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t íkohkt oudMřif !oiř4 t lifolí
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„lltň um 'J Mtv

řly ko'if fh4i"n by

křurini ufoři il ř v ! k poiooi
1

1 upíiío býti rn' mohl ii

Vn ířrdl min 1 1 IrtM řiJl
I t t k vářpiiio árim křísil
Jo Zoubk Týl jl Oilpidedim ft

tfikÁm n4ki tritiu tom irkriu
ýio p Novttiifni kt)l Ifi ldll

2J ulíen npt l o kolo tak náhlá

tH oni In- - i! ii!itioh limy
ill-ild- U oba tnuli pidlí dolil

p'd tni Novotný vy vázl bz téjkíbo
zřiitiřiii #♦ to ík oubkovi ílo kolo

řnipraol pravého ramene k 14
n(ruré írinilo ho Velmi lálné

Nrtný mul byl dopraven do

mého bjtu kdi prohlídkou lékařw

bylu ijiítéiio ž má Zoubek klčnl

kor při rilenou a ít utrpěl takí
itoraníní l áteře- - KronS toho má

luké noba pohmoldčnou — Stav
i

poraníného krajana jest vážný

V iiurý min (ýdo upáchala
v Cbicsgu namovraž lu 22!etá dívka

Kva Skaruoova a nice požila na

záchodč značnou dávku otruílku

Otrava její ejiozorována teprvč když

fi!Íllkřvti „rH% „akm' ' '
ft0l V(řker4 n0(J lhkh
b j ((vkl dojDalo

k MmoVMjdř jtt lkha(ou UyIa

cjkvul Jednoty Cďkvch Diva

„„ „:w Klímovi iltu u niV 'f:h!ř!9řM1„„ v min

tdne 75letá Htařenka M 1'otožnlková
a nice učinila prý tak z náboženského

fanatmmu

V Cbicagu h páchal saniovrařdu

podřezáním hí krku a tepen na rukou

fi7et Fr" Koář Tómuž nmeno
bylo dne toho propuctční z práce a

nn!' íl ho v iifiriu-ri-c- iiiizní-r--

a vfdíl že hned tak jinó zrimÍHtnám

naleznouli ho mu nepodaří rozhodl

" spáchali samovraždu

€ nun nhírnl o min lórlni

p Aloin Kučera ze San FrancÍHka

ja na cente do traduvaaUkó repu
bliky v jižní Africe kde unaditi

zamýřílí límlj prý nánledován co

nejdříve čtyřmi čenkými rodinami
doHiid v Kiilifomii unazenýrni jež
do jižní Alriky přeHÍdliti HezamýAll

V New Yorku odnouzen byl v

pitek kraj in Antonín Šmídt kterýž

jakožto pokladník řádu 1'eterCooper
č 10'J C S I a f91002 řndu Hvómu

zproncvéřil na U mČMÍcň do žaláře
1 ri problímeiil rozHudku pravil Houd

ce že v) mí řil tak nízký tret proto
že He obžalovaná přiznal a pak že

bral zřetel na jeho č tnou rodinu
N býli těchto polehčujících okolno-

sti byl by prý znčl rozsudek nejmó
nč na 5 let tčikého žaláře

V pálek odpidedne přiSel v

Chicagu o život hrozným upunobeni
kr-ij:-

" JoH' IaJuť méHtnaný v

""ur '° ""7 UU T V°
bruHio 10 hodiny dop

j„irouclial M)( nfijilk Htroj „

pracoval a Lbuf ihtčl proto nejmou
ti ři roen kola aby potřebnou opra- -

vu prové-t- i mohl V tom vňak ntroj
ťtnč béíeti pof al a netťiHlník do

ko Uiin A otočen
Hlava b!a ul'lně rOI!lCna
íeiina nona a irnpu uu ni outri '

