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sjes l 9 llemingíořd odbýval Jel pf
pana fi litele vřef bbUlnon potřeb
tik opatření lavltO pro vi I4lnl
Navrhuji by fplnftnwnit J I dř

Lb# p i Bm a Uha J Jelíiika

dř M„ rteb Jou nsjblíllí a řádní

MuJové Vyn4ntlovat jem se ví

moltl aby s dluhy zaplatily al co

zbydff po sjezdu tak aby s# mohlo

víc rolníkŠv sejít a věd íálnl se
stavil a4ak marně

Pročet pánové tevykládejte nám

viera za zlé le Jsrne nemohli více

zástupců a východu volit neb '0 js
pro sjezd jenom částka malá Doti

láme le přátelé podniku toho jako

p J Y Holeček a jíní nesúčatni-l- i

se sjezdu budou alespofi tak laska

ví a zaílou avé náhledy což by bylo

velevítaným třeba když by byl

krátký čas na uveřejnění na moji
adresu Ant Hájek Box Butte Co

Neb já pak je o sjezdu ve jménu

Jejich předložím TuSím že by

bylo nejlépe aby sána řid orgánu

jelikož vSechen výsledek tam má být
zaslán vynesl výrok jak a co prošlo

Sjezd co nejdříve neb se zde práce
v březnu odbývá

Druístvo "Sobhlav"

Výsledek schůze odbývané dne 4

února 04 Na otázky předložené p
riditelem bylo rozhodnuto:

1 5 hlasů proti zaplacení dluhu

4 hlasy pro

3 8 hlasu pro zaplacení útrat

žádný proti
3 $100 na den

4 Rosický Křikáč a Holeček
fl Váo Křikáč

6 Ano

7 Aby ae vSechny dluhy kolekto- -

valy a sjezd aby se odbýval v rd

Neb

Václav Dremza byl zvolen za vy
slance do sjezdu
Devět členu se zúčastnilo při

volbě P N Serbousek jed

Z předcházejícího vysvítá že otáz

ky předložené p řiditelem v čísle

41 Pok Záp vyřízeny družstvy jak

následuje:
1 Má býti dluh spolku zaplacen z

přebytku v rukou řiditele se nalé

zajícího?
Ano: Družstva Morava a Labe —

Ne: družstvo Soběslav

3 Má spolek platit jízdné a útraty
k životní potřebě 3 osob za účelem

sjetí a zorganisování se spolku?
Ano: Družstvo Soběslav a druž

Labe ač posledněj&f spolu a druž-

stvem Morava navrhuje jen dva

vyslance
3 Mnoho li má být placeno jedné

osobě na Životní potřeby?
$100 denně jednohlasně
4 Které 3 osoby volíte k jmeno-

vanému účeli?

Vác Křikáč 3 hlasy J F Sobota

1 hlas J V Holeček 1 blas J Ho

sioký 3 hlasy
5 Kdo má být splnomocněn aby

platil nahodilé i se sjezdem souvisící
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— Ve lmIeoVĎ4 byla 9 J#l4
í4tl ittlavena pr4' e J Inak ri4!sď
kern polámáni strajl jednak nedo-

statkem stříbra Nepochybné" la
tftitsns ittavn ai tnhte Al
200 li li náte lksm toho lahálí

— Před soudcem Hooltern nalézal

včera 3lidý V C Xocchtsl Jenl
sronsvlřil Omaha News Co níko
k sel dolaru a prchl do New Yorku

kdel byl zatčen a přiveden nazpět
lo Omany PH včerejiím výslechu

přitnal se le a peněz zpronevěřených
prohrál v herně 'Diamond' as $200 a

soudce po těchto slovech pustil se do
notície okr trivníVm a ét-ad- Ift — - 1 j

-

nechají prý také darebáky hráče ze

řemesla v měsiě hospodařit! a svá--
díti mladíky Jakým byl Lucchesí

Taký majitel herny jest vioějifm po
náhledu soudcově nežli nim svedena

obře Soude u velikém roičílení ptal
se posléze okr návladního jak dlou
ho tyto poměry jeítě maji trvali 4

ten odvětil že nemůže u věci této
ničeho dělali pokud jedná se o her--

ny jez pian ncense nouaoe roz

hodnutí v případu Lucchesibo podá
ve dnech příštích

— Gen dopravní jednatel Kanaas

City St Joe & Council Bluffs dráhy
II Elliot vydal v sobotu rozkaz

jenž značného bude míti vlivu na
trh so omažský neboť umožňuje se

doprava dobytka na jatky za levněj-
ší cenu totiž z míst v okolí Ham-

burgu la Až dosud stála doprava
z místa toho a okolí tolikéž jako do
Kaňkáš City Nový tento řád do
pravní vstoupil v platnost dnem vče-

rejším
— Do Rcscue Hall přiáel v pátek

min týdne jUtý človíček jménem
Conin i žádal policistu K Igbbillu by
mu dal nějaký zimník že chce vyda-t- i

se na cestu Policista vysvětlil
mu že oděv dává se poure těm kte

ří v městě prodlí a jou opravdu po
třební To neznámého dopálilo i

udeřil policistu do obličeje ten no

meškal a místo zimníku přetáhl jej
několikráte kláckem a vystrčil joj
ven odkudž dovedl ho na stanici

