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noven ve svůj úřad guvernérem
Tsnnerem samým a který neděti zde nový český "papír"! " VV

černí noviny" Tento lit js vy- -

proto astaviti veškerou výrobu
SkladiSlě městských vodáren jsou
lak "báječně" vtliky že se v nich

kuje své voleni nikomu mohl

ednali zcela dle své vůle Vláváfl druŽRtvem V j hož čele
mohou uschovali zásoby uhlí naMojí známý redaktor Mač který Douglas parku není dnes skoro

jiného dělníka a policisty než Če celé - dva dny Mraíné k poví-

dání město kbré se hoh-db- že
ji't přihdoii Fr Fišera který
j st pokladníkem a J Velebný cha a rovněž tak i v ostatních

parcích západní strany llumboldtKolnu těchto tříjest udružriio s sl chová ve svých zdích IHuoooo
lidí má skladiště svých vodáren

zařícna na iisíhofáuí dvouden
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Klan Vrái mllovul

To jest ta nejnovější chicagská

sazeč (í mezi nimiž jsou známá

jména pánů Srbe ky Kohouta a
park nevyjímaje 10 jest pravé

pochopeni odvety když naSinec

který obdrží vlivu plné místo ne-

zapomene zvláítě těch drobníc h
Mejdficlia a jednatelem oznámko

váni a kolektorem j' Rt chicagský
jednatel Pokroku Západu pan ubohých Čecháčků ktefí jsouce

ních zásob uhlí Tedy denně se

musí uhlí dováželi nádraží aby
se nudilo topili pod kotle a předce
S vodou v Chicagu nejsou žádné

žerty kdyby byla i see Špinavější
Co nemluvě o jídle a pití a do

Prahyl" — "Tak budou již nyní
svatby?" — "Ne oti přijel jen n

pár dní jede do jižní Ameriky
asi na tři měsíce a pak na zpáte
ční cestě e slaví "na tUc" v Chi-

cagu!" — "Co lnuli dchl v jižní
Americe ?"— "No bude tam střílet

antilopy a aŽ se to dobře naučí
střelí chicagskou českou lan a od-

veze Vlastu do vlasti!"— "To není

Špatný biznys!"— "Sůr že ne!"—
"Good by!"—(iool by!"
Za 13500 dostal "náš" city

cbrk William Ko flb r od svých

přátel ve čtvrtek večer démanto-
vou hvězdu 250 kusů stříbrného
stolního náčiní a koně a buggy
Člověk musí být! "hezkým" a mít i

štěstí! A toho posledního má

William na fóry Pan loeíibr
jest jedním z "našinců" pro které

bylo appelováno na vlastenectví
českého voličstva kteří byli vele-be- ní

co "vlastenci" jichž zvo-

lení kladeno za jedno s naší ná-

rodní ctí William LoeíhVr pro

Richter Iist jest sázen v saárně her práce obletují lumberyardy a

stockyardy a nenacházejí nikde

oliživy To že my máme právní
p Kfižičky která má uvé místno-

sti v domě známého Marého chi-

cagského ochotníka p Jeníčka ka prostřední kvalifikace měst

ským výpom návladním a Johnana rohu ty a Blue Island ave
kde před rokem bývalo Klučinovo Pechu inspektorem nad chodníky

a ještě několik majitelů realit a

houfu peněz něčím jest nám málo
"Kldorado" My nepamatujeme
po celá léta takovou stagnaci a

lhostejnost jaká v tomto roce se
ve vŠetn českém časopisectvu Chi

plátno když tito na své chudé

krajany nepamatují a mohouce v

mácnosti vůbec by sobě počalo

Chicago bez vody bíeme li zře-

tel pouze k j ho pověstným
ohfiům? A tento puntík nutí jiná-č- e

cj blaho města ve lice bezsta-

rostnou zprávu starati se o bu-

doucí věci aby nebyly horší prv-nějšíc- h

Chicago bez vody Chi-

cago ve tmě Chicago bez lomozu

svých neumlkajících továren ten

zjev byl by podívanou pro bohykte
ří ztrestali chtěli pro ji ho nezměr-

nou pýchu moderní Bábel na m-

ichiganském jezeře

době hospodářské bídy a nouzecaga rozhostila a všeobecně se Že- -

které naslouchajíce v Churaňově
aréně u Drněla parku jsme je
divili jak velice podnikavými
jsme my chicagští Čechové že
sobě mužc-m- e

postavit za tolik a

tolik tisíc {eskou arénu tu sa-

mou "se zpěvy a tanci" "za účin-

kování první divadelní společnosti
v Americe" při "sólových výstu-

pech pána N N ka?dé neděle"
atd mítí "se všfm pohodlím opa-

třenu" pro — dvacet až třicet ná

je nechávají trpěti a strádati dále

Po čtrnácti dnech tropickéhokterého hlasovalo české voličstvo
vedra máme již as čtyřiadvacet
hodin studenou vlnu a dýšeme

