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dtlekýfh knfiíin vyblliU (

ťjik'ti tkalní j i'in'i a vyvol4vt(
lani kitkakr Drní iHf-M- !

lby ulo b)lsi Jffi lit
míhU pro 4 ttíťíi ttrínit tíh
!t bteh byla tni iijlrt íf mho
kjni a tnJIi helorn by byl:
rro řirmera i ritř Ilnoat m I

v(llitt(l Ale iiVMffii i tuna
ob řbi I ('lift tr letitá Uil
řl!íi alibá lenltina Ta htn!V4

politik S0 pro mboU frfilllnii

nikdy nekodí k ťunu ! SťdiU

pfírixla ttěkoho inwnřjíího totil
nale mule ČI pnvl Je přírodi
plodila Jn proto by nám pomá

bali smejíit koberer drhnout j

Jlahy a tacliáxet kuh)Akou
vařečkou? Nesmysl ! Tak poíe- -

tílé nejsme a nubud-- cbtíti z

tiaSioh muIA učinit hrdiny pod

pantoílein
Mni má být mulem a pánem v

lomě a ne obskakovat kolem své

ženušky jako nějaký paňáca Ta

kový muž nezaslouží by se nazý
val mužem nýbrž paAicou Jsem
rozhodná nepřítelynfi žen které
se dovolávají hlasovacího práva
Myslím že každá rozumná žena

ju-l- i provdána a je li matkou dítek
má li syny dcery spíše o to dbá

by jo vychovala tak by se stali

později užitečnými jí i sami sobě

zemi národu i vlasti Tak když

dítky svoje vychováš tenkráto so

mažeš cítit že jsi vzornou matkou
a nikoliv kdyby jsi se plahočila za

mužskou politikou celé týdny a ce-

lé měsíce tím si nevyzískáš nežli

posměch u mužského pohlaví a ro-din- ó

nešváry Kdyby my ženy

jsme docílily volebního práva tak

by nastala ta nej větší válka nemí-

ním snad světská válka nýbrž
válka rodinná poněvadž muž by
chtěl by žena hlasovala h jeho
stranou žena by chtěla by muž

hlasoval s její stranou a pak by

byly ty největší iftznice Tak ja-

ko mužovi nenáleží kuchyňská va-

řečka tak ženám nenáleží po-

litika
Není tomu dávno četla jsem

v jednom českém listě že jedna
slečinka dosti inteligentní pravila
že jo tomu ráda že postavena byla
na roven mužflm Kdyby jste sle-

činko byla provdána dovedla bych
vám vaše důvody vyvrátit

S pozdravem
Eleonora Marešová

Ktickleiťs Arnlea Salre
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ta m správě knihovny n Jhn
(' Dma átft! J ikrf t jemn4 p

i Pavelkovi I íUl iv)41f lťko- -

val Kniha byl I velikou t% hul
příjmeta a uložena r% pravá m(u
jakm flerhny Jia4 reeni knikr a

p(ífi4mki(i od koho byla viťv
váná Ilylo by i4hlno aby v

14ln4 knihovní MfoUných HtÁtd

knfb Uto ne háiela rb ta Jett
llufnoíiilkerai nlím Mr pak m

solidním Jednáním mv(m ďká- -

nt I Jme na yok4m atupnl
vidllanoatl
T4I k poviimnutí hxlno je !

dejll doutnlkáM jou jíl I? tý lnft

na stávce Ilohulf I vyhlílt to

nimi bledí do budouctroall t J

1 ta stávka bude prohrána a Jtlaf- -

i mast pracovat sa nejnilií onio- -

á a a

vou cenu neb samestnavatvle sn

na tpatné iay IVbli
se ti tomu Jak Vt bvto v New

Vorku Na vyjednávající výbor
ae svolili ti "nejvýmluvnějal" a v

obetřelnosti hrají dvojí úlohu ta
kterou Jsou mimořádně placeni

proto nedbají o nějaký kompromis

Spoludélníci pravda dostávají pod-

poru 3 týdně s tou musí vsak

vypooítavě žít jako student v Co- -

chách tvlástě ten který nemá bo-

hatého strýčka neb "kredit" Nyní
se má prý ta podpora scvrknout na

1250 to je nesvěďomité a to v létě
kdv je nejvělsí žízeň

Žert na stranu tde jsou poměry
opravdu stále horlí Město nemá

peníae by nechalo potřebné ulice

dláždit městské daně jsou vysoké
domy práidné továrny pracují se

čtvrtinou dělníků dobrá třetina
Denveru jest prázdná majitelé
demo nemohou daně platit zvláště
ti malí tak se to tohatství boháči
sama do rukou vnutí V razných

