u Prostějova po krátké,
avšak bolestné nemoci obvodní lé
kař p. MUDr. Ferd. Hanák v 26.
roce věku svého. Zesnulý znám
byl i v pražských společenských
kruzích co nejlépe. Posledně na
vštívil Prahu, když moravští akade
mikové pořádali “hanácký večírek”.
Na zpáteční cestě se nastudil a od
té doby nápadně chřadnul. Ne
moc, pro kterou z vojska byl pro
puštěn, objevila se v plné síle a
sklátila mladého muže do hrobu.
V celém okolí požíval MUDr. Ha
nák lásky, přízně i důvěry všeho
občanstva. O něm může se říci:
Žil ve vědě, své vlasti, svému náro
du. Budiž mu čestná nehynoucí pa
mátka!—Dne 20. t. m. pohřben ve
Velkém Meziříčí na Moravě pan
Em. Binko, řídící učitel, redaktor
“Varyta” a “Hudebních Květů” z
Trh. Brtnice, maje věku svého 41
rok. Zesnulý narodil se v měBtě
Žďáři; studoval v Jihlavě a v Brně.
Byl nejprvé podučitelem v Jihla
vě,r. 1873 stal se učitelem naměšť.
škole v Třešti, od r. 1885 působil
jakožto řídící učitel a ředitel kůru
v Brtnici u Jihlavy. Horlivý vla
stenec, vzorný učitel a vychovatel,
jakož i milý společník požíval úcty
a vážnosti. Vedle zdárné působ
nosti učitelské vynikal i záslužnou
činností v oboruhudebním,vydávaje
od roku 1877 časopis “Varyto”, od
r. 1883 spolu s ‘Hudebními Květy’,
ježto s velikou péčí aobezřelostí re
digoval až téměř do konce r. 1891.
Téhož roku na podzim však zlá cho
roba mozková činnost jeho ton mě
rou ochromila, že se veškeré práce
ve škole i mimo školu vzdáti musil.
V těle na pohled ještě zdravém a
silném jal se již híodati červ smrti
—úbytě mozku—jehož zhoubnému
vlivu záslužný Život jeho konečně
dne 17. t. m. za oběť padl. Po
hřeb konán za účastenství četných
přátel a známých ve V. Meziříčí,
kdež tělesné pozůstatky zesnulého
k věčnému odpočinku jsou uloženy.
Budiž mu česť a památka nehynou
cí.—V Jevíčku na Moravě zemřel
dne 22. t. m. tamější poštmistr a
náměstek měšťanostův p. Karel
Appel, věrný přívrženec národní
strany svobodomyslné a bojovník
za práva tamějších Čechů. Čítal
56 let věku svého.
K stavbám universitních budov.
Jak známo,vyjednává vláda s obcí
pražskou o zakoupení tří parcel při
usedlosti “Amerika”, za nynější
budovou české lékařské faknlty. Mi
mo to hodlá vláda koupiti větší po
zemek k témuž účelu. Zejména

vyhlédnut je rozsáhlý pozemek fili
álky pro cnoromyslné ve Slupech,
kterýžto ústav mábýtizrušen,jakož
i celý pozemek zahradnické společ
nosti. Zemský výbor i výbor této
společnosti projevily ochotu, vládě
tyto pozemky prodati a sice zemský
výbor za obnos 600.000 zl. a spo
lečnost zahradnická za 200.000 zl.
Na pozemcích ústavu prochoromyslné ve Slupech mají se vyBtaviti
pro německou universitu hygienic
ký a fysiologický ústav a německá
technika, kdežto na pozemcích spo
lečnosti pro zvelebování zahradni
ctví má se zříditi buď Bpolečná bo
tanická zahrada neb dvě botanické
zahrady pro českou a pro německou
universitu zvláště oddělené. Na
parcelách od usedlosti Ameriky má
se rozšířiti budova české lékařské
fakulty a vystavěti český hygieni
cký ústav. Na zbývajících pozem
cích ústavu prochoromyslné ve Slu
pech, nebo na pozemcích společno
sti pro zvelebování zahradnictví
mají se vystavěti české vědecké úBtavy, jež jsou dosud umístěny v
soukromých domech na Karlově
náměstí. Peníze k těmto podnikům
poskytne česká spořitelna, část po
třebných výloh uhradí se z 8millionové dotace, povolené.říŠBkou radou.
Schválí-li zemský soud prozatímně
ujednání vlády se zemským výbo
rem ve příčině koupi pozemku blá
zince ve Slupech za 600.000zl., bu
de zemský výbor nucen, pro tento
ústav vyhledati příhodný pozemek;
pro klinické účely dostačí snad od
dělení ústavu pro choromyslné v
Kateřinské ulici. Také společnost
pro zvelebení zahradnictví musila
by pro svůj ústav koupit! rozsáhlý
pozemek poblíže Prahy.
Geské granáty na světové výstavě
v Chicagu. Nevšední podnikavosť a
oprávněnésebevědomí přiměly zdej
šího vyrabitele zlatnického zboží z
pravých českých granátů, pana F.
Jíru,majetníka veledílny v Praze, ve
Štěpánské ulici čís. 641II., jakož i
filiálek v Mnichově a Kolíně nad
Rýnem,že nelekajese aniznačných
hmotných obětí ani různých překá
žek a nesnází odhodlal se vystaviti
své výrobky granátové na světové
výstavě v Chicagu. Četné před
měty pro tuto výstavu určené mají
cenu mnoha tisíců zlatých a jsou
prací veskrze solidní, důmyslnou,
která českému průmyslu zlatnické
mu v oboru zboží granátového k ne
malé cti poslouží. Předměty tyto
jsou již na cestě do Chicaga. V
Mnichově, kde má pan F. Jíra,jak
již podotknuto, svou filiálku, byly z
části vystaveny a vzbudily velikou
pozornost i obdiv tamějších znalec
kých kruhů,»tak že o nich tamější
časopisy s velikou chválou se roze
psaly. Předměty tyto byly také v
Praze,v bytě pana Jíry,na odiv vy
loženy^ neskrblili nikterak pochva
lou ani uznáním ti,kdož jich spatři
li. Uměleckým provedením zejme
na vyniká nádherně vytvořené toiletní zrcadlo, jakož i veliký rámec
na podobiznu, jakož i diadémy, ná
hrdelníky, rámce na podobizny, též
ze slonové kosti a želvoviny,vyklá
dané vkusně ohnivými granáty, ja
ko na příklad vějíře, modlitby, tak
tovky a jiné. Různé šperky a cen
né drobotiny, ustanovené výhradně
pro obyvatele Ameriky, opatřeny
jsou znaky Spojených států ameri
ckých . Bude tedy naše domácí vý
roba zboží granátového, od nepříznivcůza pokleslou prohlašovaná,na
světové výstavě co nejdůstojněji za
stoupena. Doufejmež, že vzpruží
rovněž a neméně i valnou měrou
další podnikavost průmyslu domácí
ho, jemuž potřebí zajisté podobných
příkladů i popudů a že povzbudí i
povznese národní hrdost našich če
ských krajanů žijících v Americe.
Hodliti se jest zakázáno. ,, Čas “
píše: Kde? V Rakousku! Okres
ní hejtman smíchovský pan Pietrzikowski dal uvěznit občana, který
zval k sobě lidi, aby s nimi četl z
bible a s nimi se modlil. Dnes no
vý doklad k činnosti páně hejtma
nově. Před nedávném bydlil v
Bubenči p. J. Hodek, který rovněž
k sobě lidi zval, s nimi bibli čítal a
se modlil. Aniž mu to pan hejt
man zakázal, uložil mu prostě po
kutu 15 zl. A když se pan Hodek
platiti zdráhal, dal mu zabaviti šicí
stroj a stůl, jež magistrátní odhad
ce vycenil (p. Hodek se zatím odstě
hoval na pražské území) na 18 zl.
Před 14 dny měla se konati dražba,
ale sešlo s ni,poněvadž magistrátní
zřízenci přišli o dvě hod. později
než bylo ustanoveno a kupci se tu
díž už byli rozešli. Druhá dražba
konala se minulý čtvrtek,. kdež obé
věci,které mají pro domácnost mno
hem větší cenu než 18 zl., za 3 zl.
11 kr. prodány byly. — V Bílkově
spisu “Katolická reformace” čteme
sice, že v neblahých dobách pobělo
horských mnozí pro svoje nábožen
ství vězněni a o statky připravová
ni byli, ale že by se něco podobné
ho dělo r. 1891, toho jsme se přece
nenadáli. To jsou také známky ča
su.
Sebevražda učitele. Dne 13.
března o půl 4. hodině ranní nale
zeno bylo mezi stanicí Soběslav a
prvním strážním domkem na kole
jích ležící tělo, strašně zohavené, v
němž poznána mrtvola pana Václa
va Mixy,221etého podučitele v Dra
žících. Příšerný tento nález vzbu
dil neobyčejné vzrušení; bylť pan
Mixa milým společníkem,sdílné po
vahy a těšil se přízni nejen v Sobě
slavi, kde studoval na paedagogin,
ale i v Dražících. Ještě v neděli k

