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Ml sire na $10000 roěnb h příjmu
ale v pislfdnlřti bursovnítn krad u

ztratil celé své jmění Jeden nme

tký Mletý bo h oběsil se v továrně

na provazu elevatorii poněvadl ho

jelio otec tiutil k řemeslu k nřrnul

neměl chuti Josef Wulfinjí IH rokft

starý zastřelil se na hrobu svého

otce Wm Kosenstein bohatý v l

kodK hliník zastřelil se na hrobech

svých dítek Jedna irská dívčina

10 roků stará otrávila se zn zárraut

ku le se jí Iružky její posmívaly

pro její nehezký obličej a konečně

pani Kalinová teprv tři roky pro-

vdaná panička otrávila se to zoufal-

ství že nedovedla pro svého muže

dle jeho chutě uvařit To vse se

sběhlo během pěti dnů Všední

případy sebevražd ovšem opomíjím
Německé aristokratické kluby

Arion Liedcrkranz a Peutscher
Verein přední ihovaly se v pořádání
slavností na jKH-es-

t důstojníků ně

meckých válečných lodí Do slav-

nosti pohledně jmenovaného klubu
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Nř#j#dntrn"lJ A ta nás posud d

m loučí tak le nám neibývá nrl
dřít a dřít na y vydhbotnl rl'
noti A kdyl některý i nás jt v

neštěstí postaven druhý se inu j

smífá i) n # pánové tak to nemá

být! Podejme si ruce spojme se v

řelfi a nfbudem k přcmolml A

ty hladké kabáty nebudou se rneti

námi b!ýkst a nás o naftě mozoly

odírat Al pesstád lo smutně uks

zuje neb v osledním člle ze dne

17 května vidím le se pouze tři

čísla přiblániU! C děláte vy otat-n-í

družstva? Snad nenecháte dobré

dílo klesnout a raději budete těm

vydřihostnltn společnostem neb

kumpaniím své mozoly cpát do ka

pes ? Hřích a hanba by byls aby
ČesUo-slovanS-

tí rolníci nechali tento

spolek propadnout a vie dobré dílo

přijít ve zmar Souhlasím s návr

bem pana řidttele aby byl svolán

sjezd ale ne do Schuyler leč by se

více družstev přihlásilo tak aby

bylo Schuyler střed družstev Pj

ano! Navrhuji aby každé družstvo

odhlasovalo a řediteli zaslalo v kte- -

rý čas si přeje sjezd svolat a víti i
na rozhodne kde má být nechť pak

pan ředitel s redakcí Pok Záp roz

bodne neb jim jest nejznámější
místo aby bylo ve středu družstev

atd Doufám že v příštím čísle se

dočtu o dobrém rozkvětu spolku

Č K V V S a o mnohých debrých
návrhách V naději že spolek zno-

vu rozkvete provolávám srdečné

"Na zdar!" Frank W Feidler

Ord Neb 22 května 1803 —

Ctěná red: Oznamuji vám že pan
Václav Študlar zaplatil na Bohemian

Voice pro zdejží "Barier tíhop"
Pan Študlar sám anglicky neumí

tedy jsem mu poradil aby ho poslal
tam — Včera odpoledne jsme do

stali déir a ním dostavily se kroupy
a padaly skoro pul hodiny některé

byly velikosti slepičibo vejce Mno-

ho ikod sice neudělaly ano jest
dosti záhy a drobné obili jefito malé

Při té příležitosti jsem pátral zdali

bych nenasel nějaký zjev na oněch

kroupách jak jsem často ve drahé
vlanti slýchal — že tu a tam naili

Pannenku Marii neb cos podobného
— ale mně se to ai nestsne nikdy
— Právě zde zasedá dintriktní soud

a mezi porotci se nalézá Čech pan

LDndřřj Křikaě Ze soud a není ani

jeden český kromě co měli salonáři
k voli ožral&m My tu máme salony
a vesměs české a když se něco tako

vého přihodí tak plavou víichni
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ironii iiii J ikolM( # rnttks

ltrri"fs j# spicotsitíkod a U

htstnl vidíul roiáílcný jjl spis
titul: "Jk yihrsti lí aby

isly mrštnými a dobrmi' Jak

prsti staré přMutl -- í stbnem
tma

PťnHní xrak na bure pohltil
dle výpoťtti Worhbi na tři sta milí
otiA dolsrn O tuto sumu kblv
lotíl cenné papíry uotýrované na

