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Železniční solsčnot má mnoho
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boto místečka Toto Jt výborbi 1

přílsiitott pro ktřdího Čecha který
si přrjq tak uíiniti a vlastnili domo V
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say podávajíc! úplné podrobnost
vztahující se k této osadí sailoo ae

všem krajnnům zdarma t {

Dopištena
' m

James Kluzáka
003 Glole Building

ST PAUL MINN f{
aneb oa

1IOPKWELL CLABKE f?

pmtttnt i libivnl látky tn tt
'
nAts Um i jim lt mv UM Vol

by j"t jif odbyty ař j i t)l l

km jí' b I b pkftjn r#b n iml

ři in jíl ft 14 V ta frfktftf 9 a

£tn4Affitl iftttný trslý nntý
řrk přsjs I tii4l

Pot r I AI prwti
I $ tiám n

příhf4il 'pit#l" (o tAnif byty)

ktřřf hf 6A "vykoupil

rrnflffft f Ctín4 rl Pokfk-- i

ápt-U- i Nmoh pMchoptl i jkfch
pllMn t# ř4l tyitltotáňl na

priftýř jn proto n ritdi hla4t
a př tío spřsvs ItitA tojtsj1sp tni
kli lý stí t rrnllý ělotík Hintt mif

trn I íiit cd dávfia vtl nnvioy a

ajn til ítn a plaiím si cmřy
mitnj a dtmckřati kl k lofftii a

ktřýrh nfjf ani j In íílrt ly n

tát níkti Na il ít ta
ňtii9' jk pan ííiktř tjklitt
l# prý Jt# Jlfa jbn otu ura--

tíl a on ! ť f ď t4 stnUn Htll

ťbce tí lit mnohi-- lt rni k la
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ií ci proto J4 Udy Hutu pi--

tím i tiáí towindíp byl dm'krat)
tký al ďtos i volil rrptiblíkánk4
ú Iníky vi tor ť-ií- I mSls po
£itat víii iicl sta voliče Ctiltá a li

stati na oko dcin jkraty a o volbě

laijf republikánsky Tské a na

Protitlrtě řečnil relkťr Ktitu
ale ač lam mám jtt ai dvě itiílf ne

ebtíl j#m Jbo lč ♦!)! a tu II

ut dobře pan llingsmuth jak a

výsledku volťb soudím nejpii obrá
til voliče na rtptblik4nkou stranu

Když tak čtu jsk v4m ten i Wílber

ItiSím Íe ho an4le říká pant4ta to si

pomyslíte: Pro pravdu se lilá zlobí

Je ceust41 jritě dosti křiku ie
Mark Iltnna to uplatil a zlosti le

nevyhráli demokraté Milí pánové
nezlobte se a oddejte se osudu Ná
rod zvítězil i kdybychom všichni

Čcii volili demokraticky Jeitě by

republikáni avitězili Člověk se má

oddat osudu a přát jeden druhému a

ne neustále takové urážení neslouií

nám Čechům ku cti My republikáni

bychom jistě byli nespílali demokra

tura kdyby byli zvítězili a věřte že

bycbom je byli nechali na pokoji

protože nejsme tak nerozumní a umí

me si všechno rozvážit Alo hanobit

se je neSetrnost to je ta ůplatuostza
vaši pravdu jak čtu ve vašem listu

Ale nedělejte si z toho nio a buďte

hrd že jste pro dobrou věc pracoval
Ačkoliv jste nezbohatnul jak sám

píšete přece jste aachotal rodině

dobré jméno a : ž někdy odstoupnete
z pole činnosti teprve vaši nepřátelé
se obrátí a řeknou: "Přece jen ten

