
I II

fMllf#fon
i!'iti4n tnfthl pMtiřky lim J

) Kildf Itkový len by t9i-- m

ydl hotu f ntnh'i itbmhntm
MOlllUflliO oaetl oblil til (oJi
JMrií vlak ihktttťAU Iry obfto ert

dM (n4ledkřii řoumnofeřil oev
ineb IJMr ivVřií j otidíl by ihii I

je Iflifel y Uní hof4 noty přel ty

NE BUSU
— N týíMvílfl okrea r illřřor

abřfy s4 při d bytk f ho hl
otrft dn %n kvtn

- V #k (I lifbr byli v he
ea h'erk tak ebt Iřto f oaent

bybl toe( mrirem přilehnilo
— V okolí priejffíew ř4dil f

poř lf dna ÍJ trt b lir (

Jlhiín heti t apflaohílt tn Ifcet

_ Knjin J I ťnl iařtov#

by pt Kovák ým t Moř t!l'iff

Tetké rn'o efcý poloVký
tak to (M

- llor !{# oit bk pr'oij
ti h řvrm lí(immlov4 'alj

('ty ip4 bal samovrtJ t i itř#U
híffi Není námi pro4 Uk hínil
_ !' I' I Htrlti mm IVI- I-

iii #

'Mifnrlí íl I) U 1U Onnlln
imimu u fIIM I I oyujMj

MM J"m povl ly $kfm n oAíeli

toatj (l V V H v N'ehM rt
loby trvání jeho f dob forifreht I

ápa-lk- i jliO řebif ml jew f lo

j#fř Ira? 1 en 't I l# j't to

polek rlnítrit t Nbr# pro

'ínf J p''řt IÍ0n „ tpr4v'
hA p ti1 Cedníky I !#ny j'lo
NlJepamý byl tik4 ) Inítn 1 útp I

ftík % jebo - fiďtetent p tJJ
foky ai h#l dfcem ř" lnuli

druMva Ib4 bt leněni nnt entm w

byl tid4t ltl % toho m4fi tedy

(o Í n ttiwnf fprdkri tobo Iik4

mám h'jkA ik'ilno( klerJ k

ti4íeí phl44m
7--

dljmy p

ttip dljm Jeho It mho pfif#
Iwřlí

Jtlý úředník dr M praví t ne
divném ůitm ďii } to

#

l4pl který přiajíl k roillfenl
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byl úaiiďk Veřejný a — I mftj Já

lomí vak tirmobt odjono bylof

ittřebl opravy stanov o odlia lo

vání Ta byla íáMečnl docílena

mým pnaobeníui a prošlým návrhem

že eobé drullvo auno nesmí odha-

dovali vlastní škody altbrž pouie
auiednlcli družstev --- však již

pozdé —- a i toho tu bylo Setřeno

přeané i důvodu že tekterá družstva

jsou plili tsdáleia ro úkol ten

což také pravdou Ieó roxtrpčenoat
a nespokolenott v placení vysokých
náhrad východem západu a hlavní

nepatřičným v čase (ill stanov) vy-

plácením náhrad za škody t příčin:
údsvé na ápadé byli začátečníky a

jak známo velké sucho je postihlo
tak že nčkteří povinnosti své k spol-

ku dostáli nemohli ti pak kteří
mohli zaso nedbalým a nerůzným
jednáním jednatelů družstev platili
nedbali aoeb nechtěli zvláštč připo-jíme-- li

k lomu příčinu nejhlavnčj-s- í

výše podanou Tak mnozí údové
na východč i západe (soudím že ti

nejlepai a nejsprávněji) placením

vysokých náhrad a jiní neobdržením
techže pozbyli důvěry vo spolek a—

odpadávali

Abych tomuto úpadku předešel a

jakási rovnováha byla učinčna mil

jsem za to (i nynější řiditel) že ná-

vrhem o pojišfováni kukuřice bude

tomu od pomoženo Však klamal

jsem ho Záležitost ta ho jen zhorši-

la Škody ho jen hrnuly náhrady
nedoHtačitelným procentem aneb ne-

placením nodbateft byly neuspokoji-
vé — npolek klesal neboC ti kteří
si pojistili kukuřici tím spíše ná-

sledky toho cítili

Otázka sjezdu byla zase vyvolána
i obnos naň byl určen leč z rozlič

ných příčin byl tento na neurčilo
odložen a já maje také toho úřado-

vání již dosti jsa "klamán v rodá-

cích za veškerou píli a snahu o po-

vzbuzení a rozšíření spolku jich
chladnoslí a netečností o záležitost

spolku odstoupil jnem z kolbiště

spolkového v záliší

Mé návrhy a náhledy (nikoliv ne

omylné) Hhrnuji stručné:

1) Nedbalosti a nesprávnosti údu

přestal býti V a V spolek mčl by

tedy být znovu7organÍHován založen
základním kapitálem na notách čb-n- ft

a být inkorporován (Na tuto

neinkorporaci spolku se nedbalci
hlavné vymlouvali nechtíco plaliti
au založeni spolku na základe záko-

na Uomestead Act nebylo a není
toho zapotřebí)

