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občany našimi se stáli Jsme pro
rozšiřováni obchodu našeho kaž-

dým mírumilovným a zákonnitým

se nepokoušely a nepokouší ovlád-

nout! kterýkoliv obor obchodu
neb výroby kteréhokoliv předmě-
tu obchodního a veškery ústavní
moci kongresu nad obchodem me-

zistátním nad poštou a nad všemi

ostatními prostředky spojovacími
použito býti má k přijetí srozumi-

telných zákonů v otázce trustovní

Zákony celni měly by opraveny
býti tak aby výrobky trustů dáoy
byly na svobodnou listinu za úče-

lem zamezení monopolů pod zá-

minkou ochrany celni
DokonCeoibud

vyjádřil se prý že repubtikáné
odbýváním národní konvence své

ve výroční den založení své strany
ukázali svou strannickost kdežto

prý demokraté odbýváním kon
vence své v den prohlášení neod- -

vislosti naproti tomu zase vlaste-

nectví své ukazují Kdyby tomu
skutnčoě bylo tak jak pravil tu

žádný z dosavadních demokrati-

ckých navrženců presidentství ne

byl vlastencem a zůstává nyní na

Bryanovi aby na vlastenectví své

patent si vzal

Minulí týden odbývala se devátá

konvence první katolické slovácké

jednoty a sice v Johnstown Penn-sylvani- a

Čtenáře naše dojista
bude zajímati zpráva že' tato jed-

nota jest nejsilnější jednotou slo-

vanskou ve Spojených Státech a

mnohem silnější nežli kterákoliv z

jednot českých čítáť 13000 Člen 1

Aniž jest tato jednota samojedinou
slováckou jednotou neboť Národ
ní Slovenský Spolek kterýž zalo
žen byl před ní Čítá na 12000
členů Mimo těchto dvou spolků

mají Slováci ještě několik jiných

jako Slovácká Evangelická Jedno
ta atd Z toho vidčti že ani

jediný český spolek se nemůže

rovnati žádnému z obou slováckých
co do počtu členů a ovšem také ne

co do počtu jednotlivých spolků
kteréž oni nazývají odbory Tato
síla slováckých spolků může se
zdáti podivnou těm kdož ne-

sledovali emigraci za posledních
roků Kdežto přistčhovalectvo
slovácké stále zrůstá a množí se

měrou nesmírnou přistěhovalec
tvo české kleslo až na nepatrný
počet Až do roku osmdesátého

přicházelo sem stále více Čechů

nežli Slováků " Od té doby však

počal zrůst přistČhovalectva slo-

váckého a naproti tomu klesal po-

čet přistěhovalectva českého V

roce 1 882 přijelo sem pouze 6602

Čechů ale 8039 Slováků V roce

1886 klesl počet Cechů na 4314
ale Slováků zrostl na 13420 Po

Čtyry následující roky byl počet

Českých přistěhovalců kolem 4000
avšak slováckých zrostl do toho

roku na 23063 V roce 1891 bylo

přistčhovalectvo České náramně

silné totiž 11758 avšak slovácké

stouplo na 28466 a v roce 1892

dostoupilo vrchole s číslicí 37236
Od té doby klesalo přistčhovalec-
tvo české valnou měrou obnášejíc
v roce 1892 8533 a v roce 1893

5548 a když nastala krise tedy po
roce 1893 klesl počet na 2000 i

méně Počet přistěhovalců slo-

váckých klesl též v roce 1893 a

1092 na 14000 a 15000 však v

roce 1895 obnášel opět 30898 a
v letech následujících přes 1 5000
Za první čtvrtletí tohoto roku při-

jelo sem z Rakousko-Uhers- ka

23611 osob z kterýchž bylo jak
následuje: „

Slováků 7438
Poláků 4388
Židů 3604
Maďarů 3513
Chorvátů a Slovincú 2044
Němců !2o3
Rusínů 697
Taliánů 312
Čechů a Moravanů 240
Dalmatinců Bos&áků a

