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"POKROK ZÁPADU"
"MOOMH 0# TNI arlkT"

food a4 cknr adwrtlMa bmUbii for

"LítAdcí poáporsjíci ibař

Svatojánský bor ♦'Pokrok" pod-

poru jicí a politický shora Čtenář
ský sbor Po delším jednáni by
lo uzavřeno by každý sbor zvolil
3 členy kteří by společně vcike
ré řízení té věci do rukou vzali
Tito se měli sejiti včera odpoled-

ne o 2 hodině v místnosti p II

Hejdáka číslo 125 19 ulice Za

tím účelem ee sešel tento výbor
zastoupeny byly následující spol

ky 1 Svatováclavský spolek vý

álaby spUcet kaldý rok Se jiti
víeo přidžlávaji a jestli na dile

pojde lak dojista okres přijde na
mizinu a ožebračí Kok od roku

jsou větší daně a největšt břeme-

no nesete jen sami vy na sobi
A kdo jest toho příčinou f
Voliči sami kteři neobezřele

volí ať jest to Turek neb Čifian

aneb ten nej větší dareba jen když
voli a tímto spusobem plete si
metlu sám na sebe'
Z Čech jsme unikli knote úřed-

nictva pod kterou jsmo nucené
museli naSe šije skláněti zdo alo

ji dobrovolně dávámo do rukou

lioi iU Hrotí a tis v!rsf
krásnými

ái-sU- křísal 1

nými Irxy opít skaleatfiai

jemi a ©pět vysokým bajaf a
i#m Ley sestávají vesta

kdUeýcb vysokfeh rovch Urv
mS obrovíkých Na jioa-Ur-

u

napočetll jm aa U0 ©bci

Iřervenlho dřeva x nk--h

iniH 15 stop r praskni a SW atop
rýJe Jeden a obra tich EkUrý

tia nali přitonnoati Wjl aiávea
dal báječné maožátvf WOlCW iia-delu- V

jiném oj4t naiezaUd ne da-ijn- a

SO #top vysoká t aii v!ai
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Lady jedna v Xew Vorka po
filala služka do krámu pro pár
rukaviček "masové barvy"—Jak
se udivila ale když jí přinesla
služka rukavičky jak uhel černé
Zasmála se vlak jen neb teprvó
teď si vSimla že její služka má
maso černé jak uhel

Žid jeden ze západu přisel tlo
New Yorku nakoupit zboží do
svého střižného obchodu Kou-

pil za $1200 vysázel $1000 a
dal "notu" na 8200 Velkoob-

chodníku se ta nota sice nelíbila
alo myslel si že to zkusí —Židás
ček ukončiv koupi žádal něco na-

dávku co prezent pro svou Sáru
—"To nejde" dí obchodník "sle-

vili jstno vátu tak dosti— nu ale

vito co vyberte si tuto jeden ná-

krčník nádavkem"—"To jo má-

lo" dí žid "já myslel tak nějaké
hedtábné Šaty pro moji Sáru"—

Kdo zná co to jet pařezy aý- - ma jodea polek 4átá
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"Nelze nelze Vito co buď si
vezměte jeden nákrčník anebo
vám dáme vaší notu na £200 ná
davkem zpět"—"O to si vemu

račt nákrčník !" zvolal žid a
vzal

Záiadní ieden časonis níseirav- -

du když dí že lucipcr chová něs
kolik vťbornÝch míst uli rožni

pro ty kteří píši a posílají novi

nářům doiisv k uveřejnění psané
olfivkem na obou stranách papí
ru

V Bridgeport vyhojil se jistý
občan z nošvamého zvyku svého
nositi "kapsle a tabák v jedno
kapse tím žo když si nedávno

nacpal dýmku a začal kouřit uli-

ti mu nos a hořejší pysk—a bylo

po méršámce

francouzšti cestovatele na

vštěvující Berlin podiví se často

nalézajíce své vlastni hodiny po
hostincích a příbytcích které jim
byly v čas války němečtí vojáci
ukradli

ScHtVLKH N£B dne 23 srp 1S75

Ctěná redakce "P Z"

l asy se mění a lidů s mim a

tak to jest také s námi Viděli

jsmo před několika neděli milio--

ný a bilioný těch nezvaných ho--

stu jako mračna se vznášející nati

nusťina V lujkrasm iáim kvetu-

oplývajícími luhj--
a

zjev tento pů
sobil na každého jeduotlivt--

e tak
neblaze že veškerá poluí práce

byla zastavena a s rozčílenou

m3lí a smutnou tváři jozoroval
každý jak nelítostně příroda vy
chrlila takou spoustu nenasyt
ných žroutu které tolik tisku li

du připravují do nouze bídy a
hladu

Naatojto o ím přítíh vám

její málo kdo snad slyšel

jak totii oelvelký pán
do sKlka kamsi přilel
kde menších oslS hromada

jej a úctou uvítala
a kdyl on ústa roxcvřol

}KsorDS naslouchala

I jKíal : "ritií oslové 1

věnujte sluch inó řeíi
neb déle mliet nemohu
má chvála nám teďsvSJíí
My jmo ti bolstvoui zvoleni
na jiihl bo zádech pile
my kdyi nám kuli valchuji
přec chováme e ti3e"

"Svřt olovd eíc tupí nás
la mámo dlouhé uli j
K--5 na to áni nedbejme :

neb nám a2 mílo slu-- í !