hře na netečnost s jakou České

obecenstvo města se odbývá v če-

ských listech To že jest v Chi-

cagu několik (tři) denních listů

není oprávněnou výtkou neb ná-

mitkou proti vČasnosti nového

denníku Bylo a jest ho potřebí
jako čilé Štiky mezi líné kapry

jako jeden muž byl zyolen klcr-ke- m

města Chicaga a všeobecně

jest dnes známo Že on je pánem
Každého léta jak jinak ani není

možným tam kde bez přiměřenévštěvníků z nichž polovice přišla na radnici A jakým byl a jest ho pozvolného přechodu po mra
Ihř armád

na novinářské a — volné lístky
Tak vypadá po svém tříletém trvá

ze jedné noci následuje Žár jižní pnn bicími a
dílnáaby v blátě neshnily Denní a

jeho dík českému občanstvu? Mi-

mo kruhu svých osobních a nej-bližší- ch

přátel politikářů z české- -ní místnost' která byla nešťast soudní zprávy jsou psány nepo
ným Fr Dostálem postavena ná

ho slunce v celé své síle druhého
dne klesá každoročně zmoženo

paprsky žhavého obra velké pro-

cento obyvatelstva naši nekoneč
kladem veškerého jeho majetku a

né vesniceale takovým způsobem
která po krátkém čase svého zdán
livého rozkvřtu když Dostál ne
mohl vyhověti požadavkům Seipo

jakým řádil úžth zvláště v po

vy piv společnosti při nerozum-

ném vedení obchodních záležitostí

sledním týdnu mezi Chicagčany
počínal každý i kdo jest sebe více

otužilým a zvyklým na teploučko

Ku kUTH liyiti- - riiilíjl pulHU? IU'M'h)r!ijr
k rstvlliln! IhiiiíviiiHt íc ni'iriivlil)'ln4

Jmu iMwlfiilaJI vk iiilmicf
Ilimlcl t r' "ílomiicli Mllfvr r limko

pot Mm Inkovou vyliji ti roru'nrli li

a vnllfíMctrcli Zloutinkn olijitvuju mi

wilouttmtím kiiJU oři ky''lu"tl ili-xr- in

pokrytem Jnxyktmi dávením s rána
v xlilli J 11 tor xávrutí a txilimlm

liluvy Mmrf-Htv-
l lidi tuk to Irpi Ty to mítin-

ky ncpoMluanoftti proti vládřzdruvl rídirl u

ni'pnivili'lii(iu íliinonti vnitřností v hrt-k- u

xrcKuluJi lllttcnt Ji' lirovffl nilHlriinl ma-lnr- li

nt'rlviiHt iiťurttlKil ruvmiiUninus

norvodnoft neduhy ledvin Jnko prostředek
ku ptodejlti prctlfumiého chřiidnuti urychlo-ný- m

ludriiveniin a mírněním nlálmotirilio Hi-

fi nemá HÍlIvku tuto rovnu

svým "přítelem" jako po několi
se obavati před vkročením na

ka měsíční nepřetržité prožité ulici My zpravidla vždy v če
orgii a bacehanalii byla zmíně- -

ských řadách znamenáme oběti
ným pivovárem skoníiskována To

byla bilance podniku o kterém
úžehu slunce a není letního obdo
bí aby četná rodina česká ne- -

bylo z počátku mluveno a psáno
jako o zlatém dole a který po

truchlila nad smrtí otce jenž na

dřevěné hromadě lumberyardú
klesl v boji o život své rodinyalu

první letní saisoně vykazoval ztrá
tu hotových $8000 celého to ma

mezi tucty denních úmrtí úžehem
Pí A Kretschmer i

raiilinjiěka i
jetku Dostálova Dostál šel před každého téměř dne přinášely če
ním již tolika vyšlapanou cestou
lidí kteří přišli s penězi do Arne a vyraliltelUu feBkú kofennij ii bylinné GÉj

ť
í

i'
'Ě

i

U

r

ti- -

H

V

ť

3

ti '

k

f
'

t

í

5

riky a kteří měli přátely a těšili se

vážnosti dokud měli "money" a

ztrativše pozlátko stali se terčem

vtipů cizích a nenávisti bývalých

rány a Ixilehtl na lí-l-

Obydlí: 1940 již 16: ut

Omaha Nobr

Velká krublrka (Atinei) lto vfieíné
niHRtl ntojl nor Na venkov mumlají ne

nejménř dví krulilCky m f110 poítou

přátel Druhý rok přešla aréna v

nájem jistého Dottera který býval
majitelem restaurantu ve "Staré
Vídní" na světové výstavě a který
arénu překřtil v "Old Vienna" i

