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Mti do očí tin t je to Jednání
Člověka nehodné i abahilé Akodo

libí li ti nají radost toho la pan
Vo lička má opletački kas vlál
alho dřeva Kelik pak je osadníka
v Hheridan Co aby nebyli vinni

podobnťho iřrsiapkul Pan Krami

ktrý byt íbllovin as střelby byl
dán pn i tárukon ifo i Jest otáa
kott Jfs li bude shledán vinným
V Hhertdan menty se díJo nikdy
viti prapodivní Tak ku příkladu
byl zatčen John llnyd který praco-
vat na ítrml s do raita ani nepři
ie a přec byl nhlalováa le pro-

dal k řalk(t Indiánflm Jindy opit
spácháno rátilt B dteři vdovy

llasovi rnatk pi dva dny rbohl
o to aby na tlooyny vydán tyl a

lyksč vlék marni se dovolátsla

spravedlností a konečně d tra Jj(
poslali do polepiovny Čtovíke

puká II oč a pomoci si ftentole

Kdo si přeje podobné správy v aa

iem okresa mltt při přlitícb vol-

bách volit tae populísty
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lirdfáld a střižní ztwli t

trpíme na nedostatek učitelek místo

přebytku Til předbíhá dani pro

staré mládenci Jsst nesmyslnou

jako ona nařizující fenám by ne-

nosily klobouky v divadle jak

jsem hned I pnčátka ukázal Není

to smilné Ie naii íMonové v do

bách tak válnýuh mají hlavy plni
podobných nesmyslu plýtvají ča-

sem a peniii poplatníku pro krato-

chvíli oksmlikovou?
V posledním čísle Dennire No-

vověku udává dopisovťel t Chicaga
ceny přeplavu výpravy na Národ

výstavo bt I jnéno lodi a

doba odjezdu Vyietřiv vie dft

kladně shledal jsem le jest to npét
jra kachna jll si nikdo thce nad

bánit volavky Ceny a doba od

Jesdu ani loď není dosud určena

neb právě odjlldl výbor do New

Yorku aby i rotnými společnostmi
vyjednával o tálelitosti té

Na nebi jolitirkém stahají

berolky a babočky v i érou nua
temný mrak a mole býti i toho

bouře nad očekávání auřivá Čím

více se blili den volební tím více

ubývá jistoty na výsledek Tílko

by bylo dnes stanovití kdo bode

zvolen Němci na jejichž patrio-

tismus (rozuměj německý) se Wen-te- r

hlavně olvolává mohou letos

rozhodovat o vítězství Svtiftjde
sice neohroženě na své vytknuté
dráze dále Ona jistota republiká-
na jež stála republikány již něko-

lik vítězství v minulosti mohla by

býti osudnou kdyby se měli na ni

spoléhat a proto v den volební pro

jistotu měl by každý republikán

vykonat svou povionost a odevzdat

hlas Hoj letoini má aé zvláit-nos- ti

jest veden bez osobních po

tyček jeden čekaneo mluví o dru-

hém ve sp6sobu věcném bez nará

žek na charakter druhého čímž

stávají se scbfize sloinějiími jsou
následkem toho í četněji navitíve

ny voličstvem jež se jindy schft

zim těm vyhýbalo ježto krom ně-

kolika sprostých vtipu nic poučné-

ho neslyiel Snad ty ipatué časy

mají vliv i na ty politické achbze

Nejsme tak bujní — snad též tolik

piva neteče
Ueforana s jeví viude a ve viem

a jest jen ládoucno aby záchvat

ten po volbě neocbábnul

Dávno cítěné potřebě zařídit
kláiter pro sestry Bene

diktinky (Snad Denevolentky? Po-

známka saz) bylo koneČnž odpo-molen- o

zakoupením majetku na

Van Horn ul Benediktiny za paka-týle- k

$18000 Co pak je to pro

katolíky — ony to zbožné sestry
brzo vyikemrajf ne snad jen i ka-

tolíků to by jim po těch pěťáčkách
ilo pomalu půjdou do světa rovnou

žebrat a koněm a vozjra a co nevi-

dět obnos dlužný dosud seberou a

a nebudou se ani tázat jakého člo-

věk jest náboženství je li Čespe-sá- k

neb nějaký jiný neznabob To

vie přijde až jim náhodou peří na-

roste jako pánům na Allport kteří
též teprve teď se stávají bojovníky
neohroženými Alfa

