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Jejich "četnost" při rostříďovánl

ni "národopisnou" nesapomnřlo
Dovedli "prospíti" národa a po-

mohli ti Utt umění jel n4rok

na "celnoit" Jíl tajisté m(ti m l-

ile Aíak kam jem to tabřell
cbtíl juni uvalovali Lim bych
tak mil vjniknoutí aby také mo-

je "portré" přiilo do l'rahjr a pa-U-

ie tadj do nejlepitcb tvých
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vknkoj iltté třrpní 1'ralané

vyválejí oéi Jtdrn Kálá přVs

lrot4hi 'Tot jitl KnefáUká
uniforma!" Praví j#ds Druhý
"Kam té to ved# toř při nejmi-n-ií-

almir4l !" Pfil eté libry
hedvábného ptifra spadlo a udive-

ným irsVftm jtvl s řekvotná
uniforma vrchního Vflitl Hytí-t-h

svatého toho a toho členové

výsuvní správy sl libují co tatím

posluhové jil několik let byli u

"kúro" mimovolnfi saloiují jako-

by v duchtt viděli vynikajícího
krajana amerického víieti v té

uniformě jakoby se byl k nim

klonil americký admirál To je
váha !

A co je tohle f
Italik vXelikého náčiní a nářa-

dí tajných českých spolkft Poli-

cejní komisař si právě prohlíží

dřevěný palcát Neví rooželi
Ukou nebezpečnou tbroj jen Uk

ledabylo propustili Mohl by to

býti úskok vždyť "bylo mu dáno

na ruku" že tam ti Čechové v

Americe jsou náramně nebeipeč-n- ý

živel a taložili si "Českou

ligu" Coí aby tato spftsnbem
tímto vpaSovala bratřím do Cech

zbraně k odboji ? Pak následují
kalichy různé kříže řetězy a p

Teprvé kdy! mu výbor jenž věci
z Ameriky vybaloval ukázal hvěz-

dami a zlatem posázený chomou-

te k uvěřil že jsou to nevinné hra-

čičky pro velké dětinky
Teď přiSla řada na vzorky a

nákresy domu Čechu amerických
Jaké to residence jaké typy od

nejprostiího stavení a! do chicag-
ské veliké síně Skoro každý lep-S- í

obrázek provázela poznámka :

"Patří N N mistru krejčovské-
mu" Novinářské bys marně hle-

dal
Otevřeli novoo bednu

Na dvoukolkách odváží razná

statistická dáu o činnosti Čechu

amerických Ji! odvezli toho ně-

kolik kolejek podle toho ta čin-čínuo-
it

naie nebyla ani Uk nepa-
trnou

Ale na jedno jsme mohli být
právem hrdi ! Kdy! výbor vybalil
několik veteráoskýh uniforem

střeleckých a těm podobných od-

znaku jejich a vSelikých nákresu a
odložil je stranou objevila se čistě
nová krásná modrá kajda sokol-

ská JIřímavé volání : Na zdar !

vzduchem se rozlétlo Vždyf
Pražané se ještě na ty kajdy pama-

tují ! Do každého pojednou ja-

koby duch sokolský vjel jakoby
pojednou poznávali významu té

práce a námahy je! a! ta daleký

proniknouo oceán nad jiná sdruže-

ní vynikala dobré konajíc A cel

kdy! vytáhli albumy našich "cvičí-

cích" lile teď se koukají na
Omaha zdi-ii- l vám nezní v uiíchf
Nejste-l- i brdi na ty vaše hochy

jeu se podívejte jak ty spanilomy- -
j

siné Pralanky jak se usmívají
Naše skupina ae líbí Uď prohlíží

diftl
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HoraM v fMght Krb a Csl

0te v fotili Doiíon Tři lbrs!i
dn# tt m na t4íkn Pantijl

obavy 1 také tle doj le k vjlřl-notřfr- j

V Od ( ity Ps u 141 dne 6

t m výbuch v domA Jsna KsuIím

Čtyry ooby byly na mírné ubity a

dvi ťlit trsnfny Jak výbuch se

udál hik-l- neví

Moudce Chftlain v Cliksgri
odročil dne fi t m výlřch o dosev-ní- m

stavu Prendergtt vrht mi- -

yora Harrisona na den 81 května

Případ spnsobera tím stává se jo
zspletfnřjsím

Wiscoosin dostat ji! hodně
ovoce svého demokratického přiči-

nění Tak z Washingtonu te dne
2 dubna se sděluje le (teorie It
Krnst a Wisconsinu jmenován byl
konsulem v Liberci

Ve "vládním" hostinci v Char-lcston- u

8 C vybuchla dne 3 t ro

bomba jel poškodila část stavení
Jak vidět "státní" hostince dozná-

vají prabídně "obliby" obecenstva
Veliká porota v San Kranciscu

vznesla novou obžalobu na bývalé-

ho pokladníka Donahue-Kell-y ban-

ky pro zpronevěření obnosu 1164-00- 0

Pokladník jménem Food

pohnán byl jil před soud pro své

provinění Velká porota novou

obžalobou si potrestání jeho chce

patrně zajistit
Loď Minneapolis utonula dne

4 t m nedaleko McGu1pin's
Point u Mackinaw Mich Kapi-
tán Iiogard a mužstvo jeho 15 osob