€ „_

VtíUnA e v r)iť„u 2iUk kra

]mt Anna MuMlová o vraMu a

Himovraždu a nice vrhnouli e chtěla
ft 1 1 ni híčiiI dcerunkou hvou do ípi- -

'ýcn vln rlucngHkčho Kanálu
Učinili prý tak rbtčla nánledkem

bídy
V Olivia Sfinn vyhořel dne

''H července mlyn Kuběno a Dritutna
a ikolt 2Oou nbnáíejlcl zpfUobe

uj rojiAlciii obnánf pouze 476UO

Mtrkl fcN (d-ih- — (1 re t-
-
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př!iíf h i!b fij 'ffr h of ritl m Um
Id kr" M r b I Jím ni!lt it ťfUnlírn

Nl#!ll iijflo k í!"tJřrf tiifio
tlíil i wifmřto prii # p4f fffínu tfi

ř tiířuý fMtetnfli W1m pivid
! In uklířtl éifťi 1 1 M ťi ibbujrt

Ijti ďifuu Z)if h poiídji
(xhIÍ n řin f u V'-- lr k I4rotfto
V4ld liiílfi# ilontttk {Adliý b# liHU-

(}f pokrok řtof vierbno
im puti kdyl V'ift nnpíMtl Křitjl-- i

itild volt přfiiiky potífii m4

ďi'kii a iim)( ho dnu iiifr oliklíéi
no Zj? h t"lio iifbn tot lltofatl
N"flř ii#inm$ít nikdo I mluví
t řlifm pbieený ryetiikotý jftiiďřt
Tnbo Vi ion křJťirf tiřdfdejt" Ji
4m iiloltl Jtein rt Ju éid t ř trin
kterou nakoupil jetn l v Mttkft
fl# t diUUdfiém nv4íwif m pro- -

koinn4(il vSelio ('bet lil m A

rtIíli4 V( rbiefovati budmieiioct

Yli h l)fi fi di patnébn Mitiyl Int

jein nurnýlll todo dukarin
mou ituiv'd'eii( iif jpíflnéjíícb iiiiálch

farineríi votrný vUir jMú-t4vajíi:- í

t puti tri Kňcl utítrélio wuilníkii tn
Sberiibiii ' n pan V 14 ii k a íelKti
v průvodu redaktora 'Iloiit4fe" pro
hlldt krajinu onu a vyvřdení ktoré

jl dal je poífUčiteliiýlti I pro kuMétiO

pochylřovitcp f"ten'bvé l I purnatiijí
nu zajialé mi Jřjlcli zprávu xičAtkem

tohoto ročníku uvidejuřiiou Ýa tato
b)la iiestřitnou a Rpr4vnou toho jimt
důkazem íi obu páni vyslanci tam ni

zakoupili a co itfýlííve e přentébují
SMitečnont mzernky zde vhisliiící ne-pt- óe

cti Hama pochvalní? dopisy a nene
chává je za pár dolaru nékým jiným
podepřít kdo krajinu aut neviděl Co

o Market IaWe bylo napsáno jest
správný ťisudek lidí zkuSetiýcb a roz

vážných na základě jejich vbutního
píeavčdčenl Kaídý počátek je tčžký
a tak i zde álo to 8 osazováním zvolna

nyní ale při každém výletu které byly

doposud jednou mčslčně pořádány
přibude nějaký OHadník Až odbydou
si farmeřl sklizen puk očekávám že

mnoho použije této příležitosti a po-

dívá se na ten daleký Západ Já
doprovázím každý výlet a provedu
výletníky v celém Sirém okolí aby se

mohli Mimi o vSem očitě přesvčdčit
Za nic na svčtě nechlčl bych svého

jména propůjčit! vřel Spatné anebo

podvodu a proto nechci žádného pře
mlouvat Ať se každý přesvědčí sám
Mnozí již tak učinili Devčt krajanu
již zde zakoupilo a sice následující:
Karel Ksteřák Itarclay Tex 80 akru
a 2 loty v Market Lake Jos Ledvina
240 akru Fr 1'ánek IfiO akrň Josef
Kůča 100 akrů Josef Slezák 2:!0 akru
a block ve méstě Ant Mach saloon
a 3 loty A Stuchlík 3 loty a 6 akru
I-- Netz 1 lot ve mésté a já sám 80

