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Jaki mopisHk kťr'mu tuAnl

nadupáno bylo s{l}r s rdaktor
Kroupa na f h- - i Pokrok Zápa-
du a ) ho rrdaktor to dá líbiti j ho

tup ní hanobt ní a lhaní a opová-l- i

te mi nř jednou po řív ovati
a praví "í)tatnř takovou zku-íeiin-

nemá redaktor Kroupa sáni

Myli to již před ním pánové Junu
ť h k Kii)i'sinulh a jiní a nyní

jsou to redaktorové Kroupa a Ion-Kře- "

— Jakou zkušenost? Má

snad redaktor Koti:ký být aŽ do

smrtí vděčen všem třm ktrlf u

nMto pracovali a za vou práci po-

ctivý plat obdrželi a má si z té

vdřčnosti nechat líbit od nich ja-

kékoliv lživé hanobení na cti utr-

hání a bítláctví jehož jsou scho-

pni? Ani jediný z nich nemá žád-

nou příčinu střŽovatí si na redak-

tora Pokroku Západu neboť sko

ro všem prokázal neocenitelné

služby přátelské a za ty kdyby

byli LIDMI byli by mu vděč-

nými Čím kdy pokřivdil P Z

pp Čapka neb Yountfa? Naši

Čtenáři dojista ví že ani jednoho
ani druhého z nich nedotekli jsme
se nikdy slovem utrhaČným a je
diné co by mohly I) L vytknouti
jest že když se stali demokraty a

byli kandidáty pro úřady Pokrok

je nepodporoval Proč by byl

podporoval demokrata a té doby

nepřítele Pokroku p Junga když

republikán Sadílek přítel Pokro-

ku bvl ieho protivníkem? Když
demokrat Čapek neuzři se o zvo

lení do státního snřmu nepodpo-
roval jej Pokrok Západu ne proto
že byl demokrat nýbrž že jej ne

považoval za spolehlivého ohledne

drohibice a dopustil se toho hroz-

ného přestupku (totiž ten P Z)
že znovu uveřejnil prohibicí nači-

chlé dopisy kteréž p Čapek psal
do Pokroku z Ann Arbor To

bylo to nejhorŠÍ co Pokrok kdy

proti p Čapkovi učinil ačkoliv p

Čapek byl tehdy jeho zjevným ne

odpůrcem ale nepřítelem Jaké

pak nároky má pan Hingsniuth na

vdřčnost až do smrti Pokroku Zá

padu? Není-li- ž všeobecné známo

Že jestli kdo k vdřčnosti oprávnřn
jest mezi nimi dvřmi jest to re-

daktor Pokroku Západu A jaké
vdřčnosti se mu dostalo od onoho

bídáka? Nebyl to Rinfísmuth

který vypovedřl válku Pokroku

Západu a jeho redaktoru? Neúto-č- í

již po deset roků na nčho třmi

nejhanebnřjšími zbranřmi nejbíd-nřjší-

lžemi a nejpodlejšími po-

mluvami? A coŽ řídící redakce

D L ? Není-li- ž pravdou že žád-

ný Človřk na svřtč neučinil pro
p Dongresa více nežli učinil re

daktor Pokroku Západu a přece

je terčem jeho zlomyslnosti tak

jako byli všichni jiní lidé s který-

mi kdy do užšího styku přišel
Redaktor Pokroku Západu má

vzhledem ku všem svým bývalým
zamřstnancům svřdomí Čisté a

jestli oni mají podobné mohou si

gratulovati

Včříme rádi že p Kroupa ne-

rad slyší o tom kterak vzdor své

malichernosti pomáhal bořit co

Národní Výbor stavČl aniž uve-

řejňuje co o jeho herostratské
činnosti tenkráte psala Svornost
Slavie a jiné listy To jest mu

ovšem velice "protivným" avšak

všechno to jeho pohrdlivé odmí-

tání na vřci nic nezmřní

Jestli že red P Z napaden byl

jeho lotry m revolverové íuřfiali
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Kotytky

počínají načnou měrou řádili na

růnýth místech v South Ilakotf
a oprávdčné o!avy jsou že místy
celá úroda za obtť jim padne
Nejdříve objevily n kobylky u

(Iraton nyní pak řádí mřrou ne

malou v okolí Ipswich Všechny

pokusy na obmeenl jich byly do

sud marnými

Proti severním učitelům
V zákonodárstvu texasském po

dána byla ve středu resoluce kte

rouž požaduje se jmenování vý-

boru kterýž by správu státní uni-

versity náležité vyšetřil V reso-lu- ci

tvrdí se že prý profesoři pra

cují proti třm nejh pším zájmům

university že prý Žáky učí politi-
ckému kacířství a že vtloukají jim
do hlavy republikánské zásady a

