
Pokrok Západu
Jediná dráha do Chicago B W3OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ přou Znám lidi kteří mají půj-

čeny tisíce a assessor se nechá

stanu a kouká jestli jsou všichni
doma když některý schází tak si

poznamená jeho jméno a ráno
musí k raportu Když nemá do-

brou výmluvu tak ho 5 neb 6 dní
práce čistit záchody nemine Pan

AbtfESÁŘ

ČESKÝCHJPOLKŮ

f OMAHA
Rád Palacký ř 1 ZČBJ

odbývá svá pravidelné !hlle vždy í ítr v
měniči o b veíerni ÍIM již W ul ťřed
e w ninl lul Ván Uurel 923 li 25 ul
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NORTH MCGREGOR Iowa
Ctěná red : Mnohému čtenáři je
zajisté divno že se "Kansaské

trnky" v "Amerikánu" tak dlouho

neobjevily a pan Sekavec že musel
dokonce na nás zapomenout Cte
nář by se mohl domnívat že snad

výsledek posledních voleb byl tak

nepříznivým pro pány populisty
že pan Sekavec se odřekl dopiso
vání Ale není tomu tak Pan

oeicavec jenom ceká Dvcn mu

zodpovídal jeho otázky mně kla
dené v Amerikánu Já to sice u

činu ale pan Gennger nedovolil
mi abych pana Sekavce tak po
šramotil a můj dopis nebyl jedno
J V V V f I V

ause uveřejněn jjoutam ze mi
redakce t- - 1 dovolí otázky zodpo
vídat a zas uvésti tak p Sekavce
do činnosti Pan Sekavec mi kla-

de tyto otázky: 1 "Nuže po-

vězte mně: a) Slavi li se také na
měsíci masopust a jak dlouho tr
vá? Odpověď: Nikoli tam pa-

nuje pppulistické zařízení a nemají
tam nic klidnějšího na práci než
oblíkati měsíc do stříbrného koži-

chu asi tak velkého jako je 16 k

1 Každé Čtyři neděle se jim ho

podaří oblíct ale on se jim pokaž-
dé vykutálí ven tak že mají ne-

ustálou práci Otázka: Hraje-l- i

jim při něm svatý David na harfu?

Odpověď: Svatý David už dávno

přestal hrát od oné doby co tam
slavili republikáni vítězství Da-

vid si své stříbrné strunky přetr-ha- l

a teď nemaje se čím zabývat
píšd "Kansasské trnky" Dále se

pan Sekavec táže: "Když vydělá
dělník denně jeden dolar a jeden a

čtvrt dolaru utratí jak dlouho to
vezme aby z něj byl kapitalista?"
Nuže: Vydělá-l- i dolar denně a u- -

r

která cestujícím poskytuje každo-
denní vlaky a jízdu do Chicago za

světla denního jest North Western
dráha Vlak vyjíždí z Omaha
v 6:40 ráno a přijíždí v 8:15 večer
téhož dne do Chicago Vlak tento

jest v popředí doby nynější a jest
u cestujícího obecenstva omažské
ho nejqblíbeněifai Jiné rychlo
vlaky vyjíždí každodenně do Chi-

cago v 4:55 a v 6:55 večer Ce-

stovní lístky můžete obdržeti na
Farnam ulici v Čísle 1401 v měst-

ské písárně dráhy "The North
Western Line"

Pijete dobré pivo?

Jestli ano zajděte"
si na sklenici

výtečného st louiského
ležáku k majiteli
Národní Síně

J Havlíčkovi
na rohu 13 a William ul

Mimo výtečného ležáku nalez
nete u něj vždy hojnou zásobu li-

hovin Korbelová vína jemných
doutníku atd

PM ruce dobrý zákusek

Každého s úctou zve

Josef Havlíček

Uří Mi fífnr Works

1207 Douglan ulice

mají na skladě všechny druhy správek
ku kamnám vařícím l topícím nechť
sou jakéhokoliv jména neb výroby

