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K uvádřrií dostavily se t

Omaby pí Mít halová a lin-woo- d

pí Ilarlolová Vltámvásoví

Krejčová a Uockabivi Píi zahá- -

f tí slavnost veéertí iron la tí
Mi halová králkou ab ránnii a

krásnou M klrál mřla vihký

dojím na obecenstvo troufám
l sbor len bud" nam níb? po-

krajoval Prozatím Na ť
Vif Platný

IfUPi: Midi l)rMl4f sem

ďn míMÍonáf Nfmer t Hy
City zve iií na VicVr do shro-

máždění v němí kál a předpo
vídá brzký konce svřta I feď
thk t bíbl% e starého í nového

zákona a dovozuje le ji! ty po
slední dny nadcházejí Pouka

zuje na ty vynálezy bicykle
ehktríku leleznire ba Í z té mí- -

nuM volby ze sporu o zlato a

atflbro a dovozuje ! v4e smcíitj
ku skončení světa řehol prý se

loJkámc V Ivropě že prý se

schylují k v í obecné válce která

ude předchůdcem těch pohled

ních dnů Též vyhlašuje Že so- -

ota je%t tím dnem svátečním

který s má světit a vetdové ma

so zaječí a anad i lihoviny káva

a nevím co všechno že sou vrci

nečisté a zapovězené a nemají se

imžívati Nalezl zde skutečně ně

kterých kiefí mu víru dali a ne-

chali se od něho pokřtít! a v so- -

Otu drží s'átek a prasata pro
dali Co by se týkalo toho dne

odpočinku co na tom světit ten

den aneb onen to si zůstane stej-

né Že bych ale neměl požívali
co tlal nám Bůh neb příroda co

vyrostlo na poli aneb ve stáji to

mu nechci rozuměli

VáŠ přítel A Dočekal

PLASY Nebr Doba Utní

nám uběhla a nadešla jiná Pří

roda odložila své roucho barevné

a oděla se hávem smutečním Ve

selé Šveholení ptactva umlklo a

celá příroda jest zamlklou jakoby

spala Práce rolnická se dodělá-

vá farmář ukládá své výrobky

výsledek to celoroční práce a po
čítá mnoho-l- i mu as zbyde za ce

loroční namáhání Myslím že

letos se může říci že jest to uchá

zející Má všechno lepší cenu

Korná 16 až 17 centů oves 15 c
pšenice 75 c i více žito 35 c a

výše a tak se každý těší že snad

bude moci zapraviti ty dluhy kte-

ré nadělal za té vychválené demo-

kratické vlády Letos se demo

krati radují z vítězství jehož při
místních a státních volbách do-

cílili ie ale ta chyby že ze strany

jedné nemohli vybrat dost dobrých
kandidátů aby mohli tiketu se

stavit že musely se spojit tři stra-

ny na republikány aby je pora-

zili V našem okresu žádná stra

na samotná nedokáže porazit re-

publikány Spravedlivý prý se

utužuje soužením a zlato se čistí

ohněm Nikdo nemůže vědcti vě

cí budoucích ale může soudit z

minulosti Tak jako nyní jsou
nadšeni pro toho blázna Bryana
tak byli nadšeni před pěti lety pro
Clevelanda a když byl zvolen te

dy se mohli samou radostí zbláznit

To bylo hulákání nekonečného

Však když seznali že ta politika
kterou Cleveland zastával tak jak

zněly zásady strany jeho nevede

zemi k prospěchu nýbrž naopak

pouze jen ku všeobecné bídč tu

pak zas neznali mezí v jeho odsu-

zování a zvolili si pánbíčka jiné-

ho pro nějž nyní horují tak jako

druhdy pro Clevelanda To je
věru zaslepenost Vždyť ví ze

nám všem bylo dobře za správy

republikánské a že jsme prospi
vali tedy proč se nedrží té strany
a toho směru? Ono neškodí někdy