2) Tato úpisová hotovost by ob

nášela od l 000 do 10000 poalé
hájíc zvýšer1 obnosu vzrůstem
členstva

3) Každý člen by vydal notu zn£--

jící a platnou na tři aneb na pét
roků vAak v níž by bylo podmíné- -

no že nebude spláctti více než co
dleírozvrbu na nčho připadne Kaž- -

Jd4 tato nota by byla podepsána i

dobrým a spoiehlivvm ručitelem
majícím nemovitý majetek v tom
kterém okresu
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Jint neméné slavní kritikové po

vídají n4m ie prý není nim to

vs nic platné stavit siné vydrlo- -

t a t t š

vai cvicuoie sonoiskc na

duchu t to po fouká so vidřlávat
a mládež ~ cahyneni
prý Uk jako tak pěstovat národ

nost a lásku k otcine toC prý čirý
humbuk Takých kritiku sv střež
me! — Myslíme žo jak bylo před

lety tak i dnes melo by bý ti před
ní povinností spolkovou o přstová
ni národnosti pečovali našemu
dorostu dáti příležitost nauJiti ne

máti lásku k národu tomu z nřhož

jsmo vyíli a tím předejít tak houf

nímu odcitování no krajanft Hem

přichátejících Či myslíme žo

snad když pořádáme jednou ta rok

nějakou národní slavnoHt již jsme
povinnosti naší radost učinili? —

Jen v české společnosti a spolku

jest zdárné polo ku pěstování lásky
k vlasti a kdož jsi této první

dostál tu vždy mfižei i v

oboru jiném v otáíkách nyní svi
tem hýbajících ho h uspčehem po
kusiti Toť jest vSoch nás povin
noití a dědictvím předku našich

kteréž vykonávat! máme ta ná3

nejprvnČjňí účel pokládali

Abychom pak účelu tomu a po
vinnostem "svédomitíji" dostali

musíme si občas na vzájem — vy
nadat a to vfio dohromady svařeno

h níkolika dávkami osobních

"gejmkft" a oslabeno "přátdský
mi" pokyny a projovy natvemo
třeba — národní nasí omáčkou jež
čaHo ho nám připálí a my divíme

se žo ji každý bez výminky no

chce
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vlak eo poikori4 by kí l(m ri4U

dojit ím tem dollarů poikorenl ili

kod t platfit profxrito n I proeento

bylo ivýíno: ť-tí- l k prVdflisnejf
rim pror naliM f k lyl by
drJtvo tnfht Ikíel li jelno to
doltarA j l bf splnilo
drubýib to dolUra liouo lili jíl
( protent hl I at l (Tu odpad4
tlí lní Jtk navrboviřio na okrey
pldfifky p ) Tu by pUtilo dmi
tvo k I I ' dle avýrh pomfrnýib
lol jak ni výt ho le Uk I na &p

dS 10 svých íkod aneb nanesením
lřeba i 2-- 1') lak jakoi i oti 9 pro
cent pro neikoefté rnohou být
gvýívna vílíiiion un-Mi(- libťV

7) Uenelení li) !- - dlti liUy
v druiatverh i "polku co ťclek

M) Kaldý í Un který se nedostaví
do scbnzf aneb nepo!e oU:itrl
nou omluvu propadá pokuté toho
roku nepojiitenf vlak proo pfec

iihkI jako nepoškozený a
Iilatit bude řídili dlo pojiitřnrlio
majetku předcbárejďílio poj roku

9 ) Každé druMvo si budu samo

platili své úřadnlky dl? vlastního
dobrozdání aneb potřeby jen řiditele

společní
10 ) KaMý úředník podá dr aneb

spol patřičnou a spolehlivou záruku
rovnající so výfii moř-n-ú do rukou
mu padlého obnosu penčz (tedy i

skod) schválenou členy družstva

(Snad by tentokráte nebyly vn schfl-z- i

jen dva neb ft členů)
11 ) Odhadování so dejž pčtičlen

nou kotiiÍMÍ (výborem v tom l jed)
a to jen o malých škodách od $10
do 1150 vybranou z nepoškozených
a nepřibuzných členu dr Jinak
buď tříčlenný výbor zo sousedního
družstva (i iiístním jed) nechť jest
toto dr kdekoliv v okresu nejblíže
dr pofikozeného

12 ) Když by řidítele doftla HtíŽ-no- st

opodstatněna i po tomto odha-

dování jet tímto on splnornocnčn
sám stížnost na mfstč vyéetřiti aneb

výbor zvolki wbftzi družstva svolali
této jřítomen býti Htrany vyslech-nou- ti

atd Výlohy tyto ponese po
lovinu celek spolku a druhou polo-

vinu družstvo Hmo kterouž polovi-
nu když by družstvo platit nechtělo
řid odrazí od rozpočtu pro dr ono
určené

