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Pokrok Západu
Katolík v císlí z i května v

redakční noticce praví: "Nebylo
by na Čase' aby páni svobodáři si

pěkně zametli před vlastním pra-

hem a katolíky nechali na poko-

ji?"- To jako myslí páni kole-

gové od Národa— Katolíka aby

přestali svobodomyslní novináři si

všfmati záležitostí katolických a

ponechali to ustavičné rýpáni ka

rována byla ve středu Superior
Oil Co a kapitálem' £10000000
kteráž v trhu petrolejovém a

trustem Standard
Oil Co soutěžili mini Společnost
tato vlastní veškeré pozemky v

okolí Casper Wyo na nichž
zřídla petrolejová objevena

Nevydávejte se na cesiu bez láhve
Chumberlain'8 Colio Cholera and
Diarrboeh Remedy Budete ho jistě
potřebovat a nemůiote sl bo opatřit
uni na vlnku ani na lodi Jest pří
jemným k nžíváoí jeat bezpečným a

spolehlivým Na prodej u všech lé-

kárníků

Vyle&tl nastuzeni v jednom dnu
mívejte Laxatlvs tiromnOuinlnu tahlntk

Lékárnici vrátí ixmlze jestli vás nevyléil idhe

1'odpls na kaidé bedničce E W Grove lBmt

Záchvaty trvale vvléCenr 7áchvav a ner
viwniMt zmizl po Jednodenním uiivání Dři
Rllne's Great Nerve llestorer 7alete sl pro
$200 lhv "a t?ko'iku Ohdrííl Ji zdarma
I)r li Kline Ltd 031 Arch Bt„ Phlladelphia
Pa H1UIJTH

Lékárna ku koupi ÍSÍ
vlce v neJvStlt řnská osaili Obchod dobré
zavedený a prospívající Prodá e pouze Jen
z tá příčiny 2e leden zu společníků chce roz
bočme z ottenoou vystoupni a Jiti na odpoči-
nek Plité na frank Netičla Crete Nebr

Iflnrláí dívce pro dnmátl práci vmV din o dvou členech Hlaste se
v pisárně Pokroku Západu

HMaji se uracorní síly aar
Krást podnebí Dokonalý systém tavod no-

vaci Úroda nikdy nepochybí Obrovský cu
krovar se tam nyní staví naziaaem milionu
Deset tisio akrl ou krovky bude letos I na dále
něstovánn— American Beet Husar Co Domáto

Sracovoým
otebm rodin kteří by sl přáli v A

se usadí ti Značný počet sil zamě-
stnáván bude při stavbě 1 při vedeni továrny
Zeny a dítky naleznoutl mohou prací v poli—
Přijďte zavia Aa pět set sil zapotřebí jest k
obdělávání ooli a oráče zanoěne v Dolou květ
na—Mzda lest dobrou — O dallí podrobnosti
plité na: AMERICAN BEET SUCAR CO

KOUKV KOKU (JOLO

Farma na prodej ftiMSK
80 akrů vzděláno ostatek pěkná louka a les
Obydclni stavení nové dostatek pramenitá
vody kolem farmy Jde železnice do města le
mile cesta rovná v měatě se dráhy křižují Je
tam několik obchodu dobře zastoupených tři
peanuta fabriky dobré ikoiy ityry kostely
pila mlýn atd Jest to náramně živé misto
kde na vlečko dobrý odbyt Jen co ae na
farmě vypěstuje Prodám moc lacino Pří-

čina prodeje Jest poněvadž Jsem zakoupil
mlýn Kdo by sobi přál v dobré a zd ravé kra-

jině se usadit neebř ml lasnavě dopise pod
adresou: FRANK JÍLEK

Waverly SussexOo Wlrginla

Hledá se český učitel
pen viestrsnného českého vyučován! po ca
prázdnin Nabídky měsíčního platu za vyučo~
vlní pěti dna v týdnu budou pHllmány nej- -
UVIO UU £V KVVbIII lt)U BUUUpiiJ UVIICI IU

příležitost Vysvědčení Jest iádoucno Hlaste
se pod adresou: B A Dařítek
3kDT Schnyler Neb

