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2e Jhoii to tUlliirl z vlAdnlch

rytin které se i vládní tlnkárny ztra-

tily proto fe nejsou od pravých ani

rozeznání To je ovšem pouhý

liiiriiliitf a kdo se U na týž lapit
odřou Jej následujícím způsobem :

Vylákají Jej někam — cirkulář nám

zaslaný je z Hoboken N J _a když

jej maji ve drápech okáži mu baliček

dobrých peněz které mu prodaji ale

při haleni aneb jiné příležitosti do

vedou peníze zašantročit a dají mu

baliček odřezkfl papíru Doufáme

h žádný z našich čtenářů se na ten

švindl nelapí

— O stavu osení za týden končící

dnem 20 t m podává creteská pozo-

rovací stanice zprávu následující :

Minulý týden byl slunečnýma teplým

průměrná teplota byla 4 stupně nad

průměr Déšť spadl v některých čá-

stích skoro všech okresů však jenom

poskrovně a v místních prškácb tak
že pád deště neobnášel ani půl palce

a jen v málo místech přesáhl jednoho

palce Kukuřice spěšně roste a jest
v dobrém stavu vyjma západních

okresů kde byla trochu poškozena

vichřici počátkem min týdne ovorá- -

vá se podruhé Drobné obilí trpělo
v západních okresích suchem a horký-

mi větry všude jinde se ale zlepšilo

Cukrovka roste velmi pěkně a zemča-t- a

jsou všude v stavu dobrém Sena

bude nepochybně skrovně

Státní auditor Moore zaslal ko-

misaři výstavnímu Garneau ovl epi-

štolu v které mu čte levity že

nehospodaří s penězi jak by měl že

účty jež k výplatě předkládá jsou

neúplné že zaměstnává příliš mnoho

lidi (asi 5o) že platí některým vysoké

mzdy až 150 dol měsíčně a ještě vy-

dání 1H) dob že předkládá k výplatě

účty za jízdné za lidi kteří jezdí na

svobodné lístky že sám čítá výlohu

hotelu v Chicagu írtOO denně atd a

hrozí že mu účty takové nebude vy-

plácet To dopálilo velice pana ko-

misaře toť 86 ví — to by dopálilo
1 hodného člověka třeba ani nebyl

demokratem — a týž odpovídá audl--

rárovtA mirri tk4 iotati l# bjlo
mu řiM IfMilo fto přnřřB"rk4 m

Jadnl rollají f Mí"iiřl ktřl I Jřm

fJijtť hnrd po pMMbb pf4 dni
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ftolnl slivnoatl a'oltoa'l (stt-haní-
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bu bn odbývány llinl
poiornoatl a jk # přfdI lá vt
k'ni oalafoit nbiť bu Ion to první

{{rdiu v tto lkol Jil l [lt- -

tomnt Ibil roáhté ptfpriry k

nim Já mlí rajt tiké tnul gra
dusnty tito rok blřu v lom til pln

ájm Zavltili rlkUrý a mýili

krjnft s#on do školy aby sú"is

nil naiich slavností ktPřé potrvají

aí řtyry dny bude mné velíre ml-]ft-

Doba onlch olympiád případ
ne al lu 20 srpna col bu-l- s ité v

novíiii l olilá''iio

K doplatku pravím j íll I tlmlř

všecky prk-
- ve škole a kolem školy

jsou vykonávány studenty kteří si

takto oddllávajl avé výlohy obtvlá- -

lič práce v jídelním sále a kuchyni

Jsou studenty zde hledány neboť

práce ona jct více k zábavě nežli k

čemukoli v línému Chtíle dostali
sem jednu divku nevelkými penlž
nimi prottředky požádal jsem Třes

Croana o podobné místo v kuchyni

aneb sále kdo témlř všecky své vý

lohy mohla by si lehce vydélati
Slib k obsazení onoho tnisla

obdržel než ona nepřišla A poré
vadž slib presidentův elále trvá v

platnosti jak jsem si s ním udělal

proto zde ohlašuji že kdyby nékterý

tnladik aneb dívka chtěla se doslati

sem se skrovnými prostředky nechť

dopíše na tune a jú ve&keró podrob
nosti vzhledem k onomu místu vy

včtllm S lu Kostoryz

Vitizdoi za vlUzntoím dobývají

republikáni francouzšti Měli jsme

již opětně příležitost sděliti i připo
menouti že i po panamských skaň

dálech ani při jedné z četných dopl

novacích voleb sněmovních žádného

mandátu neztratili naopak dalších

ještfi mandátftv a to i ve staromo

narchistických okresích dobyli Mu

žeme dnes uvésli další doklady to

ho Tak 4 června zvolen byl v

kraji Loiro ctCher republikánský

poslanec Tesstn za senátora ač prá

vé před volbou Andrieux a jiní bou

lancjisté zprudka se na něj obořova

li viníce jej rovněž z korrupce
Obviňování ieiich — bez dftkaz&v —

neučinilo však na voliče zrovna tak

jako už dřívější skandály panamuké

pražádného dojmu V týž den vsak

konala se i volba do sněmovny po

slanci v okresu vervInHkém (v kraj

allierskím) kterýž až dosud vždy

bonapartistfttn náležel ÚpUmn
monarchistó neodvážili se tu vůbec

již kandidovali proti republikán
ském kandidátu Depécheauovi stá

tu jen zakuklený monarchista který
tvrdil o sobé že dnes už na republi
kánskou viru se obrátil a dále bou

