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dovali Jich vnitřní činnost tak la i

vtiína řlenl omeil na proté i

pliďhí přfpvkft prnélitýcfi anil i

by mohl řinné súčalniti lívota t

polkového Všímá li si někdo J
přeco vnitřního lívota bývá volin
úředníkem mnoha spolku a nestačí

í schftie chodili do druhé a t
--

inul li se starali o vvžiru nezbuds '
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Anglie
kdežto rotné společnosti akorpora
co vypůjčovaly si a tíhol pramene
oo nejvíce tik Jako je Inotlivl é

kteří a léhož onhotné-h- o

pramene sáli až do poIc Inlho

jenž dal se vyloudit! na děl-ničíc-
h

a ženách tam ve staré vlasti
s tím předutfriním že pňjckrt bu )o

splacen s dbrýtn úrokem Za ta J

kych poměru všemu převládal živel

mu am čau ani síly aby úřady i
své svědomité zastával Leží tedy i
I ve spolčování samém zárodek X

drobení iil a vlantní účel spolčovací l

tnusíse mínoutis výsledkem :{

Obyčejně to bývá nový spolek i
jenž láká k sdruženi Členové se i

hlál k němu opouštějíce staré
ti jt v - í

jest že starší spolky ochabují ve £

své činnosti jsouce za čas pouze f
Jménem svým enámv Obvžeiné- 0 9 P

pracovní "Agitátoři" tak avanl '
takto dále býti nemůže že lichoce-'walkin- g

delegáti" žili v přebytku ní a frázovitost musí ustoiipiti čin-- a

onionismus vládl městečkám i nosti pravé pak bylo by lépe pak
městflm železnou rukou kdežto 'dalo by se od lidu našeho jenž
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íť m nimi mohli lyi-b'- ifm

právem řbl J 4ko!t linfivoř
l# ttm p'MkyttiJ#n Vik'itkii

kbo poiířnil o jiném puř-n- t

proutím Dním í i J ti ty ťi t é

f4btvy naí# tiAjtkým pou'r(in?
l'orhybuJi tthm m61nii řlii o

nich — apoft o přv41né tětiině

Jjiih ~ i o Joi opravdu nábtťa-m- i

Jk by biti mřlvř A umí !m- -

pdeřřnkého ('[ jsou ly kla ky

klerél při ktldé příležitosti nahá
zíme si pod nohy tím povzbuzením?
('A jest povzbuzením ten všeliký
humbuk ktcrýl prová Hrne bojíce
se a strachujíce se prouéstí zřejmé
a bez obalu kde ta a ta bot tlačí?
A právě v této naši chybě záleží

všechny chyby druhé Kdyby se ne

milosrdně mrskalo vše co pokárání
zasluhuje kdybychom my novináři
konečně přilit k tunu náhledu žo

árn v jádru jsa upřímným upřím- -

nost miluje více očekávati Vidí
me to na dětech co jest do nich

jsou-l- i vyhýčkané nedotklivé
vzdorovité? Nedále li mu hračku
třeba sebenebezpečnějšf když ji
chce je zle dělá rámus mlátí a

kope nožičkám zrovn tak jako
my — když nám někdo ten kousek

pravdy poví

My víme že nastoupený námi

směr jest chybný my víme že by
to a to v té tak zvané práci "ná-

rodní" potřebovalo náležité opra-

vy že ti a ti již v oopředi stojí ji-

nými již nahraženi by býti měli

aby cest lepší nastoupiti se mohla
ale běd tomu kdo řekl by nám

toho zjevně a nepokrytě kdo pově-

děl by nám že jinak si vésti musí-

me chceme-l- i pokračovati Co

vše jen napsáno bylo o torn našem

"spolkařenl" Ale pak — na jedné
straně listu psilo se že ohromný
ten počet spolku českých není po

těšitelným úkazem a na druhé stra
nč oznamoval se n "pompou a bom

bastem slavnostní ples" nově ralo-loženéh-

a "vlasteneckého" spolku
maršálek Hádecký Na jedné stra-

ně proklínali se anarchisté zásadně
do všech koutu svět a na druhé

přinášela se zpráva a jejich schflze

kde řečník ten a tn "výmluvnosti
svou přímo uchvátiti dovedl" atd
Na druhé straně horovalo se pro
smír všech Ceshfl bez rozdílu vy
znání a přesvědčení a n straně tře-

tí láteřili jsme n ty že opovážili
se jako katolíci přistoupiti k míst-

nímu sboru Hokoltkému že chtěli
také tužit rámě své jako by byl na-

uku tělocvičnou Tyrš a Fuegner

byli pořídili jen pro několik "pa-

tentovaných" Sokolu Tu kárali

jsmo s našeho "presolu" redakční
ho že ten a ten vlastenec nedal na

podnik který jsme v listě fedrnvali
a tam opět jsmo chválili "vlasten-oe- "

jenž s pohnutek všelikých dal

dolar neohlížeje se nikterak na ty-
-

so to stává spolkfim kde jest z a po--1 :

