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SLAVENÍ DNE NEODVISIOSTI. 
MVŠTÍVY V SAOECH OMADOVÍNY 

NA OBROVSKOU ÚČAST PFCES 
ČTVRT MIUJONV HLAV. 

LETOŠNÍ "ČTVRTÝ ČERVENEC" UPLYNUL 
ZA POMĚRNÉHO CHLADNA, TAK JAKO 

BY JEŠTÉ ANI LÉTA NEBYLO. 
letošní "čtvrtý červenec" u-

plynul za poměrného chladna, 
tak jako by ještě ani léta ne
bylo. I přes okolnost, že se 
snesla odpoledne menší prška 
sešly se do městských sadu, 
kde pořádány byly ohňostroje 
náhradou za soukromé vypa
lování všelikých těch prska-
vek ohrožujících zdraví i ži
voty jednotlivců, ke každému 
programu značné zástupy. Vel 
ký počet diváků (asi 100.000) 
měla slavnostní hra ve Wade 
parku, kde se umístilo kolem 
rybníčku lidu "jako máku". 
Velká návštěva nebyla ale na 

"prospěch vysazeným křovi-
nám, které byly zejména za 
nastalé tmy lidem pošlapány 
a tak městu způsobena valná 
škoda. 

Přes zákazy soukromého vy 
palování ohňostrojů i oslavné 
střelby hlásí černá kronika 
pět smrtí způsobených při o-
slavách v státu Ohio a asi 14 
vážnějších zranění. Některé 
případy dlužno arci zařaditi 

.mezi neštěstí trafiční. V Cleve 
landě hrála si ve společnosti 
dítek 41etá Marie Spellacy, 
2932 Oak Park ave. S. W., 
když jedno dítko ze sousedství 
zanítilo prskavku, od' které 
chytly její šatečky. Děvčátko 
silně popálené dopraveno by
lo do evangelické nemocnice, 
kde za několik hodin za vel
kých bolestí zemřelo. 

Za neobvyklých okolností ze 
mřela 281etá pí. Eliška ši Viko
vé, 4203 Stickney ave. Si W. 
Jela s několika přátely v ná
kladním automobilu svého mu 
že z výletu ze Strongsville, 
když pojednou nárazem na hr 
bolaté cestě spadla narazíc 
hlavou na zem. Byla dovezena 
k jednomu lékaři, který ji po

skytl prvého ošetření a v do
mněnce, ze zraněna jest jen 
ehce, ji odkázal do domácí léc 
by. Šimková za nedlouho po 
dopravení domů utrpěnému ú-
razu podlehla. 

701etá Kateřina C. Polan-
dová, 11851 Lake ave., Lake 
wood, vystoupila z křovin na 
Miles ave. a vých. 151. ul. a 
přímo do dráhy pouliční káry, 
byla přejeta k smrti. 

Mezi zraněnými v Clevelan-
dě nachází se James Kubeš, 
4398 záp. 48. ul., jehož auto
mobil sjel po svahu na Brecks-
ville rd. 

V ostatním Ohiu zahynuli v 
americký svátek 161etý Leroy 
Rhodes z Ravenny, jenž se u-
topil v jezírku Brady a v De
troit přišel o život John Mauer 
byv ve Fort Clinton usmrcen 
překotivším se autem. 

Dle znaleckých odhadů by-
a včera návštěva veřejných o-
slav v parcích rekordní, neb 
prý překonávala udávanou ci
fru 250.000 účastníků, z nichž 

00.000 navštívilo včera ohňo
stroj v Brookside parku a ve 
Woodland Hills parku přihlí
želo ohňostroji as. 50.000 osob 
a as na polovinu odhadován je 
počet diváků v Garfield a 
Kingsbury parcích a podob
ným návštěvám se tišily osla
vy předměstské. ' 

Den zahájen byl dopoledne 
slavnostním vytažením vlajky 
za kterého k lidu promluvil 
congresník Theodor E. Burton 

současné konána přiobčova-
cí slavnost v Luna parku, kde 
osloveno as 3000 nově natu-
ralisovaných občanů a obča
nek městským managerem 
Hopkinsem a gen. Zimerma
nem. 

JUBILEJNÍ SLAVNOST OSA-
JDY SV. PROKOPA. 

