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Dopis i Chicaga

Jam v pliiin j ř'i lu Jdiu-- H

po ulici utmlvajl na r4 i v 'h

Výkladních skříni jtjíth tlutíuMÍk

ollic#J# Vřmiif loo-- li ď ruky novi

ny volaji na náa jejich fotogrfi:
"Mna) volte Já Jt-- ten přivý lidu

titue klrrý má na zřeteli jen v

le blaho a vaí íttl" A jou lam

klidně vrdle neb tepubtikán demo

krát I populíata Jame samá politi
ka samé strany aamý kandidát

Pomalu více stran tri národností

zde lije pospolu poinali více kandi- -

lálft než volíeft kteří véH ve Spra
vedlivé volby Na íňQrádi přes uli- -

a i t é aa
ci zauflenveii iioupatl ao veiiao

plachty vývřsnf tabule saloonu ta

krývajt kusy plátna ohlaiujtcí veli

kými písmenacci hlavní atany stran

a pamflety i obilníky válí se po
ulicích a vnikaji i do chodeb a pod

zamčených dveří Jedna scbfizo stí-

há druhou jedno politické zasláno

následuje druhé kluby rostou jako

houby po deíti (zlatém?) Každý
den schAze nřkolik schAzf ve všech

je o dobré řečníky postaráno a obča

nu který jest k volbů oprávněn ne-

dopřeje se ani tolik casu aby se mohl

navečeřet Pro aamý řuta a ruch

nepřijde občanstvo ke klidné rozva

ze Tak rychle nepeče pekař kousku

jak rychle Llavnf stavy s nepatrného
človíka udělají majitele cenného

hlasu Po mřstň na sta lítá béhounA

kteří zaznamenávají smýšlení občan

stva a mezi tím co s lid kadidlem

výmluvnosti a leskem zlata udržuje
v napnuti a rozčílení jiní ti chladní

počítají a počítají Jen aby se ne

přepočítali! Peníze jsou dobry vo

ják praví Shakespeare ženou ku pře
du Také letos jsou ve volbách pe

níze Tak mnoho peníz že to jest
až paskvilem na bídné hospodářské'

pornéry Demokraté leskem zlata

zaslepili chtl ubohý lid Také jejich
BehřUe jsou hojně navštěvovány ale

kdo pohlédne trochu věci na kořen'

pozná co za tím vězí

Mašina 'moderního Alexandra"

pracuje plnou parou shání a bubnuje
na velký zvon Ti kdož mají měst

aké úřady a úřádečky a ti kteří sou

kromé jim jsou zavázáni tvoří jádro
těchto schtkf nepočítáme-l- i ty kteří

Jmou kandidáty a ty kteří tichou

úmluvou budou kandidáty příště
Ale lid který do síní těch vcházi či

spíše vháněn jest je ve svém

nitru UMtanoven V duchu svém

roitrpcen nedá se ui podruhé chytili
na demokratickou vějičku Trpkou
školu prodělal a dobře ví že strana

demokratická není vlády schopna

Všechny sebe kr&snSji sestavené

nepomohou kde holá

nkutečnonC svědčí protistraně Lid

poslouchá a poslouchá ale neuspoko

jen odchází ze achftte a u volebního

osudí zámysle se olá a Lesetínským
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Mltori I4tk4 hobU ky ku r'
stojí ti jo a 22 ju na

iena 11050
Mut-k- é obli kya jelnodut hými
nb dvojitými přes pra ka-

báty celovlnl né fernó neb
modré ♦ '17 5

Pěkné Kesrsey a Ileaver tčiké
inulaké zimníky které se jin-

de prodávsjl za 1000 naše

cena {500
Mužftké těžké Meltou zimníky

jťdnoduehé neb dvojité přes

pra jinde se prodávají za
♦ 12 5 naše cena $750

Pěkné těžké Frcize kabáty a

pláštíkem v černých hně-

dých a Oxford látkách za-

kázkové skutečná ciniílS
naše cena Ě875

Obleky pro chlapce od 4 do 15

let pozAstávrijící i jednoho
kabátu a 2 párft krátkých
kalhot ze cheviot a melion

