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f)4 lo usnesl s vjíMiř iifini'
tvlástnl opatření aby byladoprau
pra nebraak íechy inolnv
nejUiinřjil a poněvadž nejvřt
české osady v Nebrasce jako f
okresích ťolfat Saunders Salini
tate a rerains lelejl na tratíc v

lí l M dráhy bylo usneseno od

iioruěíti tuto (Irihii a IpIí vii-hodi- f

spojovací dráhu II t (J drábí
o nejpříhodnějíl linii k doirav
do Chicaga t
Úmyslem výboru jest sejiti se

Omaze dne ! srtma a vvieli li
l!urlinL'tonském "vestibulovém rv
chlíku" ve I hotliny L'0 minut 4 t

poledne dne 10 srpna Ientovla''
jest opatřen spacími jídelním)
svobodnými pohovkovými a kuří "

ckými vozy vlak přijede do Chl
caoa druhý den ráno asi o tr t

! £ Iin£ „ ! ÍI™ í-

rychlejších a nejpěknějších v zem I

Poněvadž správa burlingtonské drlP
hy věnovala tomuto "úředníin'
českému vlaku" zvláštní pozornosf

jest pohodlná a příjemná cesta i

světovou výstavu zabezpečena
V příhodný čas budou zpát'f

lístky do Chicaga za sníženou ar
ve všech úřadovnách tu všech nv

lražích burlingtonské dráhy i#

prodej a mohou být i se vsím p

třebným vysvětlením a navedení

obdrženy na požádání !j

"Stříbrňáčnici" po celé zen L
houfně odbývají schůze a porady f

resolucích přijatých dali na je-
-

smyšlení své v uspořádání měb l
r i i r i t é

veiiKa Hcnnze onoyvaia so dne
červenee v San Kranciskua v Hutí V

Mont Na obou místech vyslovili
proti odvolání zákona Shermanov

The Kentucky National bani

přestala obchodovali dne 23 t i

V banco té uložuny byly i vládě

peníze rád této banky očekáv
se každé chvíle poněvač měla nin
ho všelikých cenných papírů jež
době přítomné neda'y se vymění
a na hotovosti bylo málo

Nízké jízdné mi vjcImmI záj
h jih

jízdních cen z Omahy jaké nj"
nabízí Iturlingtonská dráha: f
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O TOM JARÉ Jsou NTNEJÍI fOMERT

V Kvropé a v Čechách ivláAtř vys
vítá nejlrpfl t úmidku pfabriifi Kra-

máře jenž takto soudí o otázce so

ciální podotýkáme výslovnú nikoliv

však jako přímiveu zásad výstřed

ních: Jaké jou dnešní poměry?

Charakterisiijme je krátce Na

edné straně stárnoucí neudržitelný
tořádek jenž ukazuje všude mk lá
ly a rozkladné živly Pcřádek
ku-r- ženo protivy do krajnosli

jednoho činí příliš bohatým a dru

hého vhání do bídy Tento spole-

čenský řád je také materialistický a

musí tak býli protože vhání celý

svět do víru boje o život Pohleďte

na rodinný život chudých délníkn

jest rozrušen a zničen Vyčítá so

to dělníku _ avšak kdo je vinen?

Jenom dnešní společenský řád boj

o bytí pak to že je dělník nucen s

rodinou a nedospělými dětmi jiti do

továrny a domácí krb přenésti c

domova do továrny Proto myslím

Že toliko náhožensko-mravn- í oprava
nemá velikého významu Bude je
nom povrchní protoíe bez současné

pronikavé opravy poměru národo

hospodářských nebude možno nižší

třídy hospodářsky zabezpečili mu

síme jim opatřili lidskou existencí a

pak teprve můžeme žádali aby

myslili také na vyšší úkoly

NENÍ PRAVdA ŽK MEZI LIDEM

tak zvaném "zlatými brouěky" čili

přátely zlata a zlaté měny panuje

nějakého nedorozumění Jet zájmem
všeho lidu a všech tříd jeho zvláště

ale lidu pilného a pracovitého aby

jen poctivé a dobré peníze v oběh

v zemi této uvedeny byly Žádný

peníz nerafiže býli poctivým jenž
na líci svém praví že tolik a tolik

má ceny kdežto jeho rub o jiném
uá poučuje Tak i a dolary! Af

je zlatý aneb stříbrný musí mít cenu

l hodnotu jaká je na něm udána

pakdi pouze peněžní to poukázka
musí tato zde i v jiných zemích

tolik flatiti na kolik jest vydána
Krátce a dobře poctivý dolar toť

vše co veškeren lid si žádá co po

celé Unii každý sobě přeje a v čem

jen prospěch a pokrok země zátěží

ČkciiovI chioaoStI chystají k k

velké manifestaci před zrakem éirší

ho obecenstva ku českému dnu na

výstavě Všechny česko spolky
chicagské apoií se ku obrovskému
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JJhtUlav Iiroůiký