— W]obyí)iií)ií drukj Mntob aoei uv
boa bjll Tjlttra? tmj I' !) KM--r

a likMli-ťaín- t pfl)# V Nf Yorku kdt II j" l

tlili před několika roky kdjl bia I

v Uusku tifll Nil stát byl ptť
nim Jsoi pomgo ukytftnl Ten-

krát jsme a nenadáli le tik briy
'iimu0 bodem sami potřebovat
Nemfllsm děie ba jiioti (ntno
léhat neboť o I státu nemAleme

potnoe dostati at někdy v ťWtrifi

8 uetou Vincent Koke!

lluOitlIlt Hh Ctěná fřUkcří

Nalézám v čísl M dojit cl p J

Kučy v němí tni nstědfoja pár

krjrtých I nekrytjt h Jtult ft Co e

tf Č0 mé oeoby to ottfjrlri thřátka

na nrálku nemám odpovědi ('?
týče ťtáikjr politické tu je ntlrm
něoo Jiného tti není láiks oobnl
Pan K rká rnim d e'iěho holí

ibu a já tti-- ťizéro kultiti tta

nakánku nikdy ?# po

minulých patnáct rukt) ji tm v kil lé

kampani čile agitoval to jn pravda
a tiaruám také lidnou příčina se ta
to stydět neboť jim konal poule
jen ivou občanskou povinnot a ní

kdy Jseru od iádného nevisí ani

dolar i tvé ýlohji jit-r-
a

vidy tam

kryl Proto jem ovsem nřcAta!

uietřen pomluvy I prý v Ihyduté
kampaoi jetu obdrlel cd p ](

watra velkou čánku peněz Kdo

by ml dokáial ie jem ta politic-

kou práci kdykoliv obdrlel dolar

dám tuu 100 akru pozemku ta kle

réra neváme 2ádný dlub — Proti
Clevelandovi a jeho sebrance Jiem

ovíera pracoval úYilovně a uď prý
čekám na ten demokratický blaho-

byt To je oviem velká mýlka
teo očekávali ti kterým Cleveland

byl spasitelem Já předvídal po-

hroma v jeho tvolení a nemýlil

jsem ae Ani! očekávám co dobré-

ho od populiuft aneb jakýchkoliv
jiných iti Že xdejšf páni popa
listé kd mohou muě ikodf a ni-

kdy i nejmizerněji! podlosti proti
mně užívají ttm mne neodiiraif
Bodu vidy pro poctivý dolar jen!
má plnou cenu Pal husle pšenice
mi žádný za buši celý prodat ne

mále anií buši plev za buil pše-

nice Či znamená svobodná raíba
stříbra a potištěný papír co jiného?
Té! mne nikdo nezíská k tomu

bych mu pomáhal trhat hadovu

stojící na dobrých základech ani!
budu pomáhat stavětí budova no

voa na kterou ani plány nejsou do

statečně známy — Pan K chce
vědět proč 'Pozorovatel nepodává
teď žádných zpráv To se snadno

vysvětlí "IV oikdy nepíie a ne

bade psáti ne! pravdu a v poslední
době neměl co by psal dobrého a a

Spatným není třeba se chlubit
Něco chválit co sám "P " poslední
tři roky mnohokráte proklel to ne

dovede Snad někdo doufá 2e a

to zlepší Já sám té! jednou zlep-

šení očekával kdy! jsem byl zane-

sen osudem na vrcholek strmého
vrcLa a nkiouzna letěl jsem dolu

zatím ono to ilo čím dál tím hftř

Pak jsem zaslechl ještě ďábelský
chechtot přítelíčkfi kteří z toho

raěii nekřesťanskou radost K jich
vzteku jsem si přece údy tak nepo
chroumal abych nemohl se znovu