Do IPaříže
Kdo se chce letos podívali na

výstavu učiní dobře když si po-

jistí místo ihned poněvadž později
bude velice nesnadno místo ob

držen - ťiima Jťvuroasiíy ko
1389 Second Ave New York

zastupuje všechny evropské linie

a může každému posloužiti dle je-

ho přání Firma F Brodský & Co

má jednatelství pro následující li-

nie: North German Loyd přes
New York Baltimore a Galveston

Hamburg American Line Red

Star Line Holland-America- n

Line Compagnie Générale Trans-atlantiq- ue

American Line Wbite
Star Line Cunard Line a Anchor
Line Dovčděti se ceny přeplavu
a lístků železničních stačí zaslati

poštovní lístek a8tf

Za sníženou cenin
Máme posud několik výtisků apiso

Královské vénné město Mělnit
a okres mělnický

který s vtVon píli eatavil kn relké
své SkodS vlastním nákladem vydal
řídi tel městské Školy pan Lud Boehm
Jest to pín objemný neboť řiti 93

ctraa velkého íormatu s & obrazy a
mapou okresu manického a města
Každý rodák mělnický míl by chovat!
apia tento obsahující popis a dřjinj
jeho rodi&tě Pan apiaovatel ©právflT
''o nás kn nabídnuti zbytku spisu ca

cenu valné sníženou a sice budem týl
prodávat! nyní ta $200 I s poštovní
„ásylWou Dříví iíf cena $400 Žádný
Mčlničm nemusí ae nyní vymlouvau
tis Ccou knihy neboť za tuto cena JO

7 pravd levuou Hlaste ae brzy
1'okrtk Západu

Omaha Seb

DO TEXAS

mm u i
PallmanoTT BuífetOTé spací tozj a rolie

BiUoTtoíu rozy na necti ílatácU
' NejlepU dráha do víech uiist -

Kansaa Indiánském asení Texaaa
Mexika a na 1'acifkkém pobrt-i-í

Jde pHmo do

"VnLtV Sharaso fiTMarCř

CalLu Fi Warth HUIsbcm

'r7aza&acbleWaao lamp!
Saltcn 4 Tajbr Cahesrilla

ocklurt Esirietta tUs2£arc0a

'a (haago Destu Alvan&o

emeslech se zavádí Shodinová
doba pracovná vydělá tedy dělník
sice od 3 do 4 dolarů denně ale
mooho-l- i vydělá za celý rok? V

nejlepším pádu~tak asi £500 —£600
ročně Musí se povážiti že přijde
často nepohoda která pracovati

nedovoluje a tu se pak dělníku
každá hodina odrazí již proza-há- lí

:

Mzda od dělníků požadovaná
není nikdy přehnaná jak se to
zhusta tvrdí Jak často se stává
že jest dělník při práci poraněn
nebo se roznemůže kdo se tu o

něj stará? Kdo mu zabezpečí ži-

vobytí když se stane buď násled-

kem stáří nebo úrazu práce ne-

schopným? Na to na vše musí

dělník počítati a musí tedy dbáti o

to pokud pracuje aby si něco za- -

hospodařil pro doby příští

Kdyby poměry společeuské mě

ly býti spravedlivě uspořádány
tedy by měl míti každý pracující
člověk než dosáhne stáří asi 50
let tolik nastřádáno aby zbytek
svého života již spokojeně stráviti
mohl Mnoho-l- i jest ale za ny
nčjších poměrů takových jak mezi
dělnictvem tak mezi rolnictvem?

Zajisté málo a ti již se podobného
stavu dopracují docílili toho buď

jen za velice výhodných okolností

nebo že si téměř veškeré požitky
Života odepřeli Veškeré vymože
nosti práce duševní i tělesné jsou
tu pro člověčenstvo ne jen pro
některé vyvolence a každý člověk

pracující má na ně spíše právo
než ti kteří k nim prací svou niče-

ho nepřispěli
Pakliže se dělnictvo hlásí o le

pší mzdu má to býti od každého

pravého lidumila vítáno a ne zatra-

cováno Vyšší mzda znamená vyš
ší stupen kultury vyšší požadavky
tělesné i duševní a následovně i

hojnější výrobu Čím více člověk

vydělá tím více si za to může za

opatřiti potřeb a takto zase dopo-
máhá celé řadě jiných lidí k výděl
ku Jest zajisté lépe když výdě
lek z jakéhokoliv podniku případ
né k rozdělení velkému počtu
dělníků než aby jediný podnikatel
sám jej do kapsy strčil Hromadě-

ní milionů v rukou jednotlivců
jest nebezpečné a každý požada
vek dělníků za zvýšení mzdy zne

možňuje víc a více hromadění bo
hatství v rukou jednotlivců

Před 27 lety

Stručný výtah zpráv politických
amerických i evropských z kruhů
česko-americký- a z kroniky uda

lostí uveřejněných v Pokroku

Západ '