A komu není" právě vhod
loudavá naše chůze
ten vŽz 2o v kroku oslovském
avet libuje si tuzo !"

'5Iy oslové jsmo Kubíci
vo vzácném tvorstva Hlavu
a jroto také nám b&h dal
tak ušlechtilou Llavu
rramáti naše po hadu
za4 první mluvit směla
a anděla jejž Bilcatu

nespatřil uviděla"

'My veor jnmo vřku naSeho

jení všecko klidné sniší

my je5te ruku líbáme

která nám hřbety práší
my při všem hloupě mlčíme
a jímo suché hloží

jsme pfeioyalní občané
my hovadeíka bolí"

TřÍDuzných máme v evřtě dosti

ti rovnS nám ne skvějí
aí právS kaíJý z otd& tech

bodláfí fprosté nejí
Aí nepejeme ttlavikem

přec máhlaa nál dout váhy
neb ka2dý státník veliký
tím "já" poííná záhy"

"My vtělenou jame skromnou J
a každý z náa je svatý

jak kapucíni nosíme

jen sprosté Sedá šaty
a spokojené ten nál zub

pichlavý bodlák skrouŽÍ
kterého mnohý bratr nál

jeuž dort jí nezaslouží !"

Tu řezník sobe odkaSIal
oslové zahýkali
a radostným 'i—já ! i—já !'

mu vroucné dekovali
"O páni ! ficlichotím vám"
dí řečník pohnut dále

"vždyť také velký osel jsem
a zastanu jím stale"

''I já mám onli náturu

polykám hloží trní
a nosím daní břemena
že hřbet mi pod tím brní
1 já jsem splácen nevděkem
za svojí oslovinu

a proto v lásco bratrské
se pánuvé k vám vinu"

"Ia nezoufejme oslové

HitiSťjmo tíži svoji !

Neb konečné my po tuhém

přec zvítězíme boji
Pak my budeme královat
ve tvorstva celé říJi

a nikdo nevjTOvná ee

oslovské uaií výši"

Žert a pravda

To je sotva pravda že by vodic

bleskového rychlovlaku byl též

dobrým svodilem blesku

Všetečný jeden ílovřk prohlí-

žeje si kostry u mladého známé

ho doktora tázal se kdo že je be-

re —"To my je
odvětil doktor

U2 budeme niíti brzo

ivin9 day" a tu Amerikáné
všecky svóturkey" Kéž by

Ilercegovci mohli a námi slav i ti

svfij "thanksgívingií day"
m

"Už jsi za v téth mlsnotách

ty mlsná kozo!" napomínala
matka 10 leté dřvře —uO ne ma

minko ty mlsnoty jsou ve mni'
odsekla kozička

Mi io ulici Veto ve Washing
tonu Onřemýjak král mouře
nína ona jako ipádská desítka
"Zuzanka já ti mám 'ád"
Sa flaj dónt badr Lie !"

(Zuzanko ty ei mnS nethcei

bzítř"
uii: x rř# „ i „t"
fhaI 9m%W%X TáWK ial ntkAÍmn
V " — J~ J

plvnoucíbodutétebnéřekyapak 1

„ „7 iií r#iňlal- 1

mně pod 'užemi a pooU řekne:

ten chlap zěmřel na puklé s'd

—a 10 in val uiu
"Na mou duSi Zuaanko }'

"Well Píte" a vzdychla z hla

bok TtJ I'°Vjmn0f"

v

iajr ara tajka prackiU lilr km tkn
a k attřk íú Lřp U t ) U
aby piU--l uUil iindi ?d
a potapy j5ti krlky Uk!
ŠAfma lakt aaiřil al i íj
byl pltedcvta a átfvjfla
baí vlaatai árodoli a IkíÍ-s-let- a

í-- kfv ii zJLrwdtávh f a

OwohaiW jen aÁIti a a v re Í aa
vála kohoatL IV p Oivvtwii
pol-- tn aíiaií l tak ara4&i
m vj jVi ? Ca v juk vv-sa- ké

politi T ceť polož J J li
Mil rvpaUklataký f Či a? Nť

tyda tía kurrý atika a ia J- -

{ iď Svho ss ae ai prvtwl

leou!a cl doaUsa 2 t l
aebal-et- svéiaa žeiaela tlaa it
2 ia WJ tamtl tak vttJi-l-r- o

aka ta která vj Lái li li a

pkLk—aabo 2 atia poví k Je t%

i dil kldjJ paW pro vé

!avatladté pioWai
Bvalá tVhvttiv a

YU!rt V

atnerUki dsmái klřÍjHly
Sešitem £i Ckvawřrtk

dobráci lLitvtcky" aU bkaftCvK
rvmita

Viyziaat a--
ar

a sežilí-- Zů pul vyviiXacU

OTKC IA nrixK
Tesakký rvtia vl clivalsi t
tuhaspiaovalrk Akxaa%xa í
uAvii řvk!aJm iat KciUa