akrů které již obdčláváso tJroda bu-

de letos tak jako každý rok velmi
dobrá My nemusíme He obávat! niče-

ho co by mohlo zničit! iiiihí úrodu
Mou dochází ze všedi stran zvěsti o

pohromách živelních Tam sucho zde

kroupy plívaly jinde rez áténice a

pod nadělaly obrovské Škody farmě- -

rfim My zde o takových pohromách
ničeho nevíme Kroupy zde nepadají
rez jest vící neznámou Sténice jeSté
nikdy se neukázaly o déšť se nepros'-m- e

neb máme vláhy dost a pustíme
st jí kdykoli potřebujeme Neznáme

úmorných veder jako ve státech na
východ od nás ležících noci jsou přN
emné a chladný vánek vane od nebe- -

tyčných hor které jako včnec naSe
údolí obkličují Zkrátka vím že nelze

najiti krajiny lepňí a ti kteří Ji po
znali zajisté mému tvrzeni za pravdu
dají V zájmu ne hvétn vlastním ale
v zájmu každého jednotlivce radím
těm kdož chtějí si zbudovat! domov
tam kde kyne velká budoucnost by
přiSli sem podívali a píesvčdčilt se
Že každé slovo které jsem tuto na

psal jest pravdou Tak ať si zakoupí
rfá! bych si aby krajané naši stali se

účastnými velkého pokroku který
krajině té kyne Zde jest budoucnost

pro Bta a tisíce lidí Dne 11 t m od-

bývá se výlet Zvu krajany aby se

sAčastnilt S úctou Jos Iermayer

TVn v5'inónu
Texaské farmy s peněžitým př idav krm
m furniy Iríicí n wvpru
t Tehotou poU rám Tjmvřilinl Iili íp--kf

neb rnirllckr

C O Wallnmler
hl03m riKIWB STATION TKXA

řif'fk'l dl k iřii }t ři dílifk
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Viftl ♦ ! b# Whnrif frt aťitittí ýni pofcit
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(l M!ri i nvnt bylí f r( Mtní

ftftjif it ní h l
jr ftlfkt' nov

KohVi !('řií I
jfll ohb l roii

(►dováni iim!í ohráliti o

pomoti k d"tnfk4řk4 nutí rijb
ltífífj! fl lfil kl!l l # lřn"ři( f
AmřK # — VVn tylo op' fiko)ik
lUtttihA i(čtn fř#ffiijítrťi pfl
'♦t len ('holt Zittfii doiliifkáfkÍ

poj&diU privnlkt vh-- t o M l'i

t k lyl 00 to il nr k u(lm bxo
dl ladný f nlih fi' toUil k Učeni

1 lílJiy oyly uím odmítnuty

Nyní le liuk obrátil dělnb i

Lodltjj 'hf' Itlovati pro zlovolní

prošle bvh Jíl ta Ion příčinou

vyzvednulo bylo několik jtjktčfi
proti hékoliki itiořidnivalpluifi jíl
bUne líilnikjr pronáileďmli