J tt dne jo dubna frj
Politické evropské

Německý císař odebéře se po
čátkem května do Petrohradu k

návštěvě cara

Zpráva o úmrtí papeže se vy--

vracuje
Ve Frankfurtu udála se 22

dubna "první" revoluce při kte-

réž 16 pivovarů vytlučeno a mno

ho hospod vydrancováno
Císařem rakouským nepotvrze-

na volba dra Bělskýho za purk-
mistra pražského

V Čechách zahojena demokra-

tickým spolkem pražským agitace
v zájmu bezplatného vyučování ve

Školách obecných

Kronika ndalosti
Z bojiště modoeského oznáme-

no zaskočení 20 a pobití 17 vojí-

nů Indiánů

Vichřici a vánicí o velkonocích

v Nebrasce řádící spůsobeny
značné škody zárovefi i v Dakotě

Wyotniogu Kanaas Míssouri i

- Z aásčnú ětítii '-'--

Dnes odpoledne
' zavítá presi-

dent Grant do Omahy

Teď jest právě čas zameziti neb

vyléčiti neuralgii pilným používá-

ním St Jacob'8 Oel Tento tiší a

sílí nervy a tím spúsobem dociluje

úplné vyléčení

Montgomery Mlnn 1 kvHna 1960

OzntaiM a MfiTzaM

Hlubokým zalam skltéenL oznamuje
me vlem milým přátelftm známým ze
naáe vroucně milovaná manželka a
matka

MARIE KLAINOVA

roz Pávkova po třídenní nemoct dne
83 dubna na rMorwt se odebrala Ze-

mřelá narozena byla dno 21 prosince
IHM v Ponědrááku a Budějovic v Če
ehách Télrwná pozůstatky zeanulá n lo-

zeny k včnriiuoripr élnkn aa awlnMo-- c

p faráře Fr Pozek-- a z MunUfomery
Mlnn za velkého Ačastenstvi pfátel
sousedi známých na katoličkám hřbi-

tově v Nová Třeboni
Vřelý dik vzdáváme flenkynlm (pol-

ka za prokázaná poslední sluáby ja-
ko v lem kdož Jakýmkoliv ap&sobam
bol nál zmirnlti ae aoalill

Jan Halo tracbltd aaial

Jan lamt Vojtěch řranMáek Eduard
Matěj eynovť _

Marta As aa a átelU ory

Custer County J L Jacobson
John L Kennedy z Douglas Co

Jan J Langer ze balme County
i L Hobb z Bufíalo a S P Da- -

vidson z Johnson County Krajan

Langer ze Salině County dán na

(stek elektorský hlavně proto
poněvadž pan F J Sadílek zWil- -

ber jehožto konvence za státního

tajemníka nomínovati chtěla pře-

dem již nominací odmítnul a za

žádných podmínek a okolností

přijmouti ji nechtčl

Lístek státní navržen byl ve

směs jednohlasně a sice navrženi

na týž kandidáti následovní: Za

guvernéra Charles II Dietrich z

Adams County za náměstka P

T Savage z Custer County za

tajemníka Geo VV Marsh z

County za auditora

Charles Weston ze Sheridan Co

za pokladníka VVilliam bleuler Z

Cuming County za návladního

Frank M Prout z Gage County
za komisaře veřejných pozemků a

budov G B Fulmer z Nuckolls

County a za státního školdozorce

W K Fowler z Washington

County
V přijaté platformě blahopřeje

se obyvatelstvu státu ku blahobytu
a dobrým poměrům kteréž za

administrace republikánské po

vstaly schvaluje se finanční před
loha kterouž měna naše na pod
klad zlatý přivedena byla vzdává

jí se díky armádě a námořnictvu
za služby v poslední válce proká
zané vyslovuje se soublas se

sesílením válečného loďstva naše-

ho do té míry by zájmy naše ve

vodách cizích náležitě chráněny
býti mohly a sesílení armády naší
na stupeň takový aby v čase co

nejkratším klid a pokoj v nových
državách našich zámořských zří
zen býti mohl schvalme se
snaha administrace na podporu
obchodu našeho zámořského a