oditSnkcilk VtUkétH líVOa ťr!- -

raakéa a aÍAtaé jmérn pv- -

vat! AUx iNiasava nút za ak
tcčaMt jLi rvaa Lak 1 n-il-

bát ie cvjjvrat--
a r cl

eetvat h-j-

ldpliťíti a
Čka-'- f kka l)Á-- i bt
tik Podotjkita pKtí U Uk

Je každý čteuář -

plvčtetii i
k vAŠiřvi ii

tsjkich U m 1
rivh vzďiLtcxwt aveti ruvliky fetJr-íi-

St-í-it til až čly ry arckovf LV

daé lípravy atofi ozř llV t i r i
jot vxí!eíeea k do brMt u

eet zajité nirttia opi uv
akUJUuLtva k bklti v k 'iaa
pdjřa t t tďvtl A

tjvdttávky kiwiji {"d -

drv!w!d :

kuini:i
AU S Caal st Cb VX

€n%llk a MIM !! 1h

SHORTUNC
lrikk

KANSAS CITY SAIXT
JtfcSKniaOMAUA

Wa'iit i -- i 4km &j a

aťfr Wn4 a

ai V

J 4rA£LAiU

J t IanrAll

a-a-jr

Claorry Poctorai
r'Ti i ix v anav a st tt

-—
"t nUi xtríuixí
aHlasT A aH CShrTa

('"Va aVa MllMaw M- -

Jo: J NirrjkXc
fmn -í-- m

ttV )Mia krar i a4L %

MrfiA avav'áa atxa a1 ya—iJBau4
a wb y s aa faW
# fataMl-f- faf —a aat M m

aáfcai v atiá t ftwťvm y paft
% aa a

aaaa u ttsa fcaA te ř--
W fc faTa+ VttAa3 W a°M H

fViatj ikJ tNWa jk k- - a '

WaWiallJ a Swí lMkť
--arj -- rkj- ta-M- MNaiUf

aA4 aaťanz Jk twA¥ # Ai
teiNr é mm lkAáa f fe

aa#&ji aA raw mm k4aaa4 %

aaVa aaawifcjawa a f #
Hataitmi awwAi Asa - k 4a 'alty 4k

j'- aufc bs w
raiaM kata au ( # --t-

i tw +mM~m£m-- ht lawi
JZAaaMMS flanié BJKw: fBaWfa4to la- -

attarfrii ďfvlkaa rafwa famw4 A4Mliai "fc

V Ml k jakOL VW W ataCta 1

ajarts--x - aaaiftw Ml b

4
aiaf a WW a

'♦ a nwtta a as
cA wAA m

warfa ará w -

kt - M

f%4jra aaia

"Jja tav J f--~ Tm --
ii„)awkarf av3at aw

rXA av

k

Dům na prodej a

I3b tea k--at 1 t}vie4 Jirský
3 duahf v bvtu zaltAett r51?

a kk-Catkťt-u a i aak --

tydclakka jsl Uprr fi t rvk 1

tarý
Koapt htivi af ř kli a

Jutfi' lf'tZ4Xal
KKILK PlaiN 1-- liralvatVJ

C C Gravcs
rrT

Oma-- u Nsak H

st pAUtasicxait
driity

a kww paj

VOZY SK NílMřlNl!

OHMl V avfťTfktX
tnwa V" mmrt X

a ríar il až jui iat :
a

x~a a H a mum m a
" T

r m %A ka im 4 a V na a -

m— ~r
%m t b 1 - aw

Chicago aNorthwesY

drahá

OMAHA
CHICAGO A H YTCH03!

jediná přítai cesta
do

e #

V"# % UV t %4 aÁt

J aK'R Unijní

OMAHA TVlTl CAUO:
atú Nřwn aa i nu - n

tú a iia t ar v ajaÉiaa i wumímm k aw aUMMtti

ůtnm i sasi %ozy

ar m

a£

3f m -
afcc % Tala1k 4tftaA m njrmmjii _a

V lrat Viuit Jtvtvt
l Si Cty Vk%itn 4

ssk k Cty

V Iaivi Jívrtwv jtl Mvauov tH'-A-
W a

V M kaxvk d Jc Pí
aWa} l á 3k V K b IU-- t aK

V c 'ii Uin:- - ! U"A:er%

5 ' lVa:rsc ls l"i Li"r
A 14 V rvtu Wti& RA 4rk ik

e a 3ATkj£A

V tS" Tkw % IaWÍ alraMafili S

Lístky fnsě
t 4 i a %at aa- £ ba

a amray t v mm aaW1a

X r~ Jt-- -v k i 4 i+wmm

li" - Ji
-- a r%-- í 14 J M ssix
v Iv- - r auv
I i- - A vtatwaa ariatt Aé k

Isc4 a- v- j™a'fll #

mmm _Jm- V araUa Jawa

a taiai a

k -

aa mm M !