Ku nbvttinti dělnického dne pří

pravujl ii mnohá orgmiac nové

prapory (
neboť hodlají Jí učinili co

nejskvěleji! nejokázaleji! OúeU
v4 ne ie nejmí-o- třicet pět linie

mužft práce účathí idavnonti v

združetiém pochodu Jiná li-t-a byli

postavena vMy ívliitní tribunu s

n íl politikáři jimi Jcilnalo co o lapá-

ni tlílnickích blaoft frohU2tli bí

flrlnícký prfivod a umuovali klt-r-

unii má být dána v lAt n f odnťiin

njU'pňí pochodováni b-- ienf rok

od toho upuítfuo

William JaukNon podomní prodá
vau doutníku latét-- n

byl ve Htřťdu

pro KneuHvánl uniovó oidiraniib

známky a odkázán k přelíánl nit

den 7 xrpna pod t'W) záruky

J W Thoma natrař zabrárd

BlávcH podťpnúnlm umlouvy h unit

barviřfi což zdráhal h dříve učinili
a! když voíktré dílnictvo hrozilo

zaMtaviii práci na bu lové kdu má

ThomaM kontrakt na ptáci natřraú
Mkou

Velká itákt bror1 v Htavcbním

odboru ntdioť podavači u noi:i ks

mřu tn ani při Htavbáidihodlijl douá
hati ne zvýSunl vího putu na 25 a2

30 contu za hodinu V ponludnl
Mchflzi ftavebnl rady uxlanovťii" Iv

podavači mají byli vi nvých poía
divcícb podporováni a jejich nabi
jakouž nyní žádujf uznána Tímto
Hchválunlm ovícin Htávú h hiIuihi'

jAtfi ncbczjM-čnřj- f I pro kontrakt ify

ponfvač počnou li podxvati Mtivko

vali tu i oxtalnt dčlní -- tvo budu oj
euno vyjiti na Hympathickou Hlávku

a utavby v culeni infniě budou Um

zalavny Konlraklři nebrali ohlo-

du na roHiřu]fc( n-- zprávy o n intá

vajlcl hlávce ncbdť douf tli žu rada
utavťbnfch řťmcKtd poda
vačftm pomoci nyní vSik hiIuhco hh

pro no utvořila vcl:cu va2nou au
zbydu jim n io jinóio n!i padavkfim podavacnké unie povolil'

i i # é i

uemcHiiiícka rau jmenovala v

pobledni bvó Hchňi úřainky pro i á

idťdujfcl pul roku poéíiiij'! 1 nr

něm

ObčaiH4 podporujíc "1'okruk

Západu" jed i ii y zásadní rrpu- -

bllkAHký lUt feský !

— Cyklon v St LouÍmu za 25

cent (i CtH (ddAku na jíním
jnUtě

r př'l tMhtvinnn Mtvi'i I'dilf
řfc'l fcl'4 iUui b i ft f ii!op$
d f ! M 'b'- - lřnř4' H ifmi lJí
poffmjf tti nf4híovti % tkhf

hihlf řtojft In m4 ft )'' orli
nifi k'h hii i ř i 4 ť f # ft
rhfáriM mřií k"i pri i nt ilí
m i b'ld# Iiřři4řfi přMiřfti boji
ííkfi m4 114 vf tonřifi niřtto

K t oob4 Mřk Ihntjr jňl J#
Mf fif{if
1 (m i?I of k44n J#l #Atn j ří

itdfdon opř přihodí tfki
n tn'ci iiminririi pra i li tnov

! j"t tl itf boj rit i4kí
d4 i(4 íbf bíHftf(l t o tpikřřř' b

přljmih yd4nMi b't lo fďny
podřbn uítytk by ibjftr:r #

byly ponliit ybiřiánjf m kd

toho fttřfbl

vcíki-rf- i h koiiím i4pďi do b4

!)! b i hiy4ik4 thtfuilky fi4ř lul
ho htivtilho tni 14 i iH n Mfifkjr
§ ií Inr(kr4t Js jitb m nobrm
í( řií-ll- i jich bylo kterémkoli

jíním roce pont vadl lid dytMl
poiriftU pr tv lu v oii( p iií Jnl
o )iřjriřiii rU Koftrctnlk ll iha
I Ohio jt fpditlfttt oddílnnl pro
řptiidky a n v b4tl jíl thicatt
aby ořyinííiof íl řeřniiké turnaji
Kc-l-it lutil párodiilho hlavního ta
nu pfíkroúíio k zortnÍMovánf klubu

republikánských obcholnlth tenlu

jlclch pončvadl tito řkhátej( v

tyk venkovukým lidem a mohou
dobro vtěl v?I ic proupřtí

Senátor Cullorn jeho! illinoíiká

delegace nominovala v národní kon
venci proti Mt ICinleymu nabídnul
no nám lu pííjdc na řečnííté pro Mo