zájmu podpory obchodního loď-

stva amerického Co týce se trustů
a monopolů požaduje opravu
ústavy v tom smyslu aby kongres
právo měl regulovati a kontrolo
vati veškery trusty korporace
obchodní sdružení jimiž by soutěž

jakoliv obmezována byla Poža

duje se nové rozdělení státu naše
ho v legislativní i kongresní di

strikty Da základě censu letošního

odporučuje se zavedení samosprá
vy pro všechna města ve státu na
Šem a slibuje še všemožná podpora
a ochrana všem domácím společ
nostem pojišťujícím tak aby pení
ze za pojistky placené ve státu

zůstávaly

Dělnické stávky

3 2&Sbvuj jaicui e zmaoa

opět hnutí dělnické na všech stra
nách Buď dělníci Žádají o zlepše-
ní svého platu neb zaměstnáváte-- '
lé chtějí dělníkům se mzdy etih-nou- ti

Ve všech případech pak
následuje zastavení výroby které
se často číří i na města jiná nebo

zasáhne i lidi kteří se sporem tím

zcela ničeho co činili nemají

Zájmy společnosti lidské jsou tak

spletité že každé přerušení nor
málních poměrů má za následek

poškození nejširších kruhů Na

stávce uhlokopův Čechách to bylo
nejlépe k pozorování neboť její

následky byly pocítěny až zde

zdražením uhlí

Kdo se jen poněkud zabývá
otázkami společenskými musí

znáti kterak zájmy všech lidí se

vzájemně pojí Není jediné třídy

jediného stavu v lidské společno-
sti který by na všech ostatních

1 nezávisel ' Vede-i- i se rolnictvu

zle' cítí to veškeré ostatní obyva-
telstvo Stoupne-l- i blahobyt ro-

lnictva: pocítí celý národ jeho
WJnky-- : Ohchoílrifcí a prftmysíníci
se všemi' středními stavy až do

boháčů závisí na tom kterak se

vede rolnictvu a dělnictvu

Proto nemůže býti nikomu lho

stejno hnutí dělnické za zlepšení

jeho postavení Vydělá-l- i dělník

více žije lépe spotřebuje více rol

nických výrobků a tak dává byť

nepřímo i rolníku část svého bla-

hobytu zpět A není to jen živo

bytí o něž dělník zápasí on chce

míti lepší šat chce si pomoci ku

vlastnímu domovu chce se též

vzdčlávati a baviti Všichni ti

lidé kteří ony potřeby pro dělni-

ctvo zaopatřují mají zájem na tom

aby se mu lépe vedlo aby vce vy

dělal a mohl tudíž zase lepší výdě-
lek jiným poskytnoutL

Jsou mnozí kteří se nad tím

pozastavují když slyší že dělníci

žádají 40—50 centů za hodinu

oráče Nechť však pováží Že

tato mzda se platí jen dělníkům

kteří nemají zaměstnání stálé Jsou

to hlavně stavební dělníci kteří

oracuií v neilepším pádu 8 měsítů
# mm m

tehdy nezdařil byl však opakován
1886 při čemž vznikly v Chi

cagu ony známé události aoarchi-stick- é

které skončily popravou
vůdců Dělnictvo evropské se od

té doby uchopilo též oslavy 1

máje a posud jí částečně vykoná-
vá avšak původ svátku toho jest
dlužno hledati ve Federaci Práce
tak dobře jako původ dělnického

svátku první pondělí v září

Pan St Jelínek který se nalézá

nyní co kapelník vojenského hu

debního sboiu v San Juanu na

Portoríku zaslal nám výstřižek z

časopisu "The London Fraphic
Výstřižek onen obsahuje článek o

Boerech a jejich spůsobu válčení

za vozovými hradbami jak toho

iiž naši husité Činili Článek na

depsán jest: "Slepý vojevůdce
kterÝ vynalezl vozový tábor Píše

se v nŽm: Laager (boerská hrad

ba vozová) není vynázem Boerů

nýbrž slepého českého vojevůdce

Žižky který již u Agincourtu bo

joval s Angličany Ten již v dět-

ství pozbyl ieduo oko avšak to

jeho ducha vojenského nezdrželo

aby bojoval s Angličany s néme

ckým řádem proti Polákům a

Uhry proti Turkům Hlavní část

svého života však věnoval voje--

vůdcovství Husitů Čechů válčí

cích za náboženskou svobodu proti
Zikmundovi německému císaři

Žižka si vystavěl hlavní sídlo na

vrchu nazvaném Tábor od če

hož i jeho bojovníci se nazývali

Tábonty Když se nalézal na

pochodu od Plzně k Táborutu po

prvé upotřebil vozové hradby s

dobrým výsledkem naproti veliké

přesile nepřátelské Zásobními

vozv obklíčil své vojsko které

odrazilo útok daleko četnějších

nepřátel Ač Žižka oslepnul na

obě oči přece vedl ještě dále voje
své ku mnoha vítězstvím '