třebí opravdové práce které mají
úkol vzdělávací a dobročinný jež f

vyžadují členy naprosto obětavé
kteří nehledí na osobní své zájmy £
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1800 kdy! n liro tai hrlint noro lobé

ltlie Jo(r (ItribttJi 1000 dobro

Tololky li l niciUk vcnftil ku

kérnu oeodotatclnčmu oílviIenf
dkn byl tímto poJnťt k (ojor( tel i

ké Itlip tak hrozí (lne tontýl lid

siciNký ror-boři- t4tnl budovu

itUkou

Sicilie podobi fii co l) potnórft

hofpixliřikých Iriku
Mezi 3001000 obyvateli rtalčz&mo

122 knížatH 78 vévoJ 130 brabat a

přen 2000 baron ft kteří poMpola

neBtnírným množnlvíin knřlí byli a

Jmou pány skoro veškeré plodné pft-d- y

sicilnké a kteří jako landlordi

iritt neupravují a nevzdělávají své

ohromné statky Kami nýbtž rozdro

bivée je na množství malých dvoř
cftv pronajímají je pomocí agenta

pachtjřflm nechivajíco jim na vůli

aby 1e pronajímali dále podnájem
cftm

Tak poHtrádá Sicilie unedlého

elakého atavu postrádá onid a

vesnic aeUkých m& toliko podniká
tele upekulanty pachtýre kteří

aídlí v a bledí z pfldy

vymrakat co možná nejrychleji a

nejvíce zinku vzdělávajíce ji naja

tým dělnictvem které putuje zemí

canto t veliké dálky najímá ho na

čas četby na čaa žni a npokojí ae

mzdou nejbidnfjíí Jeat k neuvč

ření jak bídné íi)í tyto many ho

apodáhkého dřlnictva na Sicílii

Bydlí v chatách plných nečistoty a

li ví ne vařenou ulanou vodou do níi

drobí ai černého chleba nebo krmf

mi z kukuřice V bídS rovnají se

jim toliko dflníci v dolech sirných

Jsou to otroci nejvčlsího politováni
hodni

Pomčry majetkové i výdílkové

jsou na Sicílii tak straSny jako v

ihorilra státu otrokářském Na

ilepiení těchto pornfra kde vedle

zámožných velkostalkáiQ utrácejí
cícb tvé důchody v lenosti a rozma

řilosti sa hranicemi své vlasti s

# i vatveaie oesveaomuycn vyucraoo Kteří

aprostredkují pronájem jejich roz-- á

blýcb statkfi jest toliko do úmoru

pracující a stála jen hladový lid

vyděděný ze všech práv vlastnictví

na rodné pndě avé od třicíti let li
dná vláda italská neměla času po

myslili Zruiiti tyto ohyzdné řady
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pk výíni iiiUMinfi smrtlno-- i

fini T4rnf i a nnjit!é báni p

íaíl prnjHitti dílní tfo hft toho

pfl tfin jíl bl in plvrnl a Uk

při řtiv4iii a řír na HhíIíi

pí
I
pri rvohi i — ktrri Sk ne

ní v(o# poIitirkiMi ani iiárii( jtk

A k iotli'řní tí ťrípi pm{I4 na

Hii ilíi i) vojákO a diktátirim

by sjdnl pukoj ZtpomAl ln jko
polorpikieneo s (irili!dim na

pochodu i Mamaly do

I!'tia naiřló své rodné země

Sicilie podepsal Onen msnifeM jíml
poxemky siciUké měly býti ykou- -

peny s rukou zahálčivých a rozmaři

lých vatntkft Jejich a rozděleny
mezi pracovny lid rolnický zapoiuěl

Jako rodák sicilský čeho v této krň

sné čúli Iulio k uspokojtní lidu

hlavné potřbbí jest rozpisuje nové

dané na další odírání obyvatelstva
kterému zdražuje každé sousto su

chého chlebí a když toto obyvatel- -

stvo snbá k nejkrásnějáímu [irontřed
ku k vlasloí obraně proti nesnesi

telným nátiskům posýlá iu né —

regimenty! V bodácích a kulich

záleží všechna jeho státnická mou-

drost! A tak nelze £e divili že stá

le více a více pudy nabývá proroctví
Mazziuiho: "Crispi bude posledním
ministrem monarchie italské'' Král

Ilumbert činí již přípravy k avéruti

"stěhováni" z Itálie a vybírá avé

soukromé jmění z ústavu italských a

ukládá je v bankovním závodu lon-

dýnských Kothiildft aby byl poji
štěn až nebude moci více bodáky
ziidržeti lavinu veliké revoluc" kte

ra skácí apukfelý Jeho trfln

Vr Austrálii 8koro dopracovali

V článku zaslaném Dradstreeto- -

vi % Melbourne nachází se několik
zvláště zajímavých bodu Tak praví
se že Austrálie vypůjčila si tolik

peněz že kdyby se to porovnalo
v poměru Spojenými Sláty byly
by tyto dle počtu obyvatelstva
dlužny 2t5 biliontí dolaru to cizině
i musely by posýlati 1100 milionu
každého roku úroku t dluhu svého
Z toho vysvítá že vzrůst obyvatel
stva a vývozu jakož i pokrok ho