Minulou neděli zavítal do Res- -

cue II a 1 1 aa 13letý hoch a prosil o

přístřeSí jakož i o kousek chleba

Žádosti jeho bylo vyhoveno Něko-

lik okamžiku po té prohlásil vřak

příchozí 2eť nemocen a na dalíí

pouť pomýSleti nemaže Útrpní
li-

dé opatřili mu lůžko při kteréžto

příležitosti shledáno že hoch má

osýpky Oteojeho bydlí kdes v eev

Omaze a je brzdičem Hoch udal

že jmenuje se Wyckon a k rodičům

vrátiti se nechce jelikož nevlastní

matka jeho Spatně a ním zacházela

Případ avěřen policii k vyšetřování

— Okr lékař dr Lanyon byl na

podnět Central Labor unie vzat mi-

nule do vyšetřování jia obviněn že

úřadu svého nezastával tak jak se

sluší zejména vfiúi chudým již u

něho pomoci hledali Okr komisa-

ři v pravidelné schůzi přijali zpráva

výboru jenž o lékaři podal zprávu

příznivou obvinění naft vznesená za

nepodstatná prohlásiv
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7 lruilvt "IMn
Mch&is ftdtvána dne ft utora 91

1 I)44me tiávrh by byl slarý
dluh zaplacen l iántky v rukou lidi

tele se naléisjfcl
3 Soudíme le by spolek mři pta

tit útraty do sjezdu určených oob
3 Tuífme Je ll bude poatačitel

né jedné osobě na životní potřeby
denié

4 Co vyslance do sjezdu navrhu

jeme J F Sobolu 1 Praha Neb a

druhého Vác Křikače z Longwood
Neb

5 Kdo má platil útraty? Máme

za to le řiditel pokud nás přebytek
staří

6 Přihlásí li se níkterf zástupce
na své vlaslní útraty má býli uzná-

ván? Ano
7 Jiná usneéení družstev— Máme

za to že nejlepií a nejpříhodněji!
mÍBto pro sjezd bude město Heming
ford a to z té příčiny an se budou

moci dostavit do sjezdu nřkteří zá

stupci z družstva "Morava" "Sobě

slav" a z našeho družstva "Labe" se

mohou dostavit skoro víichni Členo-

vé an jest to víecbno malá vzdále

nosí z jmenovaných družstev tedy
Členové udělají vůe zdarma pro
dobro spolku Navrhujeme by byl

sjezd určen na 28 února

V dnešní scb&zi se súčastnilo 10

členu našeho družstva

Doufáme že ae hojně nových čle-n- u

přidá a snad i ještě jedno nové

družstvo se utvoří

Ant Chytka před
Jos Bame jednatel

Z druiaiva "Morava"

Schnze odbývána dne 4 února 04

Sch&zi zahájil předs v přítomnosti
10 členu Pojednání a návody před-

sevzaty v úvahu Článek I po

dvouhodinné debatě odhlasován by

byl dluh zaplacen Jelikož nebylo
možno dle návodu řid nikterak po-

kračovat dán návrh položit jej na

stal což jednohlasně schváleno a

družstvo se usneslo na následujícím:
1 Riditelem navržená osoby za

vrženy až na p J Rosického Dfl

vody: Že pokud spolek je a čítá 38

členu je nemístné podporovat za

vyslance do sjezdu nečleny neb tím

se vrhá na členy neschopnost

3 Sjezd by se odbýval v Heming
íord Box Butte Co neb jest to

středisk doposud existujících druž

stev

3 Pánové J Rosický a Váo Kři-ká- č

by zastupovali východ Bylo

jim povoleno na výdeje totiž jízdně
a ll dennd na stravu byt a jiné vy-

dání (byli bychom volili 1
p Iloleč

ka ale obáváme se malé kasy) Dále

by bylo každé družstvo oprávněno k

jednomu vyslanci které čítá nejvíce
deaotl členu a na daliíoh deset vždy

N
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byli itufi připojit m k davu