Hercego vinců 121

Rumunů 27
Srbů 19

Celkem 23611

Jsme přesvědčeni že příští census

vykáže mnohem vetší počet Slo'
vákův nežli Čechův Ovšem Že

dítky českých rodičů zde zrozené

počítány budou za Američany
však i kdyby tyto počítány byly za

Čechy podle svého původu ještě

pak myslíme že Siovíci by nás
číselně předstihli

Severův Životni Balsám pů
sobí na celou soustavu tělesní

čisti a sílí orgány zažívací odstra
ní žloutenku i bledničku překoná

zácpu a bolení hlavy Cena 75c
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Hiram Maxim prohlásil ondyno
že prý stojíme na prahu největší
války jakouž kdy svět viděl
Může být že tento náhled jeho
jest pouhým jen zbožným přáním
aby obchod jeho lépe šel avšak 1

kdyby tomu tak býti mělo tu ne

bylo by zle neboť válkypřec jsou
dnech těchto věcí žádoucf

Vždyť přec dnes na všech stra-

nách se tvrdí Že válčí se v zájmu
civilisace a osvěty a obého přec
dosud není nikde nazbyt

Když v Detroit o vykoupení po-

uličních dráh městem se jednalo
cenila si společnost výsadu kte-

rouž od města zadarmo byla ob
držela na řiooooooo — v do
mnění že k prodeji skutečně

dojde a že sumičku tuto do kapsy
shrábne — nyní však se jí hrabi
vost tato prašpatně vyplatí Do

sud odhadován byl totiž majetek

pouličních dráh v městě tom na

pouhých $2500000 nyní však si

odhadčí na společnost došlápnul
a odhad na $ io 000000 zvýšil
Společnost ovšem se zlobí po

platnictvo však se směje

Hawaiská delecace byla jednou
ze zvláštností republikánské kon

věnce národní a podobně tomu i

v konvenci demokratické bylo
Vstoupení Hawaii do naší politiky
domácí jest krokem významným
významnějším tím více an Hawai

ané netají se tím Že cílem tužeb

jejich jest aby ostrovy jejich stá
tem se staly neboť již nyní stává

tam politické organisace kteráž

podporu svou slibuje té straně

jež z Hawaii stát učiní Že k tomu

dojde jest jistým a možná že

stane se tak dříve než kdo se do

mýšlí Na nejlepší cestě k dosa
žení toho již jsou neboť republi
káné učinili z pouhé kolonie úze-

mí a to přec přímou cestou k

sestátnění jest
Co teď s Čínou? Tato otázka

plete rozum všem diplomatům
aniž by na ní odpovědíti dovedli

Byli-- li všichni vyslancové cizých
vlád povražděni v Pekingu kdo dá

zadostiučinění národům jež zastu-

povali ? A pustiti se v boj s celým
národem 400 milionů duší čítají-
cím jest nebezpečno Celá Evro-

pa byla bezmocnou proti Francii

před 100 lety když celý národ

povstal k uhájení svého práva
Národ francouzský tehdy nečítal
ani 25 milionů obyvatelstva a pře-

ce jej celá Evropa přemoci nedo--!

vedla kde by toho dovedla na

národu čínském na počet asi

i6kráte četnějším? Ke všemu

pak vlády evropské jedna na dru
hou - žárií a dohodaouti se nemo-

hou Na posledy to dopadne tak
že Čínu nechají vřichni na pokoji
a budou rádi že z té aféry s čistou
kůží odtáhnou Tady by ani ve-

škeré křesťanstvo proti pohanstvu
nestačilo
" Nyní nejlépe se ukazuje' že jme-

-

nováním admirála Kempffa velite
lem loďstva našeho při břehu čin
s iém jmenován byl pravý muž na

pravém místě Když odepřel
zúčastniti se bombardování tvrzí
u Taku ostře kritizován byl za to

nejenom listy cizozemskými ale i

mnohými svými spoluobčany
zatím nyní ukazuje se že dobře
věděl co dělal a že pro všechny
lepším by bývalo kdyby velitelé
zemí ostatních jej bývali upo
slechh Dovozoval že spojené

síly zúčastněných velmoci příliš
slabými jsou k ráznému zakročení

proti vzbouřeným CíSanúm a že

proto pouhou jen pošetilostí jest
ještě více je dráždití a popuzovatL
Rady jeho nedbáno a následky
toho jsou nyní patrnými' Admirál
Kempfí byl jedinkým kterýž
chladnou mysl a rozvahu dovedl
si zachovali a po druhé rada jeho
zajisté větší váhy míti bude