že prý celý ústav i Žáci mřrou ne

malou trpí přítomností třehto "se
verních Išmaelitň" Ku konci se

požaduje bezodkladné propuŠtřní
všech seveřanů kteří by ve služ-

bách university se nalézali

Podepsal

lllinoisský guvernér Tanner po

depsal ve středu dopoledne po- -

vřstnou Allenovu předlohu kte-

rouž mřstským radám tidčluje se

právo stávající výsady pouličních
dráh o dalších 50 roků prodlouži
li Proti předloze této jevd se

všeobecný odpor neboť jisto jest
že otvírány jsou jí bodlu dveře do

kořán leč to málo u pana guver-

néra spomohlo a on podpisem

svým předlohu onu zákonem uči-

nil

U Hxeter N II vyšinul se

následkem podemleté tratř z ko

lejí vlak nákladní při čemž 3 zří-

zenci usmrceni a 7 vozů roztří-štřn- o

Z IJostonu oznámeno ve Čtvr

tek že z přístavu tamního po 5

hodinř vyplul spolkový křižák

New York" se zapečetěnými roz

kazy a má prý se za to že cílem

jeho břehy kubánské jsou

Neznámá rostlinu Jež vyléčí neduhy

ledvin a mMijre reviiiutísm
util zdarma

Ti? IrívH zmínili limit ne o nnvflm

oblevu v botanice Alkavin který ztbcz

ponije ▼yioceni nemina zavinenycu
močovou v krvi aneb nenořáilky

ledvin a cistrojl iniieovíbo Praví te
nyní in Alkavia jeat výrobkem z dobře
rniíiiié Kava-Ka- va křoviny a JchI zvláfit-ni-

lékem proti nedubftm prAvř
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bvl utíien a Hev Tbomaa M Owen
% Weat 1'awlet Vl- - dává podobné

Mnobe" íeny též dosvřdřujf
o obdivuhodné léčivé moci Jeho v cho

robách fenám příbuzných Jedinými
importér Alkavia lnou dosud Churcu

KiiJney e uro km ci io rounu ve

New York a přejí ti dokázat! cenu léku
V Dillí oncceiiHivo cřiiuiuiii firmo

taílou berplatné léélvo Alkavia vvpla
eenó pofttou aUmii cienan runrom

Západu Jeni trní Jakýmkoliv nepořád
lam Iriwlvín noh mřťhvřfl llriifhtnvnii- - — — - - - —latina j
nemoci revmatiumem Todnatelnoatí

pískem v moři boieatl v zaiiecn enoro

bami ženskými neb iným! neduhy Jež

mi( rnixt iřit v neoprávné činnosti
ledvin neb dutrojl močového
Kadili bychom vftem irpieim aoy za-slu-

ivojl adresu zmíněné společnosti a
získali lakto Alkavia zdarma Bude vám

Un ň rvi r7 VCapmA ihv f HnkZlklft

obdivuhodná Jeho moc léčivá tli)

riotníků zahájen byl v úterý vfef
V liiítnoitet h dej?řho klubu ob
chodníků a došlí značitého (V a

ateriiií klenotníků zlatníků a ho

dináfů tr vlec h ČUIÍ atátit Sj lA

en(o svolán byl hlavnA a rtče bm
zvob ní deb ijátů ktc íí lib notníky
riebrainké v červenej y národní
konvenci klenotnic ké kťráŽbude

- v Ibtroít odbývali by atia
povalí

- V krajském aoudé zahájeno
bylo v úttřý před aoudrcrn liake-ret- u

přlíčnl bývalým pokladní-kei-

atátním I S Hartleyem
j nž ze zpronevřenl částky jun
ono odpovídali tu má hnul
pří aamém poČUkti ji duání půo
hena )a okre ním návladním ne

malá aensace Sotva že totiž pře
líčení zahájené) a v okamžení kely

vybíráním poroty počít i mflo
ohlásil ná v ladní okre sní ? důka-

zy v rukou má že Mrany jřátel
obžalovaného kteří a učehni tím
z Lincoln sem přijeli činčn byl
pokus tia podplacení osob z kte-

rýchž porota sestavena být! má
Následkem ohlášení tohoto naří
dil soudce návladnímu by bez-

odkladné vznesl žalobu pro ne- -

vážnost soudu proti třm kteří v

uplácení tomto se podílí a výsle
dek rozkazu tohoto nedal na sebe
Houbo čekat Vystavenť totiž
bezodkladné zatykač na Josiah S