látky a vždy prodávané za ti
naše cena $245

1800 oblekA pro chlapce od 4

do 15 let z nejlepších látek

kašmír a iheviot skutečná
ceza $0 a $3 naše cena $345

700 obleků pro hochy pozAstá-vají- cí

ze třech kusftod 10 do
15 let celovlněnó látky stojí
za $050 naše cena $325

GROOERIE
Máme největší zásobu ovoce v kra-

bicích
21 liber pískového cukru $100
Quartová krab rajských jablek 7 jo
Quartová krabíce kukuřice (íc
Velký kbelík povidel 35c
Krabice fizol Cio
Krabice úitřic 8o
Krabice tykvi Oo

3lb krab kalifornských švestek Iljo
31b krabice ksl bronkví 12 Jo
3lb krabice kal meruněk 12}o
Nové kalifornské maliny 1'2 Jo

Krabice angreštu lOJo

Krabice černých malin 12jo
Sapolio 5o

Mýdlo k praní 3o

Mýdlo toiletní 2jc
V šeliké druhy prášku na prádlo 2 Jc

Vyprodej mouky
Mouka nebyla nikdy tak laciná 7

minulých 17 letech jako nyní

Dobrá mouka 60o
Snowflike C5o

Minnesota XXXX Superlative 75o

Pillnbury nejlepší XXXX 05o
Excelsior Pulent 95o
Známá Cream $100

Každý by si měl koupit zásobu

mouky na zimu nežli opěl "toupno v

cenč
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1 ké Národní Maty TyNvypMo
ly pMi A by vátými moravakými

fV4ty M ukof tUalnbh přítreneA
iJiých Htrana avobodomytlná

yla K-- Irllkem t J ho př4tdy kla

i4n V Ceihávh jim vířili proto
je nvttmli M d na Mjravl
dř vime jik Iť frili spojeni a

jik4lv proti nám bojovali Přá

ký poměr ktf rtkál A hofráty v

txilfilnl dwlA iktlil KnřJi i- -

UMlll V kt Jf ilnolicli pofuli
'roli Ktnlrl(kov£ itrnA horlit le

yro vSfobťcné titaaovicí rkvo a

V Rocti( a Mlmloíťchy 1'řiilo
k potjili4rn v novinách a na nchft

h a končin f jjjovéJřli ni obé

rány ivé jiřitiUtví kdyi napřed
notnó nai]ljr a kdyl hI vzAjemnA

íechny vé hříchy vyCily

Že Felllr&nf uiroJnf atrany o

ficfru a o MvoriiOKti jo hchc toho

kaitem ou dvc doplnovtcl volby
íNcniHLého Hiiřmu totií v mčutKkó

liupiiiS Ivančické a ve veokovHkých

cfcli ttkupiny Hranické Na obou

l NřtncftuilnÉ ohroítftiých mítfch
ou dva čchU kandidáti v Ivánci- -

uh národní kandidát dr Ilodáo
ti lidovému kandidátu dru Per--
vi a na llritníťku národní kanni- -

t dr Sromota proti lidovému kan

fiatu roiniKU ť lorynovi auyz ne

? I í6ie v Bruč dohodnout nókolik

b výteúnfkO jak je možná aby s

twlílf A BtAiiul X ř I Vi r I I
Ifc V Cl inu puuunia funwu vaaa
flio jo toho nutná potřeba tam ne