přepřáhnout koně neboť se sná

ze poznají který je lepší a kdo

má rozum zdravy a není farizeus

musí ze zkušenosti za minulých
let zažité poznat která strana

která vláda a které zásady jsou

lepší Za republikánů se dluhy
UDlácelv za demokratů přidělá

valy Ovsem nic na světě není

nt'##iá
um Httllinniiil fwlptl lit
pt{p9mi 4 tdf mul

UOIICMIA ín Island N

— Prosím sdlte V Hovorně jak
linutím rfem fnillnfrn Jsou

J fc bří myslí Je kdyl j le rbJI
: b obilf přes hraníc f státu

") lilii )! toho Jll( ro
) to 1? my mám ! vR-- t

hny věc j

"illf Jos Novotný

Od —To jest vi litý omyl Je- -

uné clo jel jest lákotmitým

Jřl v o zemi nlol iki býti funJe

pt clo na přívoz f cizozemska
KaJdé jiné clo jes ne Mi

flýbrl Nntou ústavou zapovězeno
Článek 5 oddílu ) ústavy praví
vzhledem kti právům kongresu:
"Nižádná lift a nižádné clo ne-bu- ď

uloženo na předměty vváŽ
ni t kteréhokoliv Málu" Článek

j následujícího oddílu i v

němí vyhraženo jest co 1 4 1 y
ne-ma- jí

práva činili praví: "Nižád-

ný stát neukládej bz přivolaní
konkrétu dávky aneb cla na zboží

přivezené aneb vyvezené U t po-

kud toho zapotfcby jest aby ve

skutek uvedl {ikony dohlížecí

čistý pak výnos všech cil a dávek

uložených kterýmkolív státem na

zboží přivezené aneb vyvrženi
buď obr4ccn ve prospěch poklad-
nice Spojených Státft a vietky
takové zákony buďtež podřízeny

přehlídce a dohledu kongresu"
Proto jest na velkém omylu kaž-

dý kdo by takovou pošetilou rny-llcn-
ku

choval

PKAGUU Nebr My napsa-
ní prosíme za laskavou poradu

jak bychom mohli se práva dovo-

lali Jsme poctiví ale chudí děl-

níci kteříž v potu tváři své chléb

ivůj vydělávati si musí ale byl tu

učiněn pokus připraviti nás o Čest

a uvrhnouti nás v podezření
zlo-dějst- vf

Jak Vám již známo udála

sedne 15 list v noci v Prague
krádež (aneb dle novin loupež) v

krámě p IiaStáře kde prý ztratily
se nějaké hodinky prsteny atd

Není to poprvé co se událost ta-

ková v našem městečku sběhla a

důměnky byly různé však posud
nebyl nikdo chycen a když chytili

zloděje na korně tedy jej slavně

pustili že se bojí Dne 17 list

byli jsme my tři nížepsaní vyhléd-
nuti a v podezření dáni a dostavili

se do našich obydlí jistí páni kte

říl nám vle přehledali Já před
tím poslal mým přátelům do Oma

hy několik liber másla v bedničce

a tu pomocí telegrafu dali vyše
třiti ba jeden pán tam jel aby
osobně vše vyšetřil a ke konci z