a

-
afeJa ea#ajatl SBafaaA n ir~ ZMiaM' iiiaBI

4 la i

' vitM ME'ma
í

C e litti c aj ztA Lvsaw
A1 aa ím a aai Ta„ a a

iwmét aa taua iMurMk m

HALLS
1 rtirr%nii: miiiun

aA mm) -- -ív% fcaM

iw kr km pa m

a4a m aiMir - U

aav a a 7 Ain m j
j a a auM a isír a

avSMtr:A (aaa rjwaaa M
y as aaiVkat aMi-- Mj a aaa- -

r aáawtj' iwm mí a --ímíví MMai

fařa tt4%i avam aa
a a '' — AJ aa au-'-

f A Uw " Ma paxjH b

taw Jal a mm a
t AJ- aa -

% alaít fc

fj aiaMty aSa HnMM r aa m

A Skow laaé' a
aa mm a a 4

'

r ia ana# Mik a A t
a arnimaa a]_

mm 2M a m

-- aCMAaZlIUTi 31X1 l

v-A aM OanaHMwwM % aaa ttM !
i Aab i aOWKw I

— ' — _
attfnávk 4M WL ta f

— J — a ais MxAMk r
a

awikltnil
P IIALL 4CUNaa#k N II

%a u aí UMiu t wuiarMwa trw-r- e buttf
la tHum ovr la awUm oj iba Hutti-ni"- "

&alMamy rrali ll
KATE OF ADVERTIšIXO

I ! XuUcta kU pr Um hf Um moalb
l tu iaak UMOTUus ao Ica UuUi Mt

liwluww tito
— HMMimjiuljr §11

1 °„ „ Itld" "V: -

Lf'í kf aiii-la- l eoainct

Jízda drah v Omaha

UJ OMAHA Z OMAHA

VSIOH PAUFIC

IhuIt txprm loocvlp 1J 3 rkoo

Itaiijr atis4___ r _ evli
Ixuij rrvigta 4Jolv i wnw

ID m ~

PEj(UA BIEUNGTONSKÁ

--WiX ruu _J Uodp'
19 odp_ _A1 Iiad

CHICAOO &OCK ISLAND A řAClFIC

II aU clp 5 rww

lirnM 14 orUM 31S mi

CUICAOOA HOBTIlWlSTEE!f

Mul Jp 1 ro
kra 1 rao J ISoH

KASSA9 CITT hT JOK A C BU

Horala k 1pir W OOrtaa J 30 (Mp

Zmat Kiira _ oJp ~t30ulp
OMAHA N WEST StOCX CITY

A FACiriC

iUti Epr il5-i- p a lt rao

Vyjma

POŠTOVNÍ hodiny
hul fti)uamil M ra:

V !' I do 11 amliarkno
fn cIm „™_~
l'ru Jik ™ Ittl Jttli

k ! bulotl
ťru 4 T tó rúto

V nlU rtrir x ~la od 11 do 1 od

taal ylksaU lU-n-n

Za Mpala_
„t-od- p

Z tlduxlt 11 00 rtoo
Jiha „J 0oJp

_1 0

Í J

OBCHODNÍ přehled

IHtKHOK ZAl'AlU
TrWaatk i4Ulck poařaf aihTaTca
ttkaťt Ur ttwuaha I' ('" V"

1 rvío _ l l vrl

TUtraa a fU !

ťaritlium ulC 1 nxi10
JTJ Ailrraa)t:

OJÍAJA XEli

TtHENMK

OHAHA WEELY BEE

THE OMAHA DAILY BEE

aaaruk — mJ

IMIKHOK VA IjIU
(TMXMIIM O TMI nr)

4mt : I'Mrilim -- r

Ji ia Uh uu-- It eir ul- -r i rry cil

aattsríkrul tAiit m

KAItior AIVUII1NU:
aaaaxr ) rlv — H

v- -"- —--—AZ

" " í -™ "
003127 liostixioo

fOaal a 4 lta"al# dril

VÁCLAV KUCEKA

OMA1IA NKM

ruojte — n "Bohemiai Hall"

ťaaacaatak mtrm rfW lilMaj
aauulaikr

miai krajaak wtpucaiai T
V kllfcUA

Franty Pivohky

£ NOVY HOSTINEC ČESKÝ

V OMAHA NEB

4! aUraU da fcUJky sl wrto xjl-valMk- HM

""

BVroh 7aJohr~on nitce
Krájaal ÍmmVm tMMkti t 1cky ftrilrpf

tXml pvkrmj aapw ataiky tlrkodraku
oaaow airaa poxMiikk a krajla wdaa

AaaUaakf ťtattal skatcaoatL P

Čechové v Salině Co !

