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Jidl státy kd# prý peii( ferrilrh
l4tů nekótovaly £ Je tuiiun I tam

Jietilíe tylo kolovaly a řnlly vltlírenu

riII infr koriír deranN h států
ale na ýll M — Jk $Kpré ttrdll
dosud to se l ivoti uefumtl ii#vy

Min4 lf kdyťy byl vynefhitl

jeitě několik středních států a obrně

til oběh tfíkerých peilr Jert na státy

východní Ž by mu bylo píere po

duřllo vylroiibovatl cifkulacl na těch

M l'an OHverlus nejdi Ive tvrdil h
mezi lety iWi-- ň měli jutne li pníi
na hlavu v nterý slevit to na

Vn Carlíste flnarčnl sekretářnaprotl
tomu nárn praví Že v letech těch

neměli jsme vtee na hlavu tie?li

12057 Teďi kdo má pravdu patt
Carllsle nelo pan OHverius? Kdo to

lépe vl — finanční sekretář opojených
Států nebo pan Ollverltia? Tento

pán tak rád nabízí poučení proč pak

nepoučí pana Carllsla že m mýlí a
celou veřejnost americkou uvádí

omyl on pan Oliverlus že to má

jinak vypočteno I že pžádá-l-l ho

finanční sekretář Hnoj Btátů zdvořile

tu že mu to dokáže — svou vlantnl

autoritou Až pan Oliverlus přesvědčí

pana Carllsle-- a že skutečně má

pravdu a ne finanční nekretář tu mi

lerádi odprosíme pana Oliveriusa do

té doby ale nesmi se domýšleli že on

sám mezi Čechy všechnu tu moudrost

finanční a národohospodářskou snědl

a Že může napsat! do veřejného listu
cokoli a Že každý již bude věřit jeho

výmyslu Nenapíšeme tlachu ~ jak
on ušlechtile napsal ve Svornosti ač

bychom l: tomu měli úplné právo po

névadž jsme citovali nejvyšši autoritu
ve Spojených Státech výkaz finanční

ho sekretáře kdežto pan Oliverius k

dotvrzení svého úmyslu nemá nic

nežli vlastní svou — domýšlivost

'Hlabatil" praví bychom se při

činili aby některý Čech dostal nomi
naci na úřad soudce obvodního soudu

Um kdyby to bylo na popokratickétn
lístku tu by ta čest kandldatství

přišla trochu draho zrovna jako panu
Šindeláři

Z POLITICKÉ ARÉNY

Zvolený guvernér John li Tanner

halí se před velečetnými úřadoiovcí

v neproniknutelný háv zarputilého
mlčení Ne oa "ta nýbri na tUícw

jest písemných Žádostí a proseb
které došly do Chicaga za nepřlto
mnoiti páně Ttnnerovy a posud ješiě

docházejí a sjn páně Tanner&v jeho

soukromý Ujamnik zabývá se celý
den jen pořádáním tohoto neutěšené

ho přívalu Ačkoli kapt Tanner

pořád tutél odpověď dává: "U ohled

né obsazení státních ářadů neučinil

eáte nijakého op tření a íe toho

prozatím také učinit! nehodlá" byla
klika jeho komnat v Oreat Northern

hotelu vypuoována více ne! doslateS

ni ohromným počtem uchszečů

Senátory a pordanoe etatní kteří se k

němu dottavili zajímala nejvíce
otázka kdo asi bude novým spolko-

vým senátorem

Z MĚSTA
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Již DxH nřkolik mřstcň před

voIIkxj iiHskytují no řeítí demokra

tičtí kandidáti nsi Hldermanstvl 9

wardy Na výstražný přiklad Khodeho

který tak nehorázně byl bit kdy!

"bříel" proti pnu Klefikovl pánové
U zípornínajf

Ní výteíný cheí Uadenoch tná

přece jen novináře v lásce VeSkeré

salfKiny nahoře v městě musí být! po

pftl noci zavřeny kromě oněch které

nalězají se na půl bločku od některé

novinářské oílice Jak Je vidět splácí

pan Uadenoch zlé (které novináři o

něm píšou) dobrým Dle přikázání

písma svatého

Na dkXzi českého vzděláni' naSÍ

mládeže učiněn opět jeden důležitý

krok rozhodnntím £e má být vydá

ván časopis pro dítky pod názvem

Svobodná Ékola" jehož redakce svě

řena známému talentovanému básni

ku ěeskoamerickému A Jandovi Kéž

by tato skutečně pěkná myšlénka

nezanikla nedostatkem podpory Če

ských rodičů abychom nemuseli zase

za krátko kopatl ji hrob a ronit! slzy

nad úmrtím tohoto zdárného dítka

českého ducha které může růsti I

prospívat! nalezne li dosti podpory u

českých rodičův

Známý odpolední lístek"DiHpatcb"