toho není nic Může být že kdy-

by byli ti pánové hledali blíže

svých vlastních domů mohli se

potkati s lepším výsledkem Při-

pomínáme si že před časem jistý
učitel vypátral jakousi prý "Raší-nov- u

bandu" mezi dorostlejší Škol-

ní mládeží ale když jak bylo jeho

povinností tu věc vyzradil stihla

jej ovšem nesmiřitelná zášť a i

kluky na něho jednali aby jej
sbili My jak praveno předem

jsme chudí dělníci nemáme peněz

bychom advokáta platili a přece si

nemůžem to dát líbit aby naše

čest byla takhle pošpinřna Žá-

dáme Vás zdvořile co máme počít
a též p Berku žádáme o radu

Anton Stránský
Anton Urban

Jaroslav Vašina

Oiifi — Práva lze se dovolávati

pouze jen u soudu a to jest možno

pouze jen pomocí advokáta Proto

bv bvlo zbvtečno abychom zde

nějaké rady udíleli neboť to může

pouze jen právník

PLASY Nebr Prosím sdělte

v Hovorně: 1 Zdali jest povin-ne- n

platit v následujícím případu:
Můj syn vzal letošní jaro pojištění

pro krupobití od společnosti ve

Fairfield Agent v tom udělal

chybu a vzal to moc vysoko Já

jel za ním druhý den do Wcston

Um jsem jej natrefil on mi slí

Syn rnnl J4dn4 papíry oni

bfoí íf Imi mohou acitidnA Míhat

fv mají j ho podpk Mtití tA-li- l

kdyl by dokial avldky h
j m Knla I4lal a opravu f

i rolal " fwnfe !' IHnom
t loví k ti I WVuton do Wahon a po

feh mcířídi jem dottal upo-

mínku alf !íe eř ňethí k

n i tnu mát a já mám ohno len

tratit Momt mu tiloiil pfHahu
nbo mohu 14 idNahatř Která

píítaha m4 vfllí fenu jeho nbo
miř Mám datum ptaný kdy a

kd Jak by bylo rp podl
ti-kon- a

udlatř Joa Katl

OJř — l Kflyí byite dokázal

mimo vetkc rou iot hýbnout Iv byl

ai(enl na chybu upozorněn a upo- -

Icf novti to hned v aápřti oznáme-

no a jeMli nota nrpíiMa do cizích

rukou a má li ji poud Rpolrčnoit

nepot hybně íiy mturla apobČ- -

not v amidu propadnout ač 4

by jttál advokát víc nel co ta celá

čáMka ohná&í I ři YhUm
nudu první věcí co se každému

svědku ukládá jest pfísaha a pro-

to v pádu Žaloby museli byste pří-salu- ti

oba Přísaha jednoho í

druhého platí stejně a přijde pak
na dam svědectví a důkazy a pak
na to jak věrohodní si svědek po-

číná Kdo jedná tak že se uvede

v podezření že pravdu nemluvil

a vzbudí tak pochybnost o své

pravdomluvnosti toho píísaha je

pak podezřelou a když by se mu

dokázala křivopífsaha může se

dostat na několik let do chládku

CLKVELAND Ohio Prosím

uveřejněte laskavě vllovornízdali
se musí platit license to jest po
volení na prodej vína když by si

toto někdo sám vypresoval beze

vší jiné přípravy jen pouze šťávu

z hroznů prodával
J Hromádko

-

OJpoviit — Zákon Spoj Států

dovoluje každému dělat víno z

amerických hroznů a prodávat
totéž v jakémkoliv množství v

uzavřené nádobě — ať už v sudu

neb láhvi — a z tohotéž místa

kde víno bylo lisováno aniž by
musil platiti nějakou vládni dafl

Ovšem na skleničky prodávat ne-

smí Chce-l- i "přes bár" prodávat
musí platit vládní license $2500
ročně jako každý hostinský
Avšak přijdou na řadu místní daně

které jsou v každém místě nebo

obci jiné V Chicagu ku příkladu

je daň na prodej vína ve velkém

Í5000 ročné a v rnaiem jawo na

hostinskou $50000 Každý stát

má ještě své zvláštní zákony jako
u vás v Ohio tak zvaný "pure
food law" jimiž výroba prodej
vína podléhá