langistický jeden kandidát žádající

rm jichovi

i lf Mtlrell tn ('#llj( 'ř'
řfioUk4( lurá tnht inil foliMtl

lmt [onvtUi ikmlikf stmi

ktil"t flf HÍ #tott( l

Ilřtad řiAlďíj(ří dfl byla

♦afajřiá a fift na r lní' I kd# mláto

lif imIi fllditl lk'l( riovoti

rot4Mejlf $itt ujmi li p ťftun

t4{ jfjflto Kíí iiÍ Vyjednáváni nai
tlramma n'ť NI jtkmil
rit iflMI ni p!illil'i ilin-- l

přřai lani Vtvn } M( 4An n

bf lkiml jk ni faflrli mhi lak tni

mnohfi b ajndikátft p"u n líci
aJatam aby ikoln tam Mtlli'(val a

jk pilMiv(h fm#ii1 jm
itldll i't%n ollfll pl I J'l po
bd-fifr- riálfdřk Jtdna inflfítu
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kálám mřnfTi a vtlmi i&moj

njrb fálřnjib idan1 llnroln

krbf ktM lib"vali potaitl Ikoln
V řoimlřirb iibřo?aki l blil# Irtlata

flnoln mimi to obdarovali jl po--
rotnkfiTi

1'okrálklm vtjodnávánf nábldka

tato plijata ku vtdklmu tármutku

místa Hlifniiandoih Akola úplni
dohotovená mil bfti otvlcna 13

táfí l0i col také I Ulo Dum

npfd v Nebranue druhé ikoly poilob
nlho zallienl a vypravení po státní

univerill která mohla by čelíti

tomuto velkému do budouiiia uce-lUt- i

Třes Wm M Croan Ji-s- t mulem

zvláátnlho nadáni v oboru školním

Jeho prohlédavost paedaojická
Kjená a bystrozrakoatí olcholnl

činí jej právé žádoucí osobou stáli v

čele takovémuto velkému ústavu

Nynéjší Western Normál (Jol lego

nalézá ae tři a pul mílu jiho-západ- né

od pošty liucoliifké Uudovy škole

vřnovanó vystaveny byly nákladem

{kolem $225000 Kolem hlavních

školních budov nalézá se více dvou- -

poschodovýcb dorakft (cottages)
které opit rozděleny jsou na obydli

i octem dvanáctero V každém od

dílu obtvaii dva studenti čili 2 i v- #

celé cottage
Mimo to již i néco soukromých

staveb nalézá se v obvodu Školy

kteréž dohromady a druhými činí

asi 50 budov z nichž náš College

town jest složen

Školních odboru (courso) jesl zde

25 s 30 profesory Školní rok trvá
ar

zde 48 týdnu kteréž rozdíleny jsou

na pčt bčhfi Zde lišíme so se státní

universitou jejíž rok pozůstává

pouze z 0 mésfcft

Vyšší universitní kurs lze zde

ukončili bčbern Iří rokli kdežto na

univeróité vyžaduje totéž roky člyry

Přítomné škola tato chová ve zdčch

svých kolem 400 studenta kterýžto

počet že v brzku bude zdvojnáso-

ben není pochyby Co so týče vý-

dajů tu jsou tak nízké £e témlř ani

nemohou býti nižší myslím vydajo

školní pro studenty a sice týdní stra-

va sloji $175 svčtniue 50c a školné

(tuition) tl00 dohromady $325 k

čemuž dlužno přičísli jiné vedlejší

vydání asi 50c Celkové celoroční

vydání při prostřední šetrnosti ni-- i

i - ! íii : to nu

i)0 gkoly této muže nastoupili každý

bozo vdech přijímacích zkoušek a

a vžiti kurs jaký si přeje Ovšem že

pak otázkou jest jak v kursu onom

prospéje Vím že mnoho našeho

mladého lidu se odráží od vyšších

podobných škol jen následkem toho

že ae domnívají nebýti dosti pokro-
čilí ve vědfi Zdo lze nastoupili

třídy v nichž právé pouze prvopo-

čátky véd jsou učeny a pak dle pro

spčehu lze atále výše a výáe pokračo-

vali Pročež kdyby dnea některý z

5eských mladíku neb dívek toužil

po vyšším vzdčlání a cítil by so v

něčem býti nejistým tu obrať se

dopisem na presidenta této školy

aneb bude li lilo i já a radosti kaž

dému v tomto ohledu posloužím
O zajisté že naše národnost inéla by
nonftkud celnřii uvit zasiouuena v
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!řjina h ňaiavn a niť v noci Ina 2