večeru seděl vesel a čil v hostinci
“u Králíků” v Dražících, když vo
lán byl ven,že zde na něho čeká ně
jaká příbuzná z Kvasejovic u Sobě
slavi, z rodiště nešťastného učitele.
Co spolu ti dva lidé mluvili, není
známo. Praví se, že měl p. Mixa
s onou dívkou důvěrný poměr, kte
rý nezůstal bez následků a pan Mi
xa jsa povahy chorobně citlivé, těž
ce to nesl, že dívka vyhledala jej v
místě jeho působnosti. JeštětéhoŽ
večera z Dražíc zmizel, jel nejbližším vlakem do Soběslavi, zde na
psal v čekárně 3 dopisy, z nichž je
den zněl na matku, a druhé adre
sovány do Dražíc a vyhledal si v no
ci smrť na kolejích. Tragická udá
lost tato dotkla se bolestně všech,
kdož p. Mixu znali, což nejlépe osvědčilo se při pohřbu jeho,jenž ko
nal se v Soběslavi za velkého účas
tenství lidu.
Třináctiletý sebevrah na Železnič
ních kolejích. Onehdy odpoledne
skončil svůj velmi jarý věk hoch
třináctiletý příšerným spůsobem na
kolejích železničních mezi Komáro
vém a Vejvanovicemi u Brna. Od
poledne spatřil železniční hlídač ně
jakého plačícího hocha na trati a ně
kolikráte jej musel z tratě odehnati,
ale tento vždy daleko neušel, až ko
nečně se někde ukryl. Když páko
půl 6. hodině jel nákladní vlak k
Brnu, vyskočil ze svého úkrytu a
vrhl se na koleje zrovna těsně před
lokomotivou, tak že nebylo více mož
no vlak zastaviti. Smrť jeho byla
strašlivá; hlava s otevřenýma oči
ma úplně od trupu velmi roztříště
ného odřezána, ležela na druhé stra
ně tratě. Hoch byl zevnějšku vel
mi slušného, zámožných rodičů a
jmenoval prý se Vocilka. Študo
val druhou třídu gymnasialní. Pohnntkou byly jakési nesrovnalosti
ve škole.
“Oheň sv. Eliáše” Z Ö. Jano
vic se píše: Dne 14. března jeli voz
kové se dřívím z malešovských lesů
na Oujezdě. Přijedše do aleje před
Petrovice na bařiny asi po 8. hod.
večer, spatřili ve vlahém večeru po
divný úkaz. Celá alej stromů, pří
kop i vše na koních a vozech, ba i
na bičištích bylo modravým fosforovitým ohněm obaleno a zdálo se
hořeti, tak že vyděšení vozkové na
sebe volali a ve svém zděšení sobě
příšerné plameny nikterak vysvěťliti nemohli. Úkaz ten trval sko
rém 10 minut. Byl to tak zvaný
Eliášův ohefi v Čechách velice zříd
ka se ukazující. Jelikož v Č. Jano
vicích v únoru objevila se báječná
fata morgana s tisíci manévrujícího
vojska, jest krajina naše tímto úka
zem všecka vzrušena.
Zvláštní případ sebevraždy udál
se dne 18. března v obci Sulkovci.
Občan Jílek (vulgo Kolář) zavolal
sobě do domu bábu porodní poně
vadž manželka jeho chystala sek po
rodu. Bába přišla, ale poněvadž je
ště brzy bylo, poslal ji občan ten do
svého chléva, aby zatím podojila
mu krávu. Co byla bába ve chlé
vě, prohlížel bí Jílek věci, které si
přinesla a sebou dle předpisu mít
musí. Shlédl také skleničku s karbolovou kyselinou a snad mysle so
bě, že jsou to nějaké^kapky, napil
sejí a sice hodně. Účinek tohoto
činu neopátraného byl hrozný a
skončil tím, že za půl druhé hodiny
občan ten nešťastný ležel na slámě
mrtev. Vše ohlášeno soudu,který
nařídil, by se mrtvola nepochovávala, až snad úřední komise přijde.
Ta nešťastná chtivost lidská!
Hlavní roční zpráva- mor. zemsfcé školní rady uvádí o učitelstvu
moravském toto: Ze 5198 mužských
i ženských sil učitelských, jež ve
školním roce 1891—92 na veřej
ných školách obec, a měšť. působi
ly, mělo 4413 vysvědčení učitelské
způsobilosti a 708 vysvědčení do
spělosti, 78 nemělo zákonité způso
bilosti učitelské. Tito až na nepa
trné výjimky byli absolventi škol
středních, z nichž 30 koncem škol
ního roku při zkoušce dospělosti
pro školy obstálo. Na jednu sílu«
učitelskou připadalo v tomto roce
průměrně 75 dětí. Pro další vzdě
lání učitelstva určených 32 okres
ních knihoven učitelských má v ně
kolika okresích k vůli pohodlnější
mu užívání také filiálky.
Objevený zločin. Dne 13. břez
na ráno, nalezena byla mrtvola pi
tí oddané, od svého muže odloučeně
žijící Anny Kubišové,manželky solicitatorovy z Příbora, v příkopě silničném u Drholce. Četnictvo Pří
borské vypátralo že tři pachatelé,
Josef Raška z Drholce, Emil Bayer
ze Štramberka a Josef Jedlička ze
Slatiny učinili zemřelé násilí a za
tklo je. Svědci slyšeli nebožku ve
čer na místě činu křičeti a o pomoc
volati, báli Be však ku pomoci jí
přispět!. Pytváním zjištěna sice
přirozená smrť, nicméně budou za
tčení pohnáni před soud, neboť se
částečně k zločinu spáchanému při
znali.
Samovražda starce. Dne 22. břez
na šel ráno do kostela stařičký 80tiletý, zámožný výminkářV. vZebnici. Po kostele se rozloučil s ně
kterými doma, ale jelikož býval po
celý život samý žert a vtip, bylo to
považováno za jeho zvyk. On ale
v návalu choromyslném se odebral
za ves k rybníku, svlékl kabát a če
pici na hrázi a skočil do chladné vo
dy, kde byl odpoledne nalezen již
co mrtvola. Příčinou musí být okamžitý nával šílenství, neboť sta
řec býval spokojen a zámožný, že
mohl se již snadno dočekat smrti.

Záhadná vražda. Onehdy v no
ci odvážel nájemce moravsko ostrav
ské střelnice p. Lazecký své dcery
do Vítkovic. Při tom setkal se s
tlupou lidí,z které jeden muž chtěl
vyskočiti na jeho povoz. Pan La
zecký vdomnění,žehochce přepadnouti, udeřil jej olověnou holí do
hlavy, tak že byl onen muž okamži
tě mrtev. Později se shledalo, že
to byl nápadník jedné ze slečen p.
Lazeckého; na cestě byl přepaden
tlupou lidí a chtěje se zachrániti,
snažil se vlézti do povozu. Byl to
jistý Frant. Hluza, 221etý obchodní
příručí z Vítkovic.
Slasti Čechůjihlavských. Měst
ská rada jihlavská z nicotných dů
vodů zastavila stavbu národního
domu v Jihlavi. Dne 25. října m.
r. proti tomnto rozhodnutí podán
byl k zemsk. výboru rekurs. Teprvé v těchto dnech došlo od zem.
výboru sdělení, že mu příslušná ak
ta doručena nebyla. Městská rada
jihlavská zcela jednoduše akta ona
zadržela. Předseda spolku podal
žádosť ku zemsk. výboru za vyslá
ní zvláštní komisse,ježto jak pochopitelno, ku jihlavské městské radě
důvěry nemá.
Zabil vlastního otce. V Ruském
u Kelče v okresu hranickém na Mo
ravě bodl dne 13. března J. Tvrdofi
svého vlastního otce z neznámé do
sud příčiny nožem úkladně do pr
sou. Smrtelně poraněný skácel Se
k zemi a ani nehlesnu v, skonal. Po
spáchaném zločinu dal se vrah na
útěk. Četnictvo pilně jej stíhá i
má se za to, že v brzku bude vypá
trán a zatčen. Zpráva o spáchaném
zločinu, ku kterému prý se Tvrdofi
delší dobu chystal, vzbudila v celé
krajině pochopitelný rozruch.
TJhořely. Manželka lakýrníka v
Drahovících u Karlových Varů An
na Lauerová rozdělávala ohefi, do
kterého, poněvadž dříví se nechtělo
vzejmonti, petroleje přilévala. Po
jednou se roztrhla láhev a hořící pe
trolej rozlil se na ženu, která oka
mžitě v jednom plamenu stála. Ta
ké její dvouletý synáček, který ve
dle matky stál, byl plameny uchvá
cen. Matka i dítě utrpěly tak straš
ných popálenin, že se o jich vy
hojení pochybuje.
Nález dvaceti lidských koster u
Volyně. Při kopání půdy pro stav
bu místní dráhy ze Strakonic do
Vimperka přišli dělníci na blízku
Volyně na hromadný hrob, ve kte
rém se asi dvacet zpráchnivělých
lidských koster nalézalo. Dle vše
ho j sou to pozůstatky francouzských
vojínů, kteří roku 1743 dleli posád
kou v okolí a u velkém množství na
tyfus mřeli. Za lékařské dohlídky
byly kostry na tamní hřbitov pře
neseny.
Mrtvola ve studni. Dne 15. břez
na plavala v obecní studni v Děr
ném na povrchu čepice. Studně
byla prohlédnuta a nalezena v ní
mrtvola 681etého kováře Sokola z
Děrného, který v poslední době pití
se oddal a jda okolo půlnoci domů,
do studně spadl a v ní zahynul.
Vrah své milenky. V Kyjevě
spáchal Němec Nindel hrozný zlo
čin. Zavraždil svou milenku Schillingovou,načež založil v bytě ohefi,
aby zakryl veškeré stopy zločinu.
Nicméně vzniklo proti němu pode
zření a byl zatčen.
Plodná kráva. V Dubném u
Budějovic vrhla kráva v statku pa
na Maurice Schwarze tři živá tela
ta, kterým se dobře vede. Tatáž
kráva vrhla v únoru m. r. dvě tela
ta, tedy v 13 měsících pět telat.

T O zločinu v dole na železnou
rudu “Volkmarskeller” v Durynsku oznamují se následující podrob
nosti: Dílovedoucí Behme, původce
výbuchu, jemuž padlo za oběť osm
lidských životů, býval dříve řádným
dělníkem, ale od jakési doby oddá
val se pití, žil v nevoli se svou že
nou a pronášel častěji výhrůžky.
Minulého úterka odešel ze svého
bytu a zanechal ženě dopis, v němž
oznamoval, že nechce déle žít, že
na však nepřikládala tomu velké
váhy. Nedaleko dolu nalézala se
dřevěná bouda o dvou odděleních.
V prvním oddělení bývalo z pra
vidla devět horníků, ve druhém měl
Behme svoje potřeby. Zde také, jak
se zdá, bez vědomí horníků v noci
na čtvrtek přenocoval. Ve dru
hém oddělení sešlo se ve čtvrtek
ráno sedm horníků, kteří se pozdra
vili veselým “Zdař Bůh!” — dnes
naposledy. Chystali se právě jiti
do práce, když Behme způsobil vý
buch dynamitu. Ve skladišti, k
němuž měl Behme přístup, chybí
prý 5 kilogr. dynamitu. Horník
jeden, jenž se byl opozdil a tím unikl záhubě, zaslechnuv hrozný
třesk, pospíšil na místo, kdež se mu
naskytlo hrozné divadlo. Dřevěná
bouda zmizela, silné buky byly vy
vráceny z kořene, zurážené jich vět
ve pokrývaly půdu, na stromech
visely rozervané šaty a kusy lid
ských údů. Dva hrozně zohavení
horníci ještě žili, bylo jim poskyt
nuto občerstvení, ale brzy také oba
tito nešťastníci zavřeli oči navždy.
Pět ostatních horníků a Behme by
li roztrháni na kusy; mrtvola pů
vodce výbuchu, jež vržena byla da
leko přes vysoké buky, ležela bez
hlavy a bez nohou za jedním kop
cem. Ze zahynuvších bylo sedm
ženato. Osmý, 171etý mladík, byl
jedinou podporou svého otce. Z
jaké příčiny Behme připravil tak
hrozný konec svým sedmi soudru
hům, zůstane bezpochyby navždy
nevysvětleno.

TROPFEN
Dra. Augusta Koenigg
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----- proti------

Chorobám krve,
Nezáživnosti,
Neduhům žaludku,
Neduhům Jater,
Bolení hlavy»

Chorobným pocitů«,

Nezáživnosti,
Závrati,
Spatnému trávení
Obtížím žaludku a ledvin
a žlučnatosti.
----- rovněž-----proti neduhům ženského pohlaví,
Nejlepší prostředek. Cena 50 centi
nebo pět lahví za $2.00. K dostání ve
všech lékárnách. Za $5.00 se odešle dva.
náct lahvi, Zásylka vyplacena.

ThdCharles A. Vogeler Co., Baltimore, Md,

Pozor při zakázkách!
Kdo chce slovník, ať udá jasně a
mylu, zdali chce anglicko-český,
$1.75, anebo Česko anglický, cena
Kdo chce Tlumač (cena $1.50), ať
jednává omylem “Slovník.”

bez ocena
$1.50
neob«

Úplný Slovník anglicko-český
pro obecnou potřebu. S dokonalou
anglickou výslovností. Sepsal Karel
Jonáš. Nákladem Slavie, Racine, Wis.
— Kniha má 724 strany, jest pěkně
vázaná a stojí se zásilkou jen $1.75.

Slovník
cesko-anglický,aBX°0uu
výslovností. Třetí vydání, mající v

zadu všeobecný doplnék. Sepsal Ka
rel Jonáš.—Kniha má 624 strany, do
brou vazbu a stojí se zásylkou
pouze $1.50,

Novýrychlému
Tlumacnaučení
Americký.
^naa
se jazyku angli
ckému i pro jiné praktické potřeby
vystěhovalch a osadníků české náro
dnosti v Americe, sestavil K. Jonáš.
Šesté vydání. Cena............. $1.50.