Chcětě-- li dobré zboží v oboru

k spojte o4

Ig F Oteldl
T Crete na Main Avenue proti

2ttkéma kováři
' TAm aaWaaete HtUI saawlMi aciWl v- -
Mr KtlhbJil prací arjtrraall

--

l aaaU ey prTka paaorauat

aáaaJ ZatWAaalboll i ari ratl

rU ft MiMřiU m I af inil AuUte -

Nenech vypadávat! si vlasy
kdyl to mužei zameziti užíváním
IIaJI' VegeUble Sicilian Hair
lienewer -

j}o JFremont Xeb a okolí!

jMaaaa£ IM T Fnuucl ptkaa tatlaa

SaAXOXT

roh ulic Broad A Čtvrté

rravWckr rodakr Tkkll by H
ualTM OWaaa 6 Matateil

aliakaaiM! m adoa
Jom WImiel

FAutlERS' HOME

český

nODTXITEO
Hanka 1

mt i+trn
▼ Schuyr Colíax County Nah

ai'MCa LkABM
k to arjtrpat ptta Oaat J" '
ta Mu-ti- a pMV44b aa

KAIUAEl 1'CTEa ika- -

by

C:r firr:rúv

Czz:i íícoTt::2c
Jana Janička

fort

Mpojajakotl
a

4~ --aTviajl

A v skutku nenyi to zauny 2en jotic„ Hat v unii tak bohatě při-Kdy- ly

tato spousta 2roul8 na rodou obdarován jako lato kra

bor: pp Vojtěch Frenzl Josef

Režný a Matěj Hala Národní

podporojíel sbor výbor: pp Jos
Dostal a Jan Tichý Pokrok děl-

nický podporujíc! a pol sbor vý
bor : J Beran a Ferd Jan dus

Dělnický podporující sbor výhon
F Kalibera Čtenářský sbor

Prokop Hudek a Jiří Šindelář
Pan Šindelář předseda minulé

konvence zahájil schSzi načež

zvolen za předsedu tohoto výbo
ru P- - Hudek a za tajemníka Jos

Režný
Přikročilo so k ráznému jedná'

ní a po delším rokováni bylo u

zavřeno aby tajemník tohoto vý

boru oznámil každému v minulé

konvenci přítomnému spolku do
1 září b r jak rozděleno jes
město Chicago od tohoto výboru
dlo návrhu Čtenářského sboru

totiž : spisovati má Těl jed So

kol od Van Buren až ku 12 ulic
a pak od kanálu až k lla!stea!
ulici Piv: sbor "Lira" od Hal
stead k Western Avenue od 12

Van Burcn

Svatovácslavský spolek od 12
k 10 ulici a od kanálu až k Ha
stead a vso na severní straně mě
sta Chicaga
Děl pod sbor od 12 k 1 ulici

a od Halstead až na Western Av

Pokrok děl pod a pol sbor o
Centio Ave k Wester Avenue a
od 23 k 16 ulici

Národní pod sbor si vezme s
vero západní čtvrt města na sta
rost od Madison ul

Svatojánský sbor má pátou a
šestou wardu

Čtenářský sbor od 22 k 16 ul
a od Centre Avenue až ke kaná

lu

Dálo uzavřeno kdežto so l te
nářský fpolck a Lira pěvecký
sbor uvolily již v konvenci 2e

peněžitě co možno přispívali bu
dou by tedy zaopatřily tisknuté

lístky to jest formuláře prospi
sovalelé by so těm samým uspo
řilo práce a tyto lístky mají býti
každému sboru do 1 Iitopádu b
r odevzdané anlo so má teprv
započít spisováni až budou lidé
málo zaměstnáni Spisování ale
má být do 15 ledna 170 vše ho
tové a seznam ten má být ode
všech spolku do toho čan "Če
nářkétnu so!kii složení pro kni
hu odevzdán by mohla statistik

zjara vydaná býti
S úctou

Jos Jíežný taj

Cech v Californii

Rcmkiax Rivkr Cal 20 srp 175
Ct retlak "Puk Záp-

-

přijtněte několik řádku z nového

mého místa u "Russké Beky o--

kres Sonoma California

Okrea Sonoma jest jedním

nejpožehnanějších v Californii

jest přeúrodný má výborné pod
nebí krásnou poluhua v jižní je
ho části roste nejlepší kalifumi- -

cké víno Severní jeho Čásťjest
známa už méně je to krajina po
ruské řece orostlá krásnými
esy

Santa Rosa jest okresním sí
dlem a Čítá asi 3000 obyv S

kupole radnice zdejší spatřil pře-
krásnou vyhlídku do kraje K

Hevercyýchodu ční do výše vrvh
SI Helena k severozápadu Geys
ser Peak Odtud vede dráha při--

mo k russké lec-- e do hor
Jméno své má krajina tato od

íusS kteří přibyli sem r 1812 a

si 100 rodin silní a usadili se u

výtoku řeky Vystavěli pevnosf
žoss a zQátali tu do r Ně
kteří z nich hráli Indiánky za Že--