Za včerejší zlaté jubilejní 
oslavy osady sv. Prokopa na 
záp. straně vzdal biskup 
Schrembs plnou chválu zakla
datelům a gratuloval faráři 
P. M. červenému za v pro
spěch farnosti vykonanou prá
ci. Stalo se tak za biskupova 
kázání po dopolední slavnost
ní mši. Jubilejní kázání prošlo 
veno bylo rev. J. W. Bečkou, 
farářem osady sv. Vojtěcha 
na straně východní. Včerejšek 
byl hlavním dnem jubilejních 
slavností ( rozvržených na tři 
dny. 

Biskup Schrembs zmínil se 
o ztrátách na životech lid
ských i majetcích za poslední 
vichřice v Lorain, kterou po
rovnával "8 bouří v duchov
ním životě, která podobně pů
sobí obrovské škody." Vyprá 
vél, kterak dlel návštěvou v ne 
mocnici sv. Josefa v Lorain u 
lůžka hocha, jenž za katastro 
fy byl zraněn. 

Po kostelních obřadech sú-
častnil se biskup spolu s cír
kevním hodnostářem společné
ho banketu, pořádaného v osa 
dní síni. 

Slavnost večerní byla spo 
léčnou schůzkou všech spolu 
zakladatelů jubilejní osady 
Dnes dopoledne sloužena byla 
mše zádušní za všechny osad 
niky, kteří se zlaté oslavy ne 
dočkali. Dále následoval ban 
ket a večer uspořádán bude v 
osadní síni koncert. 

. Hlavním číslem pořadu zí
třejšího bude komická opere 
ta "Bulbul", nastudovaná kos 
tělním sborem zpěváků. 
S.£5s-
.. <; í 
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NEPŘÍTEL ŽENSKÉ EMAN
CIPACE. 

As před rokem cjrdal Antho 
ny M. Ludovici (Alfred Knopf) 
<nihu pod titulem "Woman a 
Vindication*', v které zle po
tírá moderní feministické hnu-

s tvrzením, že žena není 
rovna muži, leda jen jako je-
IO společnice. Autor dle vzoru 
všech reakcionářú praví, že 
žena kromě povinnosti domácí 
lospodyně nemá žádného ji
ného určení a všechny tyto 
svoje "zkušenosti" dokládá bi 
ologií, psychologií, dějinami i 
vlastními poznatky. Spis jest 
vržením rukavice do tvéfe ce-

moderní společnosti. 
Nejpodivnějším však jest 

že se spisovateli až dosud ne
dostalo patřičné odpovědi 
řad feministu i žen samotných 

NA BROADWAY NALEZE 
NV ÍŤASTNÝ DCDIC. 

Příbuzní ve Fort Wayne 
marně hledali po 20 roků W 
Martina, obchodníka nábyt 
kem, až konečně byl týž ve 
čtvrtek policií objeven v č. 961 
Broadway, čekalo jej velmi 
příjemné překvapení, značné 
dědictví, které naň čeká již 
tak dlouho ve Fort Wayne. 

JEZERNÍ PARNÍK "STATE 
OF OHIO" OPRAVEN. 

Zmíněné plavidlo jež se 
zdejším přístavu před nedáv 
nem při požáru potopilo, bylo 
opraveno a stalo se majetkem 
potápěče Franka Stantona 
Týž se snaží loď zpeněžiti 
zda se mu tak nepodaří, pou 
žije parníku k vlastním úče 
limb 

SBÍRKY VE PROSPĚCH LO 
RAINSKÝCH POŠKOZENÝCH 

Guvernér A. V. Donahey ne 
hodlá dříve vydati veřejné vy 
zvání k pomocným gbírkám ve 
prospěch větrnou smrští roz
kotaného města Lorain, pokud 
nebude požádán Americkým 
červeným Křížem a státní vý-
poniocnou komisí. Odpověděl 
tak na dotaz lorainského may 
o? a G. Hoffmana, který si přál 
věděti, zda guvernér hodlá vy 
zvati presidenta, by tento vy
dal apel o pomoc celému Sou
státí. 