čítající bylo zachráněno "Minne-

apolis" byla dřevěná loď a stála as

$50000 Narazil a o plující ledy
na jezeře a porouchala se

Na radnici v Leidville UIo
našli dne 4 t m bombu jejíž
doutnák v polovici uhasl Na do-

padení škůdce vypsáno jest $5000
odměny

Majitelově dolfl v okolí Colo-

rado Springs Colo usnesli se žo

na příště vůbec se ládnými výbory
ani uniemi dělníku vyjednávati ne-

budou a přijmou jen dělníky ne-

umové do práce To sulo se po-něv-

stávkáři od delší doby na
zahálce se nalézající' nechtí sazbu

mzdy společnostmi stanovenou

přijmouti
V metodistickém kostele v

Lima O porvali se dva účastníci
a W-alte-r Johnson dosul do srdce
hlubokou ráuu nožem c ruky J
Williamse Johnson tyl na místě
mrtev Ženy při poplachu tom

padaly v kostele do mdlob a muži

vyskakovali okny ven Williams

jest zatčen
V Louisville Ky bylo zatče-

no na rozkaz velké poroty 5 úřadní-k- n

okresu pro podvody a uplácení a
museli složili záruky le se dostaví
k soudu
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Z Hamburku do Nev Yorku pouze
Po parolodích pravidelných
Po parolodích Union linie
Po parolodích Baltické linie

Po parolodích Ilaltlmorské linie

Ohledné přeplavu hlaste se u

HAMfcURG-AMERICA- N LINE
37 IJroadway
NEW YOHK
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Chccto mfti krásný doraov?M
kt Takový naleznete pnJdete-- H do

Whartoii : Co : v : Texasu
na západním břehu řeky Colorado blíe
ii Ani rřittii alnrom

místeřka El Cnrn[)o Tolo niřsto jest ob } ň
'

futr rírtfiftnnii lattA líilnH ffLv Vilu MlUf W

janj bratry v Cecbacb Jak a ne-

líčenou raďofltí rosbalojt jedno
bedna ta druhou je! právě pře

Brémy i Ameriky došly S po-

svátnou úctou skláni ne i nad tím

praobySejným dřevem je! nákla-

dem "Národního výboru v Ame-

rice" aakoupeno bylo v "ieíkém

lumbryardé" aby daly te t něho

thotoviti bedny na veSkeré ty

je! i Ameriky jurne po-

slali A ble na vrchu leží první
dar — skvostný dar Česko ameri-

ckých "celných" novinářů — al-

bum obsahující jejich podobítny
Novináři čeští pučeni avědavostí

aby pohleděli v milé ty tváře

kollegft taoceánskýcb stáli tu jako
na trní Konečné poslední spadl
obal poslední roníka a udiveným
trakflm přítomných jak novinářů

tak výboru a řiditelstva národo-

pisné výstavy v Prate — objeví
se tu několik fotografií praoby-cejnýc- h

smrtelníkfl kteří vypada-

jí srovná tak jako lidé jiní po
osmáhlé tváři nikde ani stopy
ano některý jest vyfintěn jakoby
bo vytáhl s obchodu "U města

Paříže" i neradá si tcela nio s

Pražany A jak svorné a v mi-

lém souladu tu v hedvábí a pliSu

odpoilvají jakoby si ani po celý
věk jediného vlásku na hlavě ne-

byli tkřivili Co vše nezmfiZe

láska k v lat ti divili se kollegové
ceití utírajíce si sítu soustrasti

po tvářích kanoucí

Druhý balík !

První byli novináři tu máme

jejich noviny lépe řečeno jejich

výrobky I Zde leží orgán katoli

cké Jednoty s orgánem svobodo-

myslných Um republikánský list
a demokratickým v něžném obětí

jakoby na té cestě do Cech kdy!

pořadatel náležitě jt rocdělil se

byly dohovořily žer nevynnutel
no aby přijely do Prahy jako

jeden veliký celek jako bratří

a tak se v bedně ae svých pro-váxk-

vytáhly a do jednoho ba-

líčku aaleily Pražané se diví

pořáde slýchávali o naši nesvor-

nosti A stálém hašteření a on tu

tatím tak krásný soulad Do ob- -
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ní lepSích trhft na plodiny je mažete vypfstovat jnko sde Netřeba zavodilo

vstl Žádná sucha Podnebí Jnko v Jtónf Itali! Mnoho Čechli Je tura osszeno
Vods se nalézá v hloubce od Yi do 40 stop v hojnosti velmi dobrá Dobytek

vSeho druhu možno zde skorém Itt-z-e vSech obtíží Pozemky Jsou na pro-

dej na velmi mírníš podmínky od 7 do l'J00 hkr dle položení
Jen osminu hotoví a zbytek v sedmi stejných splátkách na $700 drokft Uplnv

abstrakt d ku ksžil5 řtvrti pozemku a hranice jsou bezpeřné určeny že nei4ebi

žádného dalSího vyměřování Laciné Jízdné po dráze a pakli koupíte 80 akr6 bu

ds vám vráceno O dalM podrobnosti dopiste na 43— ílin
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Velkolepé 7imni Zahájeni
bylo nejvťtsfm prodejem jaký kdy byl v tomto trhu odbýván

Průměrná cena na 40 těžkých tažných koní byla % 14050

Přiveďte své koně do dobrého stavu a pošlete co nejdříve
Tisíce koní všech druhu jest okamlito potřeba

Kunci zde budou u vfech hlavních trhli ve tfpoj Státech

Dražební prodej každý den t ldno ryjma t pondělO
Tržní zprávy sasýláme na požádání Dopiste nam le

wr --n v i_ m T Ol Mnt '
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