Jenž až do nedávná byl lístkem veřej

ných nevěstek a Jehož redaktor Dun-la- p

odsouzen byl na dva roky do káz-

nice poněvadž sloupce své propůjčoval

jich oznámkám stává se pramenem

něhož čerpají své zprávy některé

české časopisy o poměrech dělnických

tyto a ukrutánskou radostí překlá

dají každou lež a překroucení již

tento lístekdávno z každé sluňné spo

lečnosti vyloučený přinese Ze pomě

ry vSeobecně se tlepWy a že více než

300 dosud uzavřených továren otevřelo

pět dílny své to připouští i tak zuři

ý popokratlcký časopis jako činela

natský "Inqulrer" ale o toru se oSenj

DIspatch" nezmíní poněvadž se JI

to nehodí do krámu Žádný rozumný

člověk nebude očekávat! že Již pou

hým zvolením McKiuIeyho může na

stati nám onen blahobyt jaký jsme

měli za Harrisona ale JI 2 toto

částečně značné zlepšení obchodních

poměrů jest předměstí le za příitích

čtyřech roků vlády republikánské mů
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J r # J I i uíiiif nljtié roihoi
rifití Jho pro

nejlepll Jho pi4tl budl

fnnřhýth l řiif h roitrpčení N

lov Jt-h- p d'bě neami

iltíla íttlo l"hn aktitky Ttprre
V fondélí Í'řiMffiintl ftatt irt&rnt
d mokrat který (4ivf rnérem po
Uu byl v důvěrnějiLh tycí h U
p AlijH I v inirmlém lltěnopflné
kndidatuře nh-- n tědlti rřdítět
jtkrmle 4k s-- i d'# Woithinron f
jVoria v liliím kroužku omáčen

byl jako molný n4tu páné Alt
Jův vystoupil tento Jako kandí

dá' Hrý sa rozumí aánt aeboti

"A kdo] můl vldětí neučini li

pííStího Jara totéž i kdyby teď

poíá l jt itfi tvrdil opik tchoř byl

závěrečný luulek činěný t rfiinýih
pndobiiýcii příběhů Ovšem ani

nejíroucnějií a nejlépe spraveni
přitrženti g'ivernérovi nepopírají
!e vyhlídky jeho na úřad majora
města Chicaga nejxott naprosto nej- -

kráMiějšf Svrchu vpfmerutý vy- -

nikajíií demrkrat se vyslovil ie

by to mohlo jfli ai tak jako ten
krát kdy! guvemr stavěl se na

odpor volbě soudce (iaryho a při
tom utrpěl značnou p rilku Ofšem

jet pravdou Že guv Al'geld o

natitivající státní volby Sivě se za

jímá a že ty především lál věděl

koho republikáni postaví jako kan

didáta iinjorUvf Kdy! inti byl

jmenován John M Smylh jako
možný kandidát potřásl zlobně

hlavou a vyjádřil m ž to by byl
ovšem soupeř jím! nelze pohrdali
Zamýšlená ceta do L v ropy ustou-

pila jak ťe tdá do pozadí alespoň
pokud jde o zdejší guvernérem
v těonějších st} cích hs nacházejfch

kruhy Jisté radikální hlavy jimž
se posad sní o "boji ma proti
třídám naléhají na to aby pro

jarní volby postavena byla etří- -

brařská tiketa zlatí demokra'i aby
zůstali úplné nepovšimnuti a aby
v náhradu za ně získáni byli popu-list- ě

a stříbrní republikáni Ovšem

jsou to doud jen jednotliví vý- -

střednici kteří no domnívají že

pro městskou volbu nutno je vy
tasili se a otázkou stříbrařskou
Směrodatné panstvo s hlavním sta
nem na ul Kandolph zachovává o

všech těchto otázkách tajemné
mlčení kolísají se svými plány
sem a tam a doufají že jim ze

Sprinlieldu určen bude směr kte

rfin se mají opět dáti

Jednatelé v Ohicagu

ťttit V IluJAroU

jett Pokroku Západu
v CliIcsKU v řlale 50 Centre Avsnue

nyiern jw ui

ťati KtarilHlar ťaigl
domovník ěesko-anglick- é školy 400

W l&tb St

Pn I T 1lH b6?V v 2 7752

Storm ave v íírand Croaéing III

jeanaiťtivi
iib-m-i- umu

Íirevzai mnviti rim i v Hotith Chi

catru Krajané nechť e a důvěrou
na něj obrátí Vydavatelstvo

Pokroku Západu

— Předplácejte svým přátelům

"Hospodáie" do Čch pouze 1150
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Kdykoliv m pí4tlé moji ptají jkf
Jest njlpíl fék jroU nepořádkom
žaludku jíUT neb vilřfiotf Jt
moji btsitixriftoa Jf 1 "
to Ayr's Pilin Vzaty byvV ? č

raí nachlazeni předchází thMpca
ustavují zimnici s řídi zsilvac?