1

ny a pounes tu nalezne poio-krevn-
é

Slovano-Iudíán- y Kuso

vé ti pěstovali plenici chov do

bytka rybářství a lovení vider

jichž tu bylo tehdy ještě hojnosf
Než nebyli ts rá Ji viděni a

proto aby so vyhnuli yJem nepří

jemnostem prodali kraj sT?j r
184 1 1 s pevnosti Rosa kapit Sut
terovi o odtáhli zpřt do Alasky
U Rusnké řeky počínají ty po

věstné červené lesy klené záso

bí San Fraiícísco výtečným sta
vebním dřívím
Táhnou so odtud až do sever

nějších okreu kd arci jest kraj
skalnatý a méně přístupný

Po Rusích zastal kraj ten

prázdný téměř až dostali jej do

ruky opět
Si-ovas-

e C1Š1 aaATál

Korbeijovk známí čtenářSrn na
ším i obecenstvu r Čechách hor
ví a obětaví vlastenci Majetek

jejich rozkládá se asi )5 mil od ct

Santa Rosa mezí městečky Slamp té

town a Sevatoioí v y stavili ta
ož před lety parní pilu která ře

denně 25000 prken-
- Dřivf to by

prodává se buďpřímo sousedním
farmer&m aneb se dováži do San-

ta Rosa kde bratří Korbelové

mají veliký sklad dřevní (lumber
yard) a pila hobjoyaci v níž spra-o- jí ke

nejen dřevo Červené ae svých jmu
lesu ale i jiná drahá dřeva které

dovážejí Dft svých vlastních lo

dích z ciziny
Právě kraj t?nto náležejíc! Bra-

třím Korbel&ro jest nejkrásněji
okresu Křišťálová voda leky Co

russké která jest v let klidná v

p
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osob které si v ničem nezadají
před úřednictvem rakouským
A co se stalo před dvěma roky

při volbě když schopný a nada
ný vlastonoc a upřímný Čech kan
didoval za okresního písaře ? Ra

ději pomlčím o tom neb se za to
hanbím a doufám 2c při plístí
volbě si Cechové dastojněji hk-- í

nati budou by svoji čest před ji
ným národem zachovali
Máme dosti poctivých a schop

ných vlastoncu v okresu kteří

jsou uspBsobill zastávali buď ten
neb onen úřad v okresu a na prv
ním místě stojí náš krajan Joseí

který by sloužil veSke- -

rím "Sm zdejším ku cti

iUUi K"jano a vlastenci se

řaďme so v jeden Šik by jsmo př
nastávající volbě bojovali co je
don muž pro pravdu a svobodu

by jsmo dokázali že jsmo potom
ci vzdělaného slavného a svo
I 1 11 a

uouneiio naroua by ísrae ves
J pravili muže do úřadu z našeho
I středu a tímto Činem si vymohl
I úctu

Krajané uvědomělí měli by si

vzíti za úkol chladno a váhavé

rodáky nale poučiti a dfistojnost
volební a jo k volebnímu osud

příměti neb vox populi vox dei
hlas lidu jest hlas boží

S úctou Fr Rázný

I Fort Rajídam d t 13 6rp 1875

MiU-Pok-m- kn 7W!„'
Tak již mňj zpravodaj přišel z

výpravy z Černých Hor co mně

pravdivého vyprávěl a skrze je
ho soudruhy přesvědčen jsem by

jest toto : Jejich stan měli rozlo

žený na Bílé řece (White river)
i0 mil od Černých Hor Jeho
vypravování iost takové Jak
2ivi prý neviděli takové krásné

I

krajiny jako ony kde je nemo--

hla příroda lepší utvořili tak lá- -

kavé s hojnýma prameny vod
l velké polořy lesB kde se pahor- -

k v neivvtečněišíim iellmi a mi--

j š j i

ky pyšní Stavení a Člověka
civilisovaného není na sto mil k

spatřeni alo za to hojnost zvěře

antilop jeleuS srna a krocanů
tak z hunla jako vrabců v pšenU
cl Alo co jest to platné bitému
člověku jest to ještě nemožné
těchto krajů dosáhnouli kde to

maji ještě rudoŠi pod rukou Jle
kapitána (iallapa zprávy není ani

jjna j)i0 „Catrna Šarvátka
stala so mezi vojáky a Indiány v

níž byl jeden Indián zastřelena
ul0ho koni poraněno tato siáž
ka se stala za účelem poněvadž
Indiáni přestoupli jejich reservas

tečné bMiouny tak so kuličkám

jhce uhnuli ncchavlo za sebou
c koní které si vojáci podrž i li

m0 hylo zase G mužu zlatoko--

ja ort Racdall přivedeno
kU'H těžké následky své druhé
odvážnosti míti budou Totiž :