VeíKIKÉ BANKY UJlřťUJÍ £t JHOU

v n&rsmriě dobrém stavu Slilo by

to ukoro xa to tejitati ne

Ktálnfho pokladníka IlartK-y- c kde

penčs lidem mu Hvřřcných uložil

PodmAmlI JEmT prý znamenitý

prostředek proti úželiu Proto oni

jej ti mnozí temperencláhi tak vřele

odporuúujf pončvadl toho hhí sku-

lili a po úžehu clov tk vždy prý

trochu na rozumu potratí

Tudlk KDE8 VTPLÝTVALI TUHO

dynarntiu aby jen z nebe "sestřile-li- "
desC a vše to bylo nadarmo

Což aby to zkusili nyní třmi kte-

ří na jevidtích anglických tak zna-

menitě "tléíť dělají' — ti dovedou

po případě i pořadně zahromovat a

možné že by to ani tolik nestálo

jako ta tuna dynamitu

Tel Jednota Sokol v New

Yorku není jen první v cvičírnó a

nejpilněji! ale první jest jež v pod-

niku národním důležitost jeho uzná

vajíc přispěla Přihlásila se totiž

a příspěvkem $5 na zřízení přišlého- -

vatelské kanceláře Členovo této

jednoty nejlépe poměry znajíce dali

ca jevo jak potřebno nám také in--
itituce jak veliký jest podnik

jenž pod protektorátem Národního

Výboru nskutečněn být! má

jftiiirjitťkii a to — to by byl ákcnU

VlUKt PROROK l VTKITL

Jmenuj a 1'lunkrtt a len proroku
val ž minuté indt l avftová vjata
va íiniif ! Wta jako kdyí Sodoma
a (Jomorha pratpm loUni trcatané

A ono tatím kde nie tu tíh Pan

IMunkett tajité e&hy přt'vdóí
ie hlup&kA pomalu aváak přece uby
k a Je ten iivfij prorocký "buainoaa"

bude rntmet ai co nejdříve ia hře-

biček povřmt

Není pravda ík Nkxci ve víem

jnou první Ilaait žíteň dovedou

ale hanit u ohnč rozhodně ne l't
metinárodních zuvodech hakiČHkých

v Londýně byli hasiči i Ivan sa City
za om a pul vteřiny k ohni připrav

veni h náčiním i atříkačkami angli
čtí haniči za minutu francouzští ca

tři minuty a Nřmci -- - oni vychlou-bav- í

Nčmci přei nčt na vitť není

—za celých deHet minut!

Svornoht píži: "Úůabtenství
Čechu Hlibuje být o národní

ulavnoHti dne 12 urpna velkolepým
a bylo by Sádoucno aby také z vý

chodních oxad zejména t Clevelan-d- u

a z New Yorku hojné krajanu e

doHtavilo tak aby ne tu mckIí zántuii

covó vňech Čechu amerických Za- -

Ktupuovó Cechu ze staré vlanti budou

zde do té doby také a takž maže

alavnoHl tato míti mnohem hlubíi

význam než pouhá eífcktní oka- -

zaloMt

Kanhakký guvernér NEMOHL Hl

do nedávná dosti vynachválili atáv

káře v tamních dolech iirávé Že

požadavky jejich jsou Mpravcdlivó

Jsme skoro zédai ijestli politová
níhodné výstupy a výtržnosti se bu

dou vftči skéborn v dolech opakova
ti jakou na stávkaře pošle milici

jestli reorganisovanou populistiu
kou aneb tu starou republikánskou
Ta stará však sotva do lidu by stři
lela jako nechtěla zbytečného proli
tí krve tehdy při sněmovních bou

řfch v kapitolu

Soudce Jenkins jenž zaujal Mí

sto u spolkového obvodního soudu

po soudci Greshamovi byl zatčen v

Milwaukee Wi a sice proto že

vznesla naft a správu banky Plankin

tonovy velká porota obžalobu Aft

koliv on a druzí členové řiditelstva

banky neměli ani zdání o tom jaké
I
všechny kombinace prováděl mana

ger banky tož přece octl se spolu
druhy avými v obžalobě poněvadž

huďasum!

Pěkným dokladem toho jak
zdravé" poměry panují tak leckde

mezi námi jsou tiáiledujícl řádky
New Yorských Listu" žel až příliš
ravdivé: "Nejsme nikterak proti

tomu aby díl svnj dostal každý kdo

zaslouží ho pro nehezký skutek ja- -

kýkoli aby proto přibyt byl na pra- -

nýř veřejnosti ale proti tomu jsme
rozhodně aby vědomé lži nebo

schválně překroucené události šířily
se mezi námi jen když pozlobi se a

poškodí na jménu a pověsti odpůrce
nás Takovou formu veřejné kriti

ky odsuzujeme takový spflsob vy

chování a vzdělání krajana káráme

co nejrozhodněji U nás zvyky ty
zavedli a pěstují jisté lidé a častěji

jíž měli jsme příležitost ukázati na

ně i na praktiky jejich Dokud však

věřili bo jim bude dokud zřejmě
nedá se mu na jevo že nesouhlasí s

jich taktikou a neschvaluje jich jed
náuí dotud budeme mezi sebou

platili za samé švindlery podvodní
ky lumpy darebáky a lotry Za

takových poměru nikdy nezahosií se

důvěra a svornost mezi námi za ta

kových poměru ani člověk křišťálo

vého karakleru velebného Jana Husa
nebude mezi námi plalit za čistého!

Američané na svetov vtvXdí a

vyvedli již tolik "hloupých kousků"

že sotva by je člověk stačil počítat
Tak minule urazili vystavovatele
ruské na nejvýš drzým zpftso
bem a komisaře ruského jenž pot

ochranou ruské vlajky stál chtěli

sebrat že nechtěl úředníkům celním

tedy Spojených Států vydali klíče

ku skříním ruské výstavky llleda
li tam kontrabant nějaký nepatrný

nevyclený předmět jenž prý vzdor

zákazu byt prodán Vystavovatelé
se proti tomu rozhodně ohražovali

ale marně Hunové pak výstavky
své zavřeli a kdož by se jim divil

jest to urážka horáí ještě nežli

mrňavý Palitschek spůsobil Čechům

v Chicagu jako komisař rakouvky

Tehdy na výstavo věděli že dotyčné
odděleni rakouské jest pod úplnou
správou komisaře v ru skini oddíle- -

h1


