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Pravá dcera Evina

Zastávka první— Wahoo a okolí

vách se zdálo že starý Johnson Wahoo má českého očního spe
cialistu v osobě dra Billanakterv
svou vědou stále se stává známěj
ším a právní záležitosti své svěrfti
mohou čeští farmáři bez obavy v

ruce p Karla Slámy který sice

teprve nedávno si zvolil Wahoo
za své sídlo ale již dnes jako
právník požívá zvučné jméno

V poctivém řemesle obuvnickém

nalézají výživu p J Dokulil a p
J Krška a oba jsou spokojeni
kdežto tesařské řemeslo se vší

zručností a sbčblostl pravého če

ského řemeslníka vykonává p V

Zimola a p Jos Velecký
Wahoo má také své kapítalistv

kteří dnes spokojeně tráví svůj
život z výsledků své práce dřívěj-
ší a sice jest to: žoviální intelli

gentní pan Frank Grosskterý své

jmění nabyl přičiněním se v řezni
ckém obchodě a p Fr Havlík
jenž dlouholetým solidním svým

jednáním v hostinském svém ob
chode získal si kapitálek z něhož
může pohodlně býti živ na stará
svá kolena

Vedle těchto samostatných ob
chodníků a řemeslníků sestává če-

ská obec ve Wahoo z dd M

Krumpose a jeho syna lamesa
zaměstnaného v Šafránkově řezni-

ckém obchodě Jos Kudrny ob

ratného klerka ve smíšeném ob
chodě Josepba a Graffa z pp Fr
Mareše čilého klerka v témže

obchodě V Šusty jenž je úsluž

ným klerkem v obchodě bratří
Kiliánů a konečně z p Meduny

intelligentního klerka v obchodě
Steen & Beebe

Ie zde několik českých dělníků

jako p JŠusta a jiní kteří dnes za

zlepšených poměrů mají plné ruce

práce kdežto před čtyřmi roky
trpěli velice ve všeobecné té tísni

která v naší zemi panovala
Rozumí se samo sebou že žád

né městečko kde bydlí Češi ne-

může být bez českých hostinských
a tak také ve Wahoo záslužnému
tomuto obchodu věnují se dva

krajané pp Václ Simonides a A

Jansa v jehož salooně soustřeďeje
se nejlepŠÍ společnost z Wahoo a
Okolí-- '

-

Také i já zažil zde několik vel

mi příjemných okamžiků v milé

společnosti pp Koudely H Fi-sbe-

a Kudrny kteřížto pánové

vypravovali mi různé poučné pří
hody ze svého života a věru že

člověk v takové chvíli nabude nej- -

lepší názor o tom jak trpké za-

čátky museli prožiti oni mužové
kdož v Jetech šedesátých a sedm-

desátých svůj nový domov hledali
v úrodném našem státu P Fi-sh- er

prvý svůj dollar vydělal sa
dráze jako dělník a jsa mužem

šetrným a bystrým dnes je maji
telem více nežli tisíce akrů po
zemků vedle toho jest finančně

súčastněn v obchodě dřevařském
a v elevatoru a zanáší se dobyt-kářství-m

Waboo podává dnes živý pří
jemný obraz blahobytu a všeobec

né spokojenosti jenž se po našem

státu rozhostily
Trpěl-l- i Salině okres tou všeo-

becnou stísněností a mizérií za

vlády
' demokratické tu okres

Saunders dle pozemkových svých
knih a morgičových záznamů trpěl
ještě více

Morgiče rostly v okresu jako
houby po dešti a zde k výstraze a

zárovefi k poučení českého farmář-stv- a

buďtež uvedeny výkazy jak
strašlivě rolnický lid za té "blaho
slavené demokratické vlády upa
dal do dluhů

již skoro zapomenul na politickou
svou hádku s nápadníkem své

jediné dcery Jednou nebo dva
krát oba mužové blížili se již v

rozmluvě své nebezpečně ke hra
nicím politiky ale Mary pozorujíc
nebezpečí vždy v čas otočila

směr jejich zábavy v jinou stranu
Vzdor této ostražitosti její vypukla
ale zase jednou bouře politické
hádky a sice za její nepřítomnosti
když pomáhala své matce úpravo
vati večeři

Bylo to první neděli po demo

kratické konvenci v Kansas City

"Včera vrátil jsem se z konvea- -

ce prohodil Howard jen tak
mimochodem ku starému farmáři

"To byla úplně zbytečná práce
kterou jste tam dělali my se již v

listopadu o to postaráme" odvětil

Johnson

Mladý muž v tom okamžiku za

pomenul na slib daný své vyvole
né že nebude se s její otcem bá-

dali o politiku a vzkřikl podráždě-
ně: "To se teprve uvidí až se

budou počítati hlasy!''
Slova ta vedla daleko k prudČÍ

hádce nežli byla ta poslední Oba
mužové hájili své zásady tvrdošíj-
ně až starý Johnson podrážděn
se zvedl a chtěl odejiti ze světnice