21-- r' 1
Mr Dotter rodem Vídeňák se

"íretoval" po vídeňsku rok u Dou
LOKUIN A THU11STON

Jedním z neúnavných pracovníků o íbltfenf o Spojených KtiUft a I!nwHÍHkt Jest
L A Thurslon kterýž nelvftM má zitttluhu o to že president iMcKinley na-

vrhl smlouvu annekf ní Thuruton narodil e na Ilawarnkých oatrovech n je
lynem amerického tamřJSÍho miHsioníiře

glas parku a dnes se ještě Škrábe Frank Novákza uchem když sobě vzpomene

majitel
na svůj "mistejk" V letošní sai-

soně povstala opětně jako Fénix

Zamississiupské

sochařské

dílny
Zhotovuje) mramorové a fculoviS pomníky

členky Inko I vMio druhu práce hřhltovní

VetSkiré práco vyhotovuji ku uprávní rychlo
a levní 3'ltf

ské denní listy zprávy o smrti to-

ho neb onoho krajana "píchnu-
tím" slunce ba byly i dny kdy

padli dva až i tří čeští občané

Chicago které jest postaveno na
bažině trpí děsně v letním vedře

touto svou polohou zvláště když
jest bezvětří neb nevane vítr od

jezera jenž jest dobrodincem ce-

lého města Ovzduší jež vyvine
se z vlhké země udržuje se stále v

nejspodnějších vrstvách vzducho-

vých a při pověstné nedbalosti

městské správy o čistotu ulic
morově působí na obyvatelstvo
jehož dýchací orgány plíce a pó-

ry ve své činnosti jsou přerušeny
a člověk jenž nedostatkem oky-

sličování vzduchu v tomto dusnu
strašně trpí musí podlehnouti
tam kde veškerá Činnost krve a

čiv jest ohrožena a respirace vzdu-

chu vůbec překažena
K těmto svízelům dostavují se i

jiné vážné starosti a to jsou v po-

slední době ony o uhlí a z obáva-vanéh- o

nedostatku téhož o mož-

nost hnaní čištěné vody z měst-

ských vodáren do bytů obecenstva
a osvětlování ulic jak plynem tak

elektricky Jak každý ze čtenářů

jistě již uhodl jedná se o stávku

uhlokopft v pennsylvánských uhel-

ných ložiskách Zdejší všecky
železnice zabavily veškeré uhlí
které jich dopravě bylo svěřeno z

toho důvodu že jsouce dopravo-vatel- y

pošty jsou oprávněny cho-pi- ti

se všech prostředků a těchto

plně využífi aby doprava poštov-
ní netrpěla Jako při velkém že-

lezničním strajku byla poštovní

doprava štítem za který se v ro-

ce 1893 zalézaly železniční spo-

lečnosti proti ranám stávkářů tak

nyní jest poštovní doprava spásnou
kotvou které se drží a jíž se

chrániti chtí před zastavením do-

pravy vůbec Co učinily Železni-

ce na svých tratích to obmýšlí
učiniti správa města v Chicagu a

chce dáti zabaviti všecko uhlí aby
nemtisila pro nedostatek topiva
zastaviti pumpy vodáren a plynár-