případech jest to jako v Čechách i

hfiře an peníze nelze lacino vy

půjčit Krásná vyhlídka do bu-

doucnosti
V River Front Parku jest utábo

řená armáda Coiey-ov- a pod vele

ním generála Morrise Čítá již
900 mužfl která doplněna byla 300

muži i Cheyenne 250 muži z

Pueblo a dále obláSeno 150 mužfl

Leadville Dosti z nich jest v
bídném stavu výbor chodí po ob-

chodech žádá a bere vše starý
oděv i jídla žádá stát a město o

peněžitou pomoc by mohli dále

Chudáci již nyní jest mnohý plezí
rován na hlavě rukách i nohou

oož si při dobýváni vlaku utržil
O našem guvernérovi a jeho

přechmatech čtete zajisté dosti i

ta policie jest tak straSně koruptní

myslím že budeme mít! ve Spoj
Státech brzy pěstní právo co ?

Doufám že letošní rok bude zde v

Colorado pro rolníka dobrý an ce

lý květen jest velmi deštivý Mi-

nulá léta již začátkem května po-

čala áucha a potrvala přes tři
měsíce Aspoň na Jedné straně

ulevující flastříček
Za to spatná naděje na stříbro

Ono prý bude zase dobře zde ale

kdy ?

S přátelským pozdravem
Anton I5ok

Cret Neb 1 června 1891—
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Dovolte bych několik řádka o těch

nynějších poměrech na venkově

také napsali a je k posouzení poda-t- i

směla
Farmer v čas pilnosti a práci

pracuje od rána do večera ode tmy
do tmy a skutečně ta pár roku po
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- Dive Tile pisák který byl v

Sberl-U- Co třn ji v Iit ř r f

f Jubil MuMU dne 81

lubiis byl při přcdbMrm vjietro
váni pr'Utřn Jelikož st ltclvl

proti itAmu bylo ne lotateóité

— K- - k Pl ttte minutou stře lu a

čtvrtek valně vylouplla Přihnaly
e ! Nebri-k- totil vo ly t ('otora- -

o kde jík jmnt jil sdí lili fiitiriho

pršelo a řt-k- y vV chuy vidiec svodně

ny

hn lionjjtvfen zirnožný rol

ník od Humboldt příští k smrtelné-m-

poranění Splašily se tuu kouč

zapřežeiié ve voze naloženém prkny
a on spadnuv byl přeji-- t v kyčlíuh a

zle pohtnoMén
— Hroxriým zármutkem posti

žena b)la rodina p Fr Znamcnáčka

u Crčte téměř v jduom týdnu zem

řely 3 olro-itl- é již dítky kteréž jak

dovídáme so roznemohly se na spálu
Zarmoucené roilině vyslovujcm nnšt

upl ímuou soust ra-í- t V L

— Minulý htátnl sněm povolil o- -

křesu Scotts IilulTi 749573 náhra

dy za soudní výlohy s vrahem Ar

noldem který vraždu spáchal v jiném

okresu Auditor státní zdráhal se

poukaz na částku tu vydali dovozu- -

e Že vydání to jo neiákonitó a ne

oprávněné všuk vrchní soud rozho

dl že Auditoru nepřínluHÍ soudili o

zákonitosti a oprávněnosti výloh

které sněm povolil

- VMillitian oslavil dne 3 červ

na tamější řád Č S P S 40któ tr-

vání jednoty Pp Karel Smrha

a A V Kouba byli řečníky Dvě

české kapely se vzácnou u hudební-

ků ochotou (aspoň obyčej uč všude)

učinkovuly z ochoty a Těl Jed So

kol súčastnili se slavnoi při kte-

réž přlIeJitosti členové cvičili

— V těchto dnech pořádány v

Chadron dostihy pasáků ku kterým

sjelo se nejen hojně účastníků ale

též i diváuft mezi nimiž mnozí rudo-š- i

z Pine Kidga a Itosebtid jedna-

telství lludoch jest pravým Amen-čane- m

a proto dostihy miluje nudo

vše

— V pondělí večer dno f t m

panovala značná vichřice po valné

části státu provázena byvši místy

defttěm V Callaway Cauton Co

rozmetena větrem škola a síň vtte- -

xkxb a kostel episkcpální posinut se

misty již nezachránil ilrobné obili

před skázou suchem

m am Jilřa mámí 1# fn m4 fii
a roiiiiotiftf mfifiUkfrK hiIH

l tlak M la) JKi taJ#A rtikďt ttm

klail í Ifí-- n ař'i ki am nlni
ti'i jr ntflal halit tr4 itfiil

to tJIfpíio dřuha ňaUf kM)
Hlt HM I (1 U'U Uhtht Jal jato
Mobfti M J } ffl řraj my

tli (!! ttMurnilf atromkar Tiffl

j4Uff it an (') lakl ! I

mnohn (rinuk1 a arofA d

S ál ro !#tk Um tiflo rluřiktera
Člofík Itn id fliporid řil4fl
rafovou ! dva r k ataroa a na