Tu teprve Howard poznal svoji
chybu a přistoupiv k otci své vy
volené pravil umírněným hlasem:

"Mr Johnson já se nepřišel k vám
hádat o politiku Mám něco dů

ležitějšího na srdci a sice: přichá
zim vás prošiti o ruku vaší dcery
Její srdce mi již náleží a tu je nám

třeba pouze vašeho svolení

"Co? Já že bych měl dát svou

jedinou dceru takovému demokra- -

tu?!"vzkřikl vášnivě starý farmář

Nikdy ani mě to nenapadne!"
dokončil pak rozhodně

"Pamatujte si Mr Johnson že

jste sám před několika roky byl
populistou a že jste tvořil s demo-

kraty politickou alianci' domlou-

val mladý muž starému farmáři
' "To nic nedělá '

odporoval
Johnson "bohudík zkušenostmi

postednich čtyřech let nabyl jsem
zase rozumu a prohlédl jsem
která strana slouží farmáři a jest
zemi ke prospěchu'
V tom okamžiku vstoupila Mary

do světnice a okamžitě poznala
co Howard svou neprozřetelnostf
spfisobil Hleděla to napraviti
prosbami a slzami u svého otce a

prosila jej aby jí a Howarda ne-

činil nešťastnými Leč starý John-

son byl jako z kamene

Pojednou ale obrátí v se k How-

ardovi pravil mu vážně: "Jávám
povím co udělám Vy tvrdíte že

Bryan bude příštím presidentem
Spojených Států Jestli se to
uskuteční tu vám dám své svolení
k sfiatku Pakli ale McKinley
bude zaovuzvolentu se mi musíte
zde na tomto místě zavázat že
více nevkročíte do mého domu a
že nebudete se více ucházet o ruku
mé dcery"
Howard váhal v srdci svém

pochyboval že Bryan zvítězí

"Nemyslím že by to bylo správ-
né" odmlouval "kdyby se vsadi-

lo štěstí dvou mladých životů na
volební výsledek"

Starý farmář byl však neoblom-

ným "Jste-l- i poctivým ve svém

přesvědčení tu přijměte nabídnu-

tou sázku řekl s důrazem a do-

ložil: "vy jste tvrdil ie Bryan
letos nemůže prohrát včříte-l-i to

pak to dokažte Veškerá další
slova o tom jsou zbytečná"
" Tato rozhodnost™ Johnsonova
učinila ovšem konec všem dalším

argumentům a sázka konečně uza-

vřena písemně a potvrzena vlast-

noručními podpisy obou mužů

podal mi přítel Jícha který čepu-

je v hostinci svém prsvé importo-
vané plzeňské jako malvaz Před

čtyřmi roky vyčepoval pouze dva

půlsudy "plzefiáku v té samé
době co jich letos vyčepoval
26MI

A pak ať se odváží Bryan po-

pírat Že mezi naším íarmářstvem
není blahobyt když si naši čeští
rolníci mohou dopřát ten "luxus''
že se osvěžují po namáhavé své

práci pravým plzeňským pivem
I

Milligan má svou českou banku

kterou se vší známou svědomito-

stí svou řídi s k zoačnému roz-

květu přivedl p A V Kouba
Měl z počátku po svém předchůd-
ci těžký úkol získati ztracenou
důvěru k bance ale obchodní

pověsť p Koubova byla zárukou
každému že svěří své peníze v

ruce poctivé a to bylo hlavni pří-

činou zvelebení banky
PokraíoTánl bud

I ČESKÝCH VLASTI

O týsltdku letošních žní v Če-

chách píší Nár Listy: Teprve
nyoí kdy rolník úrodu polní slo-

žil do stodoly zamyšlen pozoruje
jak chůdo bylo letos na polích
Na stojatě i při řídkých klasech

přece jakž takž aspoS s jaří se
těšil ale nyní seznává bohužel že

ani jaře není Kde jindy za sto-

dolou nebo na dvoře vypínaly se

stohy tam sotva přlstodolek a

patro snopy jest vyplněno vše

ostatní zeje Černou prázdnotou
ještě tu a tam nějaká luštěnina

sporý jetel a bude po všem Le-

tos v zimě přitubne li nám jako
roku loňského bude zle hlavně
v obcích pahorkatiny