Z republikánské konvence státní

Ve středu odpoledne odbývána

byla v Lincoln v novém auditorium

republikánská konvence státní
kteréž připadalo nejenom zvolení

delegátů ďo konvence národní
elektorů presidentských ale i na
vrhování čekanců pro veškery úřa

dy státní K výsledku konvence

hleděno proto mezi republikány s

napjetím nemalým neboť jednalo
se tu o navržení na lístek čekaní Ů

takých
" kteří vítězství strany při

nastávajících volbách podzimních
by zajišťovali a kteří by nejenom

schopnostmi ale i oblibou - mezi

veškerými frakcemi republikán-
skými ve straně vynikali Uznáváť
se totiž že vítězství strany repu-

blikánské ve volbách letošních je-

dině jen tehdy možným jest když
žádného rozbroje ve straně nebu-

de a když společnými silami za

jedním cílem k docílení totiž ví-

tězství pracováno bude Mimo

toho jevil se zájem nemalý pro
konvenci též i následkem zápasu o

delegátství do konvence národní

Jak známo povstalo hlavně vli-

vem politických vůdců v okresu

Douglas po celém státu našem

hnutí proti nynějšímu senáfbrú
našemu John M Thurstonovi

kterýž o delegátství se ucházel a

proti němuž hlavně namítáno íe
v nastávajícím zápasu jenom mlýn-

ským kamenem na hrdle strany
by byl následkem spojení svého
s trusty a monopoly Thurston

jest totiž právním zástupcem pe-

trolej níh o trustu Standard Oil Co

a co takový právě v dnech minu-

lých zastupoval trust tento před
nejvyšším soudem státním při
čemž dovozoval že stát náš žád-

ného práva k regulování trustů
nemá Boj o delegátství veden
sice již V kúiiveiibích tlistriktních"

v kterýchž delegace do konvence
státní voleny byly zápas však

konečný odbyl se teprve v kon-

venci státní Po zahájení konvence

přišel na řadu nejdříve zápas o

delegátství a tu ukázalo se že

Thurston pro odpůrce avé vedené
hlavně redaktorem Bee přece jen
poněkud příliš silným jest Poda-

řilo se mu totiž přece jenom
ačkoliv porážce jeho

pramálo scházelo Výsledkem hla-

sování bylo že největší většinou

zvolen na delegaci z celého státu
E-- Rosewater z okresu Douglas
John H McClay z okr Lancaster

John A Erhardt z okresu Stanton
a John M Thurston z Douglas
Za náhradníky zvoleni Norris
Brown z Bufíalo County M R

Snodgrass H C Baird a C M

Kelly Volba tato do velké míry
považována býti může za porážku
Thurstonovu a vítězství Rose-watero-

neboť témuž podařilo
se zvolení třech ze čtyřech Za

presídentské elektory zvolení John
F Nesbit t Buřt County A B

SBMI WEEKLY EDITION

Pnbllahed by National Prlntin r Co
Mdll S12tli St Tel 1008

mim írletloH Iv mail $250 per yu

Vychází kaide Utery pátek

Vydává - Nároaní Tiskárna

fcídíd redaktor:' j Roslcý
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V roiatí dodávkou Uo domu bez přílohy 13 00

3J0
i přílohou
Poitou pro Spojené Stály a Kanadu bez

Knihovny Americké —"
Knihovnou Americkou 1320

rx Čech bezpřítoliy
'"J

přílohou
KsZdv nředm titct oprávněn Je kprenill

OhiáSkj

probnř a rfizní ohláíky uveřejnujem pouze
a-- když peníz k objednávce přiloženy Jsou
Za ilrufjiw i!iUJUy oljyicjná yelkimli nepře-whu- ji

i palet' čítáme 1h centll za třikrát _a
Gzná ohíáSení blahopřáni úmrtí a Jin řita
me íioo tH palce za kaídé uveřejnem
Hiecni K J prou --"'J™"-
Denf- -i lak velkoa ohlaíku mni si přeje Ceny
Vijís! 4ulůí Hulín nyniími A ochotnu na
j o~r i ua io uwv
užádáni