Americké
právo. výkladftv právních
pro osadníky česko-americké zvláště
důležitých. Třetí vydání.
Cena............................................. 75c.
K vůli naznačení obsahu uvádíme ty
to kapitoly:
ÚBtava Spojených Států. — Smlouva
mezi Spoj. Státy a Rakouskem stran
vystěhovalců. — Občanství americké.
— Zákon domovský čili homstední.
— Splátka homstedu. — Rozhodnutí,
zabírání pozemkův se týkající. — Opuštění domoviny. — Výměra po
zemků. — Listiny a smlouvy o koupi
a prodeji. — Deed; hypotéka neb
mórgidž; kupní smlouva. — Proná
jem. — PlnomocenBtví. — Práva a
povinnosti společníků. — Pojištění.
Právo dědičné a poslední vůle. —
Směnky a noty— Právo farmerské;
atd. atd.

Politické
zřízení americké.
Charles Nordhoff, přeložil G. B. Rei-

šl. Cena..................................... 50c.
Z obsahu uvádíme několik:
O svobodě a oboru zákona. — O hlav
ních a nutných výkonech vlády. — O
decentralizaci. — O politických stra
nách. — Kdo hlasuje a příčina toho.
O daních. — O veřejných dluzích a
fondech umořovacích. — O majetku.
O penězích. — O práci a kapitálu. —
Unie řemeslnické. — Americká sou
stava politická. — O soudu porotním;atd. atd.

Bohemian
made easy. Bohemian
Course for English speaking peo

ple. By Charles Jonas. Racine,
Wis., 1890. — Price, handsomely
bound, $1.50. Sent by mail to any
address.
Zásylky peněžně, hlavně poukáz
ky, buďtež vystavovány vždy jen na "Sla
vii” (payable to Slavie) a nikoli na osoby
Dopisy se adresuji jednoduše: Slavie,
Racine, Wis.
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Jednatelství Slavie
a RODINY.

CHICAGO. Pan Josef Lukeš,

bytem v čísle 427 W. 18th Street,
jest oprávněným jednatelem našich
časopisů. U něho objednati lze
Slovník anglicko-český i česko-anglický, Tlumač, Americké Právo,
Zlatou knihu pro farmera a Poli
tické zřízení americké.
ri FVn awn OprávněnýmijedULL v LUIHU, nateli našich časo
pisů jsou.

PanFr.R.FiMoÄk
pan Václav Hum],
Prosíme aby se budoucněděly všecky
splátky výhradně k rukoum těchto
pánů jednatelů, od nichž také všecky
knihy u Slavie vydané dostati lze.

SVRAB, prašivina na lidech i zvířa
tech vyhojí se ve 80. minutách prostřed
kem zvaným Woolford’s Sanitary Lotion.
Nikdy se s účinkem nemine. K dostání u
William Schulze, Druggist, Racine, Wis.
(47, lr.)
Cena Si.
Rheumatism vyléčen v Jediném
dnu. ‘ 'Mystic Cure” vyléčí zúplna rheu
matism a neuralgii v 1 až 8 dnech. Účinek
na celý system přímo podivuhodný. Od
straní příčiny nemoce, kteráž ihned zmi
zí. První dávka velice uleví, 75c. Prodá
vají se zárukou Schulze Bros., Racine,
Wis.
(28,Bm)

vseobecnéhlasovací pra- .ROZMANITOSTL
vo v Rakousku.

krvavý, pp němž oba protivníci ro- vány
■
a rakev měla býti spuštěna do
zešli se nesmířeni. V pondělí se- ihrobu. Tu pojednou zaslechli nej
se kníže Odescalchi a hrabě blíže stojící jakýsi ruch a šamot v
T Z Cařihradu se telegrafuje: Ar- tkali
’
V Praze dne 24. března 1898.
opět v zasedací síni župní- rakvi,
:
obchodník a míllionář Bethlen
j
hned na to odskočilo víko, z
Podáním návrhu na zavedení vše- ménBký
1
zavraždil ze žárlivo- ho
■' zastupitelstva baroského, jehož :rakve povstal člověk v obyčejném,
obecného hlasovacího práva poslán- Hadži-Hussein
•
j^porouSíme obecenstvu,
oba jsou. Schůze byla již všedním oděvu a porážeje kolem
Bii
svoji ženu, její sestru, manžela členy
'
ci
naši
publicistice
domácí
i
cizí
da!
rlíšté lékařům, naše odlokdyž hr. Bethlen vstoupil, stojící
i
sluhu a policejního strážníka, zahájena,
1
účastníky pohřbu tryskem uli důtklivý podnět, uvažovati o pod- jejího
1
ní praví vína a ručíme že
Kn. Odescalchi vyskočil se sedadla háněl do města s neustálým kři
statě a hlavně o účincích všeobec který přiběhl na pomoc.
ádá kapka je šťáva hrozzvolal, že jest již deset let členem kem: “Pomoc, pomoc! Chtějí mne
ného hlasování.
í V osadě Tokarovce na Rusi a!župního
lVá bez jakékoli přísady,
výboru, že však nemůže za živa zakopat!” Lidé na hřbitově
ve stáří 120 roků rolník Fe- j
Podáváme na místě jiném hlavní zemřel
:
juwi sklad v Chicago :
zůstat déle v síni, bude li tu trpěn byli hrozným leknutím tak zmatení,
Krasnovski. Zanechal 921eté- hr.
■ .Bethlen, jehož nanejvýš nená
osnovu návrhu Slavíkova; zde při- dor
1
gOBBEL & BROS.,
že nemohli ani rozeznat, byl-li uhá
1
40 La Salle Str.
hlížeti chceme k těm vývodům, z ho syna a 139 vnuků, pravnuků a jvidí jako ničitele štěstí Bvého živo nějící
“nebožtík” skutečně statkář,
různých stran podaným, jimiž ná prapravnuků. Otec zesnulého do- ,ta. Předsedající vrchní župan pro
Milwaukee, Wis :
jenž měl býti pochován nebo něja
vrh a jeho tendence se objasňuje. žil 130 let.
grobský, 1118 Vliet Str.
hlásil, že nemůže rozhodovat v sou ká jiná osoba. Za nedlouho celá
iManitowoo, Wis:
Především musíme poznamenati,
T Ze 133. pluku francouzské pě- kromé
•
záležitosti a ve schůzi pokra ta záhada se vysvětlila. Do jistého
F. Sixta & Co.
že návrh českých poslanců důsled- choty
<
ležící v Belley uprchli tři in- 'čováno. Po skončené schůzi po
hostince v Sokole vrazil vyděšený
ně je lidový, v tom smyslu, fanteristé do Švýcarska. Shledalo slal
, gohuyler, Neb:
i
hr. Bethlen kn. Odescalchimu člověk a zimou jektaje zubama,
Dvořák & Doležal.
že nejen v hlavních věcech, nýbrž se, že tito deserteři byli nebezpeční svoje
i
svědky. Při prvním souboji žádal jíst a pít. V podivném ho
i ve vedlejších odpovídá svému úče anarchisté a byly nalezeny v jejich byl vyzvaným hr. Bethlen.
stu poznán šílenec Jeruzalski, býva
lu, prospěti voličským třídám nej věcech různé proklamace a dopisy,
SAN FRANCISCO,
1 Zvláštní revoluce udála se o- lý klášterní klerik. Ubožák na do
širším. Proto — abychom uvedli jež svědčily o tom, že byli ve spoje
léhání hostí vypravoval, co se při
CALIFORNIA.
Íďíklad této důsledivosti — den vo- ní s několika skupinami anarchistů nehdy ve velkém zvěřinci v Bridební ustanovuje se na neděli, tedy ve velkých městech, a že chtěli vy- geportu ve státě Connecticut, ve hodilo. Na večer, když rakev s
mrtvolou zesnulého statkáře byla
kterém
mimo
mnohá
jiná
zvířta
by

OTTO KUBÍN, na den, kdy lid dělný má pokdy hoditi několik kasáren dynamitem
,« KRÁLOVEC,
CHAS. J. VOPIČKA,
lo dvanácte slonů. Jeden z dozor přinesena do kostela, Jeruzalski uvěnovati se svým právům politi do-vzduchu.
předseda.
místopředseda a tajemník.
ců, jakýs Conklin, připadl na my kryl se pod lavicí, zůstal přes noc
ckým.
Záhadný zločin spáchán v ob šlénku zapřáhnouti dva ze slonů, v kostele, k ránu přenesl mrtvolu z
Můžeme ovšem očekávati námit ci T
Körne uDortmundu. Manželka
ky, že ustanovení to odpoťuje neděl továrního dělníka Eisinga byla již jmenem Mandarin a Raven, k va rakve za oltář, kdež ji schoval v ja
jediný to ryze český pivovar
gonu a dal jim vléci po kolejích kési skříni, sám pak ulehl do rak
nímu klidu, že znamená znesvěcení
V CHICAGO,
po delší dobu nemocna. V pondě velká břemena z jednoho konce mí ve, přitáhl víko a nechal se odnést
Mxí ct. krajanům a zejména pp. t
neděle a t. p. Arci, že o námitky
lí v poledne UBmrtil muž svoji man sta na druhý. Poněvadž však na na hřbitov ... Zemřelý statkář sku
iflským. ve Spoj. Státech ve velkť
nebude potíž, jak dokazují listy
želku ranou do srdce; on sám se padlo velké množství sněhu, opřeli tečně nalezen byl za oltářem a po
pravé české pivo,
konservativní a poslední řeč posl.
střelil do hlavy, ale neranil se smr se oba slonové rozhodně proti poža hřeb odbýval se znovu. Při děs
Plenera. Než námitky ty stručně
uběné z českého chmele a
telně. Příbuzným odevzdal Eising davku dozorcovu a dali svoji nespo ném zmatku na hřbitově, způsobe
sladu, které jest nejzdraví
odbudeme, povíme mínění své v
dopis psaný svou manželkou, v němž
tom směru, že nejlepší odbytí všech tato oznamuje, že ona a její muž si kojenost na jevo hlučným rykem. ném vyskočením z rakve šíleného
Jeruzalského, mnoho lidí bylo po
námitek bude rozhodná a vytrvalá umínili, že spolu zemrou. ČáBtka Éev jejich zaslechlo ostatních deset
slonů ve stáji a porozumělo mu. šlapáno a zraněno. Probošt sokol
agitace,
aby
do
vídenského
parla