česko-mo-ravs-

kde mimo kousek pole
jiného výtěžku není Na chleba
nebude míti ani sedlák nerci-l- i

chalupník podruh Povážíme-l- i

že i v letech úrodných chleb na
stole podruha a chalupníka v kra-

jinách těch bývá 'V pozdní zimě
vzácnou krmí a že jediný brambor
a polévka z brambor jest hlavní

potravou pak při letošoí úrodě

konečných výsledků si lze domy- -

sliti Do jakých však přijde se

nesnázi a běd neurodf-l- i se bram

bory pomyšlená na tuto nehodu

naplňuje každého lidumila opráv-
něnou bázní

Hasli u "Fleků'? "věnovali za

minulé pololetí z krejcarových
sbírek: Ústřední Matici Školské

1100 K 44 b Národní Jednotě
severočeské 90 K Národní jedno
tě púSutnavské 90 K Spolku pro
udržování českých Škol ve Vídni

"Komenský" 90 K na Národní
dům v Trutnově 50 K Třebeni-cí- m

na výstavku a noviny 45 K

60 h Matici Osvěty lidové v Tě-

šíně (Slezsko) 20 K Národoí Jed-

notí v Olomouci (Morava) 20 K

sesouváním země poškozeným v

Klapém 50 K pohořelým v Ždír-ni- ci

20 K na Žižkův pomník v

Žižkově 20 K úhrnem 2596 K

4 n

Upekafe Leopolda Dušinského
v Jablonci nad Nisou učil se 16-le- tý

jinoch Jaroslav Buchar do
do Mříčné u Jilemnice příslušný
zárovefi s lanem Pěničkou který
Buchara připravil na pokraj záhu-

by V minulých dnech učefi Pě-

nička vyhrožoval svému soudruhu
Bucharovi že učiní na něho trest-

ní oznámeni pro zločin uražení
Veličenstva Ačkoliv učefi Bu-

char deliktu takového se nedopu-
stil a Pěnička patrně jen aby si

zjednal pozornost u svého zaměst-

navatele udání to chtěl učinit

přece měl Buchar obavu že bude
vsazen do žaláře Vzpomínka na
rodiče kteří na jeho dobré vy-

chování vždy náležitě dbali vzbu-

dila v mysli mladíka těžké útrapy
a aby unikl z blízkosti udavač-skéh- o

spoluučně odjel tajně do

Prahy maje v kapse pistoli bro-

ky nabitou Chtěl zde navštíviti
svého bratra ale nedostal se k

němu Krátce před půlnocí za

bloudí! Jo- - Husovy -- třídy na Sta-

rém městě kde vyhledal si tmavý
koutek a tam chtěl se rozloučiti
se světem Namířil hlavefi pistole
na pravý spánek a spustil spoušť
Rána vyšla a mladík s několika

schůdků se překotil Náhodou
nalézala ne nedaleko policejní
hlídka která po výstřelu přikva
pila a dýchajícího ještě mladíka
odntsla na policejní strážnici

v Bartolomějské ulici
Tam poskytl mu lékař první po
moc a když policejní úřadník jej

vyslechl o příčinách útěku z

Jablonce byl těžce zraněný mla-

dík v obecni truhle odvezen do
všeobecné nemocnice

Přtchoilm do Kutné Hory pro

dávají se na výstavě jakožto upo
mínka na Kutnou Horu stříbrné

návěŠky ve spúsobě medaillonů
Na jedné straně je vyobrazen
Vlašský dvůr a na druhé chrám

sv Barbory Výrobcem těchto

návětků je p Josef Tuček zlat

ník a klenotník t Prahy

Na koaci sportovní sézoay jsou

pohmožděniny a vymknutiny Ča-

stými St Jacobs Oel jest vždy

připraven rychlou a bezpečnou

pomoc poskytaotttL

půjčkám
A přec vzdor nepopiratelným

důkazům že za vlády demokrati
cké Šly plodiny dolů tu jsou lidé
kteří budou státi na svém že vlá

da demokratická je pro farmáře
"all right" a Že je-- li úroda ve stá
tu tu má rolnictvo peníze kdežto
zkušenost z posledních několika
let nás poučila o jiném
Ovšem jsou lidé kteří tvrdošíj-

né státi budou na svém vzdor
zkušeností a vzdor všem důka
zům pro ty bylo by však nejlep
Sím lékem Bryanovo zvolení To

