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- Omtluká IUt hnula opit Jel
nol kaliJtím kterél natýv4 tt ipr4
va státní Učinili jíme jil šminka
o tom že přinesla zprávu Ie mezi

účty auditora a pokladníka Jest scho- -

lek asi o 1220000 V čem schodek

ten spočívá nent posud zjištěno má

se však za to že Jedná se tu o čá

stku která v Capital banka avázla

Dalším vyšetřováním vychází na je- -

vo že ve školním fondu je stále ho

tovost přes milion však ač zákon

nařizuje pokladníka že hotovost ta

kovou použiti má ku koupi pouká
zek na pokladníka (warrantů) když

by takové ke koupi byly a atát na

ně úroky platili měl přece ie tak
nedělo nýbrž botové peníze ukláda-

ný byly kdesi aniž by nesly jaký
úrok státu a poukázky na státní fon- -
a W

iy nevyplaceny pro nedostatek no-

tových v jiných státních fondech a

placen na ně úrok Státní poklaď
nik vymlouvá se že státní komise

posud nepřijala žádnou % nabídek

banků a jejich záruky a nourčila tu

díž kam peníze ukládati má proto
£e a nimi nakládal podle svého nej-lepší-

vědomí a je sám za ně zod-

pověděn Rovněž i ohledně koupě

poukázek na pokladna penězy škol-

ními praví že komise Školních

pozemků a fondů nenařídila mu

koupi poukázek a proto že není

oprávněn a penězy těmi tak naklá-da- ti

Odhalení učiněná časopisem
"Bee" měla v zápětí již jednu dobrou

věc a sice komise přijala v sobotu

záruky a nábídku tři omažských
banků každou v obnosu $100000 a

lo té míry nebude se moci více po
kladník státní vymlouvat že neví

kam státní peníze pod úrok pro stát

ukládati má Co se týče peněz
školních jest našim dávným a často

vysloveným přesvědčením že učině-

na chyba veliká když počaly se po-

zemky školní prodávat Podle na-

šeho náhledu měly pozemky zůstat

pro vždy majetkem slátá a jen ná-

jemné z nich mělo používáno býti k

udržování škol Tím by základní

kapitál totiž pozemky samy nikdy
nemohl přijít ke ztrátě naopak mohl

by a musel by v ceně jen zrůstati

Jestli-ž- o nynější Hály školní fond

jest příčinou bůdlerstvl a působí
nesnáze jest otázkou jak to bude

dopadat až vSechny školní pozemky

zpeněženy budou a v pákladaě hoto-

vost čtyry neb šest milionů nachá-ze- ti

se bude
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t v plné tvé kr4t a vt viUidi

výcb dobrých i zlých vhitaottech
nichl a 1 třeli vyplynulých karak

tirA 4m Karneval by mun mítí ra

lot Kjchochu ! Jen do kola
Jeat mane jut I Doba přetv4řky
licomcroiclvl ! Pod ikraboíkoa

tv4ř bídnou nevidlJ neumfili pr4
vě finti v zraku lidnkém na Siřití
víik ikraboňka ta nikdy pa14

abyt 1 hnuftem odvrátili te munel

od vSelikých tvorfl jil také lidmi
alouli chtí Viak donti do

uti — jen do kola Vzhůru af ii

je Karneval

Lihlínký kář
Před několika lety vydána byla v

Praze úchvatná vvnravná báseň Sva

topluka Čecha: "LeMetíiiHký kovář"
Líčeno v ní ostrými tahy ponéračo
váni českých dědin cizozemskými

fabrikanty a vřelá luska lida česko
bo k řeci otea svvch JjeHetinskv
kovář vzor pravého Čecha vzdoruje
snahám pončmóovacím a zaplatí
vzdor svůj životem neboť za poněm
covately stoji mocné rameno "záko
na a spravedlnosti" Uasen psaná
v slohu lehkém a přece úchvatně jt
mavčm způsobila veliký rozruch
Vsak ten trval na krátce! Vláda ji
zkonlsKonalaf Jen něco málo vý
tiskft před konhskael rozprodaných
přišlo mezi lul
Jsouce přesvědčeni že přiidero

vstříc přáni každého milovníka ušle

chtilé četby vydali jsme se svole

ním spisovatele báseň tuto v plném
znění konfiskovaného vydání A v

očekávání tom jsme ho nemýlili
Během prvého roku vybráno prvé

vydání skrovné ovsem a uspořádá
li jsme vydání druhé v mnohem

lepši a dokonalejší úpravě a vělším
formátě než bylo prvé Báseň tvoři

kniha o 88 stranách a prodáváme ji

po 25c Do Čech se zaručením

správného dojití zasíláme výtisky
r prvního vydání pokud zásoba stačí
za 50 centů t druhého vydání (ana
kniha valně tčžsl) za 05 centů
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aneb D!1 16 roli nironl P0e'
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vir manopuitni jen auy nemusel

vipomínati ! ProS vzpomínati co

Uk nikdy vřzí v řamaře aokoUkó

'VI !' Krtlrnla hrnX lfliří a!"" v v--

n4ladu matoputtní vzpomínkou že

leckdo mezi nimi jenž vlastene-

ckou bází frází aby tě při nejbližAl

přlluiitoHli nepěkně třeba po česku

opentlir proo připomínat! m

veliké výsledky celé té naii cin-nOH- ti

společenské a vzdušných
hradů jež "společnou síní národ

ní" tak rádi nazýváme k čemu

ho klamati že v nás Špetka u- -

přímné lásky k dobrým a vlaste-

neckým činům — když každý
krok si za ně dáme zaplatit prou
křičeli do světa že Omatn česká