Přilel t oueín n ť pravá
1 Pun

Ilob R)bpr8ton z Wanliburn Wla

h(5h dne 23 února 189d Po vtee než

13 let trcřl lem mněné ěivní tllspe
dhIÍ_ Asi uřed 4 roky Jsem bI utržil- -

Enaěaé nastuzení které počalo pnul
kým průjmem a inflo za nasledelc

vleklou dispepHil Zvláfttě asi 6 mě

sfcft bl Jsem v stavu politování hod

ném Moje ěivní soustava zdála b

řtíti áulně rozruňena Měl Jsm prud
ké bolesti v žaludku a stálá obaya se

mne zmocňovala bvl-- li jsem sám

Asi před 2 roky začal jsem užívali

Pra IVtra Hoboko a v prostředku
tom nalerl Jsem tolik úlevy že 1 ja
mi1l ořátelé byli překvapeni Mám

teď znamenitou chuť k jfdlu zdravý
HPánek a i sem usnokojen že jsem ko

neěaě nalezl ten pravý prostředek
Hoboko
n™ IVtra Hoboko není žádný ]é

kárnický lék Prodává Je lidem přímo

vyrabitel I)r Petr Fahrney 112-1- 14

South Iloyne Ave Chicago His

SEVERŮ

role ÍOSO
Vi vít(h Mkárná(h tdarma

Puitou idroun tórou poltovnl inttnku

í WF Severa Cedar Rapida la

í by udUlí c ii lj" kdyby tá
olili ímIh v Manitobě nih

nkler t provincií tanadby' li na

americkém západ Před ťlyřice
li leiy byli pfistchovíbj v Spoj
Státech vítanými a kaídý musí

uznal I ln veliký rozvoj a

rozkvl mají Spoje-
né Stály dekoval jen pfnťhovab
ertm Kdo pak v# státech vzM- -

ává tiůdu kdo otvíral nové kraji

ny kdo pracuj" v dílnách v l(ch
v dolech 7 jo neftti páni

Amerikáni li jen lakhle nejké
tetldvánl net ajfeniíiví kde

mohoti snadno hubnu peníe vy

dělal a lehko zbohatnout To

nepřátelství proti pfistřhovalcftm
je jen hloupá politika a ler by

jste si lam měli umínit když o

Via nedbají létly # jím nevtfrat
á jsem v Kanadě pětadvacet roků

odtud uteklo Cechů dot já tu

ale zůstal tak že mne tady každý
zná á se jim postavím na

všechno ať je bi práce jakákoliv

nebojím se ani na farmě ani v

městě Tam v Soustátí se hono-

síte že máte svobodu ale tady je

to hnedle také tak až na to že

zde ni-ri- í svoboda hned někoho

ověsit na strom a že setu přísně- -

1 dohlíží na pořádek á jsem
dostal dvě psaní % Ottawa jestli

[jych to mohl vysvětlit Cechům

ak to je v Mamtobě Já s tím

nechci nic mít jestli se iam lidé

chtí stěhovat ať si tam vyšlou
idi v které mají důvěru aby to

ro ně jak se patří vyšetřili Ame

rický západ byl dříve pustým

pokud se tam přistěhovalci nestě-

hovali a tak je posud pustý kanad

ský západ kde posud každý může

obdržet 160 akrů zdarma a když

každý rok deset akrů vzdělává je
to po třech Utech jeho Já myslím

kdyby češi založili tam osadu že

bv vláda brala na ně velikv ohled
~j
nebo ví Že Ceši jsou národ při

činlivý a když by se jednou začali

tam na západě osazovat tedy v

páru letech byly by ty západní
krajiny celé obsazené Zname-

nám se v óctě Váš
Martin Lohr

BRUNO Nebr — Očekával

sem stále že Vám někdo dá po
volbě zprávu o výsledku ale čas

ubíhá a nic se neobjevuje Ovšem

je vám již známo že jsme s naším

českým kandidátem dostali na

frak Ale to není porážka pro

vždycky jak ono se to budoucí

rok převrátí Ona to již byla
snadná věc letos převrátit pade
sátka by to bývala vše spravila
Ale žádného to ani ve snu nena