by je důkladně uzdravilo a otevře
lo jim oči Pokr bud

Okres Xillmore
Milligan a okolí

Pouze ve dvou precinctecb to-

hoto okresu jsou Češi usídleni s

tepnou českého života v okresu

Fillmore jest městečko Milligan
Zde soustřeďuje se společenský i

obchodní ruch našich krajanův a

městečko toto za poměrně krátkou
dobu svého trvání vzrostlo utě-

šeně

Veškeré obchody nalézají se v

českých rukou kromě dvou eleva-tor- ů

jež vlastněny jsou Američa-

ny Krajina tato v níž čeští
rolníci jsou usídleni vyznamenává
se hlavně pěstováním korný a vý-

nosná tato plodina letos přinese
farmářům v okolí Milligan krásný
užitek jestli potrvají nynější pěk-

né ceny které rolníci za komu

dostávají
Kdyby to záviselo na veliké

většině českého rolnictva kolem

Milligan usazeného tu by nastala
v listopadových volbách změna

vlády a za touto změnou jak zku-

šenost nás poučila z minulých let
následovala by změna cen ovšem

že k horšímu

Kdyby to ale dnes někdo tomu

poctivému dobrému lidu českému
v Milligan řekl tu by se mu
všichni vysmáli a řekli by: "že

McKinley jim cen) nedělá a že

budou za komu dostávat zrovna
tolik jako dostávají dnes a ještě
více"
Poukazovat na trpkou zkuše-

nost minulých let vyličovat jim
že by volba Bryana přivedla v

zápětí všeobenou paniku a tísefi v

Americe a tím již že by ceny far-

mářských plodin musely nutně

klesnouti to by bylo — házet
hrách na stěnu
Dokažte jim nezvratnými čísli

cemi zc comact trn pro tarmar-sk- é

plodiny a pro dobytek se

zdvojnásobil za "

republikánské
vlády a tím že vlastně povstalo
zvýšení cen — oni budou stát na
svém že jsou demokraty a že bu-

dou volit pro Bryana
Zcptáte-l- i se jich proč jsou

kemokraty a co dobrého tato stra-

na vykonala pro farmářstvo jaké
zákony provedla které by slouži-

ly k prospěchu rolníckéholídu —
tu vám odpoví: "my nechceme
volit pro boháče!'

Těch tisíce tisíců farmářů v

Michiganu v Indianě v Ohio v

Maine ve Vermont ve Wisconsi-n- u

v Iowě v Illinoisu atd ti
musí být všichni milionáři poně-va- č

tvoři nejsilnější oporu repu-
blikánské strany v těchto státech!

Takový smutný důvod má vět-

šina českých farmářův pro svůj
demokratismus což je vlastně ná-

sledkem toho že Čtou pouze ča-

sopisy jedné strany a ne také

časopisy strany republikánské
Kdyby to činili tu by pak sami
vlastním rozumem svým mohli
rozeznati která strana má pravdu
a která má na zřeteli prospěch
rolnictva ne pouhými prázdnými
slovy ale skutky

Rolaický lid kol Milligan usa-

zený jest pilný přičinlivý a za

vše co má děkuje pouze ueúmor- -

né práci svých rukou Právě

proto by měl lid ten hlavně letos
důkladně přemýšlet! nežli se od

hoáíí k- - tomu aby hlasem svým

pomáhal by sešli jsme cesty po
které kráčíme nyní ať farmář ať
dělník ať řemeslník k blaho

bytu

Mnohým těm demokratickým
našim přátelům v Milligan kteří

nechtí prohlédnoutí těm nepo-
může nikdo — jen Bryan sám

Byla by to trpká medicína pro-

vázená vzdechy a klnutím zrovna

jako před šesti sedmi lety ale

medicína účinná To by pak po-

znali ještě z jedné zkušenosti roz-

díl mezi vládou demokratickou a

republikánskou a přišli by k ná-

hledu že nynější vláda je proto
pro každého lepší pooěvač její
národohospodářské zásady pro
tuto zem jsou správnější a za

dlouhá léta se osvědčily ke pro-

spěchu a rozkvětu země kdežto

demokratická strana myslí to sice

poctivě ale zásady její jsou tak

nešťastné jak ze zkušenosti víme

že přivádí vždy zem a obyvatel-- k

úpadku Demokratická strana

chce provádět samé ezperimeaty
ale jak jsme seznali ku př s jich

saíleaým clem ty ezperimeaty se

špatně pro farmáře pro obchod
nika řemeslníka dělníka vypil
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Btráíce flaanef Váó Přibyl 808 So II St Vo--

ladnlk Jao svačina um Jii a ut

Bohemia Lože l 814 AODW

odefvi ave pravidelná echoae v NírodnI (In
kaxaon b a :streau večer r tt iranuaauer
11 P Vir J Paket Zán ISIS Wllllam Htr

