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Ortatla Neb — Sdělte laskavě
v Hovorně: 1) Zla li se srní lovil

ryby došité aneb ne a kde se smí
loviv ryby- - a) Zdali je město
Matamoras ve Sjojených Ht4tech I

neb v Meziku — 3) Kdyl se ožení
některou divkou a její rodiče ji

I

slíbí věno a nedají ho do pěti roká
zda li se mftžou přinutit když jsou
na lo svědci ale není žáduá tdwmná
řmlouva Kašiar lláiek

0lpuvhl— 1) Zákon zapovídá
lovit ryby sítí aneb jakýmkoliv jiným
zpflsobem než udící ve vodách obec
neh pod pokutou ♦250 A nejen
to zapovídá též chovali sítě a naři- -

zuje jich zabavení kdekoliv by se

nalézaly za účelem lovu ryb ve vo- -

dách obecných V rybníce vlastním
moze kaídý lovit jak mu libo —

2) V Pennsylvanii jo jedno měsleč- -

ko toho jména které r 1890 mělo
575 obyvatelft V Mexiku je město
téhož jména ve státě Tamaulipas
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To by nktrý ln dopival1 ml
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mušce tolik al víme le iH Kpw~ 'f

Vorský dopisovatel Jt tím pob'ď
ě„Wkem který rhtřl by uriMi

OsUín Jst nám 1

divno ! zmínka o lidech v řU„
časopie byf l revinná vzbudí

iiihii iiíi ri:i :!ivikiKn brní m TJVIIKJr

nti'mitismu Každý uznati uhihí
Iw H1' který národ má příčinu
c'wv1' írpkých citft proti židftm

J"1 to nir ěký Žiáé v Če- -

ch4:I lijí s JiJu českého ale až na

fkrovné a čestné výminky jsou ne

Pately jeho a jeho práv a stojí v

první řadě jeho utlačovatelftv Tři
stěhovalci vetřelci a při tom utisko
vatelél A vzdor lomu je anlisimi
lismus v Cechách méně rozšířen rif Ž

v "ousedním Německu a Rakousku

ke žlu l14"" Němci od Némcfl ne

utále kopám a odstrkováni ale

írec j11" slouží v slepé oddanosti
b5 co lid od Němců utiskovaný

'"éll by státi co jeden muž a Čechy
proti utiskovatelům svým ale oni
toho Pe nečiní a snáší každé kop
nutí od Nemco s úsměvem kdežto

pouhé ukřivení úst od Čecha jest
jira urážkou — Ilývalo by nám

mílejňí kdyby pan Langer na rnísiě

pouhé stížnosti byl napsal vyvráceni

všechno a pak rozsuzuj!

KdWardv!li Ills dne 30 máje

$„„ 1

jun unlli řliaCIIO IDtiOZHlVi
Ijcnv jak va městě Edwardsville
tak 1 na venkově a skoro všichni

odbírají české časopiny přece nikde

e$neukáže ani ten nejmenší dooislaodtud 1'ocasf zde máme velmi
deštivé tak že práce v nolích se

opozdívá Kukuřice jest již větši- -

nou nasázena a dobře si stolí PS- -

nice místem trochu vymrzla avšak
vitii : v u t

L iT W ' my aohU

PÉkH4- - MJ 01 odletěl letos
Wit hluku bez křiku Dělnický lid

jaksi dřímá Snad níá rešpekt před
cizími národy jež sem zavítají obdU
vovat jejich díla S nimi dřímá i

zdejší lid český ačkoliv přináší
časopisy den jako den chvalořefci o

našich hudebnících zpěvácích spi- -

sovatelích ald A což ty naše ženy
pravé to rekyně Který lo národo-ve- o

zdržel by se veselého zajásání
když vidí avflj národ růžemi zasýpá
vati I Ale zde u nás jest pravý opak
vsí té chvály Takhle su hezky po- -

I"JI' 10 lenie 1 ouz musím no- -

uotknouti že jako všude tak tu
náfl dělí SO Ceíi! na dvě stranv a

— 0 '
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fmiatl aoiad 'ii muk l'on"j
tadl J't to moluo pro iipďatatí--

českho obfieiíitva aby til k n4

ra Itali mohli a radoatl JiK
by lioln do bllkťlio ht iuia '

patřit a Kalrhtioiil n" řeakv
11111M1 Na (iltr f

Y Hrubce lida if I
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(íťlHllIlIlil Neb 30 května 'li C