Dle udání samé vlády anruckí
zahynulo již zbraní a nemocemi

37000 mužů anglických v jižní
Africe a vraždění tomu dosud

konec není Dle jiných údajů sta

tistických obnášel počet mrtvých
následkem nemocí nejméně dva

krátě tolik co počet zbraní ve vál'
ce zahynulých kterýžto poměr ani

tuto nebude příznivější Možno

tedy již nyní jistotou na ztrátu
60000 mladých nadějných Životů

anglických počítali Boerů asi

tolik nezahyne jako Angličanů ale

poloviční počet zajisté což činilo

by již 90000 životů lidských Při

tom však i ženy děti a mnozí

afričtí domorodci zahynou z části

zbraní z části nemocemi a strádá-

ním čímž dostoupí zajisté děsné
to číslo ztrát lidských životů na

100000 Obrovská ta armáda

jest obětována molocha války jen
ae ziskuchtivosti) z touhy po zlatě

a diamantech Ba věru že se tou

křesťanskou civilizaci přuii hono-
sili nemůžeme 1

My zástupcové demokratické

strany ve Spojených Státech shro

máždění v konvenci ve výroční
den přijmutí prohlášení neodvislo- -

sti znovu prohlašujeme viru naši

v nesmrtelné ono prohlášení ne

zadatelných práv občana a věrnost

naši ústavě sestavené v souhlase

s oním otci naši republiky
Sou-hlásím- e

s nejvyšším soudem Spoj
Států že prohlášeni neodvislosti

jest duchem naši vlády již ústava

jest formou a písmenou Prohla-

šujeme znovu že veškery vlády
zřízené lidem nabývají spravedli-

vých práv svých souhlasem ovlá-

daných že jakákoliv vláda neza-

kládající se na souhlasu ovláda-

ných jest tyranstvím a že vnucení

lidu vlády násilné jest nahražením

soustavy imperialistické za sou-

stavu republikánskou Trváme

že ústava sleduje vlajku a odsazu-

jeme nauku že výkonná hlava neb

kongres béřoucí svou jsoucost a

moc z ústavy mohou v zákonnité

moci své dále jiti aneb v přímém

odporu s touže býti Tvrdíme
že Žádný národ dlouho snáŠeti
nemůže poloviční republiku a po-

loviční říši a varujeme lid ameri-

cký že imperialism za hranicemi

povede rychle a nezbytně k despo-tism- u

domácímu
Věříce v tyto základní zásady

odsuzujeme zákon Porto Ricoský

přijatý republikánským kongresem
vůči protestu a odporu demokrati-

cké menšiny co drzé a zřejmé

porušení organického zákona ná-

rodního a co smělé porušení slova
národního Vkládána jest jim na

lid Porto Ricoský vláda bez jejich
svolení a daně bez náležitého ní

Zneuctíván jest jím lid americký
tím že zrušen jest slavný slib

učiněný v jejich zájmu vrchním
velitelem armády naší kterouž

Porto Ričané vítali k mírumilovné
a bez překážky jsoucí okkupaci
půdy jejich Odsuzován jest jim
k Žebrotě a bídě lid jehoŽto

bez-brano- st

odvolává se se zvláštním

důrazem k naši spravedlnosti a
Tímto prvým to

činem imperialistického programu
svého strana republikánská chce
zavázali Spojené Státy k politice
koloniální nesrovnávající se s re-

publikánským zřízením a odsouze-

né nejvyšším soudem v četaých
případech ''f'
Požadujeme rychlé a poctivé

splnění našeho slibu lidu kubán-

skému a světu že Spojené Státy
nezamýšlí a nechtí nabýti : moci

svrchované právomocností a kon-

troly nad ostrovem Kubou vyjma

pouhého zjčuií átií míru Váika

skončena téměř před dvěma roky
úplný mír panuje po celém ostro-

vě a přec dosud administrace

udržuje správu ostrova mimo ru-

kou lidu tamního mezi tím co

republikánští "karpetbegři'' úřad-ní- ci

okrádají jeho příjmy a pro-

vádí koloniální politiku k hanbě

amerického lidu

Odsuzujeme a zatracujeme fili-

pínskou politiku nynější admini-

strace Zapředla republiku do

zbytečné války obětovala životy
mnoha nejšlechetnějších synů a

postavila Spojené Státy známé

dosud a vychvalované po celém
světě co ochrance svobody do

falešného a posta-
vení ničení moci vojenskou saahy
dřívějšího spojence za dosažením