} V Vacek oíetn k bit So 14 8lr„U Boae--
water apoL leuar u oer nunuina

Tábor Colnmbis ě 69 WOW

odbfvi achtta katde 1 a S aterf v mealcl v
lni p Joa Klepetký na !8 WllUam ulici
Vel konaní Jan namestetc miatoaonitii vac
Blaiek: pokladp'k tihaa Kunci klerk 9 i
VI !_ 1f V M On llinh i nKrtilJIl Iria

J Dole] vnitřní atriice Joaepb Krojili ven- -
korní Itratce joeei vane

Tábor Kebraska ě 4771 MtTA

odbfvi tri pravidelné acháte kaMoa prvou a
třet středa v milici v osm bodlo veCer
v afnl oana Jana Hrocha Konsul K tfmrkov
Sk? 1IU Dominion St nirodíi Mlke Votava
oenkar jos vopaiita a nituam mine aiera
JF PřlbrLilO Hlokorr pr&vodíl Fr Vele--

ehovsk? vnitřní atrii Karel ftkrdlant: ven
kovní straš jonn Btrnaa: vynoř majutau
Rud Beran Jan unieDoraa joaei riaia

Tábor Xebrasska Lipa ě 188 WOW

odbfvá tchtxe kald poslední uter? v mialcl v

tlnl Hrochoví Josef Sfp předseda 1011 Homer
St i Vac Doleji místopředseda líllOSo Oar-Sel- d

St John Šafář pokladník S24 Doutrlas
St A FNovik ta} 1310 WllUam St Frank
Swoboda pravodčl

Sbor Vlastislava 29 JČ'0
odbfvi sebke kaldou nedřll v mesicl v So-

kolovat o SVi hod odp Předmdkrnt Marie
Michal iww Mason ul v rmoutila prearaaica
K Rartnl niměatlta Maria Itnalekf tajemni
ce M Suchánek 1134 Ko 13tb St oCetntce
Josefa MouCka 15 a Williams ul pokladnice
Karolina Herinek la a Williams ul ao
torkjné Marie Kunci

Sbor Boleslava í 60 JÓD

odbtri scb&xe kaidou t nedíl! v aiMcl v Na
rodní stal o b odp Předsedka Ant Mach
1221 111 IV ulice tajemnlne Vinci Čermák
117 jít 14 ul ůíetnloe Marie Pfiborxka Wll

Jit (i uU pokladnice Karolina FJblgar 1M)

jii 13 ui

Sbor Hvězda Sové Doby i 80 JCD

odbývá svá schose kaldou 1 ndilt v mesicl ve
nw OOD v smi Metlov& rrpaaouariMP m

Patka rxiUiadnl Mtrle Zikmund ItW) Ho 12th

St áfetnl Marie Kríál lli Ho 13tb Ht tajem-
nice Vllb Bartol UiM So 13tb Ht

Sbor Hartaa tirove ě 10

odbfvi svá pravidelná gch&se vádv 4 nedáli
v mínící v Sokolská síni Předsedkyni Marr
Boukal místopředsedkyni Anna Krojit
tajemnice Home Uavta utn ao i paiau-nlceJos- le

Janeček orivodkynl Fannie Peiek
a Fannie Opočenakt iskar ir i Bvoooua

Sbor Lilie ě 9 Krotao Břevařek
vlhtvi tri nravldelná achfiae Vtil V T CtVrtoU
aarttli v mKutni v mlainnatl n J Hrocha Před

tedkyni Marie Pec buř 11 a Caas ul místo-

předsedkyni Fannie Krajíček tajemnk--
e M

Samec USA Jtínl 13 ul pokladnice Marie
nirM a a wimam ni pmvwavaa dwi
fHska V K Anna Sova vnitro! stru Anna
nmMb venkovní atrii Ralle SlunKkO v4bor
majetku Rmtna Májo triek Emma Mrkvička a
Marie Marik

Podp sbor Sokolek Tjri ě 1

odbfvi svá acbtte jednou misiCnl a slos
kaldou dranou neaeu vsint sieuove u
rocn! sebnte odbývá se v říjnu pálletnt v du-

bnu a Čtvrtletní v lednu a arpnu Předsedky-
ni Frantlika KouUky místopředsedkyni Ma--
_ i _ n i _ al rJI# 119 Ihn A
HP DWaD JTOIBIW PMW ui w
Q Sta So Omaha átetnlce Maria Bílek W a
Obarles St Omaha pokladnice Bol BukáCek