teskavé objedský, Dworakowski, z leknutí one
mentu a na sněm bylo posláno co 205 mark složená ve spořitelně mě Jeden z nich, Pallas, tak se rozlí
nejvíce petic,žádajících důrazně za la býti použita k uhražení pohřeb til, že přetrhl silný řetěz, na němž mocněl.
’j Německé listy jsou nyní pl
vedení všeobecného hlasovacího ních útrat. Má se za to, že muž byl uvázán, rozbil dvéře stáje a vy
práva. S velikým potěšením za přinutil svoji manželku, aby onen běhl ven, aby svým soudruhům po ny vynálezu mannneimského krejznamenáváme, že na posledních dopis napsala, neboť byla velmi ve mohl. Ostatní slonové nebyli ßice číka Doweho. O pokusech s unifor
četných schůzích voličských přijí selá a jest velice pravdě nepodob tak silni, ale trhali seč byli kůly a mou vzdorující střelám oznamují se
mány resoluce ve prospěch návrhu no, že se zabývala sebevražednými řetězy a strhli pekelný povyk. Con ještě následující podrobnosti: Ve
klin vyslal k nim dva zřízence jaksi škeré pokusy konané na vojenské
na zavedení všeobecného hlasova myšlenkami.
cího práva. Ještě účinnější však
T “Daily News” oznamuje z Ca- jako deputaci, abys buřiči vyjedná střelnici dopadly skvěle a dokázaly
budou hromadné petice, opakuje řihradn: Nepokoje v okresech Cesa- vali a vřavu utišili. Ale pochodili naprostou spolehlivost vynálezu.
rea, Massovan a Jozgat stávají se špatně, neboť jedva se přiblížili k Podstata tohoto velice důležitého
me, na sněm i na radu říšskou.
Ještě dříve, než podán byl návrh povážlivějšími. Tři arménské chrá největšímu z devíti slonů, Tomu a zajímavého vynálezu spočívá, po
drem. Slavíkem, listy staročeské v my v Cesarei byly v neděli v čas Thumbovi, když je oba jedinou ra kud bylo možno seznat z dosavad
podání jeho viděly opuštění státo bohuslužeb mohamedány vypleně nou svého chobotu srazil k zemi; ních vysvětlení, v tom, že ocelový
právního programu. Bylo opuště ny, přítomné ženy oloupeny o svo byl by je zajisté rozšlapal, kdyby plášť střely při nárazu na dotyčnou
ním státoprávního programu, když je zlaté šperky a mohamedáni se nebyl doBti rychle přiskočil třetí hlí hmotu se zničí, načež olověná vý
poslancové staročeští r. 1882 hlaso dopustili četných vražd. Krámy dač, jenž Bilnou železnou tyčí tak pis, jež již následkem tlaku vzdu
vali pro opravení volebního řádu? jsou uzavřeny a obchody úplně váz prudce dorážel na rozzuřené zvíře, chu při ohromné rychlosti letu se
Rozdíl, jak posl. Masaryk nedávno nou. Pachatelů bylo zatčeno tolik, že se musilo vzdáti svých nepřátel roztavila, vyteče. Mannheimská
ve sněmovně řekl, jest jen stupňo že již ve vězeních není místa. Zá- ských úmyslů. Avšak vřava utiši posádka koná již od ledna pokusy
vý. Jakmile se české poselstvo roveíí však zatčeno mnoho nejvzdě la se teprve pak, když slonům dá s touto uniformou. Dowe byl, když
vůbec postavilo na faktickou půdu lanějších a nej bohatších Arménů. na na pospas hojná zásoba mrkve se ukázalo, že vynález jeho není
Po parolodích expresních, rychlost jízdy přes moře za 5 dni a 21 hodin.
vídeňského parlamentu, znamená Nepokoje způsobeny byly plakáty, a řepy. Vřava mezi slony však po švindlem, v té příčině ochotně pod
$26.00 to, že co nejúsilněji musí pracovati v nichž se mohamedáni popuzují, bouřila ostatní šelmy, jež se rozzu porován, zejmena setníkem ZiegleNEW YORKU DO HAMBURKU pouza
povstali proti Arménům; moha řily tou měrou, že jen s největším rem. Již před měsícem počalo ber
23.00 ve prospěch svého voličstva podle aby
o parolodích. pravidelných.......
programu. Je-li v tom ne medáni však tvrdí, že tyto plakáty namáháním bylo ize je upokojit. línské jedno družstvo vyjednávat s
22.00 svého
,
„
Union. Line..............
Zejmena jeden hroch tak se rozzu Dowem za příčinou odkoupení vy
důslednost, pak tkví, ne v podává pocházejí od Arménů.
21.00 ní opravných návrhů, nýbrž v tom,
,
„
Baltické linii..........
T Dnes, v tak zvaném osvíce řil, že svého dozorce Freda Rolan- nálezu, avšak návrh byl zamítnut.
22.50 že se jde do Vídně i do — sněmu ném století, šíří Němci panství své da hodil do nádržky s vodou, tak že Minulého pátku podnikl setník Zie
,
„
Baltimorské linii .
pražského, kterýž právě tak jako zvláštním způsobem v Africe. by se byl utopil, kdyby mu ještě v gler na vojenské střelnici pokusy s
NejlépŠí místa v I. a II. kajutí obsazují se dle přihlášek se zasláním závdavkuříšská rada ustaven je na ústavá- Smečky propuštěných zločinců, vy čas nebyli přispěli na pomoc.
novou opakovačkou, model 1888
ckém řádu zemském.
vrhelů společnosti německé pod
•i| K sebevraždě na Parthenonu kalibru 7J millimetru. Střílelo se
Mně přeplavu obraťte se na
O námitce radikalismu, socialis vlajkou německou loupí a pustoší oznamují se z Athén následující po na desku z nejměkčího dřeva, jež
mu
a
p.
ani
rozepisovati
se
nebude

krajiny nebohých domorodců afri drobnosti: SÍ. Mary Weberova, jež byla pokryta půldruhého centime
HAMBURG-AMERICAN LINE.
me. Jen jedné výtce ještě odpoví ckých a zajatce prodávají do otro byla opatrovnicí syna následníka tru silnou vrstvou látky Doweovy.
Broadway
I GENERÁLNÍ ÚŘADOVNY I 125 Ba Salle Str.
me. Odpůrcové návrhu podkláda ctví. Sám správce německé osady řeckého trůnu, dívka velice sympa Na 400 kroků shledána úplná neNew York
společnosti.
|
Chicago. jí navrhovatelům politickou blouz- obviněn z hrozného zločinu — z o- tická, byla ve svém domově zasnou proniknutelnost, na 200 kroků zů
nivost, jako by se domnívali, že trokářství. V německých osadách bena. Na svých procházkách na stala střela neškodnou, způsobilať
, F. "Vosatka, ředitel českého oddělení, 87 Broadway, New York. všeobecné
hlasovací právo je vše afrických odehrává se děj, který Akropoli však seznámila se s mla toliko třímillimetrový otisk ve dře
lékem proti všem našim neduhům před půl tisíciletím odehrál se v Po dým medikem, k němuž zahořela vě. Shledáno, že při malé tloušťce
v zemích českých. Tak bláhový labí a jemuž v oběť padli naši bra prudkou náruživoBtí. Mladí lidé látky může sloužit nejen ku zhoto
není nikdo. Víme každý, že v Ně tři. Ňa ochranu zvěře zřízeny jsou scházeli se častěji na místě, kde si vení uniformy, nýbrž přiměřeně pou
mecku i ve Francii, kde všeobecné v Evropě spolky a zákonem treBtá poprvé přísahali lásku, jež byla bez žita, může být nošena na tornistře
hlasovací právo je zavedeno, není se trýznění zvířete; černý lid může nadějná, jak Bami musili doznat. O- a užita k ochraně jen v pádu po
C. K. RAKOUSKO-UHERSKÝ
politického ráje. Avšak to tvrdí trýzniti každý, kdo na znamení své ba byli beze jmění a bez bezpeč třeby. Původce vynálezu má zají
me, že všeobecné hlasovací právo ho poslání ozdoben je piklhaubnou. ných vyhlídek do budoucnosti, ona mavou historii. Jindřich Dowe,
je nejspravedlivější základ politické A ještě přijdou doby, že honositi se k tomu ke všemu zasnoubena s ji muž as 341etý, jest zjev sympatic
práce parlamentární. Zejména pak budou trýznitelé černého lidu v A- ným. Tak se protáhla věc po sedm ký, má plavý knír, modré uči a
naše velkostatkářstvo zavedením frice, co všecko tam v zájmu lid měsíců. Mary Weberova oznámi způsob řeči jeho jeví důvtip. Dowe
všeobecného hlasovacího práva, ví skosti vykonali.
la otci svoji lásku a prosila jej, aby pochází z Westfalska, od svého še
ce než posud, donuceno bude práv
BREMEN,
V jedné z největších nemoc její dřívější zasnoubení zrušil. Před stého roku vydělával si chleba jako
svých si znova a znova vydóbývati
několika dny však dostala od svého pasák, později vyučil se krejčovině
nic
londýnských
byla
těchto
dnů
«Ié Rakousko jediní splnomocněnc.
prací. A nejen velkostatkářstvo,
otce odmítavou odpověď a dala své a odebral se do ciziny. Když si od
ilavební společnosti, vypravují cestující po
ině známých poštovních parolodich a rychlonýbrž všecky třídy hospodářsky sil dle zprávy časopisu “Edinburg mu milenci dostaveníčko, k němuž byl vojnu, oženil se, ale od té doby
Evening
Dispatch
”
provedena
s
nější a inteligence, tvořící dnes ja
však se medik nedostavil. Posla ho neštěstí krůtě stihalo. Nemohl
kýsi druh šlechty, bude přivedena nejlepším úspěchem následující chi la mu ještě dva dopisy, ale rovněž se dopracovat nijakého úspěchu,
k úsilnější práci ve prospěch lidu i rurgická operace: Před pěti lety u- bez výsledku. Mladý muž bylchu- po sedm let panovaly v jeho rodi
Ueré pouze 7 neb 8 dní k plavbě potřebují.
Slamníky na lodi zdarma.
ve prospěch vlastní. A vady, kte blížil si 301etý jeden řemeslník pá rav a poněvadž dopisy adresovány ně neustále nemoci, zemřely mu
a přeplavní účtuje se co nejlacinějí.
ré vytýkají se všeobecnému hlaso dem a poranil si pravé praže. Byl byly do vojenské nemocnice, kde tři dítky a před rokem i žena. Dowe
vání, zmizí aneb se alespoň zmírní, ihned operován, ale bud že lékař byl zaměstnán jako assistent, nedo ocitl se v nejhorší bídě. Bydlí na
dnatelé, které oprávnili jsme peněžní částky
ČECHOVÉ a MORAVANÉ obslouženi jakmile politická práce stane se vše proříznul nerv anebo že byl nerv
tylav nebo k zásylce do Cech, Moravy, a t. d.
staly se do jeho rukou. Teprve předměstí v malém nuzném příbyt
as přijímat, jsou následující :
budou vidy v jazyku Českém.
obecným heslem. Bez této všeo poškozen následkem pádu, paže sta ráno osudného dne byl tak dalece ku. Dvě jehodítky, šestiletý hošík
hlcago, V. Kašpar, 623-627 Blue Island Ave.
N. B. Varujte se před ohláškami, kti,é
levelana, OM M. Krejčí, 143 Croton Str.
becné , politické práce, to připouští lo se úplně nehybným. To bylo zotaven, že se mohl odebrat do ne a dvouleté děvčátko dosud žijí.
mají
za
účel
klamati
obecenstvo.
maha, fleh., J. Rosický, maj. Pokr. Západu
me i všeobecné hlasování přivede ovšem pro řemeslníka velkým ne mocnice, kdež dopisy nalezl. Rozči Dowe sám pravil, že v době, kdy
kuilenburg, Texas,............... Fr. Rusek,
štěstím. Usneseno tedy otevřít
mini jednatel pro Spojené Státy jest pan
k zlořádům.
len jich obsahem a nejsa s to konat přemýšel o svém vynálezu, nevěděl,
BODSKÝ, 26 Avenue C, New York,
Protidůvody posl. Plenera do o- starou ránu a tu shledáno, že nerv službu, vrátil se do svého bytu, od kam složit hlavu. K tomu ke vše
b nechtěl by z jakékoli příčiny na tyto pány
pravdv bráti nemůžeme. Najednou byl rozpoltěn. Poškozená čásť ner kud měl vyhlídku na Akropolis a mu byl sousedy a známými vykři
Generální jednatelství
tele se obratiti, může poslati peníze v registroposl. rlener vidí v Rakousku veliké vu tedy vyjmuta. Na to vzat krá zde dostal několik minut před 11 čen za potrhlého blouznivce. My
a dopisu přímo na adresu naši do Bremen,
svže dle předpisu obstaráme.
různosti zemí a národů —skvostné lík, omámen chloroformem a vyjmu hodinou list, daný večer před tím šlénka k vynálezu napadla mu před
Sanům texaským sloužíš k vědomosti, že v
ÏLENBURGU jedině p. FR. RUSEK jesl
to přiznání. Rakousko dokonce je ty mu nervy kyčelní, jež přišity k na poštu, v němž jej Mary Webero pěti nedělemi; nezabýval se dříve
toen pro nás peníze na přeplav aneb k zásylce
IRENEK -IEW YORK-BALTIMIE.
asiatské — má dokonce kulturu vý oběma koncům poškozeného nervu va zapřísahala, aby přišel na Akro nikdy chemickými studiemi, sloužil
Moravy atd., přijímatf
v paži pacientově. Na to rána za
Laciný přeplav, a nejsprávnější obslou chodní ------- bude p#. Plener snad
*Kdo by povolával za sebou do Ameriky své
polis, kdyby tam nebyl v 11 hodin, sice u vojska, ale jen jako vojenský
•? a známé, nechť nám sdělí jejich adresu, my žení.
mluviti teď pro připojení Rakouska šita a pacient uložen do postele. To učiní životu svému konec skokem s krejčí. Za to jest náruživým střel
toe je o všem k cestě jim užitečném a postaPlnomocenstvi,
Kvitance
a
všecky
Prdě