Omaha byla první jež připadla
Da myílénku loženf coski ligy v

nu!"OTi
Inovťiytf nrvnf lei nnrl&ln nn! íoili

'
ného centu neřku-l- i dollaru O

celá řada dala by se těch překrá

ných věcí vypočítali na něž jsme
so dosud nezmohli
A proto bejsa hejna jen do

kolal
A co jest vlastně tanec? Ta

neo jest veliká všem nám společ
ná nemoc jejíž základy jsou mno

hem hloub položeny nežli aby se

daty odstranili vmčšností nějaké
reakce Nemoc ta jest rozšířeníj'
Si nežli so sami domníváme na

lézať rozsiřovatele nejen dole ale

i nahoře Síří se a dola a niž

ších i 1 hora t vyšších vrstev

Jak nemoc tu vyléčiti a sedmnácti

letébo děvčátka Žádným kořením

ani koupáním něžných nožiček asi

se třemi ještě něžnějšími kuřími

očky v teplé vodě ale dobrým ta
nečníkem jemu nesmí být přes
dvacet a musí být již svým pánem
Jenž vlastní knížkou ve "výpomoc
ném" se vykázati může Máte to

asi tím tancem tak jako t pořád-

nou opičkou ta také dá se vyléčiti

jen tím čím spůsobena byla Dě- -

Vniká nějaký Čas ještě tančí pak jí
počnou poklesávat nožičky rucin- -

mladá matická již přestává tančit'

'okud byli republik&ni a vl4dyhm faoinoa míra blaha Tenž

m a mi ďk blnl talA litrÍA ame

wa 1 1 1

3 ie viecnno na ne aveuio a viim
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pak tedy nyní necbtí nésti

jdpovédnott když mají úplnou
100 a vůli? l'roó neupmi te ty I

jich sliby a o5ek&v4oí? Odtát- -

6 což Je politika nejana virar
'dosl každý vSe věřit co jedna stra- -
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4ipoa stran časopisy ouon síran a
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l oval a držel se toho lepsibor ii
i me ovcemi které mají jít vždy
fsn sa berany bez přemýílení ř

ak se me to podona na ty no--

iloáře se to všechno sveze a musí

jz vleebno odnést Nedivím se
' i musí se někdy tak příkře do

4 UaVl tnuisbcui vu ucviiuujvu
V oěratelů Jest to viak poněkud
lina novinářů samých proo tak

rr V ixllonbo čekají lvi 1 jouuatnc
vajl velkou vinu neboť měli by

vdavatele vždy npozorniti když

§ o někom přesvědčí Že by po--

1 fÁ neplatil Loni cestoval tu
t -
den zástuDce českého listu a na

tlobé
__

nhem staří rOKU vltame 1

ty rojtu nový
FrantiSka Piiný

Feullleton

12 ledna

Svět se obrací na ruby ! Viude

samý obrat samý převrat V

Chicaga kde rostly poslední dobou

spolky a společky české jako hoa

by po dešti kde za každým téměř
' 1 ÍL 1

předseda klubu "jetelový bačkor"
stal ae převrat
Čta a nechoi věřiti očím svým:

"Jak známo poslední dobou

zakládá se zde mnoho rozličných
klubů kteréž mají za účel pořá-

dali zábavy nejsprostíího druhu

jež české národnosti spiše k han-

bě než ku povzneSení slouží a o

jichž výtěžek se pak členové

klobá takového rozdělí a tak

klamnými předstírkami zábavy
mílovné obecenstvo mámí Mno-

hý pak dozvěděv se o takovém-

to jednání míní že vůbeo vSe

cky kluby zde stávající jsou
takového draho a pohlíží na ně

jako na vyděračské"

—

'li íral ta odběratelů dost a dost ač

v t jgem jej na sedm upozornil od

h) zaplacení očekávali nemůže

f _ _
5 ' V úcté Jot Kastl

Hennesey Okl — Ctěná red —

vtiraděii čítám dopisy v Pokroku

Ipida neb 1 rozličných dopisů se

Vovík poačí jaké je kde počasí
a # ai f 11- -

kaorouaaid Aie zaa se iaao--

ít vle na severa zamrzlo i těeh

Viisft je málo Nedivím ae torna
&

Ir jn ám zkosil deset let ne

Když ai tak po-- 1aké počasí
t &