svobody a samovlády Filipínci
nemohou býti občany bez ohro-

žení naší civilizace nemohou býti

poddanými bez ohrožení našeho

zřízení vládního a jelikož nejsme

volnými zřící se naši civilizace

aniž obrátiti chceme - republiku
naši v císařství jsme pro bezod-

kladné prohlášení úmyslu národa

dátí Filipíncům předně stálé for-

my vládní za druhé neodvislosti

a za třetí ochrany před zasáhá-ní- m

jiných jakéž dostává se jíž
téměř po století republikám stře-

do- a m

Nenasytné obchodnictví kteréž

diktovalo politiku filipínskou ad-

ministraci republikánské hledí

ospravedl&ovati to tvrzením že

prý se to vyplatí avšak i tato so-

becká a sprostá výmluva mine

se účinkem porovnáme-l- i ji s

fakty Válka "kriminálního ná-

jezdu" proti Filipíncům pohlcu-

jící ročně vydání mnoha milionů

stála již nyní více než jakýkoliv

výtěžek z veškerého obcho Ju fili-

pínského za celou řadu let obná-
šet! může A dále když obchod

rozšiřuje se na újmu svobody tu

cena téhož vždy příliš vysokou jest
Nejsme proti územní rozpína-

vosti když jedná se o území žá

doucí jež připraveno býti může

na státy naší Unie a jehožto oby-

vatelstvo jest schopno a žádoucno

prostředkem Jsme ale co nej
rozhodněji proti uchvacováni neb

vykupování vzdálených ostrovů

jež by ovládány byly mimo ústa

vy a jejichžto lid nikdy občany
našimi státi se nemůže

Jsme pro rozšířeni vlivu repu-

bliky mezi národy avšak věříme
že by vliv rozšiřován býti neměl
mocí a násilím nýbrž přesvědču
jící moci šlechetného a velkomy
slného příkladu
Důležitost jiných otázek nyní

lidu americkému předlébajfcfch
není nikterak zmenšována a de-

mokratická strana vzhledem k

nim nečiní žádného kroku zpáteč-
ního avšak palčivá otázka impe-

rialismu vznikajícího e války se

Španělskem zahrnuje v sobě pra-

vou existenci republiky a zničení

svobodných našich zřízeni a proto
pohlížíme na ni co na nejhlavnější
otázku kampaně
Prohlášeni republikánská plat-

formy přijaté v konvenci odbýva-
né ve Philadelphii v červnu 1900
že strana republikánská "věrně
stojí při politice prohlášené zása-

dou Monroe-ovou'- jest zřejmě
neupřímným a klamným Prohlá
šení toto jest vyvracováno zřej-

mou politikou strany kteráž příčí
se duchu zásady Monroe-ov-y za-jist- iti

si a drŽeti svrchovanost nad

velkými rozlohami území a nad

velkým počtem lidu na východní
polokouli My naléháme na přís-

né šetřeni zásady Monroe-ov- y v

celé její neporušenosti jak v pís-

meně tak i duchu a pohlížíme na
ni co nutnost k zabránění šíření
se autority evropské na tomto
světa dílu a co nezbytnost svrcho-
vanosti naší v otázkách ameri-

ckých ZároveB prohlašujeme
že žádný lid americký nikdy ďržán

býti nesmi násilím v poddanství
autority evropské

Jsme proti militarismu Zna
mená výboj za hranicemi a zastra-šová- ní

a utiskování doma Jest
silným ráměm kteréž vždy ukázalo
se býti osudným svobodným zříze-

ním a jest tím před čímž miliony
našich občanů z Evropy uprchlo
Vnucena by jím byla na mírumi-

lovný lid náš velká armáda v čase
míru a zbytečně velké daně a neu-

stálá hrozba jeho svobodám Malá
stálá armáda a dobře zorganizova-
ná státaí milice úplně postačí v