(iVviuift Belgičan Italů tito

říhli t Jílovaní tjll chyceni
1 Krajin Joa Fiíe r phisl o llvot
fv-U- n tratích laWnicních- -

at na nich uhlí al i nenadáni
roval I a obou Hran po tra- -

souběhých blUl se vlaky Na

zůstal nemohl I stourd mezi

byl alo parostrojem Jedním za-tU- tt

a na druhů kolej vrlen a

Velrift zraněn tak že ta nedlouho

'm

f Krajan Jos Haia byl ífastným

lern krásné perly ve vodách

VjCťdar blíže Mt Varnon Wia

' 1
34 gramQ ma prý ceny $200 a

'

lto jeden i nejkraanějXfcb exem-j- i

ic'e nalezených

Denního Hlasatole doAla ipr4ra
Nicaragui temřel jihoamerický
nvatel p Karel Šnajdr Tý! lil

ký £a v Chicaga pak ramřítnán
akr ř iditel cukrovaru na KubS

?í j kr&tkím ceRtov&ní no OHtro
4" ii

i I t&pado indických přibyl opít
li hicaga žil nčjtký ías v Milwau- -

t pak v San Francinku Ku

h roka 1603 vydal ae na cestu do

jlraguy kterouž dokladní proce

i]l3l(2e Lakeport So Dak pfiřel

řSt synek krajana Jana Plíka

# cbttl ne přeavčdčili zdali ve

ffí kterou na pozemku avétn zři-- i

a která 90 at hloubky donahla

Mj v poHdku a proto apuatil do

letóho avého eynka Kdy! ten- -

liífll ahí do bloubkv 00 at volal—
L'nň!o dýohati a byl vytažen Na

řStčn leho atarií I71etv bratr— -t

ha přikázáno mu aby volal
'

cítil že nemaže dýchat Byl
'Un amí 70 at ale kdvž volaní ae

Afvalo byl apuiton dále kdyl

If upoufitčjfofm muž&m zdálo

$Jij_y studni ozývaly ae tžžkó

t 1t ' o nsln lanAnf vcdnnkil telili—

Ai ani 30 at ařítil ae dolu do

lnebotfomámenl Jej přemohlo
"ou zaHlechli přítomní temny

H v pád hocha na dno atudně

'V in5ny přípravy k vytažení

fy'J Ale než přinesen dosti

hák uplynulo mnoho času a

Cjf předpokládat'! že ubožák

£ i$b omámen již plyny jsoucími
'
í tMdnj Konečné byl hák

'°dc Ódfivu hocha a tento tažen

jjVKdyž byl vytažen až na

rik stop k otvoru strhal se
')V teto sřítilo se opít do hlubo--
'IJně Znovu učíDény pokusy
4eini l?lo vytaSeno — rozbíU a

V'Lřittsburgh Commercial Ga-t- a

dne 7 února (Um vtlios

vládu mexickou v zálivu Tampico

Na výstavó v Nevr Orleans stavěl

mexický hornický pavilon Při chi-

cagské výstavě zastával po nijaký
tas úřad vrchního inženýra

V Town oř Lake v Chicagu o--

Unii ae minulý pátek krajan J Va-vrui-

v kolně za svým domovem

Příčinou sebevraždy byly nepochyb

ne zlé časy v nichž nemohl ani on

ani dítky zaměstnání nalezli Zesnu-l- ý

rozen byl v Chel6icfch u Vodňan

aa 60 roku stár a patřil k řádu Via-atene-
o

2 142 Č 8 S a k dvoru Če-

ský Lev Neod Lea

1 V továrně Chicago Stamping
Works v Chicago rozmačkán byl k

smrti ISletý hoch Ferd SuchraA Při

mazání atroje zachycen byl hnacím

řemenem stržen do kula a v pravím

smyslu slova rozmačkán

České Chicago oblaženo jo od

min týdne 4 denním liatem Jent

to katolický 'Národ1 V "Proslovu

ku čtenářstvu' praví vydavatelé Če

Stí Benediktini že Národ' má být

časopisem dobrým Inu jak pak

jinakl Bodej? by ohlašovali že

chtí vydávali časopis Spatný! Jen

aby to ale nezůstalo při tom "má"—

ní O tom 00 je neb není dobrým

se ovíem také náhledy rozchází Co

je jednomu med je jinému jed Má~

meli loudili podle ohlavvní první-

ho čísla bude 'Národ' anarchístio-kýt- n

aneb hodlá do toho 'sekali až

poteče červená

1 T J S v St Louis uspořádá
4 března divadelní představeni 'Pro-klatc- c'

Sylvestrovská zábava tam

též pořádaná Slov Lípou ve pro

spěch chudýoh vynesla čistého $350

kteréž mezi potřebné rozdány

V St Louisů založila se nová

česká organisace která zove aa S

SČ& PS (Sbor Synft Česko--
Slov Podp Spolku) Sbor tento má

za účel pěstování národnosti české v

Americe a alce přednáikami (za

kterýmž účelem odbývají se zvlášť

nt debatní aohftze) dramatickým u- -

měním zpěvem a pořádáním zábav

členem muže aa státi každý zachova

lý čeoboalovan ve víku nejméně II átraty

Jf"
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