Kinlojh' pakli národní výbor mí

toho budo přáli Cullorn tvrdl žo

ítříbrařaká horečka bude pochována
dřlvo nel v polovici kampanč Ten

namý náhled ndlll llopkiiHráHtupce
do kongreiiu za 9 okrHtk jenž tvrdí
2 republikánwká majorita okrsku

tohoto uloupne z 10 tisfo na IStittlc

poněvadž mnozí demokratů odvra

cejí ne nyní od vlastni Htrany pro
zk&t jno(nó jej í záhady

Literární kancelář republikánská
jťHt již otevřena a první prací její
budo čtyřhtránkový leták určený
hlavnS pro dčlnictvo pracující "v

doleen v nemz budo cioiicomi a

fakty dokázáno žo nvobodriá ražba

stříbra by jim muHtda býtina Škodu

a no k proHpéciu
V konferenci C ii DawcHo

Henry C 1'aynea a exguvernčra
Hubbarda uzavřeno že v ehicag
i it t tt ti #i
uko ouooccti iiaroonino niavnino
Hlanu má býti zvláitul oddčlenl

nčmeckč v jtdiož čele pontaven

jent JuIíuh (ioIdHcbmidt z Milwau- -

kee kterýž za Harrisona byl konuu-ler- n

ve Vídni

Kandidát republikánský pro úřad

guve rnčn Taimer vjdal He již ra

agitaéhl citu po 1 11 i i i m u a hi tkává
i f 'VI w

ne v uou viíiKVin uxpeeuem coz

jent dobrou předzvěstí pro jeho
ví-tčz- -tvl

Htuvii'm hčuíkeui v republikán- -

dkč rti:l(ii kteráž odbývána bude v

ColloMi uiii a jfž zahájena bude poli
tická kmiipi íi v IllinoÍM budu bezpo

eb)by Tlioinan li Heed Výbor by
ovíi in rád mčl McKinleyho avňak

pi chybuji) ci' žo kandidát president- -

Hlvl k tomu svolí pončvadž m roz-

hodnul uei účatituiti tto činnd kam-

pani
1'ráké ineíká v Cicagu známý vj

davittil "Oniaba IJee" KoHewater

jenž vjhIovíI rozboilní hvú přeHVed-c- t

ní že Ni branka zfttane vzdor

Iiryanovi rppublikánnkou

V národním hlav ním Ihiiu má být
též zařízeno zvláštní dělnické oddě-

len! Uzené nějakým vynikajícím
mužem z dělnických řal hy tato

třída ameriikébo voličstva rejvlcw

rtynf trpící dukUduť' bjlt poučena
o dnleřitohii přlAtlho repubiikánkó
b vlřztvl
ZUť ini'ti rká deinokratieká utrana

oddává r--e lem nejrntnejHÍiunadéjtm

f ihf i'iři o tAt i ho lí#'k

t 1 1 f p itřňf #v!43 1 knl14'4
p'