ToC ssi hlavní rysy mch návrhň
Mnohem asi so budou zdáli přiliS

přísné však zkušenost nás poučiln
že jinak nelze neboť nčkteří nuAinci

so již tuk poamerikanisovali žo m

nestydí odepMti podpory vespolné
a výpomocnó z vlastní vůle slíbené
Inu vfile asi doHÍ alo skutek — utek

Návrh red 1 Z žo by sjezd mohl

být odbýván v srpnu ve Sehuyler
Neb jest dosti přlležity v tom čase

již hlavní práce s obilím již odbyta
tak žo by rolnictvo nebrasské mohlo
a mělo včnovati Času zreorgamsova- -

ní jediného rolnického spolku sveho

Kaídy zkuřený rolník mol by so

onoho Hjezdu HÚčastniti O jalové
řečníky (mluvky) netřeba dbati tam
třeba pracovníky Vřeným promlu
vením včo získá vsak přílišným de-

batováním jen čas ho maří

Tedy včci na zdar!

J V Holeček

Niobrara Neb 23 kvčtoa

Fozn red — Jak jsme již adélili
amčnila schuvlerská Ťčl Jed Sokol
dobu k odbýváni státních závodil a
budou ho tyto odbývati v dnech 22

a 23 července v dobo pro alezd rol- -

nický nepříznivé Za lech okolností
' bvlo bv snad 6no odbvvati s ezd v

Lincolnu v týdnu státní" výstavy od
0 do 15 září

i
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ř

— mw m $ we no' mm t n r""r
Neb m4 dobř lařínetiý náffftkový
'K'irhitilřet oliebo ktr vtkinitiil
o I p Markeltort a po!oil kal il
rroi jako f 1 ly av lomit

— V Klkbořři p4'bl řtvrtek
ráriM aamofral In oMJenírri ilmti
Tbirnun délnlk n frm4 (Jh

Watf-rmi- Mvmovrab přílel em

'ilário a není mámo olkudf anab
kdo by mři pílbuný b

— Itytiři 1'yibiovy státu Nebra

aky Zažalovali 1'hařlea (l Alton

Aírittortbu a aír na obnos 11011

Obžalovaný byl pokladníkem Velko-loj- e

když knihy porovnávaly
shledjlo se k úžaau bratří ! panu

pokladníku obnos ten schází 1'ratl
se stalo e mu nestčati banka V

které tu1 peiiú uvoleny praskla
— '1% týden končící dnem 21 t

m Kdává se následující zpráva o

osení t Nebrasské pozorovací stani-

ce: Zir&vy došly ze 125 míst ze CO

okresft Týden v celku byl suchým
a horkým a mnoha jižními vétry
Dobrý déšť počal skoro po celém

státé v neděli a trval přes pondělek

I5yl zvláštč silným v okolí Koarney
a Ilastini a provázen byt krupobi-
tím kteréž nčoo škod HpAsobilo

Teplota byla as 4 atupné nad pru-m- ér

v Suk s pondělním deštím na-

stalo chladno Kukuřice je skoro
nasázenu a ranější vzchází pčknč
Žito a ozimka počínají metat a jsou
od 3 do do 12 palců vysoké Jarní
osení jest špatné a zdržené ač po
Bledni déšť mu prospčl

— Čtvrtý týden impeachmentu

započal v pondčlí dne 22 kvČtna

Sekretář státní Allen byl prvním
svčdkem v zájmu vlastním a ostat-nic- h

:ipoliiobžalovanýcli Svčdčil

jak ostatní úředníci kolik rfizných

povinností v různých komisích za-stá- vá

a kterak dlo své nejlepái
možnosti přihlíží ku správo Po

nčm pi-iA- na stolici svodku vrchní

zástupce Ilastings jehož Bvčdectví

bylo v témž Hinčru Vůbec všichni

obžalovaní svědčili žo mají mnoho

práce a starosti žo jednali poclivč a

Bvčdomitč fo pro rAné práce jiné
nemohli dohlíželi bedlivé ku pracím

obecným u dodávce zásob že jim
vlastnč ani tato dohlídka nenáležela

any rfttné ústavy jsou pod správou

superintendentu že tito a jejich

podřízení jsou mužové svědomití a

nebylo Žádného podezření proti nim

žo by nejednali poctivé a vůbec že

neví o žádném podváděni neb šizení

státu Úterek byl posledním dnem

výslechu svcdkft Dohlížitel ze sta

nico lincolnské O O Sparks véd-č- il

že byly nékdy dopravovány vozy
naložené ku blázinci a káznici aniž

by bylo o tom zápisek v knizo ve

které se doprava zanáAÍ Zápisky
sněmovní byly předloženy co důkaz

že snčm vznesl obžalobu na úředníky
aniž by vyslechl jaké avčdoctvi

Dále uvedeny byly co důkaz zápisky
s nichž vysvítalo žo jedna z dřívej-šíc- h

komisi použila penčz státních k

prohlédnutí si polepšovny v Kldora

Iowa V zájmu žalujícího státu

uveden byl co důkaz dopis guv

líoyda psaný v září 1802 upozorňu- -

jící k(v"i na podvody při dodáv- -

i ''f
t L