EllSka Přemyslovna ě 77 ZÍBJ
Bxhiu Jtf nedill v mtalot v síni Jos Kle

petký Antonie Kment předsedkyni Josefa
Steicer taj 14N So 4th Bt Haona Šebek
áíelnlce 107 Bo 4th St

Tábor MjtU ěiš 922 R N A

odbývá ecbázl první nedtll v mialcl v soko- l-
ksnnl rreaseaka narie uonaai ujem nic
áarle Urbánek Jt 0 M Bt pokiadnica
Frantlika Hnuaek roarilil Pavla Hautelln
kancliřka Mary Sinrkovský vnitřní atrii
Barbory venkovní straš vary recnota
výbor majetku Anna Černík Prant Peiek
Ant Stejskal spolkový lékař O ttosewater
nálei! k Tiboru Nebraska I 4771

Český Hrad ě 77 Imperiál Mystic

Leglon
odbývá sob&te kaldý prvý a třeti itvrtek v
mesioi v siní p jos auepeiKy na runu to a
wuiiam ui jos aieperao uijemnik

SOTTTK O:
Těl Jed Sokol v Se Omaha

itváavá nravldalné ach&ae ledna a mieičnt
% slcs kaldá lni pondili v mfaicl v místnosti
Jana fcoutekífeo u ruau auaw ííWims
Bedr uienatDier tajemník r r ueiitt lun intn
a N Bt átatnik Víc Vrabec lata aSSt
pokladník František Hájek W metl N a O ul

Praha Loie í 828 AOUW

ídbývi svá pravidelná srh&te Lil středu
v mrsict v síni p KouUkfbp na 20 a Q nllcj
Fr Wlku UM VtÍM V i Fkm Ui Sil K
a Jos Váchnl ácetnlk S P ulice Poklad
Bedr Dlenstbler a O ni

Bád Palmové Dřevě ě 7

Krab Dřevařek v 80 Ornaxe odbfvá aebin
vá kaidá poslední pondřlí v míilci v místno-
sti Br Koutekýcb Marie Voinácka Dtatolaá
pomíň ke Katle Vomarka mlstopředaedka
Katle Vocáwk W Bo 13 Btr iajmnl- -

rrantlfka Plvnnka bankárka Anna Vlach
vMikyni Barbora Kaork pr&vodei Flrn
Kbel vnltřai strái Tereile Vocáaek venko-
vní strál

C H KUBÁT
itiitíit Čertí Mt

Plsdrna: Barier Block rok rj a
Farnam číslo pokoje 28

Dr Karel il Drcusr
ČESKÝ LÉKAŘ

Mt tvláitai ckaieiost v léětaf ae- -

ocl zcBSkyci ocatcM ataicl a
krtaick a raakojlíatvl

ClADOVHA na SCVU BTIANl KAMKSTÍ

david crrr xebji
Jsoa aa tavolinl do vwh okolních etetsk
ZavoUJVe Jej v pádu potřeby telafuataky aah

teleraSeky -

Každá presideutska volba býva

provázena různými podivnými sáz-

kami ale jedna z nejzvlážtnějších
uěiněna nedávno v našem soused-

ním státu Kansasu

Hlavními osobami v této podiv-

né sázce jsou:
Slečna Mary Johnsonova hezké

farmářské děvče předmět to sáz-

ky

J B Johnson zámožný farmář
a pěstitel

'

hlavně pšenice který
aázl svou dceru na to že nynější

president Spoj Států McKinley
bude znovuzvolen

James Howard mladý farmář

sázející Štěstí svého života na vol-

bu Williama J Bryana

Podivná tato sázka mezi otcem

a milovníkem udála se při politi-

cké rozepři v nynějším volebním

ruchu přisouzené

Starý Johnson bydlí na své

úpravné farmě v Haskell okresu a

mimo úrodné farmy své je to pouze
hezounká jeho dcera Mary děvče

to osmnáctileté která je mu to

nejdažší co na světě má Většina

statečných farmářských hochu z

okolí hledí si získati přízeň rozto-

milé dcery Johnsonovy ale pouze
jednomu mladému Howardovi

podařilo se upoutati mladé její
srdéčka

Howard jest slušný jinoch po-

cházející z jihu—otec jeho bojoval
v řadách gen Lee — a to se samo

sebou rozumí že Howard ssál de-

mokratismus do sebe s mateřským
mlékem Tato politická víra již

mladý tento muž hájil tvrdošíjně

proti každému a i proti otci své

vyvolené ta může být vlastně pří-

činou všech nepříjemností které
Howarda očekávají prohraje-l- i

sázku svou

f jr k W r

cfšm
Kary Johnsonova

tličný předmlt volební sázky

Starý Johnson byl před čtyřmi
roky populistou a jedině v

dácb této strany spatřoval spásu
pro rolnictvo a pro sebe' Ale

úplný převrat k lepšímu pro
po vítězství republikán-

ské strany dobrý trh pro hospo-
dářské plodiny a dobytek vysoké
ceny i vůbec celé důstojné a

