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Armády Mimratiuiijfb
Kelly ho krmi li sdlluj Den

i Hlasatel: — "Kelly-ov- a armáda
Iru kw4 přítomní naleii v

'wrcnceville Ind ilfí Um
V:h i LrAiu Armáda klrá
st 1200 mulů silná nespokojuje
Moli! tlm co so jl Ji4 njbrl
tnnota trimnu ai airnl va
' — A to je U armáda míru?

V
j ov šera Jíl dávno na to upozor

Vl! _ 1 I

tu iv Taeciiny ly rmaoy
'In A mírumilovná ale jen tehdy

Jyž totil no jim di vío co clili

„o pak by alo potom jeslě nebyl
frumilovnfm?
O Uoxeyancclt ve Washingtonu
i SvornoNt: — "Jmou tu Uď

ifnáily (Joxey-h- o (ialvina Freye
iVhtuuTildi ale nemají co d 6- -

t a nemají co jfat Novota

(:rou {iniauiiHe oirepaia a ve a se

nevíimno ve Wahiagtona ni- -

tím mc-n-c aby jim dal neco na
O' V1Í 1! I- - _-- t-
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a r41í by se dontalí teď doraft
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'ky o p&r dolaru aby ne IohUIí
írafi NČkolik kongreoníkft ucíti-- '

ohnutI fcrdce a dali jim na ce-al- e

to přivábilo jich jeítfi
e aby tak 6 nřco dostali avíak

Vngreoníci jnou chuďano-- V

a kdyby jim dali vše co mají
vf stačilo by to" — To jentovíem
fela přirořeno a muíiló tak přijití

raHlouží nyní tyíaopiy které

atí Coxeyin li podporovaly a ním
í hlaily a Don QuizHttké ta!ení

'Washington povtboutnly? Ne- -

i'iomiLi li 10 nuni jucari kieri
"fnéj5í bídu a utrpení tCcb lidí

vinili taslouíf ulici

Konkurence doulníkářfim

„Doutníkiři jíml obchod jii tak
huti Spalno jde a jichž tjaty stále

ř konkurenta a sice započato s vro- -

iimhka joíimi rr inmne iimcHi--

Lváno jest kroucením imukesa 50

Jíliyfann ifthtr ruila rro a nnar
In i nekolikanásoben

roitoml statUtika

Dle správy poštovního odboru
lima tiFffnmnS 149 noít třfdv nrvř

pont třídy druhé a 250 post
'říiiy třetí rošty tyto jsou vesměs
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FC A King & Company obchod
Vci v Toledo Ohio s obilím obdr
li do soboty odpovédé od 388

nolehlivých obchodníku obilím a

lni
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lieiiiíit iiíi přijrutit bil

— M dláMtTiítn rety veďtiríin
na vtk"V t&psdně po 1 1_ nlni
kterA tftifirii bylo ponvilt e

tpnob práco koíiřfiiii nelibtl by
I rnovu zvpoěato v aotHitu Mi
první a druhou vrstvu kamen budu

nyní kliati slibá vratvt hlíny
klfro'i pry ol vntvy kurneiH

ép po)! H dUžboti centy tak zv
"voji-rutké- " iiih'ih (en to týden
Tato dlařba bu le 2j mile

— Třírucl vládního rnarláls kteří
byli nnjmuli kn hlídáni (Vxe)ánft v

Hilney a po 4 dnech pMpištěnl
však za 0 duu ptat ožidovuli zlobí
se velmi na maršál i Whita že jim
neehen sapUlit ne i za 4 dny Mar
šál byl tehdy na výletu když se ze

Sidney vrátili a oni se nepovažovali
za propuštěné pokud Jim fomálně
propuštěni ohlášeno nebylo

— Divada na Dotiylas ul není
více V sobotu zabavili věřitelé
podnikateli co kde bylo Bylo toho
ale málo

— Není snad žádné město které
plutí sým uóitelflm tzk vysoké pla-t- y

j iko Omaha Celkem jo v Orná
te 375 učitelů totiž vlatně učitelek
neboť máme jen 4 učitele ruiiikó ve

vyšší škole a jednoho neb dva řídi-tel- e

v jiných oMtatní učitelé i řidi-te- lé

jsou ženské Ve vyšší škole
má řiditel ♦ 1 80 měsíčně dva učitelé
po 1 150 jeden 1100 4 učitelky po
1130 tři po 1120 edm po $ 110 tři
o ÍI00 pět po 90 a jedna 80
íliditelka normální školy má $150
liditelka zpěvu f 140 řiditelka křes-le-ní

$110 dvě výpomocné učitelky
po $100 V ostatních školách máme
1 řiditelku s platem $70 šest po $80
dvě po $85 čtyry po $90 tři po $95
tři po $100 jednu se $105 dvě po
$110 čtyry po $115 jednu se $120
dvě po $125 čtyry po $130 a pět po
$140 dle velikosti škol Učitelek je
18 s platem $40 jedenáct s $15 tři
s $50 třiadvacet s $00 jedenadvacet
s $05 sto padesát dvě se $70 čtrnáct
a $80 a dvě se $100 městeno Velká
většina z nich jsou ovšem staré pa-

ny Nebylo by lépe aby byly vdané
a hleděly si ženského povolání a je-

jich mužové byly ucitely s těmi

platy ?