Občanský výbor lorainské
ho okresu vydal již druhé po
selství čtyřiceti organisacím, 

četně občanským klubům, po-
močkám Y. M. C. A., muž-
kým i ženským bratrským řá 

dům, železničním organisacím, 
ysloužilcům jakož i mayorům 

osad. Poselství zní: 
"Lorain bylo smutně posti

ženo. škoda spadá většinou 
na lid bez domovů a bez zdro 

příjmů. Ohioský guvernér 
yjednává o pomoc státní. To 
sak nestačí. Lorain potřebu-

každý možný příspěvek jak 
celých osad tak I «d jed

notlivců. 
"Zašlete příspěvky na lo-

ainskou odbočku červeného 
Kříže. Národní červený Kříž 

iá dozor nad rozdílením." 
Za porady mayora Hoffma

na. s H. M. Bakerem, ředite-
m pomoci červeného Kříže, 
y.námili jak v plánu obnovo-
ijcích a pomocných bude po-
račováno. Rodiny postižené 

dcstávati budou hotové peníze 
nisto dosavadního dozdávání 

ídel v kantinách. Rodinám, 
ktré znovu postaví svoje do
movy, poskytnuty budou pení
ze, koupen jim nábytek, oděv, 

Astrpje atd. Poškozeným far
mářům opatřeno bude nářadí 

za zničenou úrodu poskyt
nuta podpora až do příštích 
žní. Jinak odejde z města již 
dnes první oddíl milice, jež se 
dostavila do Lorain v síle 1500 
mužů a službu na východní 
straně města tvoří vysloužilci. 
}le zpráv opustí ale poslední 
miličák město as za měsíc. 

Mezi přispívately jest jme
nováno město Detroit ^ $10.-
000 a bývalý guvernér Davis 
Í>100. Mayor ze Sandusky vče-
a prohlásil taktéž, že se bude 

o vnější pomoc pro vlastní po-
škozence ucházeti. 

a 18 .sudů připraveného žitné
ho kvasiva. Pan fabrikant i je
ho ředitel byli zamčeni. Jsou to 
Taul Lodberger, kterému také 
říkají "Gonda", 3599 vých. 
118. ul. a Fránk Tish, 3540 
vých. 114. ul. Pracně a za ne
bezpečí zhotovený jejich vý
robek putuje do kanálu poli 
cejní stanice. > & 

DVĚ VRAŽDY V OKOLÍ 
SCOVILL AVE. 

V policejních rekordech tak 
proslavené čtvrti v okolí Sco-
vill ave. udály se včera dvě 
vraždy. V jedné z holíren byl 
7a\ povstalé hádky Andrew 
Brown, 2545 Scovill ave. po
řezán tak zle, že zemřel v ta-
xicabu, v kterém vezen byl 
do nemocnice Huron rd. 

V č. 3217 téže ulice zastře
len po povstalé hádce William 
Shaw. Týž za hádky odešel, 
ale vrátil ^se ozbrojený revol
verem, který mu byl vyrván je 
dním z účastníků a pak vlast-

zbraní zastřelen. V obou 
případech podařilo se pacha
telům uprchnouti. ^ 

DNEŠNÍ VZPOMÍNKOVÁ 
SLAVNOST HUGOVA. 

V <5eské národní síni ' na 
Broadway uspořádána bude 
dnešního večera Místním Sdru 
žením Svazu Svobodomyslných 
vzpomínková slavnost na mu-
črnnickou smrt Mistra Jana 
lusi. Začátek stanoven je na 

8. hodinu večerní. Letošní o-
•lava odchyluje se poněkud od 
obvyklého programu, neb po
zván byl jako anglický řečník 
Jos. W. Sharts z Dayton, O., 
vterý, jak známo, hájil bisku
pa Browna za jeho kacířské-
IO procesu. Host mluviti bude 
na thema "Od Jana Husa k 
biskupu Břownovi". fteč čes
kou přednese p. Jot. Martí
nek. i. • ; 

Netřeba zajisté dokládati, 
že jest svrchovaně nutno, aby 
se všichni ftífelé památky kost 
nického mučenníka dostavili a 
vyslechli porovnání smutného 
výsledku koncilu v Kostnici s 
porovnáním JT rozsudkem do
by moderní v církevní při. 
Jsme přesvědčeni, že přednáš
ka o naší slavné době z úst ji-
nonárodovce jeviti bude jis
tou přitažlivost. 

OBJEVENÁ VINOPALNA. 