Těchto 6 zIatokoj8 byli hned

zatknuti zjara kde2 každý z

„j evatý Éijb ufjnil dříve do

černých Hor nechodili až bude

každému povoleno zlomili ale

sjb IseposluSnost má následky
Umiuíli sobě že se přec do těchto

krajů vloudí sjednotili se k od

chodu na cestě jenž měly jeitš
XH 20 mil do Černých Hor ačko- -

[v dobře rřděli Že tam ani teď

myi vejíti nemůže poněyadž jsou
voj0kem a Indiány dobře ofenco

vané byli přepaduuti od Indiánu

jednoho přivázali ke stromu
chudáci běloši co měli činíti ne
Iu5! jjo B nich Ebran ani
ma toulali so dva dní hladem po

prériích tedy jim nezbývala žád
n jiná pomoc báli so také yo--

jenského soudu který na né Če%

kai a noaslí také jemu než hla
Uem ECmřiti raději se udáme sa
mi za nái přestupek

jak to 8 oirai doraane „evím asi

ipatně
— _ _

x iichlvillo JNcb Usadníci
„ —

jadajj iadost ke Uolnelovi do
Fort Randál 2e vysuví kasárny
pro dvacet voják! na jejích útra--

t„ žádost lim bvla Přiiata oni
cMArM tlmn toho JAdali

_ ' _
a ídar I li

Vo Chvosta

CmcM! srpna 1875

Ctěný pane redaktore! že

Jest Vám již déle známo že

čtenářský spolek činí pokus ku

sestavení české sfalistiky ČechSv

chicagských [bylo by k přání a--

sO to stalo po celé Americe]

Svolal již konvencí a tím úče-

lem řoských poíi5Mjcb
třetí neděli minulého měsíce

kdež zastoupeny byly následující

spolky:
Svatovácslavský spolek Tělo-

cvičná jednota Sokol Dělnický v

podporující sbor Pěvecký shoří

naso luhy byla
--

padla bylo by na
tisíc-- e lidu do nejvělaí bídy uja- -

dlo

Ale osud tomu rhtel jinak neb

žrouti Uhlí svfm směrem aaie na

půlnoc a rolníka tváře se vyjas

'en si představí co ta za práci

vyhubili pařezy p takovjtkto
♦tromevh Caato byla trvťa 20
ttáha dřiví ka #p41eul jvl nLo
tařeeaa někdy ui pracheat ne-

lze jej z česly A pteew podali!
10 přičinlivým a vytrvalým Čí-

chCm těmto vyplemenili několik

iet akru a vypěstovai tjk nkh
role zahra I)-

- a viniev Iní za
loženo tn i t láli 5 akra
menent alulu které U to kriti
ie daří a dala až několik ackinL

Když proiel ji tkhýnt vlt-aý- m

lesem a blížil se ka píle

i!etnýwřjejl budovami a fbvdUm

maji tel i'jíš okouzlen níitýia Um

(ohledem Pila leží ba pasece a

paty ahoi ku pa němž táhnoa
no ostatní budovy vzhSrts V

rc střed dole tnlýa a kouřícími

komíny dále na oIo moci %tt-m- y

ukrytá obydli dclbiké a di-l- o

ješti obydli inajiUde ktťr4 be
lostl svoa obkliena bedlivě o
tiovanou květinovou zahrada zv

tě k odjHÍnku aladkémo
Minulého t a 5 Července bylo

místo toto zvláště krá_-r- é s pří-

jemné neb těch dni slavili bratH
Korbelové národní slavnoeť &c

odvisloti U pruolřed stýth dělni-k- S

přátel a známých
Slavnovtní nitJ bylou prc-stře- d

tea at 1 u lli ol ntlýba
Bylo přkni oxdabna lstiny
dvou iliulily

-

klepy a
na lé várny výborného J --

vrch jednoho obrovfkíh - rřzu
prkny jobitý tvolil taneční sál

jenž byl čeln{mt kraotii kiřui
piliii užíván Hry rozličné pro
staré i mladé so provozovaly a
kii konci slavný uhhMlrj xla-vi- l

přítomné ve-hny- t kterýth
bylo uč kolik ct v nejlepíím roz-

maru

Pan Korbel získal o prfiayl
kaliiornieký nemalých VrUh rv

každý kdo il i a vidi v k

jeho píle a dátnysl tu v pHtiu
vytvořily uznává JetttIeH
sousedí svý-- velevážený a lí--

ným a e nejl šiho it (Jic
c ttpřiiitný a hrlivý t ťiř kurf
na mnoho !ovy o hoboji
kle skutky o nichž Prala praž- -

ké mu-om- n a prúmy!ové
um p Náprstkazná vypravovali

Na zdar jeatta

Šarvátka v Ckiea !

V bivlťli 22 srpna četla jeta
iiítnecké noviny sotva však pře- -

i i í
i

♦vit sloupec nadznaeutni tvta
en "Vojna v čké čtvrti r Ki[
ak by e neizatavil obzvtiší'
každá leškaa l et b zarazí o tad
rmtněným titulem Hitactit čtu

lythlivědála itál Uk kv toř

o hi-r-a nemukla aut pochopit
ilali jest to kkatečnmt arh řtěja- -

iá urážka cl Nětncá jeiU i oni
nás tak rádi péjČají Při ijíř atál

jíl jsden jNřraee který a V i tJinou
tváří hleděl jak e bada ziufcit a--

e zmýlil se Pudala }?m mm

ážně litzpět ržanat hleděl
fm

luk mou zastaašika tvář M aim
o přiznat !„ jaem bj la překva

aa

ením omráčená Vč Icla -- n

ned že jest to dílo Chivké
iO Věstníku" neb aa5? vlastenky
y ee neodvážily takového výta-kdyb- y

f

by! !Věstník je neu
rážel Čta trojí £ekf čaatoiú ak
žádném jsem ještě nečila hádky
omluvy a k lepy jako v ''Chicag-ké- n