— Ctěná redakce milého 1'okrokuV

Jelikol so d dcté a prAÍ jaktf

když cedí upoutaly mě myšlrnk
našeho zde překračování k tuž„f

abych napsal iickolik řádku do v

ctěněho listu Jil je lot#
několik iiiěsíco co s tu postaX
nový koMtel který stál přes 23oT

Jest to dosti krásná a prontni'"
bulova která slouží ke cti zdejíhy
osadníků Nyní so tu zase začM

_ ř 11 t i twm ikitu uit-au- i 1 au jan ioirÁ
ze Sl Paul již zdo staví budovu
farmerské stroje jiní zase mluví

založení zde různýh obchodil
posta Mij sem také snadno dostaií
Pošla (Jeranium jest snadno k ff

stání poněvadž každý kdo jebiS
města veime zásylky s sebou a tj
malá poňta trpí ra jedno je holf
z cesty a za druhé je hodně vzdií
na a zde kde se zakládá nové'l
stecko byla by ve prostřed čej
osady a vždy na ráně Toto nfe

je vzdáleno ode všech měst así
mil na západ od Ord asi 13 Tn'1

Sargent v Custer Co na východ'
10 mil od Hurwell na jih a aii
mil od Arcailia na sever uprosil
úrodné krajiny tak že zde musí
stečko pokračovat Dráha tudy
vyhnutelně musí jit protože i

několika lety Ord laké dostalo Uf
dráhu a také lam zůstala slál m
za 3 roky ji předešla 15 tfc Mdr
která vede svou trať už do JJurwl

přes 20 mil na severozápad od
kam U P měla namířeno a 'I
tam přišla o všechnu dováŽku a ní

hledat východišiě jinam Z An I
dráha jest také navežena Již

několika roky a nyní je v soudur
se povídá pro nekladení kl
Přinutídi se néjakým soůhoVí

C5

jiňsobení lak by se dojiravÉ''
na všechny strany a U P drál jneměla nic tak nepochybně ily
se otočila z Ord na západ a lo%If

na k nám poněvadž toto Jeny i
fícranium townshipu nejbiy
to townshipu ve Valleyor
IJyla by to veliká výhoda prd

Před nedávnem tu postaví
krajan pan Josef Ptáčník ta' r
sin která se mu dobře vyj'
Nyní jsou tu již dvě kapely l£
níků tak se nám 1 Je nestýská fí
před dvěma měsíci so tu také 'r

' I i4kn( tkotýib rcrd
!f řiířří kl# Jí# h fiflfl ii k

'0itiint vřř)řií!' min ní
! t"i smrx aby ptrťn hj 4kn
proti lrnt4m kitt'jtetn t fijitf

li k ni rtr ři'infř
btlut im kdjhy l bt pi ffili fiy
l'ttikr ir JiJhíf h kih řiřfiíli

bjr hnut l n vřlk" ni'nti ttv

uft 1'fMÍi ri-t4l- ly HjHjini Ht4y
v 11 nároh k l tfjfm

'it )fhn HtftHt rijbfl ř"í!fl'4
fii řil til kolik frptifWik t I v

k J—llřiJií fr b Jíko (iriír'''l
bliky Jihu lřř I mri k1

fnuí pílunt bybt by ttl
htvfiW {t JJ by f jilfil kon

í' lf bybl tf li'i ! iřřhfllii

lily oltirot 4ň'# namohli byrhun
h'ntti ft( U4UVOII Sfolid

řibřj r)pk{ b}lí bj hom 4

di'i tbrtft l ř'ikon fxlpArrftm lid

tl ly klfM bli ly lo-- hli právem
ttr lil l trvl4 u lř nl Ii l li ly v

inlf# r4Mrjl j#t imoJn)u
ftlC Jr li k1'l r4 lt M

řii ťdiof J mli Jm řd přřd 'in
li ty brlřoff' lnou 4lku v kťré
rvrr l (i % i j řb-- i hetnho
vUntf ni'i kího li lk'li' S ďblojtté
li kdfllo jih dopitil Uti
tri ly poivrdl brn své ku tuisíe
ni tohoto narou a to

potu a Jedině jn za útVIeru hnus-

ným nslídokjin nitlechetným tvtíl
ia účibm udrletií otrot-tv- l Jest-l- i
kdo tyto historické a neivratitelné

pravdy zde tu sevfru přiorn'ne
jou ihned rvíliií sluhové jiní de
mokrat ie na severu pohotově s vý