Na včerejší noc podařilo se 
polici objeviti ve dvoře domu, 
4200 Euclid ave., dva 50gallo-
nové destilovací aparáty v pl
né Činosti. Kromě toho zaba
veno bylo 21 plechovek 5gal-
onových hotového již "štofu 

POLAPENÝ SVlNDLÉft S 
AKCIEMI. 

Na obžalobu pro použití snol 
kové pošt v k podvodným úče-
Iftm předán byl federální vel-
koporotě John F. Kampman 
alias Chas. Kempfer, jenž P. 
J.x a H. P. Pontzerovům 
Kresey, Pa., prodal za $25.000 
bezcenných akcií. Výtečník je 
pod zárukou $20.000. 
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"SOBOTA, 8. ČERVENCE 1&84 

OCHRANA DRAHOCEN
NÝCH VÉCÍ, 

Originály Prohlášení Neod-
vislosti a Ústavy jsou nyní v 
Kongresni knihovně ve Wash-
ingtoně, D. C., vyloženy k ve
řejnému nahlédnutí. V mra
morové skříni, zvláště k tomu 
účelu sestrojené, listiny ty na
lézají se v krabicích, pokry
tých zvláště připravenou gela-
tinovou blánou, jež chrání dra 
hocenné listiny před vybled
nutím účinky světla. Nejdraho 
cennější věcí na světě je náš 
život, k němu připínáme všech 
ny své naděje. Oč více tedy 
nutno chrániti život před po
škozením? Takovou ochranou 
je Trinerovo Hořké Víno, ne
boť mnoho nemocí lze stopo-
vati k poruchám žaludku a lze 
je tudíž zameziti, udržujeme-
li pomocí Trinerova Hořkého 
Vína £aludek a vnitřnosti v 
čistotě. Tento lék zbaví vás 
nechuti k jídlu, zácpy, bole
ní hlavy, duševní zmalátněló-
sti a tělesné povšechní ochab-
nosti. Zkuste též Trifcerův Li
niment, jenž rychle pomáhá 
při reumatických bolestech, o-
teklinách, únavě svalů a no
hou. Nedostanete-li Trinero-
vých léků v sousedství, pište 
firmě Joseph Titatr Compa
ny, Chicago, 111 

br. Obermajer oznamuje uspo
řádání Husovy slavnosti v so
botu 5. července v české ná
rodní síni, kde bude řečnit an
glicky Jos. W. Shrts z Day
ton O. na thema "Od Jana 
Husa k biskupu Ěrowrtovi.. če
sky bude řečnit br. J. Martí
nek. J. W. Sharts byl obháj
cem biskupa Browria při sou
du pro kacířství, který se ko
nal v poslední době v, Cleve-
landu. Jeho obhajoba vyvola
la zájem po eelé Americe. 
Předseda vymývá přítomné k 
agitaci pro účast tak aby hlav
ní sál byl zaplněn. ÁgitáČní vý 
bor koná přípravy pro společ
ný výlet, který se bude konat 
v neděli 7. září v za'rradé br 
čapka na vých. 71. ul. ^ 

Do státního sjezdu,. který 
jest určen na dělnický svátek 

Dillon vale, byli až dosud 
zvoleni bratři Jan Boček, J. 
L. Payer, Antonín červenka, 

Josef Kučera, Anton Uhlíř, Afř 

lois Urbanec, Frank Janoušek!* 
Josef Stříbrný, Alb. Obrmajer^ 
Alb. Melichar. Konečně byla' 
delší debata o úřadu státního' 
důvěrníka. Na to schůze skon-1 -

. f. a.;-

ijí*- > 

Profesorská zapomětlivost. 
Profesorova žena: "Podívej 

se, zde je parte, že tvůj nej lepší 
přítel Kťcek zemřel." 

Profesor: "To je dost, že si 
zase jednou na map vzpomněl." 

'y ——— 

UPOZORNĚNÍ.  
Tímto se žádají všichni brati í 

LOZE PROKOP VELKÝ 
c. 708 /. O. O. F. 

by vzali na vědomí, že budou na--
vštíveni bratry stran v neštěstí u-
vrženého bratra Frant. Švece. 

Konej každý svoji povinnost 
co bratr I. O. O. F. 

A. ŽILINA, D. A/..,' 
L. F. KŘIŽ, t*ki 

ZE SCHŮZE VELKORADU! 