pnmiiirfl r H3l rutaililf jil luxtuvj
Ikolnf Ifliljř ''flrn a t!He

1'racujkl v lil Iivota

nou jTomnilo v tíi-ho-

plAň a

olilrný HMlov mnobch' ukvétých
naiUJt do budoucna Mlavna Alma

Mater brdfi Jindy vjpfnajícf v

obliti lekr MiMourt a adobfct

íkrinS Iowytilolcna v brob a jenom

popil a tbytkjr tUčených idl ukazuji
pKcboxfmu 2e tam bylo to mUto

kde v tak krátké dobS vlce íi méné
Vřdílalo e 4000 mladého unaživóho

lidu kteří dnen již sanlivajl rozlič-

ná ócntna mlnta v utřednl a tápadnf
c&Rti Hpoj řSt&tň

Než bylydi iniceny budovy alav

ního uceliStf nebyla jeitě škola

nama v aobé ametena a povrchu zem-

ského

V dobé památného olmó počet
BtudentHtva tam přítomného byl ani

meii 7 a 8 nty — Ja jHem navitévo-va- l

Školu onu ten aamý rok a aice ol
února do arpna kdy tapoíaly prázd-

niny — Školu tu opouňtřl jHem a

Km úmyslem že jakmile nřco penéz
mí vydélám tam opět ho vrátím a na

avé nové cchIč vedoucí k SťantncjSi

biidoucnoHti budu pokračovali Ji

opét ípatřiti mnfi víc nebylo jil
dovoleno než vSak přec nikdy z pa-mř- ti

uevylratím ony chvíle tného

života tam prožité ve atředu avřta

amerického doposud mni neznámé'

ho Jlyl jsem tam jediný Čech toho

čami mezi 700 studenlu a k tomu

jeitfi Čecb bez anglického jazyka
Téžko vylíčili zde jak jnem ae cílil

na počátku mého tam trvání Za to

dnen však blahořečfm oné chvíli

kdy pojal jnem onu Šťastnou mySlén
ku jiti ďo školy a hledali lam poko

jenost života spojenou a vySSfm vý-

vinem lidriké bytoMti IJyl již svr

chovaný čaa pro mne uéinit i tento

krok abych zachránil ae před utonu

tím ve vlnách nepravého života a

obrátil kroky avé směrem sobfi i

svému okolí prospěšným
Zabočil jsem poněkud od svého

cíle cbtlje vylíčili totiž Školu a ne

sebe sama což opět dosvědčuje jak

egoistickými jsme my lidé 2e ani

snad minutky není v životé našem

abychom buď přímo aneb nepřímo
nemuseli mysleli sami o sobé

Scény které ae odehrály za oné

noci kdy rozsápané plameny pohl-

covaly jedno křidlo Školy za druhým

jak mezi studentstvem tak i mezi

mérttakým obyvatelstvem byly prý

velmi dojemné Studenti vidóli avé

plány do budoucna částečné přeruše-

ny a obyvatelstvo roésta opět jediný

jejich pravý zdroj životní v

I
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za revisi ústavy Okrea však vyšlo- - toru obšírně smysl odpovědi jest ten

vil so pro starou gardu republikán-- J že auditoru po tom nic není Ženění

skou a Depéchcau zvítězil nad obě- - jidio opatrovníkem podle zákona že

raa protikandidály svými Veškeré komisuř má právo dělati výlohy jež

tyto výsledky jsou mnohoslibnou za dobré uzná a složí pak z nich účty

předzvěstí pro republikány ku vše a on i jeho ručitelé že jsou zodpověd-obecný- m

volbám sněmovním jež „ýmf y tom má Bice pravdu ale
se nejdéle v záři konali budou a ůčtechh C() 0 jehř)
damáll pro ony nepřátele republiky ÍU1(lit((r pravf _ Iná také pravdu a
kteří už naivné a škodolibě věstili se auditoru než„ dA „p8e m pravdu
ali že republika bude příštími vol--

komimtHi třebil byl na(Ullý pan
lamí odsouzena
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t — Pan F J Sadílek ve Wilber

Děti attžené kašlem nejraději uží- - Neb má dobře zařízený nábytkový

vají Senerom plU:nlfu Jiakdmu [Furntttirsl obchod který Týkoupil

poněvadž uá lahodnou chuť a rychle od p Slmckeltona a poslouží každé-výlé- čí

mu Jako vždy svědomitě 4'J-3- m(podobných školách neboť co jestVarn M4 Wabaah avo Obtoaa DX