0 D Kiplitiger
na rohu 13tc a Farnam

mánrJvětSt výbfr

doutníků tabáku
a vůbec všech potřeb kuřáckýcb ve místí

' Na 7amÍ8SÍS8Íppnké mezinárod-
ní výstavě v Omnze obdržel

v odboru pivním

CABINET BEER
ZLATOU MEDAILII

na základě Jeho čistoty a Jeho osvě-
žujících a poaiJSuJících vlaatnotrti

Objednejte M bedničku od

Fred Kruij Brewlnř Co

1007 Jaolmon Ht
TEIEVOH 430

Jluelfc
Ilnrdman piano Jent u niW
v popředí vftech

Story t£-- CUirkt Waldnrf Jlarrington a

jma piana prtě tfiiiy Téi Fnrrand
Votey a Story é Vlarkt tarJuiny

Ceny nata laou neinliHÍ ať liž hrtrvÁ
aucl) na splátky Prohlédněte 1 náS nkhul

Fr Hviiboda V V Kum-- ni Hvirnli Fmil
Sláma maji Hardmun plana dUJlml

iTuíveiKte ae u nich

Mneller Piano kOn Co

214 So iSth Sí„ Omaha

Dva skvostné vlaky
PODRAZE

UNION PACIFIC
denně vysýliíny do Denver a jinoch

mf-8-t Colorailukých jsou:

The Colorado Fast Mail

Vyjíždí z Omany ve 435 odpoledne
a pnjiui uo ueuver ve i rano

The Colorado Speciál
OpouStí Omahu ? 1155 veřer a při- -

jizm ao uenver ve odpoledne

Všechny vlaky tyto jedou nej-
-

čelnejšími městy dalekého západu
ísárnu a prodavače cestovních
ístka dráhy této naleznete v čísle

302 na Farnam ul iooft

Chas ShivericK & G

12 a Do-ugrla-
s

Ustanovili jsme te nabídnout! obecea- -

itvu pro nastávající

3e
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za velmi nížené ceny Obdrželi jame

príví t továren východních veliké záso

by ozdobných novomódních železných
vorových a rnabofranových postelí ele

gantního nábytku do pokoj 6 Jakol i

rozkládací atoly do Jídelen nová druhy
jídelních židlí a Jiného skvostného ná-

bytku
Abyekom fíiU rotmmoiiH prodej

41 nUKUjtmu tiheri tbotí 0 mmiem efte

rw m eoijr mimrfddni jet nám uifůtí m--

UtptH m4m tvpujíeíh0 tlueenttf

Chas Dhivericii tz Co

odbýt tím že přísahal Myslí si

udržet voličů lásku by ho zas voli

li!Já myslím kdyby byl zákon kte
rá jistota morgič neb nota by

nebyla udaná assessorovi aby ne-

měla platnost Pak by majitelé
not a morgičů hezky spěchali aby
je assessorovi udali a docílilo by
se Jepšího prospěchu pro stát že

by se nestala žádnému křivda

Platil by každý z toho pouze co
má Máme moc zákonů které

nadržují darebákům Muž nadělá

dluhů a pak přepustí majetek
svému příteli a ten zase majitelo
vě ženě a dlužník je sproštěný
dluhů a věřitel oškrabal kolečka
Zákon chrání takové jednání To

je pěkná spravedlnost a svoboda
V Cínsku je národ sprostý proti
našemu ale tolik švindlů se tam

neděje Zde je víc za měsíc ban
krotů než v Cíně za čtvrt století

proto že mají zákon že věřitelé si

mohou naložit s takovým darebá

kem podle syého a zákon ho ne
chrání Zde když někdo ukradne
Vám koně musíte ho dát úřadům
a ještě nestačí Ale sklenici piva
vypít v neděli to je zákon hned

pohotově Proti saloníkům jsou
zákony ostré jen že se také' pře
stupují Bylo by nám velice milé

kdyby pan Dobrý nám podával v

Pokroku Západu zprávy o co se

bude jednat jak která strana má
na mušce své zásady Přikládám
Vám cirkulář který zde byl před
volbou rozšiřovaný Je to tak

pravda jak se to tam tvrdí?