spodářský zaslal v Austrálii daleko
z veřejným dluhem Následující
tabulka ukazuj? že průběhem je
denácti let koncem r 1892 plocha
vadělané pudy zvýšil ne pouze o

patnácte procent vývoz zboží do-

mácího zmenšit so o devět procent
kdežto veřejný dluh byl více nežl

zdoj násoben:

lřl

Vři }nf dluh linaoflno t jiwiovutii 114

Oi)jvilm vo aKlmii ÍW7lvřvii 2Wi(xiuhi! JVlkili(l
VMm vtli'lmi 3lMSlU 44T7W4 15

Cblo

nyorz uvysii jsou z onieaa vr sít- - &

neckých přispívali ku společnému
vzděláni a k účelům dobročinným f

Tolik o spolcích o těch drihých í

našich "vymoženostech" dala by
se pískat ještě jiná

NEBRASKA

— io celo webrasce panovalo cd v

nedělo do čtvrtka dne 21 t m po- -

časí krutě studené jehož krutost by-j-

ni viiviiujrij jotirtuii i vua asi r

týdny ledna bylo počasí velmi

mírné f
'Pxi Ti u i- -i ri_ i xi jt

i- -

mašknrní ples v sokolovně své v i
pondělí dne 5 května Nejlepšfm
maskám bude uděleno C prémií

Sokolský ples v Crete jest vždy ne- j- !

l"pším a proto nejvíce navštěvova- - j[

ným V

— Zívod novací společnost v f

lobylkaři a ovčáři dále v nitru ze- -

mé požadavky n ně kladenými při
šli v nivec

Nyní však Australci uostali se

již na koneo provazu Pro-

vincie jsou vesměs v beznadějném
úpadku následkem toho že platily
z práci více nežli re skulečnosti
mála jakož i za práci zcela zbyteč-
nou a marnou led pro ty již byli
z ní dobře zaolaceni aneb dělní-

kům poroučeli Véřitelové mají
náramně skrovňoučkó naděje

do-stane- li

se jim poloviny aneb jedné

třetiny úrokfi JoŽ mají k dobrému
na dlužní úpisy v rukou jejich se

nalézající aseb musí se připraví
tin úplnou ztrátu kapitálu
Zmíněného obnosu toho ostatně
nedostali by tak jako tak až za ce-

lou řadu let a kdo ví jestli Pení-

ze byly přímo vyhazovány Poli-

tičtí demagogové měli znamenité

časy co z Vm dluh n bilion dola-

ru zrohtl Socialističtí dělnici žili
-- i jak v ráji kterýž uváděn byl
každému z příklad co vše i v ji-

ných zemích docílili by so dalo

"inteligentním a úplným združe-ním- "

dělnictva Dostávali veliké

mzdy t peněz % Anglie vypůjče-

ných a každého pul dne měli

prázdno aby se "mohli oddati ob-

čerstvení a zušlechtění mysle"
Však zlaté ty socialistické časy

jsou fuč Hody skončily Láhev
a lihovinou vyprázdněna jest n

dno a znamenitý socialistický ná-

poj jehož bylo do sytosti následo-

valo jakés vystřízlivění se všemi

jeho příznaky a nepříjemnostmi
HritičlI kapitalisté nejen žo nechtí

pftjčiti ani jediného penny Austral
cftm na další vyhazování aíébrž

učinili kroky aby zajistili si co

možná nejvíce splátek dluhu jak
jen se to dělat dá Lidu daří se při
tom ovšem daleké hftře kdyby se

byli nenaučili tomu že stát povin
nen jest postarati se o práci a děl-

ník že sám určuje ai mzdu

wortii liOup zádava smlouvy na ko--
paní kanálů a závod ííovacfch struh s -

S prácí započne se tak brzo a jara f

iaka mile rozmrzne a má bít hotov
0 i - '

do konce června což bude na čtvr-téh- o

července v North Loup patřičně
os!aveno ť
— V úterý a ve středu vznikly l
_t - ni ___-- ! !!iLueino poury v rusuycu uuhiiuii nv- - i'

íi x i _x {'
iiiviim iiimniikt!iii iv i uin Klíny B c

přetopení V Alexandria byl ve i

středu poškozen hotel ohněm asi j
♦300 V Orand Itlan l vyhořeli po- - '

hrobníci Froyer & Son ztráta asi
I50UO Am šest mil severně od I
II _ i St 1 #!___!_ P fe

IirllIlUU V (1171 Cl M 1 lJf ton 1AIUIQI

Wsllace čímž tento ztratil 2500
V Lincoln vzniknul požár v saloně

Diamond na O st byl však uhašen ř

když poškodil jej asi v éá-t- $500
Ve Fremontu vzniknul oheft v cu- - --

krářském krámě Oollierové náhled- - V

kem výbuchu gasolinovvch kamen

spňsobil ztrátu 3000 V Nebraska ' '

City vyhořelo obydelni stavení O f

W llutta ztráta počítá se na $2000 f


