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Volte pro tyto muže i zajistíte si rozvoj a zdar svého státul

Č x Guvernér Jobo H Míckey C a Lieutnant guv McGiltoa--- Č 3 A Galusha kandidát pro úřad státního sekretáře --Č 4 E M Searle kaa pro

úřad auditora -- Č 5 Norris Brown kaod pro úřad nivladníbo— Č 6 J L McCrien kandidát pro úřad superintendenta veřejného vyučování

Č 7 Henry M Eaton kandidát pro úřad komisaře veřejných pozemků a budov — Č 8 Petr Mortensen státní pokladník

Útok na koner McCarthyho

I V téchto dnech rozeslán byl
i proti zástupci třetího distriktu
utvořeného z okresů Hurt Thur-sto- n

Dakota Dixon Cumiog

Dodge Colíax Stanton Wayne
Cedar Knox Fierce Madison

Platte Naacfi Boone Antclope a

Mcrrick dopis mající za účel

lik kteří si rádi zazpívají já sám

zpívám jako kanárek Jsem sku-

tečně toho náhledu že se zde

potřebujem ve zpěvu drobet zdo-

konalit Při každé schůzi a uvá-

dění nových členů jest používáno

zpěvu též při úmrtí některého
člena se zpívá a my obyčejně je-

nom říkáme že to naštudujem a

obyčejně potom skutek— utek

Pan A A Hájek který zde

provozoval obchod - se železným
zbožím už po 14 roků a v posled-
ním čase přistavěl ještě jednu bu-

dovu v níž otevřel rozsáhlý ob-

chod s domácím nářadím a rakve-

mi prodal svůj obchod panu Fr
Bouškovi minulý týden který pro
něho už po mnoho roků pracoval
Pan Hájek děkuje za přízeň" ctě-

ným krajanům která mu věnována

byla po dobu jeho obchodu a

zárovefi odporučuje p F Douška

by ho nadále podporovali Pan

Hájek se necítí dobře a myslí že

mu bude lépe na čerstvém vzdu-

chu než aby pořád byl uzavřen

Přejeme panu A A Hájkovi jakož
i panu Bouškovi by se jim dobře
dařilo Šotrab

Carthy byl by býval ochotně od-

poručil p Mršcáho kdyby ho

byla žádost jeho došla v čas

Pokud se týče třetího obvinění
že Čech neobdržel poštovní úřa-

dovnu v Dodge McCarthy neza-

sluhuje za to být obvinován ale

místní rep výbor tamní

Pan Hejtmánek ucházcČ o ten

to úřad poslal McCarthymu svou

žádost opatřenou několika skvělý
mi odporučeními ale chybělo mu
ťndorsováoí místního výboru v

Dodge který se prohlásil pro ny-

nějšího poštmistra McCarthy byl
naklooěn panu Hejtmánkovi a

schválně zdržoval odporučení žá-

dosti déle nežli měsíc doufaje Že

podaří se p Hejtmánkovi získati
si odporučení místního výboru
Když se to nestalo tu nemohl

McCarthy přes hlavu výboru jej
odporučit! což každý kdo zná

organisaci politickou dobře ví

Bezejmení útočníci znali dobře
tato fakta a proto se 'neodvážili
útok svými jmény potvrdit!

Jest to politováoíhodno že ně-

kolik lidí tak bes důvodů dalo se

použiti za nástroj Patricku Mc

Killipovi demokratickému odpůr-
ci McCarthyho ale důvěřujeme
příliš ve zdravý úsudek našeho
českého lidu důvěřujeme příliš v

jeho známou spravedlnost a proto
jsme přesvědčeni Že útok několi-

ka lidí kteří na McCarthyho útočí

pod maskou spíše mu prospěje
nežli mu uškodí

Každý může prohlédnout! že

jest to pouze nízká léčka dem

kandidáta na české hlasy a který
prozíravý volič chtěl by pomáhati
svým hlasem k vítězství nepříteli
republikánských zásad a nepříteli
Rooseveltovy vlády?
Co by nám byla platná Koose

veltova správa kdybychom mu
vázali ruce tím že bychom mu do

kongresu poslali jeho nepřátelé
kteří by se mu snažili klacky há-

zet! pod nohy?
Každý rozvážný muž ví že jest

neradno zahrávati si s ohněm a to

by každý učinil kdyby hlasoval

pro McKíllipa jehož zásady a

jehož politika jest škodlivá této
zemi a jejímu obyvatelstvu

Proto n?dej se nikdo svéti
bezejmenným lživým tím útokem
lidí kleřl nemají tolik muínosii aby