Josef Kastl

Pozn red — Každá věc má své
dvě stránky a my pochybujem ve-

lice že by ukládání daní na pů- j-

neboř oznamuje se že král Jiří na jafe

Čky na morgiče aneb noty bylo
ku všeobecnému prospěchu Po
našem přesvědčení by ty daně
museti zaplatit zase jen ti chudí
lidé dlužníci Věřitel by ovšem
mohl být přinucen ku placení da-

ně ale nemohl by být přinucen ku

půjčce V nynější době ku pří-
kladu půjčují se peníze na farmy
na 6 procent Kdyby se uvalila
daSna tyto půjčky tedy by věřite-

lé jednoduše zvýšili procento o
tolik co by museli daně platit
Tak to učinili vždy a všude kde
koliv to bylo zkoušeno Také není

pravda že zákon chrání švindkíř- -

ský postup majetku Právě na

opak Zákon v takovém případu
dovoluje zadat žalobu o zrušení

postupu když se může dokázat
že nebyl to prodej skutečný a byl
učiněn pouze jen za účelem ošize
ní věřitelů O zaslaném cirkuláři

psali jsme v jednom Čísle Pokro
ku Západu krátce před volbou a

poukázali na jeho klamnost

SAVANNA1I Ga Ctěná red
Pokroku Západu! Musím Vám
sdčliti ie jsem se v zdejším městě
seznámil s dvěma českými rodina
mi totiž s panem jiranem a s p
Dolarem Jiranovu rodinu jsetu
navštívil v neděli dne 11 prosince
a shledal jsem v něm upřímného
Čecha jakých je málo Jak mně
řekl zůstává v tom městě již přes
12 let a celý ten Čas dělá v hoblo-várn- ě

Jak jsme tam přišli tak
paní Jiranová nám hned připravila
chutnou večeři kteráž nám chut-

nala znamenitě a dobře jsme se tam
pobavili Lituji toho Ie jsme
neměli více Času K nim jsme
přišli u! po Šesté hodině večer a
v 9 jsme museli být jil zpátky ve

svých stínech nechtěli-l- i jsme se
ocítit v guard housu neb v devět
hodin chodí seržant od stanu ku

Jiran je již po delší debu odběrate
lem Vašeho ctěného časopisu

jak nam ODrazy jez dostal co

prémii dokazují Náš pluk se

stále připravuje jeti na Kubu ale

pořád jsme v jednom místě Pa
tříme k sedmému armádnímu
sboru a k první divisi Druhá

diyise již má rozkaz jet na Kubu
a některé pluky již odjely a my
ostali doma Proč neposlali prv
ní divisi napřed ani sám nevím

Ve zdejších novinách minulý tý-

den jsem četl že náš plukovník
Bryan vystoupí od vojska Co

na tom pravdy nevím' neb on
nám řekl hned v Omaze že ni-

kdy od nás nepůjde pokud jeho
pluk nepřijde k rozpuštění' Proč

by nás nyní chtěl opustit nikte
rak si nemůžeme vysvětlit Po
časí tu máme nyní moc měnivé

skoro kazaou noc tu prší a je
mlhavo Na dnešek jsme tu měli

malý mráz a teď je zas pěkně
Na zdar! Ant Šimek
setnina F 3rd Neb Vol

CAMP ONWARD Ga 14

prosince 1890 — Ctěná redakce
Pokroku Západu!'1 Musím Vám

napsat pár řádků co si náš regi-
ment myslí o col Bryanovi že

resignoval Včera večer než od

jel udělal k nám krátkou řeč ale
neudal jinou příčinu svého re- -

signování jenom že to bude pro
něho lepší když to učiní a za to

si udělal spatné oko u celého

regimentu že nás opustil kdežto

když byl mustrován ve Fort
Omaha přísahal že nás neopustí
a že s námi půjde skrze "thick
and thin" i kdyby musel vlézt do
kanónu Hoši od tohoto regimentu
více si ho vážili než si váží kte-

rýkoliv regiment svého colonela
Ale teď je jinak Kdyby on mohl

dáti nějakou jinou příčinu své

resignace bylo by to "al right"
ale když nemůže uvésti nic jiného
než jen že to bude pro něho lépe
to se hochům moc nelíbí S úctou