idejíl akciové bur oproti hodnotí

Jk byla před dtrn měsíci Afi ve

skuteěnosti neztratilo se ani za jf-d- i

ný dolar majetku přete ta ztráta na

burse nadělala huďasn a til ft ro
din které ještě před li kolika týdny

domnívaly se býti bohatými
Proslavená zábavní rnístnost Ma- -

díson Hiuare (tardr--n iostavená

před tři tni U ty nákladem více než

třech milionn!! nevyplácí a nejspíše
přijde do prodeje Akcie na které

bylo splaceno po $75 prodávají se

nyní po $17 Celý ten ohromný ka- -

pitál do stavby vložený (s pozemkem

čtyry miliony) vynewl za lofiký rok

celých $2800 Tato budova jest

jednou ze znamnitostí New Yorku

Zaujímá prostoru 198 při 425 stop

Její pr&čeM do Madison Avenue

stavěno je dle vzoru velké opery v

Paříži a tato strana jakož i obě po-

boční vroubeny jsou pfekrásnm
sloupořadím V budově nachází se

ohromný arophitheatr v němž jo na

deset tisío sedadel pak elegantní
divadlo a velká hudební síň Na

střefie je zařízena krásná zahrada a

nade viím trůní překrásná věž sta-věn-a

dle vzoru proskvené sevillské
věže ve Španělsku zbudované ai v

13 století od Maurů

Klubovní krach o němž jsem se

minuté zmínil trvá dále Posledním

dodatkem je Karlem Club a klub

česk':h israelitfl "Frohsínn" Úpa-

dek několika klubů přivedl na pře-

třes zajímavou právnickou otázku

která asi přijde před soudy Mohou

věřitelově klubu žalovat! jeho členy?

Onehdy vybrala policie na žádost

mnoha občsnft několik neřentných
domů v 15 ulici Jeden z těchto

byl vydržován jistým John Smithem

Pán tento má pestrou minulost

Před několika roky byl držitelem

plavecké kťčmy a tančírny v niž

násilností a vraždy byly na denním

pořádku Sulo se jednou že ná-

mořníci pohádali se o jistou dívčinu

atuSmilh zakročil: chladnokrevně

zastřelil jednoho i protivníků Za

to byl Smith postaven před soud a

odsouzen k doživotnímu žaláři

Avšak Smith měl mocné přátelé ti

vymohli nový soud tak ta byl pro-

puštěn pod zárukou na svobodu

Nová ialoba byla však chytrým
pftáobem "pigeonholed" jak so říká

Sm 4 hI
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j rf# náro!fiot Proto uifi44t

jfřijífřii "Americký Cerh"

St l4itil Mo — lfffm sdělit
v llotorně Jtk byl Cek KolH f Ntw
Votku starý v kleríra roku byl na-tii-

k Jy ZfinM

Jodn Imira

(hll„thl — Jeslti t snad lýř

dolu tento Jay (íoulda mám k

sdílení I týž narodil se dne 37

ktěln l"'J9 v Itoibury N Y a

zemřel dne 'i prosince 193 V Ntw

Yorku souchotinami Byl tedy Sfl

lot 0 nif í ft % & tlnft t4r
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de dobře doma nejlíp jneni o tom

iátn jf'iv£lcťn Dne 24 dubna

jnom ho debral na výtluMl do

Wilber Salině Co Neb navétívtt

jřútťle a rnirné proto že uí vra

zdo v Cbvyenne Co Neb Bedra

rol 6 zabral jnern ni zde bomentead

a il mám dei--d tak že už nejsem
líce lioiiiťBteadáf

Do Wilber jsem ne Stfaatnč dNtal

a bledal ne tu m četnými přitely a

známými a vSichni mne rádi vidřli

a jako hosta nič přivítali začei jim
srdečně dčkuju obzvláítř' méma

tchánu p Červenkovi za jebo velik

dar totii velkou a pí k nou 3letou

kobylu která muiila klusat 350 mil

na západ a mé vézt na dvoukotovém

vozíku Centa roně trvala 6} dne

NejvčtSí radost jsemrožl když jsem
do na£í Coanty se zase navrátil a

spatřil ty roviny a stáda dobytka na

nich se pasoucí a jak bylo příhodné
navlaženo a Jak bujné všechno roste

Po mé celé cesté jsem nevidti tak

pčknó obilí nikde jako zde Na ně-

kterých místech na výcbodé ozimnl

obilí muHili zaorávat a někde od vě

tru vyfoukané tak že závěje byly
nadělané na cestách od prudkého
větru který zem i Bemeno vyfoukal
a větrníky iporážel Nechlubím se

ale tím jsme jefitě zde nebyli tak

pronásledováni jako jsem žctl ve

zprávě z Oklahomy O T co tam

přišlo lidu o život a co bylo stavení

zbořených Tak někteří si tam fili

hledat své Štěstí a našli si smrt Za

naífho pobyťi zde po těch 7 rokft o

takovém ničeho nevíme'