čitkou Že pc "mává červenou koii
II" 1'řithátí hned Jako hasiči

dovozujíce že byl lo spor mezí bra

try že slibl podlehl a podrobil se
že tvoříme nyní opět jtdeii nedílný
celek a ta "iiepřllfinnost" která
stála moře krve a nezměrně statku
rná pochována by ti v propasť zapo
menulí

Vřak když řpupnl jihané poůínaji
sobA vyzývavým zpUHobem vedouce

sobě tak pouze jen proto aby podali
severu důkam že hnusné octroctví

jemuž chtěli obetovati tuto zem

tento národ celou budoucnost i věc

svobody jest posud jejich "svatou
věcí" že smýílí právě tak jako
smýšleli před výstřelem na Fort

Sumler že jsou těmitéž zarytými a

nesmiřitelnými rebely jakými byli
tu nemají tytéž patolízalské severní
demokratické časopisy tolik mužno

sti aby počínání takové pokáraly
Převežení ostatku arcizrádce

fkéty Jeff Dsvise z Louisiany do

Kichmoudu jest skutkem jihanfi

který veškerého odsouzení každého

loyálního obíana zasluhuje Neslalť
se patrné z pohnutky jiné než aby
oslavena byla"věc jihu' a její přední
zastance Kichmond nebyl jeho ro-

dištěm a nebylo příčiny jiné prou

by pozůstatky jeho z Louisiany do

ývalého sídla rebelského přeneseny
býlí měly než aby mohla provedena

iýti manifestace kterouž by probu

zeny byly vášně sekcionální Celé

uspořádání slavnosti a chování se

hlavních osob potvrzuje Jakým

právem na př vynášel guv Louisia-

ny Davise a stavil jej na roven
mcolnu a (jrantovir lito zápasili

o věc dobrou šlechetnou vlasteue-cko- u

on však o vře hnusnou ha
nehnou a zasluhuje jím bti rovnán
právé tak málo jako Jienedict
Arnold Washingtonu neb Milota x

Jřdio Jiříku IVlěbradkérnu
Mává li kdo rudou košilí jsou to

ihané kteří s vvtrvalostí leoší věci
hodnou setrvávají při "své věci" ač
tuto odsoudil dávno zdravý rozum i

soud dějin A jest li kdo zasluhuje
„i _

7lllV Prtf řjouiuiy na uounu- -

jskou válku jsou to doiista oni a ne
ti k(Jo2 v tkM lom mi na trang
práva lidskosti svobody ústavv a

budoucnosti tohoto velkého národa

N4r nf k'nřfifs Jal fli4Jr
btfi ! dny I IMi itf tni
ťim svolána l jllI fi podftH
f 4 1 rt f b r # m i4(ti Miiiř ty
tltinJfttlI NUtl-tl- l ]( fp j

krftl lliMtf 11 amJU Mltl li- -

hnutím litin Mr4Ifíjflio ktrý
tak w tornto #mlřn pomalu tiř

tik fra půdu si ijlri44 V

4Hioli ) rit t % skoro #

ikaré itáty j#Mi ato'ipy

lb ktrn'l dirolvabi řehot ap
I f i t t t

lřtil if aa oiftvili i-i-

#i l ti inínf r4kr hi I (i lt
i 7ktt% V)i # oJ-r- f k ♦

t f a a 4

[ fii n%it j t n f i v tipr

lř-- t U Jiko spikl dlí 11 9 1 tW Jiřl

řni!'i k I bylo J aldl t fM

íin fnřxlifih růinýth itlt!o

hapiiál Jil (íllil iiiii
rlíi aby mi JoldHiilít I h ti

tb Pni sáhli jik fiilrJl k k'

byíku A tu bud jen Mj(mv f m

jký tli jikf h výaladkft t hn

tť k'Jřřri'f J J a trn a !£

ovlm ďti důí#liťii Jral jij tlrn

i ) oI4fit i I Mpljf
alftďi tnu Jo Jd ť jr 1

pů
! í i4k"la proti trualům v koi

grrau
i 'rmoaraiK n síran ion u

jll tloaťl naiboV?a t' ví# pfotj
truatfttn učiní ha mní tmím dlouho
i fikalo le ('Stveland lil jíl v