Louis A Holoubek
Co F 3rd Neb Vol

Camp Onward Savannah Ga

CESI V AMERICE

li Novo-pražsk- ý Minn holič
V Měchura oplakává od minulé-

ho týdne ztrátu manželky a s ní

zároveH i ztrátu $7500 Uprchla
mu totiž do končin neznámých s

milencem Fr Maholíkem z Fari-bau- lt

kterýž přes leto u nich

na stravu byl a co úlevu zanechala

manželi svému pět nedospělých
dítek

V Perry Ok la založený
klub Západní

Česko-Bratrsk- é

Jednoty čítá nyní již 20 členů a

jak se náin oznamuje požádá o

uvedení ve svazek jednoty té as v

polovině ledna

li Nenasytný moloch železniční

vyžádal si opět smutnou oběť z

kruhů našich V neděli minulého

týdne večer zasažen byl blíže

Broadway v Clevelandu dráhou
Erie lokomotivou Frank Havlí-

ček jež mu obě nohy ujela
Ambulancí nešťastník dopraven
byl do nemocnice kde musily mu
rozdrceaé nohy být odňaty Ha-

vlíček pracoval v hutích new-bur-ský-

a jest ženat

Z neznámých pohnůtek skon-

čil v Chicagu mladý Život svůj
smrtí násilnou 3oletý krajan Jos
Bárta Bydlel ve strávním domě
na vých Kiazie ul Měl pro sebe

pronajatý pokojík z něhož po
čtyři dny nebyl vyšel ani nedal o
sobě ničeho vědčti Stravovatel
ce 10 oyio ovsem věnce divným a

proto v úterý odpoledne vylomila
dvéře vedoucí do Bártova pokoje
a téhož nalezla nehybného na po
steli ležeti v edle na zemi ležela
lahvička jež ještě obsahovala
trochu jedu v sobě takže není o
tom Žádné pochybnosti že mladý
muž ten spáchal sebevraždu V

Šatech sebevrahových nalezen byl
dopis adresovaný jeho bratrovi

Janu Bártovi v Berdeyville v

severní Dakotě není v něm však

pranic uvedeno z čeho by sedaly
vyvoditi pohnůtky jež mladého
muže k sebevraždě pohnuly

' Jedním z nejzajímajŠích před
mětu na výstavce Minnesotské
zahradnické jednoty (M Horti-cultur- al

Society) r Minneapolis
byl talíř velikých chutných hub
které vystavoval pan Frank J
Pracná z Čísla 1 17 Main Str SE
V Minneapolis a okolí roste hub
hojnost ale málo lidí je jí a to
ze strachu aby se omylem neotrá-vi- li

Pan Pracná chtěl míti tv!

ul bietolk Simon Bokuiek 1518 Williams nl

Těl Jed Sokol t Omaha
iwlhvvá tvé nravldolné rohbze íitldf drulií
ítvrtrk v m&iíol veter íenvé mlxtiioatl lesa)

8o !3Bt Fřnds Bud Havelka 1 467 Ho llth
8t tajemník B W Hurto 1418 rear 1'oppletou
ave níetnlk rr J r uua i4i roppieton ave
Pokladník Ant Kmenu 1217 ho i air

l'dp Sokol TyrS ř 1

odbývá gv gcbftie dvakrát mĚsiřní každou
1 neKII a 3 pondčll v měsíci v ainl Metaovt
CeloroCni anbůze odbývá se 1 uedíll v říjnu
p&lletnl achbze 1 nedřll v dubnu a ítvrtietnl
v lednu aarprui Předseda Kr Svoltek mi'

atopredseda Kr Svoboda taj Iobn Cnleborad
VM Jlí 16tá ul
tu 13 nl Pukla
Btr výbor majetku Jos Nímee praporeínik
Jot Moři dozorce rr vojwcn

Jan Has Lože ě 5 Ryt Pjthla
odbývá gchftze kaidou první a třetí stfodu v
mMi-- l v Národní nitl na 13 a Wllliam nl Ve
licí kancléř Kd Kelch 4018 Ho 13th str Htrisce
archivu a pečeti F Vodička 104 N 1Mb str
Htráice financí V Přibyl 1211 JI 13tá ul Po
kladnu Jo Novák 1319 liž 13tá ul

' Bohemia Lože ě 814 AOUW
odbývá své pravidelné aohfize v Národní siní
k užilou 9 a 4 středu večer Ván Kuttec M