Wriííhta kterýž prý George K

Kathliiinovi kterýž pro případ
tento na seznam porotců dán byl

Í75 nabízel když by na porotu se
dostal a pro nevinu llartleyho
hlasoval Když Wnght před
soudce přiveden byl tu bez dlou-

hých okolků se přiznal že skuteč-

né tak učinil neučinil prý tak ale
v zájmu nebo pohnutek vlastních

nýbrž na pobídnutí nčjakého prý
cizince s kterýmž pře-- Merchants
hotelem se sešel a kterýž dobrý
výdřlek jemu nabízel když by

nč-kte- ré

Z porotců síixovati mohl

Jelikož zatčený udal že by cizin-

ce toho poznal kdyby se s ním
sešel tu vzat byl příručím šerifa z

rozkazu soudcova na procházku
mřstem leč tato byla úplnř bez-

výslednou a po nřkolikahodinném
chození Wright do okresního ve
zení odveden Po odbytí záleži-

tosti této pokračováno podobné
jako ve středu dopoledne ve vy
bírání poroty a když tato po 10

hodinř konečné sestavena při-

stoupil soudce k vyneŠení rozsud
ku nad Wnghtcm a sice odsoudil

jej na dva roky do okresního vř-ze- ní

Odsouzenec stařec to 68

letý přijal rozsudek s pláčem a

nepřestával tvrditi Že nevřdřl že

nřjakého přestupku se dopouští
Po odvedení odsouzeného do vř-ze- ní

započato ihned & výslechem
svřdků pro obžalobu a do večera

vyslechnuta jich celá řada Doka-

zováno jimi že Bartley poukázku
o niž se jedná skutečné v rukou

svých mři že peníze za ni $200-00- 0

přijal a že fondu státnímu
obnos onen nckreditoval tak že

skutečné o zpronevČření "se tu

jedná
— Ve středu kolem 3 hodiny

ranní oznámeno bylo telefonicky

policii že dle všeho lupiči do ho-

stince Henry Nelsona na jiho-

západním rohu 30 a Spaulding
ulici se nalézajícího se vloupali
následkem čehož službu mající
kapitán King policistu Dan
Tiedemana v policejním voze na

místo ono vyslal aby o pravdivo-
sti zprávy se přesvřdčil Tie-de-ma- n

na cestř potkal policistu
Alb M Glovera a tohoto dle na-

řízení kapitánova vyzval by ku

místu onomu s ním se odebral

KdyŽ policisté před hostinec při-

jeli odebra' se Tiedeman k zadní
části salonu aby se o stavu vřci

přesvřdčil sotva že však k zad-

ním dveřím se dostal uviděl ote-

vřeným oknem jednoho z lupičů
skoČiti a týž pak záhy na to dvč- -

chrtipavky nosní jj aáhla a IČÍ
ke- -

p( ranní mu apůsobila kď ítei
r ina druhá z brokeevnie -

vypále- -
t é ů

na eio je vciici !okn mu vnikla
Slíe Ibou píivoláuí k místu hasič j

v nedaleké stanic i službu konající
dostavili se však jií přilil podé
m bot lupiči zatím mizeli atak
ji) jen oba krváre jící pediristé na
ze mi nale zení líanční dopravě ní

ihned do stanice požární kam

pomoc lékařská k nim přivolána
nacVŽ po prvém obvazdo ku ne-

moc nice Clarksonovy odvežení

Poranřní Ti prohláše
no bylo hned po dopravení do ne

mocnice smrtelným neboť do po- -

bíiší 65 velkých broků vniklo ná
sledkem čehož "ovšem vnitřnosti

rovrtány Mimo toho střelen

yl z revolveru do stehna a kule

úplné kostí stehenní mu prošla
Dříve m ž vřdomí ztratil prohlásil
ranřný Že dle náhledu jeho stře- -

en byl jistým Kalph Messer- -

smithem kterýž policii co dare- -

ák prvé třídy znám jest a kterýž
již nřkolikráte trestán byl Poznal

prý je j dle obleku SVČtlého kterýž
Mcssersmith v poslední čas nosil
K lůžku umírajícího povolána
manželka a dcera které u nřho se-

trvali až do té doby kdy posled
ní chvíle se dostavila Poranřní
Gloverovo jest sice téžkým léka
ři však doufají že při Životř jej
zachovají Možná ovšem dost
že při tom o levé oko přijde-