íe o řádnou přeplavu,
(Pražský “Čas.”) se stalo před sedmi nedělemi. Dnes Parthenonu. Bylo již pozdě, vrhl cem.
ni listiny zákonně se vystavují a konsul- k — východu?
jest řemeslník pozdraven a může úDopisy adresovány buďtež:
»kylegalisují.
se k oknu, odkud častěji své milen
Dědictví lacině, rychlé a bezpečně se vy
•f Z Tripolisu se oznamuje: Tu plně vládnout svou rukou.
ce, jež ráda vystupovala na zříceni
LREŠ & STOTZKÝ, makajírecká severní Afrika, — především
T V Pavillyjv dep.Seine Inférieu nu Parthenonu, mával na pozdrav
Vysvětlení podá se bezplatně.
vilajet Barka a nemalou měrou též re zemřela jakás pí. Duboscova ve šátkem. Viděl ji stát na štítní zdi
H.CLAUSSENIUS &CO„ Tripolis — byla letošního roku sti věku 110 let. Pí. DuboBcova,jež
a kynul na ní; pojednou zmizela. Bě
žena hrozným suchem. Po pět mě se narodila 10. května 1732, zane žel v šíleném chvatu ulicemi a prá Když kojenka plakala, dali jsme jř CASTORIA.
Když děckem se stala, žádala CASTORIA.
síců nepadla v Barce jediná kapka chává potomstvo více jak tří set o- vě přibyl k vojenské nemocnici, když
Když na slečnu dorostla, sloužila jí CASTORIA.
deště. Pole a Inka jsou vyprahlá, sob. Zesnulá měla nepřekonatelný tam přinášeli nešťastnou dívku mrt
Když děti měla, dobrá jí byla CASTORIA.
celá stáda domácích zvířat obyva odpor proti železnicím; kdy ž as před vou. Zoufale vrhl se na krvavou
telstva hynou. Již as před třemi třiceti lety si měla vyzvednout jakés mrtvolu své milenky. Lékař, ko
a stavitelský «dtozíwee, měBÍci způsobila všeobecná bída- dědictví v Roněnu, odebralase tam nající službu, nechal jej chvíli o sa
vzpouru, jež však byla potlačena. povozem a nedala se nikterak při motě, když jej odváděli,pravilmlaVyhotovuji plány, předpisy a nákresy veškerých
Btaveb, jako domů, škol; kostelů, budov obecnici Nyní jest nešťastné obyvatelstvo ze mět k tomu, aby vsedla na dráhu. dík k němu: “Ach, znám svoji po
& vůbec veškerých staveb. Porada každému krn
Janu zdarma. Doufám že mne svou přízni poctil mě hladem a nemocmi úplně vysí — V Poisatu zemřela rovněž staře- vinnost”. V noci dovedl pozornost
DR. MCNAMARA.
neopomenou. — Adresa :
__
leno a oddalo se ve fatalistické tu■ na stoletá, jež k tomu ke všemu svého bratra, jenž jej v neblahé
Established 1861 for the cure
of Nervous Debility. Exhaustion
posti svému osudu. Následkem hrála jakous ulohu v bitvě u Water předtuše střežil, odvrátit a střelil se
of Brain Energy, Mental Aberra
Cor. Reed & Oregon Str., hnití tolika zdechlých zvířat jest loo. Historický mlýn Boy náležel
tion, Physical Prostration, Sexual
z revolveru, který měl u sebe ukry
[lsrp.92,ní)
MIL WAUKEE, WI8 vzduch po celé zemi prosycen mi- jejímu otci, bývalému kavalíru kráWeakness, Kidney Affections,
tý. Byl pohřben nedaleko hrobu
Blood Diseases, - BarreneSs,
Leucorrhoea, Monthly Period
asmy, jež způsobily nemoc, morui lovný Marie Antoinnetty; zde vidě- své milenky. Jeden z bratří Mary
and Marriage. Medical Rooms,
podobnou. V Bengasi, hlavními la jako 221etá dívka v den před bit- Weberovy skončil před půl letem
Corner of Johnson Street and
580 Broadway, Milwaukee, Wis.
městě Barky, padla za oběť této> vou Napoleona I. vrátivšího se z sebevraždou, rovněž z nešťastné lá
nemoci polovice obyvatelstva. Ta■ Elby a ošetřovala pak raněné Fran- sky; bratr medikův před několika le
ké guvernér provincie a kadi jíí conze, kteří přinošeni do mlýna. ty se zastřelil pro uraženou ctižádost.
podlehli. Ze 2000 evropských o-• Později provdala se za Španělského
T Neobyčejný pohřeb konal se
byvatel města Bengasi odebrali se> šlechtice de Variole a ovdověvši oza posledních dnů v Sokole, v gu
všichni zámožnější do Egypta neb> debrala se do Francie, kdež dostá- bernii lomžinské v ruském Polsku.
praktický lékař
Až vás lékaři léčením léky opustí a za
na Maltu, mezi nimi též jediný ev-- vala podporu od císařovny Eugenie. V okolí řečeného města zemřel bonezhojitelné prohlásí, zkuste mou Védu
I ropský konsul, italský, z ostatních
každý neduh, jakému jest lidské tělo
1
T Z Pešti se oznamuje: Knížei hatý statkář a mrtvola v rakvi byla pro
většina
zemřela.
Notáblové
v
Ben
podrobeno,
aťsi to neduh náhlý nebo
odporuěuje služeb svých ctěnému české
Artur Odescalchi měl před nějakoui vystavena na katafalku v kostele
gasi usnesli se, že vyšlou do Caři-’ dobou s hrabětem Řehořem Bethle-- sokolském, kdež i přes noc zůstala, chronický, a budete uzdraveni, třebas to
mu obecenstvu.
byl
rak a nebo souchotiny. Za 10c. ve
Kancelář v lékárně pánů Shary & Steb■ hradu deputaci k sultánovi s pro
stříbře
zašlu
léku na zničení pěti kuřích
i
Druhého
dne
odbýval
se
slavný
*
nem
k
vůli
afféře
všeobecně
známé
bins, v Crete.
sbou o pomoc.
Hlavním předmětem mého léčení jsou
. — šloť tu o manželku knížete — pohřeb; průvod, čítající na tisíc li- ok.
Vždy k službám
zuby. Zašlete 2c. kolek. Adresa:
Děti pláčou o> souboj za nejtěžších podmínek, jenží dí, dospěl na hřbitov, poslední modANTON WILDMAN,
(22,nč,n) DR. EDWARD WALDAU.■ Pitcher’s Castoria.
Two Rivers, Wis.
však měl navzdor tomu průběh ne- litby byly odříkány a zpěvy dozpí- (lř91,lr,z)

(ALIFORNSKA VINA

.KORBEL&BRATftl,

‘ESKA, pivovarnická spoleďnost,

CE5Y:

I

Přímý, pravidelný přeplav

IQflEŇTflflMEqiKQU.

1 í STffií

H. Claussenius,

KONSUL

fERO-NÉMEGKÉHO LLOYDU,

Severo-něffiectó Paroplavební Spote.

ďan
český architekt

Do Crete, Nebr., a okolí

DR. ED. WALDAU

Pro nemcce ženské a dětské

Hlas pravdy.

slavie

a
Z Racine, Wis., do Clear Water, Sehr.

Listy z Baltimore.
Píše V. J. Šimek.

BLAHOPŘÁNÍ K SŇATKU

vujme se na přivítání v Baltimore
druhého českého konsula p. Jana
Karla!

lépe osvědčí a toho pak se všichni
asi přidrží.
Celkem je tady svět jako jinde.
V letě je tu teplo, v zimě zima.
Když dlouho neprší, je sucho, když
prší je bláto atd. Roku předešlého
největší teplo dostouplo na farmách
110 stupňů jeden den v červenci.
Celkem v letě teploměr kolísá od
90 do 100 v poledne, kdežto v noci
klesne obyčejně na 55 až 60 stupfiů
Fahrn. Největší zima letos byla
10 pod nulou jeden den celkem,
však zima je zde mírná, nestálá, ač
je to mrzutější snad, nežli když je
stálá; aby zde člověk nosil kožich
v jedné ruce a Blunečník v druhé.
V oda se dostane od 20. až třeba
do 100 Btř. někde na kopci. Já
myslím že není a nebylo takového
lháře ve světě (vyjma barona Prá
šila), který by chtěl tvrdit že v O
klahomě je voda nedobrá. To si
vyprosíme. Když se lže trošku, to
neřeknu nic, to je někomu jako ko
ření, ale co je moc to je moc!
To myslím že postačí. Kdo by
to chtěl vědět důkladněji, ať přije
de a sám se přesvědčí a přeptá. Ono se to lepší povídá, nežli píše, to
tiž čerstvěji. To trvá dobu,nežli se
něco napíše, obzvlášť když je na
spěch, jelikož farmer když jednou
za týden přijede do města, tu aby
s každým pohovořil, přeptalsejak
to kde již roste, atd. A při tom
když jako já ještě musí k divadelní
zkoušce, a to musí být, aby až 22.
dubna budem hrát “Tatínkovy
juchty” B6 nám nevysmáli, kdyby
jsme byli raněni němotou. Ve vší
úctě
J. J. Folk.