čase míru Republika tato nemá
místa pro rozsáhlou službu vojen
skou a pro odvod nucený Když
národ do nebezpečí přijde tu
dobrovolník jest tou nejlepší jeho
ochranou Národní garda Spoj
Států vždy chována býti by měla
ve vlasteneckých srdcích svobod-

ného lidu neboť organizace tako-

vé jsou vždy důkazem s ly a bez- -

pellf: Poprvá v našich dějinách
co nezbytné zlo spojené s výbojem
fiilipinským odchylka učiněna

byla od ctihodného a časem schvá-

leného systému organizaci dobro-

volnici ých Odsuzujeme to co ne-

americké nedemokratické a

a co ničení starodáv-

ných a pevných zásad svobodného
lidu r:v
Soukromé monopoly jsou

a nestrpitelné Ony
ničí soutěž kontroluji cenu veške-

rého materiálu i hotového výrob-
ku a tak okrádají jak dodavatele
tak i spotřebovatele Ony zmen-

šují počet zaměstnaných libovol-

ně určují plat a podmínky týchž a

zbavuji energii jednotlivce a malý
kapitál o příležitost k pokroku

„ Jsou dosud těmi nejvydatnějšf-m- i
vynalezenými prostředky k

přivlastnění si ovoce průmyslu k

prospěchu uěkoiika na újmu záso-

ba a leč by nenasytná lakota je-

jich obmezena byla veškerý maje-

tek soustředěn byl by v rukou ně-

kolika a republika byla by zniče-

na Nepoctivé pohráváni si s

trustovnim zlem stranou republi-
kánskou v státních i národních

platformách jest přesvědčujícím
důkazem pravdivosti obviněni že

trusty jsou zákonitým výsledkem
politiky republikánské Že podpo-

rovány jsou republikánskými zá-

kony a že chráněny jsou republi-
kánskou administraci v odměnu
za příspěvky na kampafi a za po-

litickou podporu
Zaručujeme demokratickou stra-

nu k nepřetržitému boji v národě
státu i městech proti soukromým
moaopolůrn viebo druhu Stáva-

jící zákony proti trustům musí

bjřii prováděny a přísnější ještě
musí býti přijímány za účelem

uvtřejflování záležitostí korporaci
mezistátní obchod provozujících a

jež vyžadovaly by na všech korpo-
racích důkaz než činily by ob-

chod mimo státu y němž vznikly
Že kapitál jejich není zvodněa že

EDITION

Publluhed by National Prlotlng Co
509-- U So 12th St - Tel 10oa

SubiTtptloa ty mail $2 SO per ym

Vychází kaidí iltcr a pátsk

Yvdává - Márodoi Tiskárna
S09-5IIJI- ui - Tlfoa 100- -

řídící redaktor: J RosIcKý

předplatu l

_( uUvkou do domu bes přílohy
mv" BJC

s uhiobou ""! L„
Puítnu pro Spojení Štíty a Kanadu

Knihovny Americká:

r_ihi4Vnnn Amarickon SMI

r~ Wh Wntilnh 1300

'
KidJ předplatitel oprávněn Jek premll

Ohlášky

Drobní a rfitní ohlášky uvereJBujem pouta
jen kdys penise i oDjeansvce pniozenj jsou
V-- Hmhn nhlálkv obvěelně velkosti neoře
%hujíui palec čitáme 76centt ta třikrál Za

osná oblasent Dianoprani umru a Ji" cua-m- e

I10D 1 tM paloe ta katdě uvertjněnf
Khř iu nroto rjřlloži obiednárc tolik
nenéx Jak velkou ohíáěku mltl st přeje Ceny
eblásek na delt! doba oxnimi ie ochotni na