rafa'6 ťdio t ctít jen poutě r''nl
iadba Jedn krajin mít ntehal utr
lít aMmq řaatku pmi a meii tl
likfml druhy atromA objednal UI

ti() řnoro( ale p Čalart byl tak tý

U drxlat trni kť-rh-o e

poulfvi na Jité ploty Onen krajan
domele moi úle na4fet do ihrady
al teprve1 kdyl trni počalo rftli ka

ave fkodé arinal Jak byl neatyd

tjm dareliu nap4len Jiný krajan

objednal ia $5 tboll a p Čabao vi-d-
ři

2e ten krajan nenf přilil obe

sMý tak jen tak bach?al udílkl

malou chybičko pHpnal ei jeitS $1

1'ročel varuji kaidého aby e ho

vydMhal kamkoliv uvili a obivlá

řl6 upotorfinji ty kteří již od nřbo

sbolf objednali pro budoucí pod tim

nelit ho odt-Uřo-a aby ei ho nechali

hned otevřít a jeatli on nedodrží

lovu nebyli by povinni od ního co

brát Frant Tánek

DcnTer CJolo 30 května 1894
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Po deliim oase dovolím ei taae
nřco do veřejnosti pedati atran

naii cinnoati a pooiŽra idejiích
vftbec Nejprvé jest mi ae tmíni-t- i

!e První Čecbo-SIovanak-
ý Spo-

lek ae vipruiil vynahradiv minu-

lou lhostejnost dokácav že jest
achopný schopnými silami něco

dobrého dokátati t j 2e dne 26

května byla sebrána drama "Slepá
Nevěsta" aneb "Pařížský Ďábel"

bei lichocení velmi dobře a obe-

censtvo denverské jest vděěno aa

ten požitek Nechci se Široce ros-pisova-

neb "kritiku" podávat jen
sdělím krátce kteří ae přióiflili a

cásluhu maji o edar toho výpravné-
ho kunu : "Markýiu Appianiova"
podala paní li Šaaerová vskutku
velmi dokonale Pani S nás pře-

svědčila že v charakterní této
úlote byla na místě "Jobanna"

slepá dívka byla podána paní A

Drtinovou velmi dobře její mírná

povaha mnoho jí pomáhala k

provedení škoda že

nebyl její blaa o trochu svuěnějSí
"Hrabě St Germain" byl častou-pe- n

panem J Pavelkou který jej
tnamenitě představil ivláště v

třetím výstupu osvědčil velkou pílí
a dramatický talent kde žádal

vySSf bytost o pomoo k umění lé-

čebnému

"Marcel Normand" nemohl bf ti

lépe představeo jak byl panem J
Drtinou Mnohostranná schopnost

jeho představuje nám nadějného
herce

"Pietri" byl podán panem J
Dvořákem dosti dobře a aS úloha

intrikána vyžaduje velkou mimi-

ku pan Dvořák dokáial že není
nováčkem na prknách

Z menších úloh vSichnt dobře
obstáli a! na tu rychlou mluvu p

li Drtiny co "Papiliona" a pana J

Kiegra co "komandéra kr gardy"
Taktéž ostatní účinkující se přiěi
nili dle sil svých ivláStě vsak

í lía
ř} I)'

80
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tí tntim l Obdrlt poetlvi iboil u poctiví pe
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'j ínlkf ooboUi idarnia
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CINÉ FARMY A POZEMKY

'"f Ver ' ▼$'"tftVnotmi a kráanfmi
l' oonými tahratlami Jmou don mi ke

Ý lpi ▼ úrodných a tdravýoh kraji- -
n W ▼ aevernf Iowfi jižní Minneno- -

f Miwiouri a Illinois Nékoliktiik
ViJ krdiné pMy nabílím ke koupi

j atfednftn WiioonHÍna v čenká ona
"J } u lernoa cenu #750 akr při
irncli Hpiaikacb Z&dftm pouta
t00 hotové na akr MAte-l-i úmyBl

(
aebe neb pro př&tele v Čechách

inoa a pčknon farmu cakouoiti a

sy% představující feslté velikány zátliidů U Cozad příbytek

Husa a Žižku hodící se pro joJfarmerský shořen a kostel německý

kové a veřejné místnosti jakož i valně poškozen Z íirand Island

4 Niot ai fajÍHtili lopiAle becod
li IfiA lililafdrn Mn a vwtf Atlunf

pro rodiny máme nyní na sklad! H'i'ng """""""'li'
Prodáváme je oba po $100 aneb fVele St Paul Uroken Pow Red

Cloud Ogall-il- mnoha jiných míst
sa premu k Pokroku Západu sa „ Mn (1Wř a6

4 ( poietnkovt-lj- jednatele pod
Veaou: fl4T
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