— V pondělí dne 10. kol čtvrté
hodiny odpůldní, sedě s p. Mirosla
vem Geringerem z Chicaga, obdr
žel jsem z Washingtonu od p. L.
Oklahoma City, 3. dubna 1893.
W. Kadlce, váženého lékárníka z
V dopisech svých nerad se vraChicaga, telegram bych co nejdříve,
Heřmanu A. §elilecht*ovi do Washingtonu přijel. Usnesli; cím‘ dvakráte k jednomu a témuž
se slečnou
jsme se že ranním 45 minutovým vla předmětu. Tentokráte; však vzdor
kem do Washington si zajedeme —. své nechuti musím, jsa k tomu přiAnnou Küster-ovon,
zároveň vzali jsme sebou druhý denl nucen dopisy stále mne docházející'uzavřenčmu ve Wisner, Nebr., 10. dubna.
nadaného právníka p. Fr. J. Roha. mi ze všech končin Unie od krajaJsouce k ßöatku manželskému
na. Věděl jsem sice že v úterý ne. nů, kteří by rádi sem se přesídlili a
svazkem lásky požehnáni,
bude mnoho z naši návštěvy vei proto se dotazují po poměrech zde
Žijte blaze, spokojené,
dle vroucího svého přání.
Washingtonu, an v den ten odbý panujících.
Před nějakým časem jsem uveUtěšení jako v máji
vá president se svým kabinetem po
ať jsou Vaši dnové žiti,
radní schůzi — žádné návštěvy ne■ řejnil ve Slavii jaké asi poměry zde
net-imf čistá srdce Vaš^
denně lásky rozkoš cítí.
přijímá — že vlastně středa jeBt: panují,jaká poloha atd. Však doVáš
Jindřich Lidmila.’ nej lepší den v týdnu pro návštěvy’ tyční krajané snad myslí, že to ne(z)
• a pod. Avšak ať tak nebo tak, my-• ní dost obšírné, nebo že chovám něö Hutchinson, ülinn.. slel jsem si, škodit to nebude. A-• co extra pro sebe, co v soukromém
le chyba lávky! Přijedouce všich-■ dopise bych nezatajil, nebo že snad
j ni do Willard Hotelu oznámeno námi do novin se může leeos napsat, —
že p. Kadlec lOhodinnovým vla■ papír že to unese. V tom však —
kem do Baltimore jel — kdežto my■ alespoň co se mne týká,—je velký
v ten samý čas z Baltimore vyjeli. omyl, neb co já kdy kdekoli napíšu,
Nyní nevěděli jsme co činili. Jed■ jsem hotov kdy a kdekoli obhájit a
noduše museli jsme zvěděti, zdaliž; dokázat.
Většina z krajanů mně důtklivě
p. Kadlec v Baltimoru zůstane aneb zdaliž obratem za námi opět do> žádá za soukromnou odpověď. Těm
Washingtonu pojede. Na telegram odpovídám, že je mně to zhola ne
i mé drahé svátosti zaslaný odpově možno všem vyhovět a proto ať
děno nám že pan Kadlec 12hodin- mne laskavě mají omluvena, že tak
novým vlakem opět do Washingto činím veřejně. Bude li v mém do
nu se odebere. Kol dvou hodin se pise něco vynecháno, co by si někdo
tkali jsme se s p. Kadlcem — na přál vědět,ať mně dopíše,a já bych
stala porada. My obejiti jsme mě to pak doplnil.
li marylandské kongresníky Ruska
Abych nezapomněl, vřelý dík
a Raynera, pak senátora Gormana. těm krajanům,kteří zároveň s otáz
Nastal kousek perné práce. Pan kami svými vypsali, co se tak o té
Rohan jel na západní stranu a já Oklahomě kde povídá. Největší
na východní stranu.
gaudium nám spůsobila zpráva z
Když přijechali jsme opět skorém Iowy, že prý v Oklahomě je voda
večer do Baltimore, Gorman sám tepla ve studních; kdo prý chce ji
V RACINE, zařídil
byl odebral se hned s poledne z piti, musí si ji na noc napumpovat Přes 300 českých Sokolů vystoupí
Washingtonu do svého letohrádku (a což když nemá žádné pumpy?) a
tm světové výstavě v Chicago.
Hagerstownu — Rusk přislíbil kol nechat do rána vystydnout. Teď
4 11 neb 12 u státního sekretáře Gre- tomu rozumím,proč každý,když do
První všesokolský slet letošního
jež skýtá veškeré výhody nejpopulárněj- shama za p. Jana Karla Be přimlu- Oklahomy z Kansasu nebo Iowy
roku slibuje být; nejzajímavější ze
sích spořitelen v zemi s výtečnou zárukou
viti. Druhý den ráno o desáté do zavítá, pije samé pivo; bojí “holt” všech až dosud v městé našem po
národní banky.
Podílníci národní banky ručí dvojná zvěděli jsme se že Gorman až ko se, aby z té teplé vody nedostal u- řádaných “národních slavností”.
sobnou sumou za obnosy svých vkladů. lem 12 přibude do kapitoly. Ne jímání,—to je to.
Budeť to první veliké vystoupení
Manufacturers National Bank nabízí svým
stavíce se nikde, spěchali jsme pří
depositorům svůj
Půda v Oklahomě je velmi, vel českého Sokolstva před veřejností
Základ, kapitál hotově splaceeý $250,000 mo kol jedenácté do budovy stát mi rozdílná. Místy je úplně čer světovou, neboť zajisté celý svět
ního sekretáře a zabočivše přímo do vená. Taková za mnoho nestojí a bude na výstavě zastoupen.
S dvojnásobnou zárukou podíl
níků.................................... 250,000 kanceláře premiéra Greshama, kde
Ústřední výbor sokolských jednot
většinou je takový pozemek ostře
Surplus fondem ve zlatě a bondech............................. - ■ ■ ■ 100,000 již pánové Kadlec a Geringer ve lámaný. Pak je zde půda kávově zde v Chicagu, jenž stará se o to aObnášejícím celkově................... 600,000 společnosti místopresidenta Adlai hnědá, ve které se vše výborně da by též Sokolstvo české na výstavě
Přijímají se vklady od $1.00 výše. Úrok T. Stevensona, senátora John M. ří; pak tmavě šedá půda s více neb vystoupilo a ukázalo svou soustavu
Palmera, generála Johna C. Blacks, méně pískem, která obzvlášť pro tělocviku, odbýval schůzi v síni So
3 procenta ročně.
O další informace zajděte na bank, se- kongresníků L. E. McGanna a Al kukuřici je zrovna stvořená. Po kola Slovanské Lípy v neděli dne
lan C. Durborrowa na Greshama slední dva druhy půdy jsou rovina
vero-západní roh Main a páté ulice.
9. dubna. Usnešeno, aby místo
Ůř&dni hodiny: Od 10 dop. do 3 odp
čekali. Věřte, když p. Kadlec vy té, obzvlášť poslední, nejvíce při
na výstavišti bylo již zajištěno, je
Spořitelní oddělení otevřeno též v pondě pravoval že sám vicepresident ve
řekách se nalézající snadno se vzdě likož se dá očekávati že více nežli
lí, ve středu a v sobotu večer od 7 do 9 h.
společnosti tak důležité pro tak ne lávají a dobře plodí. Celkem je 300 Sokolů českých do Chicago se
DIREKTOŘI.
patrný úřad jako jest konsulství v Oklahoma území prairienaté. Les sjede. Zároveň naznačen byl jaksi
LUCIUS S. BLAKE.
JACKSON I. CASE.
JOSEPH MILLER.
CHARLES H. LEE.
Praze se obětovati bude, nechtěl tak zvaný “black jacks”, jakýs za
předběžný program s nimž má být
M. B. ERSKINE.
E. J. HUEFFNER.
OTIS W. JOHNSON.
STEPHEN BULL. jsem tomu věřiti —žasl jsem oprav krslý druh dubů, který však výteč ředitelstvo výstavní obeznámeno a
B. B. NORTHROP.
(36,3m,n)
du když se dveře kabinetu státního né palivo dává. Roste ve východ
sice, ukázka cvičení prostných a
sekretáře
otevřely
a
v
nich
Gresham
ní části území po vrškách, kde je cvičení na nářadí o jednom střídání.
COUNTY COURT RACINE COUNTY.
se objevil, nad ohnivou přímluvou velmi písknato, ač kukuřice se tam Při cvičení na nářadí evičitelové
In the Matter of the Estate )
IN
vice-presidentovou za našeho kraja výborně daří. Pozemky ty jsou
různých jednot musí toho dbáti, aof Charles Stepan, Sen.
!■ Probate.
na p. Jana Karla! Panu Kadlci od Ok. City as 8 mil na východ a by cvičeno bylo přesně dle české
Deceased. )
jsem se pranic pak nedivil jak smě možno za 4 až 6 set dostat čtvrt sek methody. Pak bude následovati
On reading and filling the petition of Joseph
Stepan, Frank Stepan, Anna Jandl, Emma Peter le na otázky mu Greshamem klade ce. Ovšem že i více za větší výstav
cvičení dospělejších žáků tyčemi,
ka, Fanny Plevka, and Sophia Stepan, repreeent«ing among other things, that Charles Stepan, Sr. né odpovídá — vždyť oporu měl nost. V samém sousedství těchže cvičení Sokolek činkami a cvičení
late of the town of Caledonia in the County of Ra zde druhé hlavy naší republiky, —
platí za prairie až $2,500. Také až vzorných družstev, jež mají ukázacine and State of Wisconsin, deceased, died int
estate, on or about the 25th day of March A. D. nejmocnějšího a největšího národa $3,500 bylo za farmu vyplaceno 8 ti, na jakou výši tělocvik Cechů do
1893, leaving personal property situated
in said county; that said petitioners are sons and na zeměkouli. Mimo to měl kon mil od města, však tam bylo 110 a- spěl. Na konec různé tělocvičné
daughters of said deceased ;and prayingjthat John gresníky státu Illinois pro p. Karla
krů pšenice OBeto. Ovšem může se
Elias be appointed administrator of the estate of
eaid deceased.
až přes moc nadšené, kteří jen sa zdě koupiti farma za $1000 dále od hry.
It is ordered, That said petition be heard before
Cvičení bude zahájeno reji a Sothis Court, on Tuesday, the 2d day of May A. mou chválu o něm zde Greshamo- města.
kolky též mají tentokráte provésti
D. 1893, at 10 o‘clock A. M. of that day, at the vi přednášeli.
Ceny pozemků zde stále stoupa
office of the Judge of said County Court in the
Po asi půlhodinném zde pobytu jí. Skorém každá farma, která ne rej. Cvičební oblek pro všechny
City of Racine in said County.
Sokoly bude: bílá trikotová košile
And it is Further Ordered, That notice of said spěchali jsme do Bílého Domu slo
byla kontestována, byla již několi
application and hearing be given to all persons
interested by publishing a copy of this order for žití náš hold a zároveň přednésti krát prodána. První majitel ji s rukávy červeně lemovanými, šedé
three successive weeks prior to said day of hearing,
přiléhající kalhoty a pás červeno
in the “Slavic”, a weekly newspaper printed and svou záležitost našemu Groveru prodal třeba za $50, druhý již vzal
published in said County of Racine.
Clevelandovi — kdežto vice-presi 5—6 set dollarů, a tak každý s vý bílý; Sokolky budou mít stejnokroj
Dated April 3d 1893.
By the Court,
HENRY F. TYRRELL,
dent Stevenson s generálem Bla- dělkem prodal, až teď naposled nej z tmavomodré látky bez lemování:
(45-48)__________________________ Register.
ckem odebrali se do národní po více Němci kupují a ti již tak snad žáci budou mít cvičební šedivé kal
kladny. Cleveland stál ve svém no neprodají, ti jsou houževnatí. hoty, pás červeno bílý, košili ze še
kanceláři opřen o psací stolek,když Jak se podobá, vytlačí i Öechy z po divého flanelu s límcem a černým
nákrčníkem. Ostatní podrobnosti
představil p. Kadlce chicagský konDům a lot na prodej.
budou uveřejněny v orgánu sokol
gresník
p. L. E. McGann. Pan zemků,ovšem za dobrou cenu.
Prodám svůj dům a lot na ulici Tomah
Z obilí se nejvíce pěstuje ozimní ském.
v Milwaukee. Jsem stár, k práci neschop Kadlec přednesl presidentu proč
Výbor se dále usnesl, aby ke
ný; mimo to mám na něm dluh, který chci jsme k němu přišli. Tu se ptal pšenice, která vydala od 8 do 40
zaplatiti. To jsou příčiny, pro které dům president Cleveland, byl-li zde p. bušlů lofiského roku. Kde bylo cvičení zajištěna byla sobota dne 12,
a lot do prodeje dávám. Nechci ho zde
srpna,
před závodnickým cvičením.
více
písku,
dala
více,
poněvadž
nám
Jan
Karel
rozen,
jak
byl
stár
když
"vychvalovati, ale kdo zamýšlí koupiti,
nechť přijde a prohlédne si vše. Cena jest do této země přibyl a jak jest nyní tu v Čase, kdy pšenice kvetla pře- Výkonný výbor má být požádán aby
mírná. Dům jest v dobrém pořádku a v stár atd. Ku konci pak pravil že moklo, a tak na rovině anebo kde svolal závodnické cvičení na tutéž
dobré poloze.
VÁCLAV FRÁŇA,
písku nebylo, to uškodilo. Proto dobu, tak aby Sokolové nebyli nu
1459 Tomah ulice, Milwaukee. jsa již tak dlouho ve Sp. Státech, pro letošní sklizeň se hloub oralo, ceni dlouhý čas v Chicagu tráviti.
od svého mládí, a nyní již asi 42
(40,8k,gr)
roků stár, zajisté musí být dobrým aby přebytečná vlaha snáze se vsák Zápisníku uloženo požádati české
Zpráva pokladníka Národ Amerikánem — pak když takoví li la do země.
časopisy, aby věci teto též svou po
ního Výborn za březen 1893. dé o něj se zajímají. Při podání
Tímto jest již zodpovídáno dosti zornost věnovaly, tak aby Sokol
si pravice s presidentem podotknul otázek, ku př. zda tu prší. Jak stvo ve všech městech důležitost
1. —Řád P. Cbelčický, l. 56 Č. S. P. S.,
, Cleveland, O........ . ............................ 810.00 jsem, že zavděčí se president nemá známo, 30 palců vody postačí pro vystoupení tohoto postřehlo a v nej
2, -Řád Vytrvalost, č, 69 Ó. S. P. S„ St. Joe,
hojnějším počtu se dostavilo.
Mo...........................................................5.00 lo Čecho amerikánům. když do Pra rolníka, spadne-li trochu rozděleně
Těl. Jed. Sokol Podlipný, Detroit, Mich. 5.00
Cvičení tak zvaných “družstev
7.—Řád Slov. Lípa, č. 86, Č. 8. P.S., Detroit. 10.00 hy p. Jana Karla co Ú. S. konsula v roce a nám loni 45 a před tím
Řád Vlastimil č. 28, ČSPS., Alleghany
pošle; — při tom upamatoval se dokonce 51 palců vody v roce spad vzorných” súčastní se jen družstva
City, Pa., ročně.................................... 5.00 Cleveland na záležitost p. Karla lo. Nu, je-li dost vlahy a dobrý úplně vycvičená, stojící na stupni
9.—Řád Havlíček, č. 6 ČSPS., Detroit, Mich.
dokonalosti
a pravidel přistupování
Jonáše před osmi roky a podotkl, pozemek, tu seno také roste. Do
ročně................................................... 5.0
ll.-Řád Garfield, č. 90 ČgPS., Chicago, Ills.
bytek se zde pěstuje silně, poněvač jakož i odstupování od nářadí musí
ročně.......................................................... 00 že jsme se již tenkráte nejednou vi tráva tu zelená od polou dubna až být přísně Šetřeno. Ostatní pravi
děli. Načež mluvil p. M. Gerin
Rád Záp. Svornost, č 147, ČSPS., Clark
son, Neb., 81 čtvrtletně...................... 1.00 ger a kongresníci a po přislíbení do listopadu, kdy první mrazík ji dla ponechána byla k vypracování
Řád Jeroným Pražský, č. 152, Č. S. P. S.,
pomabatelům, nežli sem do Chica
spálí.
Kimbah, S. Dak................................ „ 2.70 presidenta, že co nejdříve záležitost
Dále se mně jeden krajan táže go hlavní pořadatel Straka přijede.
15. —Řád Osvojených, č. 136 ČSPS., Balti
konsulátu v úvahu vezme, ubírali
more, Md., 81 čtvrtletně....................... 1.00
Jest nyní na Sokolech chicag
jsme se opět k domovu. Vzpome jestli prý to pravda, že tu koně
16. —Řád Vlastenec, č. 142, ČSPS., Chicago
85.00 ročně.............................................. 5,00 nouce však na elib našeho kongres- “chcípají” po kukuřici, a tu musím ských, jakož i na všem Sokolstvu
Řád Hvězda Svobody, č. 145 ČSPS., So.
odpověděli, že tu chcípají, vlastně česko americkém, aby se vzchopilo,
nika
Ruska,
spěchali
jsme
do
stát