W V W llandhauer 1708 Ho 19 8tr J V V

eek V Ho 14 Ht C Kosewater apol !

kař SSBee Bulldlnu

Tábor Columbii í 09 WOW
adhfvá acMze kaídé Shé íterý v mírnící v Ná
rodní sfnl v 8 h veřer Předseda Fr Hvoboda
litu Jsi 13 nl Místopředseda 1 1 Hcmin Ta)
K J Fitle careof Boaton Htore Omiťia Neh
Pokladník V J Nepodal 1WÍ1 Jii 14 ul ťrfi
vodil Anton Novák

Sbor VlantlHlava č 29 J Č 1

adnývá schftze každou 1 nedřll v mřsicl v Ná
riHlni BÍnt o iiU hod odn PředttedkviiS Kat
Karlo tajemnice M Suchán- - k 13 a Plerce
ul Ařetnlre Marie Mlcbnl pokladnice Karoli
na Beránek

Sbor Boleslava ř 00 JČB
adnývá achlize každou 3 nedřít v mřsícl v Ná-

rodní síni o i b odp Předsedka Ant Kment
liM" Již 15 ulice tajemnice FrantiSka Čapek
2213 Již 14 ul ňřetnlce Anna poklad
nice Karolina ! Ungar iziu jw u ui

Sbor Hvězda Nové Dobr ř 80 J Č 1)

odbývá své sch&ze každou 3 nedřít v mřsíi-- ve

lena Kunclová 40sM So 13 Str taj Vllneml
na Bartoíová liM Ho I3th Ht úíetnlce Em

Ohleborád 1219 So 1& Btr

Sbor Martha Grove l 10

odbývá své pravidel nénchlie vždy 4 nertřll v

mísici v Národní ninl Předsedkyní Marie
Havlíčková 13 a Wllliam ul místopředsed-
kyní Ina Kunclová tajemnice Nellle Hvobo- -

aa 1S i íaia Ul poKiaunice ni reiumiuik
1301— 14tá ul prftvodkyně Anna Krejíi

Sbor Čechle D ofll 101 A 0 U W

rvlhívá nnividf-ln- é Mchfize každý druhý a 4tý
ttvrtek v mínící ve 2 bod odpoledne v miHt- -

noatl pana J Havlíčka v Nárotlnt Mni rrea- -

amlknAnnu Xlžkovakf mÍHto Dřed Kotty Ml

kulái obřadnlce Anna Havlitek tajemnice
Ludmila Mlankaí íínlo 133 Jlm 14tá ulice
oíetnloe Marie Htrukel pokladnice Joule Va-

cek prfivodkjné Kažena Havlíček vnlířn!
atráž Marie Majer venkov atrii Anna Černý

Sbor Lilie ž 9 Kruhu Uřevařek
' nrihfvávé nravldelné acbfizc ždv v čtvrtou
nedéll v míHÍcI v mlstníwtl u J Hrocha Před-edkv-

Marie Jiráková 18ÍÍ JIŽ ID ul miato--

pMliiedkyní Julie Horáková 1249 Již 16 ul

tajemnice Marie Hamcová 1255 Již 13 ul po
kladnlce Katle Wolf tf

Pwlp bor Sokelek TyrS ř I
íAtt~i J anhKA HviilrrAt mJVuíní i Irnžrími

druhou a čtvrtý ousrý v měniči v síni
Melzově tnh JIŽ 13 ul Celoroční achfire od-

bývá ae druhou neděli v říjnu piillctnl ach&ze
druhou neděli v dubnu a ítvrtietnl v lednu a
Rrpnu Předsedkyně Marie Moravec t 14 a
Canton ul mÍKtopřediwxlkyiiě Kr Kontaký
SiKXt Houlevard ave tajemnice Hlazie Henák
1419 JIŽ 14 ul ocet Maric Bílek i a Oharlca
ulice _____________

SOUTH OMAHA
T J Sokol r So Omaha

Odbývá vé arhSze každý 1 čtvrtek v mčitfi-- l v
ni ul Koutvký Hrm Htarmta Jan Koutxký
91 a Q ulice J M Toblií 1H a
II ul tajemník Krntiek Kadil 1 a 8 ul
éčetnik Jan Vomáčkii l a y ul pokladník
KranMfek Hálek 90 mezi N a O ul náčelník
Alois Krajíček