moudré počínání si presidenta
McKínleyhoto vše učinilo z John-soa- a

horlivého republikána a ten
kdo mluví před ním o demekra-tism- u

a jeho zásadách ten učiní si
x něj aejvětSího nepřítele

Před několika měsíci jednoho
nedělního odpftldne přijel mladý
Howard na návštěvu k vyvolené
svého srdce a po večeři mimovol-a- £

zavadil o politiku a prohlásil
že jest demokratem který bude
hlasovat pro Bryana
Slova ta účinkovala na Johnso-B- t

jako elektřina

_ "Každý kdo po událostech a

zkušenostech posledních čtyřech
let může být ještě demokratem

mm y mmm m v ij
w wmmm m

jrael této země" vykřikl starý
farmář podrážděně
Tato pozsásika dotkla se ovšem

těžce demokratismu mladého muže

V M3M VUHVUI atVUSafUM 1U VBLij

nellí budoucí jeho tchán

Politická rozepře takto započa
ti trvala dále nežli hodinu často
Lrfizila vypuknout! v prudkou osob- -

ti hádku tak že hezká dceruška
tzlesonova s chytrostí dcerám

'
ilviaým přirozenou aby ji ukon

čili vybídla Howarda ku pro- -

- Ci toho okamžiku vlak mladý
' llrmui klesnul v přízni Jo-nso- n-c

1 a tiyl odejel to starý farmář

jTU pravil k Mary: "Cbce-l- i
c i ta demokrat jezdit 'all

ť ji aechci být tak nezdvoři

m ttytit mu ukázal dveře ale

í ! tzt ta asi ve snu nenapadne
lilzUi jcioieaott-

-
T --

y rtilllla orlem " svémn

7 tn clrs—i odporovali
v t tj tLa víc jen

1 zj t£jt ěIc-- U

t ' zJi cj v r Irií své

ji ni : v

Vedle okresu Salině není snad

nikde usazeno tolik českých pioný-

rů jako v okreju Saunders Tyto
dva okresy bohatstvím své půdy
se vyznamenávající přivábily k

sobě zkušené muže práce svojí

polohou a svojí ornicí která po-

dávala tolik nadějí do budoucno-

sti pro každého zákopníka kdož

na ní hledal existenci pro sebe a

pro svou rodinu

Až jednou někdo podnikne onu

záslužnou ale zárovefi namáhavou

práci aby napsal dějiny česko-americký-

výstěbovalcú v této
zemi tu v obou těchto okresích
nalezne nejbobatší látku

Wahoo je sídlem okresu a Češi

tvoří zde v městečku jen malou

část obyvatelstva ale proto m

a vážnost jejich nikterak

netrpí naopak: čeští občané ve

Wahoo požívají takové úcty a

vážnosti ve všech kruzích ameri-

ckých že mohou být na to pyšni

Ovšem není to také divno
Mnozí čeští občané zaujímají zde
v obchodním světě vynikající po-

stavení kterého se domohli jen
usilovnou prací poctivým svým

jednáním a vzácným svým cha-

rakterem občanským
V obou vynikajících bankách

zdejších jsou zúčastnění Češi V

Saunders Co National Bank jest
jedním z hlavních podílníků pan
Václav Kirchman muž na slovo

vzatý a největší důvěry požívající
Není sice jedním z nejstarších
osadníkův okresu mešká zde é

od r 1878 ale může na mi-

nulost svou pohlížeti s uspokoje
ním

Tajnost úspěchu jeho spočívá v

pilné práci a v solidním jednání a

vlastnosti takové ovšem musí nésti
zdárné ovoce Nejlepším důkazem

jaké požívá vážnosti svých spolu-

občanů jest faktum že byl od r

1884 do r 1888 povolán důvěrou

svých spoluobčanů do úřadu okres-

ního klerka

K panu Kirchmanovi řadí se

důstojně 'p' Fr Koudela který byl
dříve předsedou Saunders CoNat
Bank a nyní vede banku pod vlast-

ní správou ve Weston čilém to

obchodním městečku' Ježícím zá-

padně od Wahoo Pan Koudela

prožil již 33 roků svého činného

Života v této zemi Prvou výživu

poskytla mu tato zem v Chicagu
ale tam pan Koudela nezůstal
dlouho Jeho praktický duch pudil
jej na západ a po několika zastáv-

kách konečně přivedl jej doWahoo
Poctivé řemeslo řeznické učinilo
z něho zámožného muže a před
osmi roky aby si aspoB poněkud
odpočinul vzdal se řeznického
obchodu a věnoval se bankovnímu