St(i brnénStí chytráci nedohodli a
' ho toho nebylo třeba tam no doho-?- H

a ice v IJrnó při olh5 do říSuké

íly Tam kde vřdřh la kandidát

p ký propadne poMtvili judiného

jakého kandidáta dra Popelku
JL?f dontal při volbň duo 25 c&řl

A2 hlay proti 2533 hlaaflra jfž ni- -

J"cký kandidát Htaroitu dr Wiener

?rželr
""tjíromA nekoliWa volebních gchfizf

j--
v Hrné v Ivančicích Hudojovi

Tu a jindo koualy mo též tu ponlpil-d- i

14 dnf veřejná neblíže v Olo-c- i

kdeí v národním domé pro
feúil redaktor Tvídlk o čenkém

Xátním právu a ve Vyaovicích dne

H kdt--1 jako řfčník vyntoupil dr

Jjutecky řo Siráinicw
5 Tohoto léta konala ne přťnlavba
Rodního divadla v Hrué Na ola
n wkoncení tohoť dftležitého n- -

oUúlio díla pořádána byla velká
lavnbnt v Lu lánkách dne 19 aúřl

Mto nlavnOHti nňCftHtnily no veSkeré

by brnennké velká 5ánt obyva-t- va

t celého brnénHkóho okolí

ňechny míntní a mnohé přenpolol

olky Slavnontní prflfod v nčml

ylo přoa 3000 onob byl pentrý a aa
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lali výtavti rhmeU Z4rowA a vý

tavoii fxlbyvala valná hromad

chmřljřakého #polku ktrroul iah4jil
přřl-w-d- a Ily nk Floryk Jfdnitrl
akou iprávu podal učitel Sehnal kte

rj tél promluvil o avé reti v ihmw

ovyVh krajích nřmťckýchrUakJch
a řfnkfch do nich! byl vyalán chme-laNký- m

apotkem aby o tomto dSle

litém prAmyalu potřebné tkoSenonti

nabyl Ceny chueto proti lonnku

jon iilfké Minuli rok vynpnl chrnul

145—160 il letoa not v a 60 tt

Do nové feké realky v Novém

MMA přihlánilo no do 1 třídy 71

láků v nové realce v Hodonín při

jato bylo do 1 třídy 04 ákl Tél
v Hodoníne rnřídili i lidi letoa né

rocekou truerealku do Jejíž 1 třídy
přijato bylo 35 iidft a 24 křenťbnA

Za to t realky letoa v Lipníku pro-

jektované aenlo ČeAtf vlaatenri li

nice 22000 al pro tuto realku

nebyla jim viak odrodileckým obec-

ním caatupitelatvem povolena Na

rok viak česká reálka v Lipníku
bude

Při obecních volbách v Letovicích

avítézila ve vňecb sborech strana li

dová Fanatičtí klerikálové praco
vali marné

Dne 23 táří mřli v Příboře ulav-nont-
ní

odhalení pomníku spisovatele
a rodáka Příborského P fteoře
Volného jeni býval cleném řádu be

nediktinského v Kajbradé

Ve Velkém Týnci u Olomouce

cluřjí rolníci eařlditi akciový pivo-

var ae studovnou Akcie se ul upi-

sují V Olomouci mají též v úmyslu
zařídili roinický pivovar a sladovou

V Březnici slavili rodiče arcibi-

skupa olomouckého dra Theodora

Kohna dne 17 září zlatou svatbu

při nfŽ arcibiskup přítomen byl a

osobné manlelský svazek svých sta-

rých rodieft znovu posvítil

V Týiifi pod Ilelfiítýuem u Lipníka

zapálila jedna výminkářka své sla-

vení a úmyslem aby dodala pojiíté
nou sumu Při tom ohni uhořely

čtyři déti —V Chornicích u Jevíčka

byl oheň u vdovy Veroniky Storcho

vé jejížto stavení i a Šesti jinými
staveními vyhořelo —V kojetínukém
dvoře jenž patří knélné Pavlinfi