Zaallky peail
luu nejbeipeínřjli kdy! e koupi na polt
neb expressu "Money Ordr" s týl nám se
taile Té T registrovaném dopise anen po-- ii

býlími h&nkovni lest zásilka Jista Kdo

ahce platit! "cbeckem" na bank nechť talie
a 85 centa vice proto to tolik musíme platit
kanku ta kolekci aneb ať koupi šminku
(draft) na Omanu Chicago neb New vork Na
míst aroonjcn pene pujmwmi w -

centov kolkv Všechny sssllky nechť Itou

tnslany pou jeanoaucnou aaresou pouw

Pokrok Z4padtt
Omane Neh

ausha Nebr 6 jferťce 1900

Roosevelt jest sice holandské

jméno a kandidát pro místopresi- -

dentslví na republikánské tikete

jest z holandského původu Však

nepotřebuje se nikdo domnívat i ře

jej repubhkáné navrhli z nějakých

sympatií vůči Boerům

O ONĚCH OBCHODNÍCH CESTUJÍCÍCH

kteří dle časopisů demokratických

organisovalí se proti McKinleymu
a trustům v odvetu za to že o

práci je připravili není dosud ni-

čeho slyšeti Nejspíše mají příliS

pilno prodáváním svého zboží

Oznámení zvýšení ceny uhlí jest
praSpatným znamením Když cena

uhlí stoupne o 25 etik na tuně při

teploměru téměř 100 st ukazují-
cím tu zajisté dělá se horko po-

mýšlením jak as stoupati bude

uhlí až teploměr počne klesat

KansasskV velebníček Sheldon

odmítnul místo na presidentském
lístku spojené křesťanské strany
Po zkušenosti jakou měl s "rono-váním- "

časopisu dle zásad Kristo-

vých patrně již nemá více chuti
"ronováním'' země naší to zku- -

Sití "

ŘÍKÁVÁ SE ŽE ROK PRESIDENTSKÉ

volby ]e rokem obchodních úpad-

ků ztrnulosti průmyslové a tísně

peněžní --— r letošku to však jistč

platit nemůže Dávno již nebyly

obchody tak dobré a závody prů-

myslové tak pilný jako tomu

Pfav nyní lest _
Vrt 1 reur ct oiTcnr f nn vít rv ce
Al&AJbl JďJUSi alb m WiJIlUt ASJ niJTŠ S s7

Španělskem měli jsme 35000 vo

jínů k vydržování a to úplně po-

stačilo Teď máme 100000 a je

potřeba již dalších 100000 aby
"naše práva' na Filipínách v Čí-

ně a co nevidět též na Patagonii a

na severním i jižním polu náležitě

byla chráněna

Předsedou republikánské národ-n- í
konvence byl Henry Cabot

Lodge proslulý tvým fanatismem

protipřistěhovaleckým a kazdoroč
nimi pokusy o přiostření zákonů

proti přistěhovalcům Není také

proto divu že konvence přijala
článek požadující další opatření

proti té nenáviděné "naci

Studentky kteréž vzdor nÁ

ví ížví kolejí oa vdavky pomýšlí
měly by dobře v úvahu vzítt pří- -

J"— J~—
ský ženich zasnoubení zrušil jedi
ně k vfih tomu že vyvolená jeho
pří graduačnf zkoušce cenu z řeč-nict-

ví

dostala Patrně chuděrka
se bál že by sěí a takovou ženu

škou kázání na denním pořádku

Za mísíc Červen obnášel vývoz
našich průmyslových výrobků

(30000000 a za uplynulý úřadní
rok ukončený sobotou téměř

1430000000 Částka posledněj- -'

ší jest téměř příliš velkou aby
mysl lidská pochopili ji mohla

zajisté však každý chápe to fak
tum že jest to nejlepší známkou

blahobytu jaicémuž rovného jsme
dosud neměli

Draho velmi draho přišlo An- -

gličanúm potlačení republik jiho-

afrických neboť vítězství ono vy-

koupeno bylo dle úřadních zpráv
do I července krví 29706 vojínůl
Mimo toho 2689 důstojníků a vo-

jínů se pohřešuje a 19377 mužů

posláno býtí muselo domů buď

nemocno neb zmrzačeno A to
j--
U není konec neboř válka jak
es podobá protah ovati ae bode

j:J po tetich pit mísíc0

HOVORNA

řouaeaeUiy plnm Jménem taiateleopctfeiii
dojdou Dovllmnutl a odpovědi Dopaar

nepodepsaná a anonymní Dalaaoau
pobodlasno mlat v koal

LINDSAY Nebr -- Doslechl
jsem Že se bude otvírat v Okla-hom- ě

reservace a nemohu se do-

vědět nic bližšího Prosím o

sdělení zdali jest to pravda jestli
se bude nějaká reservace otvírat

jaká kdy jaké jsou tam pozemky
a jestli to jsou homesteady aneb
na zákup Karel Vančura