New Yorku do trnutu buliti ine
vzdor lomu vá#-m- u a těm slibům

muf státy samy i vlAMtnf iniciativy
k vzájemné nejiti poradě aby jil

něčeho na odtraněnl tla učinily
samy si pomohly

Nyní Jíl ne poznává i ři nou

stavě naprosté vu)hjJjt liojK-lA- ř

ki thvM Ut dí-loí- a n'in
crt-1-

oln-cnoK- t tiodiiikatlfm utro

jtra a ú'Íkým líttkem akciemi v

trustu otbrujvným roti kUriilo
(iřcHile ivoboduuu mnlouvou oir4ci
ilílnlk nvoLixlnou noulcll v obcho-

du každý jiný občan sajinté chrinin
nt-n- í Trusty diktuji ceny tržní
všelikého tboií a kaldý kdo jejich
jcHtcIcncra muí ne drlctí div toho
co fpráva truntu nařídí nikoliv co

takou o volném obchodu a volné
obchodní noutéži ředpiuje Aby
ne co nejvíce vytíxkalo tof RUrimti
trustu jenž i ]o vzájemné útnluvé
člena mzdy délníka Huižuje dle
libovůle ni oméry cpolfčrioMti a

celku hc neohlížeje Také iknu

tlnpojených podnikatelů již kupu

jí práci ovíera jaKo obyčejné zboží

jehož cena ne řídí dle obyčejných
tržních záitad nabídky a poptávky
jent nejen xpolečnoHtl ale i ntátu

nebezpečné ono ničí obchod ochu-

zuje jednotlivé třídy obyvatelstva
a délmctvo základ toho obyvatel
stva vydává Jhouc i na úkor inMti

tuoím země této

Dlužno vždy na pamČti mfti že

prací vyrobí m zboží avSak práce
není obyčejné ceny Déltifk pro
dávaje hvgu práci vzdává ho také
na dobu práce nvé onobní itvobody
a muHÍ práci mvou za každou cenu
i za cenu již není skutečná hodno-

ta práce nahraŽcná prodali
protože by jinak nemohl rodiny vé

uživiti muHel by zahynouti neboť

práce jediný jeho jest majetek pro-Htřed-

a pramen výdělku Jentlí

tedy truHt na jedné straně na výdil-k- u

mu ubírá a na druhé utraně výro-

bek potraviny a jiné k Živobytí
dělníku potřebné zdražuje pak mu-n- i

nastali nedostatek nespokoje-nos- t

a krise Nejlépe to vidíme
na trustu uhelném kterýž zasáhl
do mnohých státu na západě i seve-

rozápadě a a chudší třídy řádil pří-
mo zběsile utvářeje za hrozných
mrazu v loni v prosinci a letos v

lednu a únoru poměry přímo ne-

snesitelné následkem cen uhlí ne-

stydatě do výše vyhnaných A

proti takým a podobným choutkám

jctkonvence ona v Chicagu namíře
na- - rnnJnň i mnolm nl i od nf

na celé čáře slibovat vsak v jedno--

tlivých státech sna] přece nějaké
bude míli výsledky an povede ne

pn urauicicn lezasityeii —
3) (Máz- - iono co za nepravé považuje a my

ky takové nelze zodpovídali když ochotně bychom otiskli neboť na-nejs-

známy bližší podrobností heslem bylo vždv: Vyslyš
Aa ooyeelnycu okolnosti po 5 letech

pobavě pozoj va pumosti jesU

slib obnoven I

jaký jest zákon o veřejných cestách

totiž jest li smí aneb má někdo prá--1

vo s veřejné cesty poblíže mostu
odebírat zemi a s ní sobě na svém

lozemku zarovnávat roklinu

F J Vaniček

Utfjioviď — Porušování a poško- -

zování cest aneb kladení na tytéž
překážek tresce se pokutou od $3 do
10adalňí pokutou ne větší než 3

za každv den nokud bv na r

souzení v nepleje setrvávalo Též
může cestář osobá cestu poškodí rší
nařídili ačy ji do pořádku uvedla a

kdyby to neučinila vykonati to na
ejl útraty a tyto soudné na ni vv
mabati

ťředák
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