Praha lože c 828 AOlW
odbývá ivé pravidelné 1 a 3 střelu
měnící v niiil p KoutHkýho Thoiraa Iynec
Eimistr Kr Wellch Mistr Prái e K J Htle
taj a it O P Ht Jim Váchal áčet nik i
P ulk--e Poklad Hcdř Dienstbler 20 a O uL

Tiber Cedar Wood ř 10 WOW
odbývá avé achfize dvakrát za míníc každou 2

tohoto o H h vcer a každou t neděli ve 2 b

dp valni KoitHký Hnit Předseda Krant k

%17 Ho 23 W atr niUUipřeilseda Anton
Kemci taj J M Tohiaa

--Jr inm u o- -

četnik Jan Zavřel pokladník Kr Kouitk f

Tábor Žiik&r Dub e 115 W O W

odbývá av arhnze každou třetí neděli v měl
ci Předneda liom Hlávka uiínUipředteda
Frank Hraliik tatemuik jame rormanna
9ň tli Ht bet M pokladník Anton Pl- -

volíka

Bvfir Prokop Velký i ISS0 IOF
odbývá ivé arhnze každý první a třeli čtvrtek
vméíi l vainl KraBkov v Ho Omaze POK
Jhn Kubát C UJo Tnohlídek V ! K

Václav Sobota K H Jiweuh Hrowa Í329 d
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TreaunurerJ Hajný 19 a 8 8W J Koak 23

a Wyman JW Juhn Bána I O Joa Hlaoek
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Kruhlřrvařek vHouthOinazeodbýváacho
ivé každá proledui pondělí v měírl v miitno
atl BrKootakých Murft Vomáčka Irtsl-ilii- á

poručnice Eleonora Eberl mitípřlwdka
Katle Voráwk 307 Ho tiVT tajemnico Krao-tlik- a

Plvolka bankérka FrantKka Hvoboda
oukmmnlcu Barlxra Kak prtvndčl KaUe
Vomáčka vnitřní atrál KrauUlka Bárta

rají cokoliv a

Sattloy kdekoliv

Jízdní Llater orá a ni

Sattloy li kdekoliv
Ctif-fln- MZKT knkoHce ko

dokonalea af Jet půda jakákoliv
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nejlepší proto importoval sazeni-čk- y

a dle nejlepších plánů je
pěstoval Vypěstoval několik
velmi pěkných exemplářův a pak
svou kulturu hub rozšířil aby
stačily pro celou rodinu Bydlí
nad jedním z ohromných sklepů
wa vvíiivuui juouj ivit-l- JW

užívala druhdy pivovarnická spo
lečnost Gluck Brewing Co Dle
eho mínění je to výborné místo

pro houby a tu také podniknul
svůj pokus 40 stop pod zemí
Setkal se s úspěchem neobyčej-

ným neboť se houbám znamenitě
dařilo Brzy iich měl nad spo
třebu i přinesl jich několik do
hotelu Westova a správa hotelu
se uvolila skoupiti od p Pracný
pravidelně všechny houby které
bude moci dodati Odborní znal

ci praví ze nikdy neviděli tak
velikých těžkých a masitých hub

™ W Wavrunek zCasco Wis
setkal se s vážnou nehodou na

kopci Leindeckrově Jel na trh
do Krok a měl na voze dvě malé

dcerušky a za vozem přivázané
hříbě Shledav že jest obtížno

hříbě ono ovládat vzal provaz do

ruky a pak sjížděl s kopce dolů

Hříbě skočilo ku předu velmi

prudce a Wavruněk stržen s vozu

tak že vůz přes něj přejel Koně

se počali plašit a pádili se srázné-h- o

kopce zatím starší dívenka

přeskočila přes sedadlo stáhla
mladší a oboum podařilo se slézti

s rozjetého vozu aniž by se dost
málo poranily Otec nalezen v

bezvědomí poškrábán v obličeji
s hlubokou ránou na pravé ruce

Na štěstí žádných kostí-nebyl- o

přeraženo
" V Clevelandu provozována

bude velká opera našeho vele- -

mistra Bedřicha Smetany "Pro
daná nevěsta" a sice v neděli dne

22 ledna i8qq Pěvecký sbor
"Lumír" koná pilné zkoušky i

přípravy aby operu tu předvedf''