padlo že by mezi Čechy bývali
takoví zrádcové jak se ukázali

aby konali o volbě práci pro pro- -

hibičáky Byl jsem skoro jist
že Čechové teď již mají více rozu

mu ale to jsem se velice mýlil
Seznal isem že za sklenici piva a

doutník koupí mnohého českého

voliče a důkazem toho jsou letos

ní volby v našem Iíutkr okresu
Pan Texl byl poražen jen v če

skveh Drecinktech a len Ceši sa- -

mi íej porazili — Teď dost o po
litice a zase o něčem jiném Dne

13 listopadu odbýval zdejší sbor

Sokol sedmé výročí svého založe

ní a slavnosti súčastnili se též so- -

kolíci z Abie a Prahy a též vši

chni společně cvičili při čemž se

velice statně drželi U večer byla

provedena cvičení prostnápod ve

lením sokola dra 1'ecivala z l'ra
hv kterýmž předcházela řeč dra
Pecivála ieŽ měla velký dojem na

obecenstvo Po cvičení nastala

volná zábava která se znamenitě

vydařila Panu dru Peciválovi

vzdáváme vřelý dík za jeho snahu

o povznesení sokolstva a za jeho
zásluhv o zdar naši slavnosti

Dna 34 listopadu byl zde založen
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Ih z ityby a proto bylo by bláho

vým chtíti snad tvrdit že při stra-

ně republikánské s ádná chyba
nikdy nenajde Ale přete nás

tik rana ta nepřivedla k tako
vému úpadku jako to dovedla

strana demokratická A teprve
by nám nadrobila kdyby měla

zvítěziti nyní třmi sliby a špat-

nými penřzy Vždyť uŽ to teď

mfiŽe každý namakat že nebylo

pravda kdy) nám loni kázali že

bez svobodné ražby stříbra nemo-

hou přijít lepší časy V úctě

Josef Kastl

— Policejním soudcem odká-

záni v úterý krajskému soudu pod
zárubou $500 dva nadějní hošíci

Frank Bctts a James Mrkvička

obžalovaní jak jsme již oznámili
z oloupení jednoho děvčátka na

cestě do groceric se nalézajícího
o $ 100
— V úterý jak v "Bee" se do

čítáme meškal v městě našem p
Karel Ságl z Wilber a ukazoval

tu dvě perle nalezené ve Škeblích

z Big Blue řeky Jedna byla bí--

ou druhá narůžovělou a jeden
klenotník prohlásil je velice cen-

nými cenu ale určití nechtěl Pan

Ságl praví že otevřel přes 1500

Škeblí než perle ony našel

— Policii naší podařilo se v

úterý zatknout! dva podezřelé
muže na nichž podezření lpí že

v Chicagu pro zločin vraždy hle

dáni jsou Muži ti udali jména
co Levi Bickford a Frank Haley
a pepis jejich nápadně shoduje se

s oním vrahů pí Merry-ov- é která
v Chicagu před více jak týdnem
zavražděna byla Popis Bick-fordů- v

shoduje se úplně s popi
sem vraha Christophera Merry- -

ho o druhém pak domýšlí se po
licie Že jest strávníkem Merry-h- o

kterýž mrtvolu vrahovi odstraniti

pomáhal — Oba zatčení byli fo

tografováni a podobizny jejich ku

zjištění do Chicaga zaslány

Naší policii oznámeno v

úterý Že v okolí zdejším potlouká
se neznámý švindlcr kterýž far- -

mery chytrým spůsobem o peníze
okrádá Týž vydává se totiž za

jednatele komisionářské jedné fir-

my zdejší a vyjednává s farmery o

dodávku zemčat a nabízí jim cenu

lepší než jinde dostati by mohli

Jakožto záruku že do opravdy to

míní nabízí pak závdavek $500
nemá však nikdy drobné a zpra-

vidla dá farmeru dvacítku — ale

konfederační — a dostane tak $15

v dobrých penězích zpět Dosud

přihlásili se u maršála spolkového
dva takto napálení farmeři a sice

bydlí z nich jeden západně od

Benson druhý pak severně od
I Florence