Č.S.P.S. STÁTU OHIO. 

ftUDOLF R. PONÍŽIL 
. — UČITEL HUDBY — 

Schůzi zahájil předs. A. Ur
banec v určitý čas. Zápisky 
ze schůze miiiulé čteny a při
jaty. Zpráva důvěrníka vyka
zuje příjem od hlavní úřadov
ny $6500, vydání $6500. Zprá
va byla přijata. Za minulý mě 
sic zemřeli bratři Jan Hable, 
Josef Tomec. Vojta Beneš, Vá
clav šanda. Na vyzvání předs. 
přítomní bratři povstáním ze-( 

mřelým bratřím projevili po-, 
slední poctu. Br. F. Sakryd u-
činil zmínku o činnosti v dří
vějších dobách zemřelého br. 
V. šandý, ktěřý již před 43 ro
ky byl činným ve školním vý
boru, kdy s velkými obtížemi 
se vydržovala dvoutřídní čes
ká nedělní škola v obecné ško
le na ulici Warren. Neivětší 
záiem pro udržení té skolv 
měli již zemřelí bratří Páv, E. 
Paver, F. Payer a Stádník, 
který přes třicet roků bvl ve 

výboru sta'rostlivvm 
pokladníkem. Kratochvíl, čer-
mók. Mareš. Prosek. Albl. po-
rděii pak T. Řídlo. F. Fj'la. J. 
Linek a jiní. Dosud žiií pracov 
níci těch dob mezi námi, jsou ^ 
to úctyhodní kmeti Burda z 
Mead ave., Hauser na vých. 
54. ul. a K. šiškovský. Jsou to 
milé vzpomínky na ty staré 
již zapomenuté pracovníky. 

Vyučuje na housle a-veškeré plechové 
> • nástroje. . 1 < 

W&. iSSbl BENWO0» AVI. 
blíže vveh- 131. ul. 

. POZOR NA 13. ČERVENCÉ! 

| Řád Břetislav čís. 96' Č. S. P. S. 
— pořádá — 

V Ý L E t  " N E Z N A B O H Ú "  
ttt farmu p. Jfames Rybáka na Turney Rd. 

V NEDĚLI, DNE 13. ČERVENCE. 

Poprava zdarma. Pan Zemina řídí dovážku a sice: 
první bus vyjede v 11 hodin dopoledne od Cešké Ná
rodní Síně na Broadway pak v 1:30 hod. odpoledne 

z rohu Broadway a Mila* £ve. 
Naši příznivci jsou uctivě zvaní. , Záb. výbor. 

I P O Z O R !  —  —  —  P O Z O R !  I 
NEODVISLÝ SPOLEK 

"ČESKÁ VLAST-
—pořádá— 

VELKOLEPÝ VÝtETl 
V NEDĚLI, 13. ČERVENCE 

ao útulné zahrady "ALEXANDER" na konci dUiděné $ 
Canal Rd. a odtud halévo. t-

Výtečná hudba bude účinkovat. 
Vyjede se přesně v 8 hod. ráno ze spolkové místnosti «> 

p. B. Konrada, 3629 Sackett Ave. 
U studánku pardálové, s tulákami točit bude . . 
'V úctě zve ZÁB. 

Ze svazu svobodomyslných 

t 

A T L A S  I «# ' k{ 
t • 

Hlavní úřadovna: 
BROADWAY A 55. Ul* 

Buckeye odbočka: 
•937 BUCKEYE RD. 

Capital odbočka: 
5211 FLEET AVENUE 

Odl.do 10. července & 
Pololetní období jest zde, kdy úrok na vklady 1 

jest připisován, vypláceny dividendy <Ulcer ' 
spláceny i různé povinnosti atd. 
Navrhujeme našim vkladatelům, abý* uve
dených případech nechali si připsati tyto fon
dy k úsporným účtům. 
Těm našim přátelům, kteří dosud u nás vkladů 
nemají, činíme uctivé pozvání, by t$k učinil 
jíž nyní. • 

. Vklady uložené do dn» 
t A v ^ 10. cervence  ̂

ponesou úrok již od 

1. července. 

RATftlE 5% NA VKLADY 
Vklady od $1 výie vždy vítány; \ 

NASE JMĚNl PŘES 

S5.000,000 
. předložte prosím Vaše vkladní knížky 

1 pro připsání úroků. 
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