Metternichové shořely 20 září 3

stodoly se všemi zásobami Škoda

obuáit 1000 zl —Chalupnfk Dvořá

éek v Horni Lhotce přisel napilý do

mu a zapálil si dmku tito mu při

spaní vypadla a ust vzňala ae sláma

lli lolky ht loti vilmy pn imar
t t tf ŇaMjvift a J prii
tntokr4t#}ř#fivít4W na l llla'l
tíh fáA i„ btýkavM l
vMm4U vliti atrhti dm'
IřatSut fiblífja in rnaki rn 'i a

I4ky k lí l i fa ni ifm ttié ttkt im
J l#Sj hla l t iletnt kr4
b# l"i foralttl d rU fkf t na

blata —

Jinak d tl by y! Úlky k př

inýilarif kdyby politika myti viWh

isnaujímala lMtl p'4# k lyby 4j i

aavý boj politi ký nsvyfa loval thníl
vlrchoy ally Také mezi krajany
nalimi Utoa v lanťi Čas nu}i4 o

níoVro Jíním nelli o volb Otí v

bkéatrany jKkytly n4rrlno4ti nal
umánf a af ta Li ona strana svitní
vl lytky bubm nřkteH ntiinf l v p

přfdí veřrjnéh'1 livota Jp in lak

dobřt nefioť máma míti i4jrm o

osu ly této lemé a účastnit! se poli
tíckábo víru Kdyl pro rio jiného

abychom alespoA stým tm přípo
mohli k vyíÍKtřnl toho Augi4ovs
chléva Ale upřiti au nedá 1 I lol- -

ní voIUju mnoho energie vypliváme
na úkor jedné a nej lOIelitějsích věcí

jednoho a nejdAležitějéích národních

podnikA co jich bylo ta povolni
desítiletí předsevzalo na úkor nárev

dopíaué výstavy Z lejší výbor ko

ná povinnost? svoji o uznání hodnou

svědomitostí ale práce přece nejde
lak rychle ku předu jak by vře sama

zasluhovala a jak blízkost čaiová

výstavy vyžaduje

Lid v nejširších vrstvách nená

podstatu věci neví oč běží nikdo

mu to nevyloží a ti "odborníci' jsou

jaksi liknaví Co to dalo práce než

je výkonný výbor dostal dohromady
— snad ani JeštA všecky odbory

nejsou obsazeny — byU to plavbu
mezi Scyllon ctižádostivosti jedněch
a Charybdou nevraživosti druhých a

teď se systém ten nějak neosvědčuje
Také hmotná podpora celého pod-

niku jest slabá Útulna poŽaduV

splácení úpinA obchody jsou dosud

Spatné a vše odkládá sn a odkládá

A tak nentanuli jsme dosud la'n

abychom mohli hýti spokoieoi a ní

Mco týden dá" Jen jedna událost
radontná stojí ta poznamenání

Dne 13 bude zde v auditoriu před
nášeti veliký myslitel flvobodář a

řečník Robert O Ingeroll Před_

náŠka tohoto muže jest vždy událo-

stí velikého vtnamu neboť každé

jeho vystoupení rozprašuje páry a

mlhy v které náboženská přemrstě-no- sť

a fanatismus víry lidi zahalil

Tentokráte vybral si Ingersoll za

předmět řeči théma "O bibli" a

dá se očekávali že všichni svobodil-ř- i

dostaví se co jeden muž Nával

bude asi ohromný neboť už dnes

nelze dostali lístek

Divadelní společnost Ludvíkova

činí se seč jest a předvádí obecen

ntvu kusy cenné provedení stojí
nad nivesu jemuž jsme zde uvykli
ale návštěva mohla by býti lepší
Tříští ae to vše zvláště v ohledu

theatralním Snad také to zlepší se

po volebním rozčilení Vftbee si

mnoho slibují od d by povolební

Proti poraněním a otokftm použí-
vám a výborným ÚNpěchem Dra Au#
Koeniga hamburských náplastí
Mám tyto v domácnosti své vždy v

tásobě — C ďArdenne 218 záp
Madison ul„ Chicago III