I j#liřii ř Illifitl
f k ( b 1115 fi dMiřijl

kin li IU pf hli Imi

Vftmtn ♦(' A K i f k' N"f luíftdl

zht tkMi iri ikfí'1' Mim tffrf#ř:
ý f ( i I 4r4 d l l l i

1 i ř4 # ři l !4t vyí ?l
íhvlMř k kř i'oářl fiiit'i-eV- á

dř4 Ttk '
K Nl'řlky ol

tH b il Jí třili př-d- l po UU

ř4 rb i k- - orui I i I

ífpi jrýJf I kil potVfil íř„!í- -
hi riřilfttho í!kn Vt l!iA
'At1 oř iiÍiijl jíl iUrři ilrrtio

křtíi'll v nřktiříib tfoUni byli
jtl ČiřUOV ď l(4ř'!ídiO tjbofl
ktry f jílj m tuk n liiip'di
rUtnivA fálf!íio dfřnok r!i( kho

vjbtru jíl f ib-1- k i!rř(Wii r"
rolltji !t řÁi -- till htm tt!i

odiftf:uin potíJifif by j mobil Z

vjboru vyliu'ii rr'gfitijl r 1jl
mini ViVn podíl voj( reof o i

A 1Í'mhIm I Wř }HE Cl ! a Hi au

gta učiní uk to m jdííte
výbor okreif it

bývali budu voji m hb ř řti lýden
a v il at oveM bu Jn d b i k odl-- J

vání okresní konvi ni e coj Htann i

mezí to a li zářím Z'al'iřká
rdátnf konvence odbývána bude btz- -

pochyby v Chicngu 30 rpna
V Chicagu rozhlaSuje m zpráva žj

neimtoř 1'almer by přijal preniden- t-

fkou kandidaturu zUťilk(ch demo

kratn

Státní demokratický výbor tří- -

brařkýjenž tachúel ponékud v
' L1 1 t a: „M1rre "-u- uuuu

e ale doUllo jent tajem-tv- l I'enf

třeh má být použito Um kde prý

ejcpe vsunuji voji povinnuHi
Petři iiram('nv tFfliun ih' j
vyschle kaný demokratické m dají
uhádnouti Jou to ai lidé jimž
záleží na tom uby zavedena byla
svobodná ražba Rlřlbia

Spojenó demokraty a populiHly
očekává opčftrubl" ve Htátu Iilinoin

'

neboť dle volebního zákona nvmftže

i w i -

' 1 1

Ht LouiMiponUven na úřadnl ballot
Zde bude dobrá rada pro Uryana
drahá neboť jemu ne jedná o chy- -
CCIll kuŽdéllO blaU I

1'opulicliciiý výbor okrcHii Cook
'

odbýval cvoji hcIiSzí v úterý ve

Fiberov6 híiií za předneilúuí Hurnc

ova ve fíciinr-- i teto mávne iro- -
ednávann otázka jakým Hpň-iobe-

má přímil kampaň býli vedena a ko- -

nečnfi zvolen výbor Htávaiícl z

Ivou repre nlantfl z jinl ntrany z

tři ze Htrwiy západní z dvou ze ne- -

vtrnla předsedy liurnHn a wkretáře
Nolana jenž včelí má volvbni práce
Státní konvence popu'ÍHtickt odbý
vána bude dnu 12 nrpni ve Hpring-fíel- du

Vzácná kniha

řlčlujo no nám o velice vzácném

Htarožitnčm čenkém npiu huh1 to

jediném toho druhu v celých Spoj
Státech který jent nynt velmi laci- -

no ke koup Jel to velmi dobře
zachovalá a četnými poznámkami
mezi ranný i na onrune opuirena
lájkova Kronika kterou nynéjíí
majitel před lety nalezl náhodou v

antikvariátu v Londýn Jna tínnl
nucen rozloučili ne nyní - touto

"

Irahou památkou nabízí ji velmi

cvnč a nice za )6 Hájkova Kro- -

nika jak známo nep-án- a a vydána
yla Václavem Hájkem i Libočan
roce ion a bylo vneho vnudy

tiítéiio jí pouze jen Iihíu výliikfl i
mohž čát ohnčm na zmar i řiíla
ťit proto ppi tento donti vzácným

a ji wtli který t čtenářů niíich přeje
bó týž zí-ka- li ta cenu nvrebu

zmíněnou dáme mu ocholn a Irenu

majtteU aneb řprostředkujera koupi