V druhém peněžním ústavu
"First National Bank" zaujímá
důležité místo p John J Kudrna

mladý intelligentní to muž který
již před sedmnáctí roky zvolil si

Nebrasku za svůj nový domov a

zde svou povahou získal si mnoho

přátel

V Saunders Co Nat Bank
vedle p Václava Kirchmana je v

zodpovědném úřadu pokladníka
banky p Fr J Kirchman a mí-

sto účetního zastává tam příjemný
mladý muž p Jos Baštář jemuž

kyne při jeho přičínlivostí dobrá
budoucnost

Tak xjako v bankovním odboru

hrají naši krajané "prim" tak í v

jiném odvětví obchodním stojí
nejvýše Bratří Kiliánové mají zde

nejen najelegantnější a nejbohatěji
zařízený obchod v celém okresu
ale i jeden z nejlepších v Nebras-c- e

Obchod ve Wahoo jest řízen
dovedně p Tomášem Kiliánem

jéhož přičiněním dospěl k nynější
své výši Tři mladší bratří Albert
Edward a Emil stojí v čele malé

"kumpanie klerků Čítající asi

dvacet členů a jsou vydatnou po-

mocí svému bratru

Pan Jan Kilián spravuje Iruhý
obchod firmy v Cedar Bluf's a i

zde jak ve Wahoo obchod solid
ností a přičiněním obou bratří se
stále rozšiřuje Pan Tomáš Kilián
zvláště pochvaloval si obchod za

posledních čtyřech let a dává

veškerý kredit moudré republikán'
ské vládě za povznesení průmy
šlových obchodních i farmerských
poměrů v té době

Také hlavní obchod řeznický ve

Wahoo spočívá v českých rdkou a

sice test jeho majitelem p lan
šafránek a jako - jeho předchůdce
p Gross požíval zasloužené příz-

ně --obchodní tak í on jao jeho
nástupce ji požívá

Druhý český řeznický obchod v

městě vede pan H Vlček který
zažil zde v Americe již mnohé

trpké zkušenosti ale nyní konečně

na!zá se na cest! ke spokojenému
tivccytL

Zanetaoo nrffl-Bo- k
& ns řamnif-- Splaceno morflfi
ká inedloMi

1892 # 63667958 % 4468a567
IB93 63903362 5i847842
1894 80892723 624842 21

1895 68983317 41896927
1896 47i3i6i9 32697076

I324578979 I233608633

"Já nemám nic proti Howard-ovi- ''

pravil Johnson za několik

dní po tom k několika svým přá-

telům "on je slušný hoch ale ta

jeho falešná demokratická víra a

tvrdošíjnost s kterou se jí zastá-
vá mě dohřály Já vím že pro-

hraje a to ho aspoS poněkud vy-

léčí

Howard důvěřuje zas ve štěstí
které prý obyčejně provází věrně
se milující párky doufá že Bryan
bude příštím presidentem "Spoj
Států a on pak šťastným manže-

lem Johnsonovy dcerušky
A Mary Johnsonova důvěřuje

opět ve svou ženskou chytrost
"Pomáhám janusoví jak mohu

a prosím každého známého aby
volil pro Bryana'' přiznala se no-

vináři který ji přisel navštívit

"Pakli ale Bryan prohraje
- weli

ta tatínek se bude cíiit ttastným a

ji se pí£ÍBÍm svými Ffosbamiaby

tjrl vellkoaystaýn vili Iloward- -

Iia ftavá trra Cilrit

Dluhy na farmářských majetcích
za demokratické vlády vzrostly o

S90p70j46

Skoro jeden milion dollarů mu-

selo se ubobé rolnictvo okresu

Saunders zadlužiti aby mohlo

pfetrvati tu "blahonoSnou' de-

mokratickou vládu od které si tak

mnoho slibovalo V r 1892 byla
v okresu pěkná úroda ale hned

po zvoleni Clevelandově šly vše-

cky plodiny farmářské i dobytek
dolů a dlub na farmy i za tohoto

úrodného roku stoupnul o II1I9-853-9- 1-

Tak ' i v r 1896 byla

pěkná
' úroda a přec morgičový

dluh farmářův vzrostl o #144- -

345 43- -
'

Rolník při všem svém namáhá-

ní a přičinění ani za těchto úrod

ných roků nevytlíil ze své půdy
tolik aby mohl krýti vyseká své