vyitoupili proti nikomu t otevřeným
hledím Vol každý podporovatele
Hoossvelta a hájitele republikán-
ských této zemi a lidu prospěš-

ných zásad J J McCarthyhol
t i

Novinky z Llnyvool- -

Pan Frank Ficenec s jeho man-

želkou dleli zde po několik dnů u

svého Ivakra Dr Draského
P Jan Bárta má naprodej spo-

lehlivou kobylu kšír a kočárek
kdo by proto měl potřebu koupí
lacino Bárta to prodává jelikož
prodal farmu a hodlá se odstěho-

vat do Linwood
V posledním čísle "Český Ob-

zor'' četl jsem novinky z Morse
Bluíf a byli bychom s návrhem p

dopisovatele úplně spokojeni stra-

nu toho zpěvu Jest nás zde něko

českého původu vysoce si jich yá-Ží-

pro jich příslovečnou přičiň-livos- t

a poctivost a jsem přesvěd-

čen že náleží k nejpřednější třídě

občanů v tomto státu
V úctě J J McCarthy"

Vyšetřovali jsme důkladně vše

chna obvinění proti McCarthymu
vznešená neboť P Z jíst přede-

vším český a pak teprve republikán

ský a tu podáváme zde fakta

jichž jsme se dopátrali
Anonymní útočníci obviHuji Mc

Carthyho že prý byl proti nomi-

nací p Sadllka za sekretáře státu

leč to jest hanebnou lží neboť

McCarthy ve státní konvenci ne

byl tni přítomen meškaje u lože

nemocné své manželky ran Sa

dlltk sám nit navolal t Lincolnu a

telefonicky nám sdlil li obvinni

McCarthyho pokud te tjle feho no-

minace netaklddd te na pravd

Druhou lží jest že McCarthy
odmítnul ustanovit! Čecha za

poštmistra v ilowelis tfdyž p

Svoboda resigooval tu v resignaci
své odporučil za svého nástupce
nynějšího poštmistra McCarthy

domnívaje se že na tomto nástup-
ci se dohodnulo všechno občan-

stvo odporučil ho k potvrzení a

teprve když se to stalo tu za ně-

kolik týdnů p Mršný podal svou

žádost o ono místo poštmistra
leč to bylo již příliš pozdě neboť

záležitost ona byla již v rukou

generálního poštmistra a nemohla

být vzata zpět

jak je vidět ani toto obvinění

nemá žádného podkladu a Mc

vzbuditi proti nétiu přelsudok
'

čeikých občanů v třetím distriktu

Dopis tento jest nepodepsán není
naznačeno na něm ani odkud jest
zaslán 1 to jest nejlepSÍ důkaz ie

původcové tohoto útoku nemají
tolik zmůiilosti aby svými jmény
ručili za obvinění proti McCar-thy- mu

tam vznešená

Kdo se skrývá v tajnosti kdo

pod rouškou anonymity vystupu-

je proti nčkomu ten nezasluhuje

důvěry žádného poctivého voliče

a jsme přesvědčeni že rozvášní

Čeští občané v 3 kongresním dist-

riktu nenechají se strhnout! proti
McCarthymu útokem tak úskoč-ný- m

Kongresník McCarthy zaslal

nám v záleiitosti onnásledujíc(
dopist
"Byla proti mně vzneiena fa-

lešná obvinění v nichž se praví
ie nemám žádné potřeby pro
České mé přátelé Pres vyd

spol Pok Záp p Václav BureS

mně zná osobně dlouhá léta a 00

ví nejlépe že jest to hanebnou lží

a Že ani v nejmenším nejsem za-

ujat proti České národnostinaopak

znaje z osobních styků občany

Červený prapor jest symbolem
nebezpečí po celém světě příroda
má ale jiný způsob varování
Kožní vyrážky všeobecná slabost
a jiné symptomy mluví tak zřetel-

ně jako červeni vlajka Dra
Petra Hoboko Čistí krev jistě a

úspěšně Prodáváno pouze zvlášt
ními jednately Adresujte na dr
Petra Fahrney 212— 1x4' jižní
Hoyne Ave Chicago 111