drápat výše pomalu ale jistě
Zdejší krajinu nyní chválit ne-

mohu a bánět ji nechci Jsem v

tě části okresu který jest povalo-
ván za nejlepší a přece jera na

pšenici ztratil minuly rok $685 ku

své dřině Pan K pííe že zde

jistý krajan za loňskou úrodu stržil

$700 To zde stržil jedet Yankkje

$1500 když budeme počítat těž co

obdržel za dobytek po kolik roka

chovaný Jaké následky mají ča-

sem nerozvážné dopisy o tom oral

povídat kovář v Kuihville p Po-

spíšil Četl v dopisu jaké dobré

místo je v Rushville a v soukro
mém dopisu mu bylo slibováno že

ade dobře pochodí a apon $000

ročně oapoří Pan Pospíšil jest
zde aa pul roku dře ae 12 a! 16 ho-

din denně a k ton u dosadil přes
$200 neboť posud nebyl vynalezen

patent aby farmer platil když n

mi peníze — Dal bycb něco kraja-

nům na uválenou Neplesejte a

neradujte se i tobo když některý z

via přijde do oeitěatf Nemluvte

a židy to co ae bojíte někemu

fifýlrlou Jut thhmt pro rhwti a
tut fotn $Ulm4 kntjitny v hpvh
a Jíuih pffrtnrt floyt to

fftttrtiŘka
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Zároveň vídáváme srdečný dík
v£em ct krajanům kteří nám pon6-ku- d

v bído vypomohli a v pádu po-

třeby (éi oplatíme neb žádný i nás
nepřeje sobě by tak tboubný rok
měl se opět dostavit
V úctě Jo Fiíer

A J Plaček výbor
Daniel Melsa

Farmcrské pozemky

Blíže nové čebké osady v Barron
okresu Wis vlaMním 18000 akru

nejpčknějSfch potemku k farmařeni
a pastvinám se hodících v Americe
taktéž 200 lotu ve městě Obé po

zemky i loty prodány budou echOm

již by si přáli ade usaditi Dvaoet

pět rodin již potemky cakoupilo a

nové přichátf co týden Krajina tato
stane ae během dvou roku jdnou i
nejvěUtcb a nejpokročilejsích čes-

kých osad ve Wisconnin'1 a my po-

slem vám tJurma knihy mapy
cirkuláře obrity atd posemky po-

pisující K Rotholt
pozemkový a přistěhovalecký jed

45tb2m Kau Claire Wi

FRANK CUBA
čnít raivilK

SCHUYLER - - NEB

Eaatapaje pH vlnab aoadaeb pojttf aje proti
abal nJiUhUTJlk apeMaoatf plja]a
paufae aa aaaaorltý aujah-- k y4ká Sidlotrl
Cmh ai4 TM-- tf

Výprava do Čech!

Na účet Národopisné výstavy
v Praze

pořádaná koncem kvilná
Levné ceny rychlá doprava po

bodlí a řádná obsluha jou zaručeny
— O bliíší obraťte se brzo neb při-hláik- y

budou přijímány jen do konce
dubna na adresu:

A SEBETOVSKÝ
800 So Ashland ave

CHICAGO ILL

Směnky na ŽionotUnskou Hanku
v Praze v obnosech od 10ti do
100000 z! jakož i roensf obnosy v

hotovosti rak m prodám Zásilky
peněa politou neb telegrafem vymá-
hání dědictví a notářské práce apo-lebliv-

ě

obstarám
tUT Dotazy zdarma zodpovím

tb— A HeUtovký

Dopis i Chlraga

Chicago dne 21 března

Doe 21 břea pořádalo též mezi

chicagskými Četby cbvaloi Zbámé

Chicago Conservatory divadlo v

něm! účinkoval v titulní úlose nái

krajan nadějoý herec p Edvard

Dvořák Dával se poprvé na angl

jeviiti v Americe kus zvaný Master

lluilder od II Ibsena

Kus tento byl od anglického
tiku děsoě strhán a jest skutečně
ikoda le nái krajan proplýtval na