— V Pries jezeře za Courtland
Bench utopil se v sobotu 23lctý
Fred Courad Byl tam na výletě a

několika známými a ovšem též se

koupal Náhle ale počal volat o po-
moc a než ta přišla utonul Když
mrtvola vytažena shledáno že jest
poraněn na hlavě co3 nepochybně
při potápění si utržil a následkem
toho snad utonul

— Zajímavá otázka vznikla ve

scjšfch vojenských kruzích Nedáv-

no odbývala posádka zdejší cvičení
so střelnou zbraní a část cvičení to-

ho měla se odbývati v neděli Jeden
z vojínfl Charles Cederquist který
by asi lépe hodil so k armádě spásy
než k armádě Strýčka Sama odepřel
v den páně cvičili a byl bez velkých
cavikft dán na pryčny a bude pro
neposlušnost postaven před vojenský
soud Záležitosti jeho ujali se však

pobožní lidé kteří prý chtl jenerálu
zpftsobiti nemilou lázeň a dokázati
mu že v neděli nemá právo požado
valí od vojínů cvičeni které se jindy

O mhy !lottn KřMf( 'jtt
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m( loii ! k Í4 ' t t plnoii rnrf--
I JJ iMiotilí — K lyl toti! tiVlf
t(trrer1l kofAeriy btly vyť't ii

Mokolovd provedli proitceiik a
i I k't ihviU jí l hftnt tm

př#not( nevllirioti Jik im-r-

tvo tak i turnéři krhili chválott
a potek nerhťl brili ani konef
're ) I ttirnern rnnajkfrh vdl
MokolArrt diky ta thlminf-n- t m a vy-lov-

il

lámveA olliv na I Jejich
ci'iiotí a lidným provrdnfrtt a

irohláil lirovrň li dovolí li cvi
í írnu Sokola a crtícícíini členy idej
Iho Turnvřreinn ntviiívili aby
íekémti syilémti naučili mohli 1)4-l- w

fvíéetio Sokollky na koni bra
dlech a hru le a I lu setkaly so vý-

kony au uiloiiiťiiou pochvalou —

Jedním so sou lcu távodA a iic za
Turnverein lintoInjký byl mladý
kraan ná p Jos štípek

_ Sběratelé školního censu do
končili již svou práci a souhrn zpráv
jejich předložen bude školní radě v

příštím zandání Celkem napočteno
Irý v měnté našem 29874 dílek
školního stáří naproti 29742 v roce
minulém Ve dvou wardách jeví se

prý značný úbytek v počtu dětí a je
likož nikterak úbytek onen vysvět-
lili se nedá bude to náležitě vyše-
třeno a teprve pak výsledek podrob
ně bude ohlášen

— Koncem minulého týdne se-

hrána byla v divadle na 15 ul spol-
kem křesťanských žen a dívek ope- -

retta "Karneval vil" při které účin-
kovalo přes 300 dílek Hudbu ku
této opeře rozaadil jakož i čátlečnó
složil chvalně známý hudebník pan
S II Letovský

— Pondělkem počínaje zkrácena

byla v dílnách Union Pacifio dráhy
doba pracovní na 40 hodin týdně
Pracovati se bude totiž pouze po
pět dnů o osmi hodinách místo do-

savadních Šesti dnA Očekává se
že teprvé někdy až v záři plný čas

pracovati se počne
— V pondělí večer spůsobeno

překvapení když roznesla se zpráva
že naši čislí radní Ilascall aWheeler
vznesli žalobu impeachment proti
raayorovi pro nepatřičné jednání
úřední Kladou mu za vinu že se

spiknul n jinými a dovolil aby kar
baníci své řemeslo vzdor zákonu

prováděli že utratil několik aet
dolarů na výiivu Kellyho armád?