Rosický mluvil pravda!" Věřte pří-

teli p Rosický že znám mnobo Če

chů v Nebrasce jimž jste byt koli

krát dobrý když jim šlo do úzkých
a nyní vás za to banobí Mohou býti

hrdí že tak vzorný časopis jako je
"Pokrok Západu" ve svém středu

mají Nerad bych by se nékdo o

mé jméno utíral a proto prosím

abyste mne podepsali: Pravdomil

Otrkoen Dne 5 proč večer pH
Sel 10!etý lakýrnický pomocník Em

Neumann do svého bytu v Juogmsn
nové ulici v Praze a tázal se matky
má--li něco k večeři Když matka

přisvědčila a odkázala ho na kamna

popadl místo hrnka s pc'évkoa hr-

nek se žíravým louhem a požil
značné dooéky Lékařští členové

záchranné atanice poskytli mu pomo-

ci a ponechali jej v domácím ošetřo

váni

Malí kavalíři Václav Mencl

devítiletý a soudruh jebo Karel

Scbaffnnr prováděli ku konci

měsíce listopadu po Praze dle

přesvědčení svého nejkavalírštějši

kousky Navštívili několik kaváren

kouřili drahocenné doutníky a cigt
retta také cukrářské obchody pocti
li návštěvou nakoupili si množství

dětských titčrností vůbec počínali
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míl píllt-lito-- t na uil slyM Byl

Jern JJ(i Vf Bxlíf no#tl kds

lva vřlbraři bleKli co roJn4 vy- -

tntnrot v dním lhaní a rt lávka h

republtkáoftrn "Co tf republik4

ni" pravit Jeden 'Mm je snadno boj

tít v! Ijť mají tolik ptnít Tarubla
M doatai etnkt t aby hodoA

pracoval" MAlecotí napadá lU
n4ct stí" pravil druhý "tři tisíce

dostal vldjf já to tím!" Když jtem

ony pány vyzval aby to dokázali o

nabídl jim fátku $10 proti jednomu

U to nřnl pravda tu se zbabělým

splWobem hleděli vytočit Vidí prý

že něco musel doetat ale sátet íe ae

nebudou Z toho lze viděl že to

byli vlastnft jenom tlacbaé bby
Nejvíce jim 'Mežely v hlavě" noviny
že jste je posýlali zadarmo Kde

pak oni vám budou věřit íe jste za

ně domali po $ za en výtlak

Kdybyste takhle řekli že jste za ně

doptali několik tisíc to by vám s

cbutí uvťřili Mnoholi puk ssi do

stával 'Sviť? To předce musel také

někdo zaplatit vždyť víme že byl

tiké v Sude mezi Čechy rozesýláo

ji sám jsem jej též dostal Ale ovfiem

to byl střibrařský list Dále jim

řekněte že již 21 roku jste redakto

rem a za těch 21 roku že jste se do

mohl jmění jež páčíte na $5000 Co

pak vás to napadlo tohle vám také

bu le nřkdo věřit Vždyť předce

počítejte ie jste za každou tu voleb

ni kampaň musel dostat řekněme

tisíc dolaru a to je dost málo to by

bylo dohromady při nejmenSím 21

tisíc Kam ty peníze jen dáváte to

bych předci rád věděl Outrata ne

jíte to vás tak dalece zní m to jste
si dal nabízet celý vás majetek za

50C0: ten bude do týdne fuč a vy

přijdete o redaktorskou stolici a ti
tul Dále prý před volbami byl

každý list ozdoben nějakým obráz

kem a po volbě jte prý začal znova

ale já již dávno jsem žádný neviděl

Či je zvlášť v mém listu netisknete?

Odbýr&m též jeden etříbrařský list a

na to asi ti páni nevidí že tam tiskli

panáčky před volbou a po volbě do

dnes jeitě tisknou a redaktor onoho

listu v každém čísle uítědří nějaký

vtip neb nadávku redakci 1 1 Ai
ae torna někdy divím jak to vie

můžete snéH a ani neceknout Ale

v tom ohledu jednáte právě moudře

když k takovým planým vtipům neb

nadávkám mlčíte List se má tisknut

pro poučení a zábavu lidu nadávka-

mi a mezi aebou ae baSteřením by ae

lid málo pončil pilný a o jeho list
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(41 furtoho íVod řtt ' Jt
1 l# íd brio ir iíé NsJ la ml om
Ukjtkbth í pf4l lo j pravd

a! J#§t l tibou přírody l'to
mi roibily kraupy vít a kal lý zku-ír- ný

naaJMk ďzri4 jak J ly
Lé ač4iky Co týía krajiny ta

není ani k ior jvn&fil krijm 4ps

dním Kraj ikpaini m loll pro

dubytksfMil a fi pro řrralříí
kdo dobytka pfidrM jroté
dobř ala timi s ůbmnil pouz na