hudby a zpěvu milovnému obecen-

stvu f clevelandskému co možná

nejdokonaleji a podle toho jak
hlavní úlohv isou obsazenv také -

to dokáže
"i V Chicagu přepaden byl ve

středu minulého týdne o 6- - hodině
večerní krajan Vác Štola co
železniční hlídač na 32 ulici za-

městnaný třemi pobudy a při tom

do podbřiší střelen Rána jeho
jest velice nebezpečnou tak že

sotva při životě zachován bude
— Jest otcem pěti dítek

"j V Chicagu zšílel ve čtvrtek
1 v 1

--r 1

lajan nalil x UIC& IUHy
starv zaměstnáním Irpiřť 9 cVo

trpí utkvělou myšlénkou Že vrahy
pronásledován jest
'i Josef Chvalovský vlastnící'

řeznický krám na Hinman ulici v

Chicagu oloupen byl ve čtvrtek
k večeru ve vlastním obchodě
svém V 5 hodin odpoledne ve
chvíli když dával maso Franku
Hartwigovi vešlo do vnitř pět
chlapů a mezi tím co jedni namí-
řili na oba svými revolvery druzí
Šli do peněžní zásuvky a vybrali
tam částku $4- - Na to nařídili
oběma aby vlezli do lédnice za-

tarasili dvéře a zmizeli Případ
udán byl na blízké policejní sta-
nici a poručík Ptáček doufá 9

darebáky dostane tím spíše' ježto
má dobrý popis jejich osob

Dr E HolOYtchiiier

český lékař

0Br aa rfca 15 a Heward a Sfcec
BUek í évetí tio
Tclefaa sa

oá t +0 adpoMa a o4 T 4o S veeT
Okjtlí f fisto fater mSce

KORUNNÍ PRINC ŘECKÝ KONSTANTIN
stane se v řase ncjbližSfm králem řeckým

trBnu vzdáti se ebee Král Jiří vládl Kecku po 86 rokň a po odstoupení svím
vrátí prý se do Dánska kdež otec jeho na trůně královském sedí Konstantin
není prý u lidu oblíben

schová-l- i si ho až do doby kdy
nám nastane populistická vláda

pak ca každý dolar obdrží dva
an Dudou penize laciné a utrati-l- i

dolar a Čtvrt zbyde mu sedmdesát

pět centů a dlouho-í- i mu to vez-

me než se z něho stane kapitali-st- a

tb Vy si už můžete sám na

prsty vypočítat Dal jste mi těž
ké otázky ale jak vidítejsem Vám

je all right zodpovídal Vy jak
se podobá máte jakýsi "mortga
ee" na Geringrovy listy Můžete

vynadat každému dle chuti ale p

Geringer nedovolí aby siVás moh
kdo "půjčit" Psal jste v Ameri

kánu že až Váai tyto otázky zod-

povím dáte mně mnohem lilii
Tedy jen nimi sem pane Seka
vce a ručím že Vám na každou

odpovím
Váš F E Mácha

WESTON Neb Přichází čas

kdy zase ceká velké vydáni na
stát totiž ten státní sněm To je
marná výloha neboť vždy jedna
ftrana bourá to co druhá postavila
a tak není práce nikdy hotova

Chyba je že tam je vždy více

právníků kteří pracují jen o to

aby mohli oni samí míti z toho
zisk Co tu máme zákonů a po
Žádném skoro není nic! Jak jsem
se dočetl bude zasedat ve sněmu
též jeden krajan pan Josef Dobrý
z Colfax County Ovšem jeden
hlas mnoho nepomůže avšak ně-

kdy i ten jeden počítá Jestli pak
by se nedal přece nějaký zákon

proti té nespravedlností od-

hadování majetku ie bohatí lidé
málo platí proti chudým Rolník

platí ze starého nářadí a boháč
své klenoty popře Taková síla

peněz jde od nás na východ za
ale ti přijímači jsou sproště-n- í

danL Jsoj lidé ie mají peníze
půjčené ale assessorovi je po