Zásilky pencz
ii í z il t4 su 1 n i ti í n noSfZ

LUH 11' J lUTř lXTV J '1 nu
ít-- expressu "Money Order a tjž nám se

LLnu bankovní lest zásilka Jista hilo
ebee platitl checkem" na bauk necti' ziifle
Sf centů více proto ie tolik musinie platit

kanku za kolekci aneb ať koupi směnku

(draft) na Omanu Chicago neb New Vork Na

místě drobných peněz plljmeme též i - a
centové kolky Víechny zásilky nechť Jiou

zaslaný pou jeuuuuucuuu ímiwu íii
' f Pokrok Západu

Ottaha Pieb

Omaha Nebr 4 kvfetna 1900

Mezi Chicagem a Manilou není
' dle vSebo žádný rozdíl neboť oba

"'vzdali se admirálu Deweymu na

milost beze všech dlouhých okol

Škoda že není chudák nebožtík

Lincoln ještě živ Mohl by si

aspoň vyzvednouti soudní zákaz

proti stříbrařským republikánům

by neostudilí jméno jeho změnou
' imena strany své na Lincolnské

republikány „ j
Navrhuje se abv prý sultánu

tureckému poslány byly fotografie
trosek španělského loďstva po bit-

vě u Santiaga a Manily Nic jiné-

ho nemohlo prý by jej tak rychle
k výplatě náhrady pro americké

misionáře příměti jako tento po
hled do budoucnosti

Prvý"' květen jako po několik

let minulých přinesl i tentokráte

sebou celou řadu stávek a pouze

jedinký rozdíl vůči stávkám v le-

tech minulých jest k pozorování
- V letech dřívějších stávkovalo děl--

nictvo z pravidla proto aby udr-

želo si ceny dřívější kdežto letos

stávkuje se k vůli zvýšení mzdy

V MĚSTĚ našem NEDOSTÁVÁ se su- -'

perintendentovi censu druhého

distriktu na 30 sběratelů censu

Jest to také úkázka času Před

čtyřmi lety bývalo by celé čety

policista zapotřeby ku zadržování

lidu o joby tyto se deroucího letos

však mají lidé dosti práce a to při
slušné mzdě takže o takovýto vý-

dělek chvilkový vůbec ani nestojí

BRYAN JAK SE PODOBÁ POČÍNÁ

přicházeti k rozumu Prohlásil

totiž ondyno jednomu zpravodaji

newyorského časopisu že prý pó
sedmém květnu nepromluví ve

veřejnosti po celé dva měsíce již
ani jedinkého slova Ostatně také

možná že popřáti pouze chce ve-

řejnosti času k oddechu a k při-

pravení se na záplava kteráž po
navržení jeho na lísku popokrati-cké-

z úst jeho brnouti se bude

Nedávný-
-

podnik kaksaského rev

Sheldonv kterýž vydával po celý

týden časopis v témž smyslu jakž
_é v tefiT 1 t

nyní následovníka i na poli politi-
ckém Sestoupla se totiž spojená
strana křesťanská kteráž činnost

svou navržením lístku president
ského zahájila Nesetkáli se s

lepším úspěchem než podnik Shel-

don ův tu bylo by pro podporova-

tele hnutí onoho as lepším kdyby
vůbec ani nezačínali

V dopisu v Katolíku z Dewelse

Neb čteme: "Po stránce hospo-
dářské pokračuje naše osada zna-

menitě Jest to až ku podivu co

lantu minulý rok zdejší Češi při-

koupili osada roste a všeliké uli- -

' tečné novoty se zavádí Jízdní

pluhy a kultivátory bogy a všeliké

jiné věci se rozšiřují Panímámy
se opět starají o lepší pohodlí do

domů totiž: karpety pohovky
matrace houpáky a kdož to vše-

chno může vyjmenovat Tak se

naše osada činí v Lalddia směru"
— Ten dopisovatc! který se však

nepodepsal nemůže přece býti

žádným demokratem aniž populi-ato- u

neboť co takový by přece
nesměl stávající blahobyt chválíti

nýbrž by musel jen láteří ti na zlé
' Usy do eicU strana republikán- -

tolíků do svobodomyslných bez

povšimnutí Oni však jakožto

posvěcení a bohem k tomu usta-

novení učitelové a strážci mravno-

sti mohou to rýpání provozovati
dále — že?