Omaba, Neb.......................................... 5.00
chcípali proto, že kukuřici nedosta co možná nejvíce připravovalo a
17.—Lože Otokar, K. of P.. Chicago, 11 j.... 5.00 ního departmentu, kde již na nás
li a dělali museli dokud nebylo zač cvičilo, neboť taková příležitost k
20. —Řád Vladislav I., č. 140 ČSPS., Prague,
p. Rusk v předsíni čekal.
koupiti a farma byla pouhá prairie. veřejnému vystoupení nenaskytne
Všiml
jsem
si
že
na
desku
první

Sbor Těl. Jed. Sokol, So. Omaha, Nebr. 5.00
ho tajemníka státního sekretáře by Teď však je tu krmivá hojnost, a ty se třebas za léta. Našich dvanáct
Sbor Česko Am. Střelců Svornost, New
York, 85.00 ročně................................ 5.00 ly již lejstra týkající se záležitosti mrchy co sem koňští handlíři na set Sokolů mělo by postavit 250
21. —Řád Praha, č. 18 ČSPS., Chicago......... 10.00
p. Karla rozložené. — Jelikož Gre vedli, vyeheípali, tak je pokoj. O- cvičenců, neli více, a venkovské
22. —Řád Věrnost, č. 8 ČSPS., Chicago, Ill.,
810.00 ročně.............................
lo.OO sham nikým nebyl obtěžován, při všem zde se větší oblibě těší, jako jednoty měly by dohromady též as
22. —Řád Jun Hue, C. 47 ČSPS., New York.. 5.00
stoupil p. Rusk k němu a velmi vůbec na jihu, můlové, kteří také tolik cvičenců vyslati, a tak bysme
23. -Sbor Vlastislava, č. 29 J. č. D., Omaba,
se drží v ceně, kdežto koně tu mož mohli dŮBtojně vystoupili s pěti sty
Neb., 85.00 ročně.................................... 5.00 horlivě se za pana Karla přimlou
27. —íiád itlaník, č. 20 ČSPS., Baltimore,Md.,
val. Když opouštěli jsme státní bu no dostali laciněji než za facku, Sokoly. Krom toho súčastní se je
85.00 čtvrtletně.................................... 5.00
ště dva sokolské spolky polské a
dovu, pravil nám p. Rusk, že může takřka za pohlavek.
28. —Lože Královice, č. 1253 K. & L. of II.,
Chicago, te.OO ročně........................... 5.00 me být uspokojeni, že pan Karel
Prasata se zde pěstují dosti. jeden slovenský, tak že můžeme
30.—íiád Vz. S. Ducha, čia. 134 Č. S. P. S„
počítati na 500 cvičenců že se do
Mnohý
farmer
jich
má
pravé
mra

konsulem
bude.
Za
několik
minut
Marshalltown, la................................. r,.co
Těl. Jed. Sokol, Omaha, Neb., $10 ročně 10.00 byli jsme opět v kapitole, kde jsme ky. Slepice, kachny, husy se tu ta staví na cvičiště bezpečně.
Pan Job. Vlasák, Sprague, Neb., 81 roč. 1.00 chtěli ještě s p. Gormanem pohovo- ké pěstují, vůbec není odvětví rol
Nejpoutavější na cvičišti bude
135.70 řiti, ale s tímto nebylo ani v tu nické, které by se tu neprovozovalo naše mládež americká, která se po
Od poslední zprávy............... ...1658.75 dobu lze jednati. Byltě až příliš si prospěchem. Do Oklahomy při nejprv hromadně sestoupí a před
Celkem. .$1/789.45 zaměstnán nějakým výborem na jel všelijaký pronárod ze všech kon- ■veřejnost vystoupí. Současně vy
Vydáni:
Ameriky a každý se drží toho, stoupí
i
“resoluce.” Ku konci sešli jsme čin
'
též naše Sokolky, jež zajisté
10. března na pražskou kan
se ještě jednou s p. Kalcem a Ge- co
< v tom neb onom státě pěstoval. se přičiní, aby nezůstaly pozadu.
celář k ruce p. K. Jonáfie 8180.00
lía Bohem, Voice předpl.
2.0 j
ringerem ve Willard Hotelu — a Ten pěstuje samou takořka kukuři
Připravme se! Podejme důkaz,
138.00 pak unášel nás vlak opět do naše- ci,
< ten zase pšenici, jiný bavlnu,ne že stojíme v řadě národů pokroči
$1,657.45 no zátiší! Doufejme, že snaha na- bo
1 stromy a víno a vše se dobře u- lých ! Na shledanou v Chicagu!
Čas pak ukáže, co se nejAnton Klobasa, pokl. še nezůstane nevyplněná a připra- kazuje.
1
Fr. Krejčí.

ZOklahomy.

MANUFACTURERS ——- NATIONAL BANK

Spořitelní odděleni,

DO MILWAUKEE, WIS.

Z Chicago, Ills.

Wyoming. —Fort Fussell. 7.
dubna. Co dva čeští vojínové 17ho
pluku dovolnjem bí též uveřejnit ně
kolik řádek ve Slavii. Václav Bal
ly, hudebník, přijel sem z Fořt
McKenney za účelem zlepšení si
postavení u zdejší kapely; Jan Sei
dl co dobrovolník u 17ho pluku byl
zde již dříve a tak jsme se zde sešli
jako “kamarádi z mokré čtvrtě” a
vede se nám výborně. Na vojně
arci jest Bkorem neustále jedno a to
samé, rozvrh hodin každodenně
stejný a vůbec na západě není tak
veselo, jako na východě; teda chcemě li se trochu pobavit, zjednáme
si ekypáž a jedeme trochu směrem
východním. V našem městě, jež
čítá as 12 tisíc odbyvatelů, jest též
několik českých rodin a při kapele
“Cheyenne City Orchestra” účinku
je několik českých hudebníků, zej
ména prof. Náprstek z Omahy a
pp. Jan a Václav Klein. Teď jest v
platnosti nový zákon, dle něhož vo
jín bez šarže nemůže sloužit déle
nežli deset roků. Následkem toho
mnoho vojínů ze služby vystupuje
a tuze se jim to nelíbí; my naproti
tomu rádi toho vojákování po pěti
letech zanecháme, neboť těch zku
šeností za pět roků je dost a dost.
Pozdravujem naše krajany a kra
janky a znamenáme se s úctou
V. Bally a J. Seidl.

