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Sepií l a pokorni bít se t prMřkouce:
"Odpust nám pane nebof nevíme co

Jvme řinili"
Hlavni IkIo který se opírají jet

Ie vyskytl se na na4f veřr-jn- é škol

český prapor a americký ! byl sun

dán Tohle je dnálež! „Co škola

v Mtlligan stojí nikdy tarn čenký

pra)or nevlál alébrl vidy americký

Vlály české prapory v městě našem

na českých obchodních budovách a

to co pamatuji ponejprvé které tu a

tam vedle amerických na počest
Ludvíkovou vyvěšeny byly když do

našeho středu zavítali České pra-

pory ovsem byly dělané z lepší látky
než ony ve velkém vyráběné ameri-rick- é

a tudíž se stalo že ony české

déle na budovách oněch vydržely
ačkoliv tu a tam ještě dnes vlijou
prapory americké

Ustanoven výbor který má tu věc
v rukou a zajisté se oněm pánům od
O A K z Tobias pořádné doušky
dostane a budou nuceni vše jak do
tisku dali opět odvolat
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maló mřttto Jnrm vyučen v Čo

cbácli v 1'raxe lakýrníkem (ainter)
a cblel bych po pffpalč zakoupili

par akrft dobré pndy Farmiř tňak

nejnem a o dobytku vím aaí tolik

jako koéka o petrleli V případu
la by nřkterý m ctčnýcb krajana o

ničem vřdřl židal bych jej co nej

vřeleji by mne o tom lankavč upra
vil Zdravím HrdeónS vřechny!

Znamenám se v áctč

Ferdinand Dcrautb

Iicatriro Neb 31 ledna — Ctfi

n& redakce — - Zajímá rafi velice ta

polemika o tčch služkách v hotelích

a5 páni mužŇtí dopixovatelé nebéřou

dopin pani O tak jak byl míněný
P&vodnS pan S pnal o holkách v ho

tolícli alo páni dopÍMOvateld Mareš a

Holub potahují to na domácnost

coZ nen( na miatfi Pan Holub má

pravdu Se má kovář kležtč aby e

nespálil ale nemá jen jedny nybrJ

kolikerý Tak je také i v hotelu

Tam je práce rozmanitá a k té HUi

musí si hoteliér viíti pohlaví nilnřj-ž- f

kdežto ku práci při níž je potře-

ba více obranonti než síly béře si

nán pohlaví nlabií

Sloužila jHem v hotelu 7 let ale

nikdy ]Hem neHlyfielaa neviděla aby

holka zatápěla To by tak kránné

vypadalo aby munela vstávat o 4 h„

když ne obyčejně v hotelích oheň

rotdřlává přiuáiSet kofle uhlí a vy-náíi-
't

koíe popele a pak snad teprv

připravovat anídanf a konečné též i

nonit na Htfil a ponluhovat V hote-

lu má každý avou práci vykázanou a

délá to k cerau je zjednaným Zde

v Paddock hotelu v posledním to

mÍHtokdejHem sloužila jou čtyři
rnužítl kuchaři ale žádný ohen nedč-l- á

Co si jen a terna ženskýma poč-

neme? Ti vzdčlaní páni by méii

postavit néjakou školu kde by se

mohly ženské ucit oheň délat a va-

řit a p Holub a jemu podobní by

tam mohli jít také na Studie Co se

Ženskm vytýká ie se chápou jiné

práce a ujímají mužům živobytí ono

i to má dobrou stránku

1'roslm zdólte v Hovorno kolik

žeň je ve Spoj Státech které musí

vó muie Živit? Nemáte tam v

Omaze žádnčho? Já myslím žo
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Mlif li b bylo jll li l ! loJftMt

iflrníny v poli hojftott plknho
♦ pro jřfil krtihl ví jt éplnA
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Ontario Kanada — Pane re l—
Dobře jito to vysvětlil pann Pánko
vl jak se to stalo Je mohl jeden
človík drlet tsk mnoho poírnku
od vlády Za Iturhanana poslední
ho demokratického presidenta pře
válkou kdo mři peníio mohl si na

koupit pozemka co chtěl potl2"
akr Demokraté to chtěli přivést
na severu tak jako na jihu Na jihu

byli plantážníci a měli otroky černo

chy a demokraté poskytovali na se

veru též příležitost bohatým aby se

zmecnili veškeré pudy a drželi ostat

ní lid v otroctví a porobě Proto

tak houževnatě odporovali tomu

aby se nedávaly domoviny Také

demokratické listy tvrdívajf že stra'

na republikánská není příznivá při
stěhovalcnm aváak když přijala zá

kon homesteadnf tedy dala právo
každému bez rozdílu kde je rozeným
aneb kdy sem přišel aby mohl do

movinu obdrželi Teď ovšem mno

zí poznávají jak chybili když věřili

Slavii a demokratickým listům a na

jejich radu volili demokratického

presidenta a kongres To si nasa

dili pěknou do kožicha Teď

poznávají že za celou tu dobu co

moli v rukou správu republikáni

nebylo tak tle jako je nyní Pane

red pravíte aby demokraté hnuli

celní otázkou a že se bude hned

kouřit z fabrik To oni ví také ale

oni to nechtí Oni chtí držet lid v

chudobě a porobě Jen že jim to

republikáné kazí Pokazili jim jak
nastoupli vše co v zájmu kapitalistu
a pozemkových monopolistů učinili

a poskytli každému nejen příležitost

nabytí vlastní pudy ale též 1

slušnému živobytí povznesením pra

myslu V úctě Mart Lohr

Mllligan Neb 3 února 189- 4-

Snad ve všech větších časopisech

anglických vyskytla se sensační zprá
va 2e americká vlajka byla v našem
mčHUčku „tržena a na místo ní vy
vfeDa 80BkV