Yřídniktt ltylai'ta ©4- -

tratelkou ♦Vřaíaíka" rjís ala

Ždy jaem jej mraatf odhodila
ž jsem kooeííii j-- kvaLí

aV

Když sem ale ČtU kterf

V?tík' udal proti ochoten ké j '
sivlečacti ti r roavíel zloť
nad takovým pohana-aí- acbieea
Kýta éčastnieí p kolik let ochot-
nického polka a snáct dobře

jak se pokračuje m jak se každý
snall aby byl nejlepšira a vyai Maa
tkl a jak spolek takový bUso
dární pasobl mezí nimi bytřl aaa

mysl 4staje vlohy a íkhtl
mrav neb pěstuje aměal které
plUobí zušlechťování eita i živo-

ta a my zde v Chicago máitM vř--rt aA

mnoho co děkovali divadla a iMB

jeho umění nejen za zábava ale i

poučení sailechtěal a probcura!
ta národního a vzdálené zemi f

to od vlasti Kdo by se by l tJí-rodn-

ualí tak horlivě ujat a ji
pěstovat badil a povznáší kdy- -

to nebyli ačinili ochotnicí di-- j

vadetni Když aai i koty aiUd%

nebylo kdyl dítky zapírali svou
mnteUÍinu a stydíli e za al ta aak

a

ocaotnict na jevišti pomiJiali jf
cti a budil j české vědomi v r--

mladtiho pokolení O jak
v:ké tui dtyailo zásluhy o flo--

věiícnatvo a o řeský Živel v ťhk

cajj Pak a opováží takový li

stek Otírali a nerada mráJeU

ochotníky Je to víra bjo lé
m ná aárod cizí o ná aiysllti

kdyl vlastní Časopia t poahé (SI)

novaly vidouce svů nejurputnejsi vt & tu začalo vojsko do nich prá-nepřále- le

za zády a ač zanechali 5iti Jelikož ale Indiáni rnaií vý- -
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K sobě sem tam malou Škodu

přůťo zaplesalo každého rolníka

srdce nad bohatou úrodou kterou

má již joscčenou a i uinoze též

vyralácenou Obzvláštně kuku- -

řičí budou rolníci letos obdařeni

která dosal nj výšky až na U-- 15

střevíc-- a

Ráiyktoé byly kobylkami po
dva roky aašemu rolnictvu zasa

zené budou dojista letošní úros
lou zase zacelené jestli potrvá
cena obílí zase na dále jak nyní
jest totiž 80c za buši plenice j

Ačkoliv jest každého Člorěka

první povinností se řádně a po--

čtivě starali o sv8j vlastni díra
lak přece nesmí zaiomenouti též j

na veřejný Život a pjniti co svo--

bodný občan této velké republiky
I

svojí povinnost I

- a ar
"- -aEx nihilo nihil fit nic pochází T2al jm jejich vozy a vío co

ničeho— jest to vskulka ílobré jf a nechali jo rolona!'é těžeti a
1' X M I„řwuUiiUurun0i íuujíímvme so něčeho domoci 2o musíme

se vynasnažili
Chci vás tímto myli krajané a

rouaci upozornili ze buuemo mi- -

u co nevidět volby pro okresní

úředníky a ačkoliv jest v okresu I

zdejším vétsina cecbQ tak přece
nedomohli se ani toho nejmenší--

ho že až doposud vlád no nad Čo--

chy narounos stera jest ve vel- - Teď jsou dobře střeleni pod vo-k-é

menšině která se považuje za
jonítko„ hlídkou po FortRandall

posuď učinil tento Llouřck
li ž vot-- no

pro okreg

pana a Kazuou jinou narounosc
x:„ „ íl i„:

M™y
tn rv aua ion Aikyiaina-j"--- wwa

tnilA nIlJi w dtifA 1 1 1 T I
UV&UM uwmlvu

upírá nám veškerou uspfisoUlost
k veřejné činností Že jsmo národ

# ťrfl i_ t I

pry nevzueiany nioupy a surový
aonjcume ou oona ustanoveny
1 1 _tí t„i I

py nau námi iuuui 1

Ptám &o yás upřímně co až do- -

Odpověď jest snadná an každý
toto pociťuje nám že nahrabali si

peněz a uvrhli okres do dlphg
tak značného že nyní nevědí jak I

z něh vyváznouli
postavili most za mnoho tisíc

při tom každý shrábnul několik by"

tisíc do kapsy a kdyl byí most

správy proto že jej voda vždy
jař aneb velké vodě odnese

neb sbořl
To s&tň6 so opakovalo při stav- -

zach

mažeme mít svatbu"
A objali se a bado svatba

Venkovský (otmistr jeden
Massachusetts přilel do Bostonu
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