avém poasmku Ofirm )t Um

dost poitraku pr4x loýcb ty J"
teikott Jbol'ju pro dobjtkfcřť Jik

i!# iro'ťlr ten klo rolnicí? Mále

f tom f4m oij!i{'ií íkuSiot tk
]ko já Ci jíte i(ktl t třch nř

kolik rokfi? Zajutó trochu itrá láal

pří vil úmorné práci Vím U l

mnozí Jil ndřji ponbyli a pr?i Um

máni otttt t kdo i nadčjt ttrtil to

jeat imotné vyvědcnf Vřřtf U

]i ide Jeítd doufám a mám naději

neb vidím doti dubrý přiklad n

jiných zde kteří byli přírodou
uSe-tř- ni

prospívají dosti dobře ProS

bych tedy j& aemobl Ovlem kdyby

ta matička příroda byla pro ná zde

et&le tak osudnou cfiitali bychom

vftcí nf toilomocnl Pak snad by

bylo pomyšlení na návrat NeodM-k&-

ne ie bych tam neSel kdyi m(l

bych k torna potřebný kapitál bych

mohl začít dobytkařit Že bych tam

pozemky nenechal ladem ležet a

marně platil dané to 83 samo sebou

rozumí ale co bych míl nchit to

jest mým tajemstvím Vřřte íe

4píli pouhou pravda a teď o tom ne-

budete pochybovat neb mne dobře

znáte Bylo by i mou útěchou by

se Vám to vrátilo k iepSímu a abych

slyšel íe moji dobří známí si libqjí
Že jsem byl uchvácen oklaboruakou

horečkou — ovšem je pravda jako
mnozí jiní kteří hledí vynajítl ai do

brý domov Kdy! jem se tak roze-

psal o té borecc tedy téí podotknu
že sde před čacm panovala až Sílená

o nálezu zlata To bylo mudrováni

o dobrých časech ale podzimní do

bon vše ochladlo Já ovSem tvrdil

hned od počátku že lest to humbag
neb jitém viděl jeden kousek té zlaté

rudy a teď zas propuká Jiná horečka

Pan Frank Hejna jel do střední

Ameriky do Nicaragua teď od ně

ho dožeí dopis kterým potmuje co

uvádí se v poo:su o onom stáli ohle-

dně tamnější krajiny a tak několika

krajanu chytila se ta horečka a cbtt

skusit Štěstí jinde Ovíem každý

bledí by ve svém životě žil co člověk

a polepšil ti své postavení Jettli

je zklamán nemáme mu přičítat vi- -

n nh 1ho úmvsl bvl dobrfr leli- -

Wní rhtřl t lednati sobé i btó rodině

lepší blaíenějíí život Bohužel že

na té Životní pouti nacházíme více

gklamánl jak dtéchy Doufejme

lepší v přížtím roce:

Nový rok přichází
Štěstí af nám přinááí

arodoým by se stal —

toho by si rolník přál
Karel Rendla

St Paul Minn
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V Cinrínnatl i'avil v p4tek

polirista I KhHinsn p! if řK Itn ko

ní zttdilcnílio v povoz v riími dř

Itovíer sedit sutvi in vsak ttnto a

vozu vyskočil byl statečný policista

zdivočilým koněm pod sebe strliri a

k smrti ukopán

J Allntown Pa vrátil osobní

tlak dráhy Central na křitovaue do

káry elektrické při černi pět esob

t ě I c porsněiio a jedna usmrcena

Klub t:hiagikých obcholníkft

odbýval v sobotu v Auditoria neoby

čejnA četné navštívenou schůzi v nil
M Fítldem sa všeolcného souhlasu

podána resoluce schvalující stanovi-

sko jaké vláda naše totiž president
Cieveland zaujala vůči otázce ku

bánské
Z Chicaga oznámeno bylo v

sobotu že "Atlas National Bank"

přestane tbchodovat Ku kroku

tomu odhodlalo se řuditelství zcela

dobrovolně nesouvisí věc ta tedy

nijak a posledním úpadkem Ná

rodní banky illinoisské Všichni

vkladatelé obdrží peníze sté na je-

diný cent zpět
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