ňttfolí Ji'i snadné k fíiiváni

joi ve skutečnosti nejíepAím ví'
obecným rodinním lékem jký jeri
kdy neznala"— Vint MT Joii!to
369 Kider Av-- „ Nevr York City

Poftí-n- y iifj jrAAí odměnou
na HtHové tstav

Ajfťl vylfVM vtahey atdaby krvti

Dita s lobM vozy

DO TEXAS

nnn7-r- ?

IMJLÍU

WagswcTj MÉí Spi I::

VOLNÉ POHOVKOVÉ VOZY
na tkech tlakách

NeJlcpSÍ drába do víccb mlat

Uim MimUm úzoml TeiasH

Mexika uaTlcliomohkem pobfeži

Jde přímo do

Icsisca Sherrun GrocsviEo

Salla 21 Worth ZZillsbarau

Wa2ahachl0(Wacof TemplSi

Seltei) Taylcr GalnerTiHo

Lockhart Senriotta Saalíarcos

LaQrano Dciízn Alrarado

H00ST0N GALVESTON AUSTIN

1 SAH ANTONIO

Cechové !
Jedete-- H do itaré vlaNtijačttf obí

eaparoatovati íe cestující a jich
kafry hned po přistání parolodě do

právají se po železnici bezplatné
a! do mínta Břemen Chcete-l- i nobft

oapořiti íbyteiných vydání dcrvč-řojte- po

přistání lodě nikomu tickety
a kufry nýbrZ poHeíkejte a tím al
dojedete do místa Křemen a pak
teprve odevzdejte avé tickety a kufry
jediné řenké firmž:

Karos & Slotziiv
v uriKMEPr

20 BAHNHOFSTRASSE 29
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Ikily tnutou v tukovém iMitédku Jak Jt )

otwlrífll) vrátili a my várn 7jli-m- e inl(iroít
jKimt v ixinirii imunní numcduii nuíi 1ii
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Dobrá ftirina
? i ceiié

Já Jsem právě vydal zfláStní cenník
popisující i'i farem a víco kusů pozem-
ků ku-r-é prodám ve velmi levných ce-ná-

za příčinou žo leží roziitýlcnÍ!
Přejete li si dobrou farmu nyní inAte

příležitost li koupili as v i cen- - Parna-- :

tujlo t! že mimo těchto kusů mám ko-

lem ÍOO(XK) škrtí pěkných nczdclanýcb
pozemků jích? položení bolistá půda
cenné dMvl zdravé podnebí a dobro trhv
Jsou Jedny z nejlepších farniiířikých
ozeinkQ v Amcrlre a no pouze tyto
přírodní výhody alo dobrá příležitost
doktatl práci v mnoha zdeJAÍch továrnách
a velkých dřevařských Úhorech umojU
Duje každému s málo penězi sl zařídit!
zda dobrý domov
Kolem llUKcn v f enků oksue kdo ml

na 70 kralanu koupeni pozemky a ob
chodní loty mám Jeítě MWM) akrů pěk
ných pozemku a loto kterc prortAvam
ve velmi levných cenách a na mírné

splátky Knížky mapy oběžníky atd
popinulícl tvto pozemky a přkný obrax
Wxi'i palcích ukazující 15 fotoKrsflí fa-

rem ald zaftlu koupřclitlTýni zdarma
obratem pošty PiMo neb přijeďte hned

K K0MII0LT
Kau tlairtt WIh

P B — Velké osudy pěkná mřsteěka
kostely a koly jsou zde v každém
okrmu

Dobré pozemky
Mám t Mílu Laoa OoaBty v MVtrtivabnaf

_ _ _1 II M %m i a 1

krl yotrmié kd Jo Mmá tvrdá ly
ktart) prUká Rata Kka kda aa ttkUda aová
ká oad o4 II do %i akr řrvnl iUlka
li aa aur i a"uo iioouy loniraii iaj-

- v'
k oa i roia aa i pr aa aruna t na i" dii
právo laruCa]! kaldáaa
P -- 111 podrnbaaatl p'4ára aa puládáal

F J IIAYNY
013 — llth Ave North

I5tf MlNWIAPOLM MlNM

nr oktrkr brsnltorr ) d)t m Jim kráJH
kroulkt ulo kai4m lhm Krmi

lir lup Ik oa blárky i mnoho frt tm nim
nakrouJH k nakiMinf ZbíIa poliou

tCBHIK BROS ILKHAHT IND