ny a elektrické dílny Z toho

ze svého popele "Aréna" Pan
Fr Churaň získal místnosti a

"Ludvíkova div společnost" měla

"každé neděle" dávati veseloherní

představení Bylo oznamováno

hojně ve všech českých listech

Při prvém představení sešlo se

ale jen skrovné obecenstva a vina

nezdaru svalována byla na zimavé

počasí Při druhém představení
bylo ještě hůře ač bylo teplo a

krásně Ludvíkovci prohlásili že

majf-l- i dále v aréně hráti musí

jim býti úplně sleven poplatek za

místnost poněvadž dle předchá-

zejících zkušeností sotva na ostat-

ní útraty v) dělají a prvé musí sobě

obecenstvo na arénu zvyknouti
Pan Churaíl neučinil žádaných

ústupků a nyní zpívají pp Kunt a

Strouhal své kuplety před prázd-

nými lavicemi Naše obecenstvo

jest samý výlet samý pic-ni- c Ca-íum- et

grove Národní hřbitov Pa-lo- s

park Bensenville atd a zvlá-

ště Riverside to jsou ta nejoblí-benČj- ší

místa Jen za město v

přírodu při soudku piva a koši

lunče ať na národní účel neb se

spolkem to jest dnes programem
neděle o kterém se mluví celý tý-

den před a po Posledním časem

začínají býti zvláště pikniky v Ki-

verside velice nenucenými a k vel-

ké radosti německých majitelů za

ho obecenstva nebylo vzpomenuto
ničím a nyní i starý kapitán Bar-c- al

který byl z vých Chicago
ave policejní stanice přeložen na

Attrill pol stanici má padnouti
což se čeká každou chvíli poně-

vadž prý lpí na něm podezření

tajného spojenství s republikány
Barcal má dosluhovati jen něko-

lik měsíců aby byl oprávněn k

pensi a tento starý český úředník

má jiti poněvadž velkomogul
Locfiler toho sobě přeje My se

budoucně ještě vrátíme ku zdejší-
mu demokratickému hospodářství
na radnici které jest pravou pa-

rodií a výsměchem občanské služ-

by Při této příležitosti musíme

se zmíniti o zcela opáčném počí-

nání sobě ze strany republikánské
a zvláště onom komisaře západ-
ních parků právníka p Pavlíčka
Ač zdejší české obecenstvo a zvlá-

ště v té nejčeštější chicagské war-d- ě

totiž v 8 volí z pravidla de-

mokraticky a i letos prorazila ma-

šina v této wardě s Irčanem de-

mokratem proti
Čechu-republiká-n- u

Sikytovi ač jest dobře zná-

mým že České hlasy v několika

zdejších wardách rozhodují v de-

mokratický prospěch a tun smý-

šlení rozhodujících republikán-

ských kruhů není Čechům přízni-

vým předce komisař Pavlíček za-

opatřil celým zástupům chudé če-

ské dělnické třídy práci a obživu

v parcích jež stojí pod dozorem

komise které on jest Členem

Tak jednal muž který byl usta

měrně lépe než v ostatních listech

Zábavná část rovněž až na to že

kulturně historické studie jako
ona páně Mazačova "Fraucimór a

paráda před dvěma sty léty" za-

bírají zbytečně místa nezajímajíce
obecenstvo Dělnické záležitosti

a četné zajímavě podané denní a

soudní zprávy to jsou dva stěžej-
ní body které mohou udrŽeti ten-

to list jim ustoupiti musí všecko

Zajímavé nové a rychle! Večerní

Noviny činí dojem dítěte naroze-

ného v chudé kolébce jehož rodi-

če čekají na pořádnou "do vínku"

bohatého kmotra Obecenstvo

celkem přijalo list vlídně a snaži-

vému jednateli p Hichtrovi se po-

dařilo sehnati četně oznámek jichž

by bylo mnohem více bývalo kdy-

by vydavatelstvo bylo uvážilo a

začalo buď dříve neb o dva měsíce

později Dnes po čtvrtém džulaji

jest po letní obchodní saisoně a

do podzimní se vypije ještě mnoho

piva Nynější družstvo Večerních

Novin jest v zakládání "papírů"
zkušeným o tom není řeči ale
udrží-l- i nový list o tom lze těžce

říci ano poněvadž dle starých
zkušeností z dřívější doby se tak

nestalo My nechceme býti sýč-ke- m

ale pánové od Večerních

Novin znají staré "otřepané" ale

vždy dobré pořekadlo o svazku

prutů Svatopluka
"Vráz je zde!" — "Cestovatel

Vráz? A kde?" — "No předce u

Geringrú!" — "A kdy přijel?"
— "V sobotu odpoledne rovně z

PKANK K ItlISS prMlHvaí
los lil I SX prod ove( h gen iiiiib
J H IUISíí piiHluvBc duti vupr

Kt rkollv nleh priii'itj v cájiuu
nvrli rúkit%iiikii

Joseph Bliss
komisíonár sc žiTím kWim

íM :JHt Kxťliiuu IMir

SOUTH OMAHA - - NEB

VScinoíná p'e vfnuii! m vAem xáNVlkáin I

řiiMýliileliirn 1'MmiA Vh Jest uctiv ládánu

Tržní eeny na poJííitláiií

Neíapoineňt K 'llfl KxehunKO Mg Ho On ah

FR CUBA
Ckský PRÁVNÍK

VE SCHUYLER - - NEBR

Vede právní pře při všech sou-

dech v kterékoliv části státu a po-

slouží právní radou ve všech pří-

padech Pečuje bedlivě a osobně

o všechny záležitosti mu svěřené

KmKKNcK: Bankovní dum F

Foldy Adresujte: Fr Cuba

Schuyler Neb

hrad a pivnic v Linzu odjíždí
če-M- tí

výletníci s obličeji jež září ve

všech barvách a ovázaní namoče

nými Šátky domů Inu není nad

"nenucenou" zábavu jest ovšem opětně ohromný nářek

! -