Pan A D Marble z Lawson

Oklahoma Terr nám zaslal oběž-

ník v němž uvedena jest celá řada

nesrovnalostí a odporů z bible V

soukromém dopisu nám píše že

zaslal též jeden výtisk dru vi

do Cedar Kapids aby

prý se přesvědčil že jeho před u- -

dek jest mocnější než jeho rozum

Dále nás žádá pan Marble aby
chom vyzvali naše odbíratele by
se hlásli o senátní dokument č

53 v němž se pojednává o

železnic od celého náro

da Onen dokument si může kaž

dý zaopatřiti bezplatně když si

něj dopíše zástupci v kongresu ze

svého okresu

Za administrace presidenta Har
risona vstoupla cena veškerého

majetku na íartrách z £2329
787770 na £2 483615681 neboli
o £154000000 kdežto za násle

dující na to administrace demo

kratičké Clevclandovi klesla zpět
na £1665414612 neboli

£820000000 Při počátku roku

letošního odhadnuta cena téhož

majetku na £2042050713 což

jest vlce o 1557000000 nez za

administrace Clevelandovi obná-

šela a vůči číslicím těmto ještě

odvažují se demokratické časopi

sy ku svádění farmerstva by opět
ně straně demokratické ke křeslu

vládnímu pomohlo

BenediktÍnský "Kalolík vyzývá

osobně předsedu naší Nár Tiskár-

ny p Jana Rosického aby prý
jim pověděl kdo a který z nich

byl míněn tím v klášteře přefiltro

vaným zmetkem o něm byla zmín

ka v Hospodáři Jelikož p Ro

sický již skoro po dva týdny mimo

domov mešká nemůže ovšem Be

nédiktínským nezdvořákům odpo
vídati Redakce Hospodáře nám

sděluje že by p R sotva mohl

vousatým pánům posloužit! avšak
je-l- i u Benediktinů zmetků více

aby nebylo omylu máme prý to

pánům od Katolíka povědíti že

tím v Hospodáři míněným byl mí-

něn ovšem onen který psal před

4 roky v Šotku:

Jen bij a řež
"

-

tu římskou spřež
a nyní té "římské spřeži'' z dobré
vůle a za mizerný žold otrocky
slouží

Není tomu dávno co se cleve- -

landská Volnost honosila tím že

tamní české časopisy se mezi se-

bou tak nepotírají jako to činí

chicagské Krátce před tím se

Volnost s Američanem až příliš
klackovitě potíraly a jak figura

ukazuje začíná to od repetice
Tak čteme ve Vol ze dne 30 dub-

na: Dle tvrzení "Američana'' je
dnes poslední den co vychází
"Volnost" Dle téhož tvrzení má

"Američan" odběratelů tisíce a

"Volnost" má prý jen čtyry sta
Připustíme-l- i že "Američan ná

si jako Uk zvaná kravská

žába jak vysvětlili možno že

"Volnost" as svými prý čtyřmi

sty odběrately vyplácí své dělníky

správně kdežto "Atůéričan'' prý
mající příjmy několika tisíckrát

větší byl několika svými dělníky
žalován a soudem donucen k za-

placení dlužúé mzdy? Ptáka po-

známe po peří a "Američana" po-

dle nafoukanosti Ta někomu se

třeba zamlouvá však jak dlouho

nafoukaný vydrží to záleží na vě-

řitelích

Chicagský "Hlasatel"' n zvlášt-ní- m

článku píše že dělnický svá-

tek 1 máje si ustanovilo dělnictvo
samo kdežto tak zvaný dělnický
svátek první pondělí v září byl
ustanoven politikáři — To jest
však velikým omylem Dělnický
svátek zářiový byl vymáhán oď

dělnických unií nejdříve v New

Yorku asi před 25 lety a schválen

byl poznenáhla všemi organisace-m- i
dělnickými í Federací práce

Pak teprvé se teho uchopili politi-
káři a aby se dělnictvu zavděčili

počali t různých legislaturách po-

dávat! návrhy na uznání prvního
pondělí v září zt dělnický svátek

První květen byl ustanoven asi

někdy v roce 1885 od Amer Fe-

derace Práce kdy měla všecka

zorgaaUovaná řemesla americká

vymlifttí všeobecné zavedení Eho--

V