Zpráva ta zaiístó má nftvod ev&i

ptol kteřt v Tobias bydlí za

lo ae % (ÚA „jjHiganských těží a
g k „ k „e v odmřňulí

lfm u 1e pranvřuJÍ co anarebistv

van0vó všeho do času

Městečko nase doufám že oddolá

všem těm útokům několika oněch

pánův kteří se jako krtkové černí

do zemé zarývají tam svoji nenávist

proti ČechQm pospolu ai pošeptávají
a k nám pak opět bílí jako padlý
sníh ven vylezou Americký tisk
hťfímA rti2áir% trůn vulAu + A Ka t ts
'

holn6 8enM()nf' vSak- - íe b mCl Př'"

j'm poznúmky proti národnostem
namířené a urážející jest i místa I

Ilpcklen'g Arnica Salvě
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Z Prahy do Chicago ti
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Z Hadnlc do „ 4V-
-
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Z 1'ardublc

T Kdo olica vttl oo ůili Jld do níkto!
ho miaU ta Chipagam nt Mpita )!dní x tř
ulála da Chicaga

POJIŠTĚNÍ IMtOTI OHV
za nejlevnějši poplatek

P aároa otavena v nadali od 8 do 11 h rii- -
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ioom JVó 54 K Van fíuren itt
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OTTOIUBÍ
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pokladník j

i

nabízí ctěným krajanům a zejména

ktcrč jest ncjzctraTSiSí a ncjlcpší t trhni

stále a žádné líné mu více nechutná5

ř

a#

Neb jest naším českým jednatelem'

Hambursko-Am- ei akciová paropl spot

jej chytil pod krk uhodil jím o

tem bodnul j'j zrovna do srdce

odebral tnu revolver a prchl Ulíxko

Weimar si koiifi a maitale

jednoho reniyře ovAem bei opovřdi
Nedaleko Sublime nocoval v ohradé

u jednoho Neniče který mu dal též

večeři Policie jej stopovala až tam

ale nalezla v ohradé již jen konč

kdežto chlapík byl jii pryč Sli po

jeho stopě a dohnali iej ale chlap se

nechtěl vzdát a prchl ač po hřm

stříleli ale snad tak aby mu neublí

žili Proč jej jen pronásledují když
mu nechtí ublížit? Hoz toho to

byl dem Iloggovec a llogg jsk

zaámojest proti lynčování Kdyby
to byl takhle nigr neb Čech už by
ho dávno měli a dojista by lynčová-

ní neušel

Ta blahoslavená demokracie nám

to pčkně zařídila Co tu bylo nlibft

o dobrých časech ale byly to jen

panské sliby Anebo snad myslela

to pěkné teplé počasí které jsme
měli až ku konci ledna Trávník se

zelenal stromy broukové kvělly jak
ten nejkrásněji čas na jaře ale včil

přišla zima a déšť že by byl člověk

pod peřinou zmrz Voda zamrzla i

na kamnech ba i drfibeže mnoho

zmrzlo Potrvalo to úplně týden

Nu tomu se nedivte za to člověk

nemaže že se někdy planeta převrátí
a přinese špatné počasí tak jako ta

demokracie ty épatné časy Já se

tomu ovsem nedivím neb jsem to-

mu nevěřil jak demokracie slibova-

la že bude mít všechno dobré když

se jednou ku vládě dostane Vidí

me teď te nese jen ovoce plané Ale

což až nám ta demokracie dobře

vyšlehá pokloní se jí ti její věrní a

ještě se oblíznou tak jako negr když
mu ua kus Kenuy vjo 10 nyio ittte- -

řenínatyrep zákony a slibování

jak bude vše dobře až budou pryč a '

a nimi řep z úřadft a hle oni jsou

pryč mu ei iur
A před lety co to bylo láteření na

ty republikány že jest v pokladně
moc peněz a mezi lidem málo a teď

pokladna jo prázdná lidí nemají pe
níze žádné ba ani banky ne To se

zase ulevilo anarchistům mají o jed-

nu práci méně nemusí trhat banky

dynamitem ony praskají samy Nám

Coluiubu banka taky praskla

Učil jsem se ve škole že se svět to- -

6Í ale přece neslyšel jsem nikdy žo í

by se mohl na ruby obrátit a to v tak
krátkém čase jako se obrátila ta
slavná demokracie Podle toho mu- -

Vo parolodích expresnícli nejrychlejší Jízda přes moře za pět dní 21 hoci
'

' Z Hamburku do New Yorku pouze WWW
"

Po parolodích pravidelných $1250 f
To parolodích Union Unie $3000
Vo parolmllch Haltlckó Hule $2750 i
Po parolodích Baltimoraké linie $2750

Ohledně přeplavu hlaste se u

HAMBURG-AM- E RICAN LINE
87 Broadway

I

ganraiut dřadovny
I 125 LaSalle St

NEW YORK I aHaíuo-t- i CHICAGO

CHAS i VOPIČKA

přirdaada

ČESKA PIVOVARNICKÁ SP0L1

Jediný to ryze český pivovar v Chicago

PRAVÉ : ČESKÉ : PIVO
——VTIUDKNK

z řcslílio cbmFle a nejlciišílio sladu

Kdo io hile iednou obce lo niti
Laskavé objednávky své adresujte:

fW Pan W J HULÍN t Omahv

pro JNeUraakn