- ne
boť kule nad okem tímto uvízla
a nervy zrakové ochromila — Jak-

mile policie o postřelení policistů
uvřdomřna byla" započato bylo
ihned s bedlivým pátráním a sou-

dí se že jest již bídákům na sto-p- ř

Messersmith z mřsta zmizel

stopa jeho však záhy nalezena a

on zatčen Druhými jeho společ-

níky jsou prý bratří Kestnerové
kteří téŽ velice nečisté povčstí
požívají a na nřž podezření pad-

lo hlavnř následkem toho že

zboží kteréž lupiči přichystáno již
mřli zavázáno bylo v pytlích
kteréž úplné podobají se třm jež
majetkem rodiny Kestnerovy by-

ly a v nichž jichž nřkolikráte při
domovní prohlídce kradené zboží
nalezeno Následkem podezřelé
této okolnosti zatčen jak starý
Kestner tak i dva jeho synové na

podezření že v loupeži a vražed-

ném útoku tomto podílu mřli a

policie doufá že podaří se jim

proto ním dostatečného svřdectví

opatříti — Po zatčení výše uve-

dených přišla policie na stopu ji-

né trojice kteráž prý v zločinu

tom prstů svých míti mohla a po-

dezření toto zvýšeno tím že čle-

nové její s nápadným kvapem od

Omahy se vzdálili Jeden z nich

postřelen jest prý v zápřstí a

soudí se Že jedna z kulí zavraž-dřný- m

Fiedemanem vypálených

přece jen cíle svého našla

— V minulých dnech přijel po

bicyklu do mřsta našeho mladý

krajan M Šťáva z Linwood a

"malou" tuto projížďku podniknul
jedině proto aby se zde operaci
11 dra Holovčinera pro zručnost
svou známého podrobil Trpči
totiž dvřma nádory na levém ra-

mení a lopatce jež stále vřtšími a
vřtšími se stávaly tak že nutnost

ope race uznal Operaci ač byla
velice bolestnou neboť vyžado-
vala řez delší šesti palců a vyře-

závání nádorů značnou bolest pů-

sobilo podrobil se bez chlorofor-

mu a jak lékařem nám sdřleno
nedal při tom ani jedinkým hles-

nutím pohybem neb trhnutím
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zdali Kašpar byl do úřadu do-aaze- n

a mohl krajanům svým za

mřstnání díti xáslittiou demokratů
a tčch jichž Činnost Pokrok Zá-

padu náležité odsoudil aml) čí

zásluhou to bylo Kdyby n bylo
Kosewatcra a Pokroku Západu
nebývat by Kašpar dosáhl úřadu

který mři a nebyl by mohl zamčst-náva- ti

krajany jak činil Ntchť

veřejnost rozsoudí kdo jsou ti

"profesionelní lháři" kteří klamou
a prodávají český lid od té doby
co I) I vychází

Kdyby takou insinuaci vůči nám

pronesl nřkdo vřci neznalý snad

bychom pominuli ji mlčením

sobč že lid náš mři dosti

příležitosti poznat! nás za třeh

minulých 21 roku Však když
vrhne nám v tvář takovouto lež

bezcharakterní ničema který bez

zamřstnání jehož jsme mu posky-

tovali a bez nesčetných dobrodiní

jež jsme mu prokázali byl by ne-

pochybní již dávno pošel nčkde

za plotem pak musíme si ji
an by nřkdo mohl spa-

třovali v tom potvrzení toho co

jiný jemu rovný lotr Kintfsmuth
v zlomyslnosti své vymyslil Ni-

kdo neví lépe než nejnovčjší náš

hanobitel že Pokrok Západu jde
cestou rovnou za zásadou a

a jest od smřru svého

neodvratitelným Nikdy za dobu

pňsobení nynějšího redaktora po

?l roku nebyl vliv Pokroku Zá-- "

du a podpora jeho získány p- -

!ty kterýmkolivřk politickým
však naproti tomu

odmítl nesčetnřkráte podporovati
kandidáty nehodné své strany
vlastní — z přesvčdčení ze zása-

dy Před ilt rokem nepodporo-
val bftdlera Uroatche před

lety nepodporoval Majorse před

lety nepodporoval Hichardse

ani žádného navržence ať repu-

blikán neb demokrat krajan neb

nckrajan o nřmž pochyboval že

by v otázce prohibiční nebyl spo-

lehlivým Nejbídnřjším ničemou

jest včdomý zúmyslný a zlomysl-

ný lhář a mistry v tom umční

osvčdčili se aŽ posm hlavní re-

daktor D L a p Kindsvúth

Nechť o palmu přednosti se do-

hodnou aneb rozJřlí
V pátek týden jsme vylíčili

pravdivř a nepředpojatč celý prů-bč- h

schňze odbývané zástupci če-

ských spolků v zájmu zastoupení
na výstavč o kteréž 1) L týden

před tírn sensačnř referovaly ja-

koby taiíí býval nřjaký pokus
Či-n- řn

o ovládání schňze té ze stra-

ny zástupců řádu Palacký Upo-

zornili jsme té"ž na to že nepravé
a bezpodstatné líčení to může míti

r
za účel pouze jen jednu vře a to

jest způsobení Štvanice D L

odpovídajíce na to vychloubají se

ie je v Se pravdou co ony o prů hé

i

{