nezaměstnaných že neustanovil ji-

ného elektrika na místě sesazeného

Cowgilla a že odprodal městu poze
mek známý co Bemia park Že ma-yo- r

háji město před organisovanými
lupiči musí za to snášeli od nich
všeliké příkoří

— Několika týdní práce a náma-

ha čilé a snaživé Těl Jed Sokol o

združení se s Podpor Sok Tyršem
rozbita byla v nedělní schůzi Když
pětičlenný výbor který vyjednával
dříve s výborem Těl Jed Sokol vy-

světlil pedán návrh by celá záleži-

tost odložena byla do zvláštní k to-

mu účeli svolané schůzi jelikož po_
čet členů ve schůzi byl neúplný
návrh ten poražen snahou ''přátel
myšlénky sokolské" a přikročeno
hned ku hlasování má li se Tyrš
spojití s Jednotou či nikoli "Přá-

telé Sokolstva" docílili volbou tou

Čeho si přáli byla totiž rozbita celá

la práce o rdruženl se dvou silných
sborft sokolských v jeden mohutný
celek

— Boykot unie dělníků pivovar-

nických proti pivovaru Krugovu byl
ve čtvrtek odvolán an náležitého

vyrovnání mezi správou pivovaru a

unii docíleno bylo

čalo řečmi právníkQ Jelikol ale

poprava večera odbyta byt! iuřla

odlolena byla tá! soudcem do pátku
tak le uiná-l- i jej porota (dravého
rozumu dne onoho houpali se

bude

Pro roienl pokoje

Ve Washington Ind odsouzen

byl velebníček Grayvillo pro rušení

pokoje k pokuté i 100 kdy! tuto a--

platiti nechtčl poslán soudcem jed
noduse do chládku Orayville
Vritoupil toti! ve čtvrtek večer do

bytu jednoho tamního občana kdež

hosté právě tancem se bavili a jako

nějaký paáa rozkázal aby pMtomní
se sebrali a domu šli a když k tomu

se neměli tu jednoduAe sám světla

zhasnul a hudebníka ze dveří vystr
čil — Za toto paSovství si nyní den

poseděl

ťo 81 letech

Iteuben 8malley-o- vi bydlícímu v

(ireensburg Ind bylo v aobotu od

borem válečným oznámeno 2e při-rčen- a

byla mu zvláštní medalie za

zvláštní hrdinství jímž ve válce ob

čanské 22 května 1803 před Vicks- -

burgetu se vyznamenal

Muhí sedět a platit
Vrchní soud v Oklahomě potvrdil

rozitudek proti redaktorům časopisu
Times-Journa- l v Oklahoma City
Burkovi a Urownovi kteH krajským
soudcem Scottem odsouzeni byli pro
urážku soudu oa 0 tněsícft do vězen!

a ku pokutě $100 každý

Světový trust

Snad je všeobecně známo že vý-

robu sirek v Americe ovládá již po
mnoho roku jedna společnost trust
Jest ováem pravda že sirky jou
spise lacinější než dra'íf to však

nemění nio na tom že výroba jo sou-

středěna a trust béřo výdělek jaký
se mu líbí Teď se sděluje t New

Yorku íe preusetlovi trustu toho
S C Uaekerovi podařilo se založili

jednu společnost která bude ovlá- -

dali výrobu sirek v Americe Kanadě
i Evropě tedy v podstatě na celém

avělě A tohle za vlády Clnvelanda

a strany demokratické o které nám
'

přece bylo slibováno že rozdrtí

všechny trusty na padrť 1 '

kteréž republiku potkali tuftže jesi
když správa její dostane se do rukou
boháč ft a uvalení této daně jest pří-

mým jich vyzýváním aby vlády se

uchopili"

Pozor!
Ct krajanům na vetiksvč o na

muji že prostřednictvím mého

závodu mohu Vám

ušetřili peníze při nakupování v kaž-

dém odboru jako grocernítn stříž-

ním oděvním obtivním hospodář-
ském železářském hudebním zlat

nickém hodinářském tabáčnickém

doutníkářském likérním lékárni-

ckém atd

Chicago jest nepopiratelně největ-s- i

zásobárnou v této zemi jeho pra- -

meny a výběr žádné jiné město ne- -

předčí a odtud že i v nízkých ce-nác- h

není k překonání
Jediná zkouška Vás o pravdivosti

tohoto tvrzení přesvědčili musí

Kdokoliv s Vás co potřebujete z

výše uvedených odboru aP jednotli-v- ě

aneb společně obraťte se přímo
na mně a ujištěním že uspokojeni
budete hned při první zakázce neb

úspora peněžní a spravedlivé obslou
žení bude Vás stále nabádati k dal
šímu oe mnou obchodování

Na dotazy odpovím po obdržení
2c poštovní známky 1'iste o kata

l0g
MAX KIRC1IMANA
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