Odp — Co dnes můžeme sdě-li- ti

jest to že před svým odroče-

ním přijal kongres zákon za úče-

lem otevřeni reservací Kiowa

Comanche a Apache Indiánů le-

žící v jihozápadní části Oklahomy
Podrobnosti zákona nám nejsou
známy myslíme však že je bude-

me moci v brzku a čtenářstvem
sděliti Jak dalece víme nejsou
tyto pozemky ještě osadníkům

otevřeny a nebudou pokud sobě
rudoši nevybéřou co se jim bude

nejlépe líbili a teprve co zbude
bude poskytnuto osadníkům Ta-

ké nevíme podmínky osídlení
však máme za to že to bude dle
zákonů homesteadních avšak bu-

de se muset zaplatiti jistá částka
rudochům Co se týče pozemků
samých máme skoro podezření
že s celou touto reservací bude
asi podobný švindl jako byl se
Sioux reservaci v Dakotě Celá
ta šírá rozloha ležící západně od

řeky Missouri až k Černým Vrchům
středem západní Dakoty mezi
řekami White a Cheyenne v Šíři

50 až 75 mil byla rudochům od-

koupena a zaplacena avšak osa-

zena není a to proto žc se k osa-

zení nehodí Může být že na
této reservaci v Oklabomě bude
něco pozemků při východní její
hranici jestli některé z nich Indi-

án é pro osadníky ponechají kte-

réž by stály za to aby se zaujaly
Avšak východní hranici tvoři 98
nnUHriflr a va tlsi }S)i Z&átSC

panuje suchopar K vůli nabytí
takových pozemků Jako janij ve
velké většině té reservace nepo-

třebuje nikdo chodit do Oklaho-

my nýbrž má na výběr v celé

západní Nebrasce v celém západ-
ním Kansasu a v celé západní
Dakotě

MENOMINEE Mich — Pro-

sím o laskavé zodpovídáni násle-

dujících otázek v Hovorně: 1 Na

jak dlouho se voli mayor města

Chicaga 2 Na jak dlouho may-
or města New Yorku 3 Na jak
dlouhou lhůtu se voli guvernéři '

států Iilinois a New Yorku

4 Zdali v některých státech se
volí guvernéři na déle než dva

roky V B

Odp — 1 a 2 V obou přípa-
dech na čtyry roky 3 V Illinois
na čtyry roky v New Yorku ca
dva roky 4 V následujících
státech volí se guvernéři na čtyry
roky: Arizona Kalifornie Dela-war- e

Florida Illinois Indiána

Kentucky Louisiana' Maryland
Mississippi Missouri Montana
Nevada North Carolina Ortgon
Pennsylvania Utah Virgínia
Washington West Virginia Wy-omi- ng

V Massachusetts a Rhode
Island voli se na jeden rok a v

ostatních na dva roky

Roosevelt v Oklafeoaii

Newyorský guvernér Theodore
Roosevelt republikánský kandi-

dát místopresidentství zavítal v
do Oklahoma City Okl aby

tam byl přítomen druhému výroč-
nímu sjezdu pověstného jeho plu-

ku "divokých jezdců" kteří tak
velkou měrou na Kubě se vyzna-
menali Z 1 100 mužů jež pluk
onen původně čítal zúčastnilo ae

jich sjezdu 200 a na slavnostech

při tom pořádaných bralo úča-

stenství na 10000 osob To se
rozumí Že hlavni osobou při sjez-
du byl Roosevelt jemuž odevzdán

po řečí jeho mayorem čestný dar
skvostná to šavle — Na cestě do
Oklahomy i zpět stavěl se Roose-
velt na různých místech a všude
vítáa byl a nemalým nadšením

Předplácejte na Knihovnu Ame
rickou pouze fi 00 ročně
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