I'oemk& jest tu juntě dost a kdo

si nemaže n východě pomoci k po-

zemku bez velikého dluhu aneb ti

kuří mají velké rodiny a za poze

mek když chtějí si přikoupit musí

dát okolo $10 za akr těm jsem
tou radou ftby přijeli sem proto le
zde mdle koupit od 5 do $3 akr na

10 let času Je nás zda přes 60 če-

ských rodin

—

Zdriivážfna }f
Zdravá žena jest základem rolin-i'- (

něho blaha zdravé dítky blaho to V"

loplíiují Každá manželka která
muže svého miluie ksždá matka ' !

která dítky své má ráda musí dbátifX' '

toho abv mi rilraví Isír 1 '
mile však zdraví jest iwirušeno má f '

zvolili si dobrý a bezpečný lék aby}p
se zdraví co nejdříve vrátilo AtuK'1
nemňe lti dívkám a ženám odpo-- '
ručen lék lepši nežli jest Seacrilvtf
Regulátor lemkich nemoci který V J
jeHt pravým dobrodincem žen Ves

k tÍH' vyléčí Cena $1 Proti nezáf
Živnosti zatvrdilosti stolice a ztouvij
pocházejícím bolestem hlavy jen'
výfeěným lékem Ucturdo Žm4rt£
lluhdm Cena 75 ctň Zeny a dívlfífi
zkuste těchto léků užívejte T Kt4
delší fins a budete snokolenv a Sťaxt j
ny a s vámi všichni kteří vás milují 5C{!

W F Severa
Cedar Ilapids Iowa

— I I

Sever & o Jtahdm jro jdkni nedu
i

hy jest nejrozSířenějším protoži}
neilepsfm lekm v Ameri'
r -i- V

mmm
nt TKikláilárí ca 1ix1i-- n m11rKtrli MkA

dohy On CImII krev clmovi0 silu tojí: f
typUBtiJo Mimoo s tla uvitléja veksr4 c r
fínr v ůitUrf a lriivMnii bh WH Jv f
(ři)rivfn s vl nt tfin--u tmWnfch wmC J
uik liluvná rosMinnfi-- h

byl tmám a iitlyft
po W imí sto JtiU Jlyt s volhym tiwu#
(((ván Vrt v&m'h nnimvlrh MttriRnii tA _

ktr mitjl piivoa v krvi a poksmAin tatiť
laku! KA-i- ncáZlrnnst nmluítvS m nrtr1

doHtavil se i zpravodaj Stoalnzei-tung- u

ale byl vyloučen Následkem

toho poděkovali se z klubu tři z niv
jitelů a redaktorů Staatsf itungu
mezi nimi i "náš milý" krajan Otten
dorfer Podotýkám ze tento klub
sestává napořád německých velko-obchodník-

ů

a importérů kterým je

zbrklý císař jejich modlou a kteří i

po dlouholetém pobytu v této zemi

zůstávají německmi poddanmi
pohlížejíce na americké občanství s

povržením a na tuto zemi jako na

nějakou državu k rozšíření němec-

kého obchodu

Pak-l- i našim městMkýrn radním
schází časem na učenoxtl společen
ském taktu a bohužel i na karakte

ru to jim přece nikdo neupře že

mají nadbytek humoru Onehdy
radní Baumcrt doslal krásný zlat

odznak od nějakého kůželkového

spolku jehož Je "zasloužilým" čle-

nem Baumert vzal sebou "bulge"
do sezení městské rady aby se s ní

mezi kollegy pochlubil "Badge"
kolovala z ruky do ruky a všcoWné
se líbila leč jel do rukou majitele se

ví co nevrátila Baumert zuřil Ná-

sledujícího dne obdržel postou z

Newarku obálku a v ní zástavní

lístek na odznak na nějž bylo $10

půjčeno V přiloženém přípise páni
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Prozatím končím a přeju Bohemian
j il Mstrčena tak že přiíla k projed-Voice-- n

mnoho zdaru —r— náváni teprv po mnoha letech kdy í- H