kase tak nevděčném svfij čas ne-získ- av

mnoho představením tím

Provedení bylo vzorné a torno co

děkovat ie kus vůbec se dočkal 3

jednání Kasu prý nebylo poroz-

uměno — hájí ae literáti Ar tomu

jakkoli nás hlavně aajímá že pan
Dvořák dobře obstál

Tél p Jan Dvořák synovec prv-nějitb-
o

se osvědčil býti snaživým
žákem svého strýce na poli drama-

tického umění Pan Et Dvořká

jest již řadu let profesorem drama

tickébo umění v témle úttavu

JeSti něco bylo pozorování hod-

ného při tomto představení totiž

to že na zcela nepatrnésa programu

pořadatelka slečna Morganova lá
dala své spolnsestry by při jedná-
ních klobouky své sfisly AŽ na

málo výminek bylo bez reptání

přání tomu vyhověno —

Kdyby naii páni výboři pořádání
divadel na programu vytiskli vy-

zvání aby se nekouřilo a nepilo

při a mezi jednáním a k tomu aby

přihlíželi by vyzvání toho bylo

uposlechnuto vypadalo by to i v

oasich divadlech za krátký čas a!

by si lid přivykl trochu 1inak

U! by byl věru čas abychom

poznali že nejsme více zákopnlky

zálesáky divokého západu aýbri
obyvatelé metropole americké mezi

civilizovaným národem

NáS stitní t něm jest letos zvláiC

bohatý na rftzné a části bláznivé

tudf! neužitečné předlohy Ani

naii krajané nezahálejí v tom ohle-

du a zdá se ! se každý poslanec
bledí proslavit nějakým tím kotr-

melcem Předloha p Nováka na-

dělala mnoho alé krve mest ame-

rickým občanitvem a Chicagský
Timea Herald si ve avé redakční

úvaze zase jednou scbUdil žábu na

těch Ceiíe řka: Předloha ta dě-

kuje svfij původ muži který se na-

rodil v zemi kde žena požívá zcela

jiné úcty od spftsobu než jakým

jest zvykem uctívat ženy a ame-

rického mule V mnohých evrop-

ských zemích zvláif na jihu a vý-

chodu jest to obyčejnou věcí na-

létli ženy i vdané zapřažené po-

hromadě a dobytkem užným ku

pluhu mezitím co si její mul po-

hodlně vykračuje podle nich —

práskaje bičem do nich aneb sedě

ni kozlíku ie uohání V tako- -
— r#
výcb ze-nfc-

h není divu když žena
{ není schopnou ku výchově dětí —

Co se týče Chicaga tu pře Uoba ta

jest zbytečnou hlavně proto ie

li lilaftíu V a lny bjril M

lilavulml K'ir
i

li t rrfL

nravaift jrwif inijmnoTa erna ii) ta
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t vb rtls t
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erine aira ťny o aar a auna a
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Čtyřicet akrů po $5 akr $20

Svatky I)ln-- n ilno ťrkjl'Prvol JH
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TMI JMI 31 9 fil f i
rtvnl XtI 34 fl 1

ťil Mlrt 4 lWÍí
twll 3133 í ('

PoM-mr- mfalatiytl kdykotv BaplaernbfWU
livkii Kontraktu Dotv l ruky aatavaji
aplnria aaplarnni a auta vyhotnvra j 1

N kopuju w mi k jlnda dokud
tnlta oa dl lÍEItOl N přra pét liie akrl '
dano iyio iMUrtn limnutío micc i i
Ul Pnl lll„ll a
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jia pnpiay aaaiany uumm adarma
Pfsblao' ae neb duplita oa

tlntwwrll flark f v
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Na prodej JtTifoiai BltfcM adili a4a!atatrao řokr ZaÍ

divki iro oaobas irvt kapfk poaUfi pra
Sítko

Divadlo na svátky !

OCHOTNICKÝ SBOR

f WKbcr Nabraaka

POŘÍDÍ T rOMjfclí 1S bCBHA

dir flteAWÁ r lid pp S:ii!h t Jtlsh

Htin SK BCDIi

RODINNÁ VOJNA"
Oltfu s Uvote t S j4 oá T ftabrk

OBRAZY:

Jtdsial 1 KeptilcUkS oJ m ajlldl

Jcdotol II Jtoeril

Jdnínl I I Vfcobíeoé nwovcini

Po divadle taneční zábava
7Váu arlttf v S bodlo vater

Vitupné osoba 25 centá dílky 15c

E kojná aMlt aetWS
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