Iowa. — Prairieburg, 12. dub
na. Přes řeku Buffalo kol našeho
měštečka tekoucí postaven a dedi
kován nový železný most, jakých
přes vody asi té velkosti věru málo
postaveno. Starý most byl rovněž
železný, leč slabé konstrukce, že
neodolal síle jarního zvodnění roku
lofiského, kdy řady mostů vzaly za
své. Dravá naše říčka jest příto
kem řeky Wapsipinicon, zkráceně
pouze “Wapsie”zvané, do níž padá
nedaleko Anamosy, okresního to
města Jones County, kdež Be nalé
zají státní trestnice. Tamtéž se na
lézají rozsáhlé kamenné lomy,kdež
se trestanci zaměstnávají pod dozo
rem stráží s nabitými puškami.
Přichází mi maně na mysl, jaký as
počet stejných vinníků jako tuti
trestanci nalézá se na svobodě? Ne
ní to řídkostí, že právě těm nej rafi
novanějším zločincům podán se
právu uniknouti anebo za zločiny
své k soudům vůbec ani nejsou po
tahováni. — V městečku našem za
počato s mnohými jarními oprava
mi. Nově přibylý pan Ondřej
Rickly zařizuje vše velmi pěkně a
čeští naší občané s opravami ne
jsou pozadu za občany jiných ná
rodností. Pan Rickly jest majetnínem obchodních místností, v nichž
O. G. Kenyon vede obchod smíše
ný s velkým prospěchem. Setí
drobného obilí a obdělávání zahrad
rychle pokračuje a po dělnictvu jest
čilá poptávka. S úctou
W. H. Ward.

W ashlngton. — South Bend,
3. dubna. Poněvač vím že se mno
ho krajanů o tento stát zajímá, tedy
podávám tento dopis. Právě co
řádky tyto píšu, neprší, však pršelo
již po celý měsíc bez ustání, že to
bylo k omrzení. Zimy zde není
žádné a horka v letě také ne, za to
však západní Washington jest ob
dařen dešti. Vším jest zde člověk
zaopatřen dost jednoduše, totiž oble
kem, obydlím a palivem. Pro do
bytek také není třeba mít velkých
zásob píce na zimu; také jest zde
dobytek lepší, poněvač není trápen
zimou neb suchem. Podnebí jest
zdravé, pitné vody dobré a zdravé
mělko k dostání; živelních pohrom
zde nevidíme aniž o nich slyšíme;
z farmerských plodin se zde pěstuje
vše a cokoli se zasází nebo zaseje,
přináší dobrou sklizeň; odbyt dobrý
a všechno se dobře speněží; ovoce
všeho druhu, pšenice, žito, ječmen,
oves, timothy, mileta, brambory a
chmel se hojně daří a rovněž zele
niny; jediná kukuřice se tu nedaří,
poněvač nemá dost horka. Jsou
zde zámožní farmeři, hlavně ti, kte
ří jsou 20 — 30 roků usedlí. Far
my se vzdělávají z lesů, z obrov
ských lesů a vezme to léta i také
hezký kapitál, nežli je farma v po
řádku. Také to není tak snadné
začít zde farmařit jako na prérii;
při zdejších začátcích se OBadník ne
může spoléhat na výdělek, neboť
kdyby chodil po výdělku, zůstane
doma les lesem. Následovně musí
mít zdejší začátečník hezký peníz,
aby mohl nejen trvale o svém pracovati, nýbrž aby si ještěpřijednal.
Stát Washington jest k farmařeni
dobrý, to nelze upříti; avšak psát
do světa samou chválu, aniž by se
poukázalo k tomu Že počátky jsou
velmi obtížné, to považuji za nesvědomité. Mnohý krajan má tře
bas dost pěknou farmn, ale touží
aby si ještě polepšil; takového pře
pjaté líčení poměrů zdejších poblá
zní že se bezpečné živnosti zbaví, a
když peníze na daleký západ projel
a shledal zde nepřekonatelné obtíže
počátku bez prostředků, pak naříká
na nesvědomité dopisovatele. Do
movin jest zde k zábrání hojnost,
ale počátky na nich stejné, jak s
hora vylíčeno. Nepřeju humbugu a nejsem žádným agentem. S
úctou
Frank Slavík.
Mokré Jaro.
Hluboko zamrzlá půda účinkem sluneč
ních paprsků pomalu roztává, aby plnila
vzduch vlhkem. Ve vlhkém vzduchu pak
se vyvíjí rheumatické bolesti, kterými bu
dou tisícové trpěti. Opatrní lidé se v čas
opatří zásobou oleje sv. Jakuba, nejlepší
ho to prostředku proti bolestem rheumatickým.

Přtjpiu do práce

Dva krejčí na kabáty
a na kalhoty.^JitáTá pr&e-,a dobrý plat.
Albion, Boone Co.,

Čtěte, suďte a jednejte ’
Kdo hledáš kuB dobré půdy pro sebe ,
rodinu, neopomeň si prohlédnouti okre.
Prairie ve státu ARKANSAS, kde již
více krajanů zakoupeno. Jsou tam krá
sné cenné lesy a prairie, kde se pěstuje bavlna a kde úroda broskví málo kdy selže,
Tam jest skutečně mírné podnebí a tudíž
žádný nechybí, kdo si v podobné krajin!
kus půdy zakoupí. Zdarma umělou mapu
a popis těchto pozemků lze obdržeti kdo
si dopíše na
Jana Kocourka,
P. O. Hazen, Prairie Co.
(38,6m,n)
Arkansas

5

I pestrobarevných visitek e
Vaším jmenem čistě na
nich tištěným, pouze 10c,
Cenník a vzorky viBitek,
, obálek, psacího papíru,
atd., zašleme zdarma. Piš.
tc na CENTRAL CARB
CO., SOS W. lSth Str,
I
OHICAGO, ILL,
Slušné procento jednate
lům.
(37,6m,z)

Tržní Klidit a.
Dluhopisy Spoj. Států:
4proc. reg.............113
4proc. kupon... .113
4)4 proč. reg.......... 99)4

CHICAGO.
Pšenice jarka č. 2
....75
Kukuřice č. 2.......
-•40)4
Oves č. 2...............
Žito č. 2.................
...50
Ječmen č. 2...........
...64
Lněné semeno.......
. .1.15«
Slanina;.................
.16.75
Sádlo.....................
. 9.80
Short ribs
..............
•................................................
9.45
Máslo: ..............
Nejlepší creamery.........274—28
dobré.............................. 26-27
nej lepší dairy............... 25—26
dobré
....................... 20—24
packing
stock...............
16—17
„
pacKing siocK.
..
”cream
----------------------Sýr : Full
cheddar. ..U—UU
„
Young America.... .... llj-12
Vejce : čerstvé ............. ’.... 144—15
Seno : Timothy č.
1
.......
- -.............11.50—13.00
„
„
č.2........
.............10.00—11.00
„
smíšené..................
.................... 8.06—10.00
,,
upland prairie.......
~. 00-12.00
Kože a lůj : No. 1. green salted, 4—44 c.
No. 2.3X—3jc.; No. 1. calfskins 8—
No.; 2. calfskins 6.
Lůj č. 1. 5c.
č.2. —4%c.
Drůbež, : krutý 13—14; slepice 11)4;
kachny 12—13; husy$3—$8 tucet.
Zemčata Early rose........................ 68—70
,.
Hebrons............................ 65—63
„
Burbanks.......................... 65—70

IDoloytoí

trii.

CHIC-A-G-OZvláště vybraný hovězí dobytek 5.85—6.10
Vybraný hovězí dobytek.......... 5.40—5.75
Dobré volky pro vývoz............ 4.85—5.25
Prostřední volky pro vývoz... .4.60—4.75
Obyčejné a dobré volky............4 00—4.50
Obyčejní a dobří bulící............. 1.75—3.75
Dobré a vybrané krávy............. 2.50—4.00
Obyčejné krávy.......................... 1.40—2.40
Pro žír a plemenitbu................... 2.50—4.50
Telata dobrá a vybraná............. 4.50—5.75
,, obyčejná........................ 1.50—8.75
Dojnice................................... -.20.00—45.00
Prasata těžká............................ 7.00—7.25
„
lehká............................ 6.70-7.10
Ovce............................................ 4.60-5.25

KANSAS CITY.
Volky pro vývoz.......................8 60—5.65
Krávy a jalovice....................... 2.00—4.15
Pro žír a plemenitbu................. 1.75—6.75
Prasata lehká............................ 5 lOÄI.'GO.
„
těžká............................ 6.5<p7.10
Ovce............................................ 42^-5.20
OMAHA.
Volky...........................................8.90-5.30
Krávy.......................................... 1.50-4,00
Pro žír a plemenitbu................. 3.00—4,25
Prasata, těžká........................... 6.90—7.00
,,
lehká a smíšená......... 6.75—7.90
Ovce.............................................4.00—6.50

OBILINY JINDE.
Milwaukee: Pšenice č. 1............... 69
„
č. 2............... 64
Ječmen č. 2................65
Žito č. 1.....................54)4
Kukuřice č. 3........... 89
Ovesč. 2.................... 32)4
Minneapolis: Pšenice č. 1. tvrdá 67
„ ř. 1.sev.. .65)4
„ č. 2. sev............. 63
Duluth: Pšeniceč. 1. sev.............. 66)f
„
č. 2. sev.............. 61)4
„
č. 3. sev.............. .......

i
Ze západu:
8.15 ráno
I 2.40 odpoledne
j
Odjede do Milwaukee. Přijede z Milwaukee.
7.15 ráno
I 8.15 ráno
9.50 „
11.80 „
1.50 odpoledne
2.40 odpoledne
4.15
„
5.10 denně
1.15
,,
I 7.10 odpoledne
9.15
,
I 8.40
„
Odjede do Chicaga: i Přijede z Chicaga',
Ji»ríno
10.43 ráno
Na západ:
•>l«ráno

r
ÍÍ 'Jíj
6.15 odpoledne

"S«.
í:“ "

>:«<***»
i «.i?

Nedělní vlaky.
Odj. do Milwaukee Přtbudez Milwauki
10.00 ráno
8.10 ráno
7.15 večer
12.10 a 5.10 odp.
9.15 več.
8.15 več.
Odjede do Chicago Přibude» Chicago
7.15 ráno
12.10 odp.
10.00 „
10.10 dop.
4.15 „__________ I 8.15 veil.

Cílilo Ort-fcta Rail 1W.
Odjíždí na sever.

Odjíždí na jih.

12.30 v noci
4.45 ráno
9.12 ráno
8.10 r
10.19 dopol.
9.40 dop.
1.22 odp.
U.40dop.
4.45 odp.
2.10 odp.
<
6.49 vec.
4.45 odp.
9.19 več.
7.55 večer
Racinské a mllwaucké vlaky.
Odj. do Milwaukee
Přij. z MilwaukU
8.15 ráno
7.45 ráno
12.45 odp.
12.15 odp.
5.00 vec.
4.30 odp.

Vnedíli.
12.80 ráno
10.48 dopoi;
4.45odp.
6.49 večer
9.19 večer

V neddti,
4.45 ráno
SW»
11.40dopoledne
4.45 odp.
7.55 večer

