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v4v Próze njbrl učinili ilovoskol
kein a podkli svému sněmu n4vrh

aby pomátl moravuké vlády iřlien

byl v Praze íesky nejvyíšl aoud pro
země (n''dIn) koruny črské a aby

vymíiiečný stav v Praze byl zrušsti

Un4v4ine radi jejích vůli tuto

tak jako kdysi tepali jsme Její ťŮli
— uznavamo a avnujemo poctivo

mužný krok

Vsak co dělají čeští Staročeši?

Ti se motají Nevědí kudy kam

Mají utéct ta šlechtou v náruč Něm- -

ců anebo mají jiti s národem? O

slepci — kdy prohlédnete vy 1 Dou

fámě však že 1 k tomu dojde a tak

splní se naše tušení a přání že Ce

chové v době největšího nebezpe

čenství co jeden muž octnem se vod
1 1? i lli i!
jeoinym praporem v uuji prou uu

příteli A ve avorném tom šiku leží

— vítězství
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Máme na skladě knihy pro opiso

vání čtvrtletních zpráv pro řády
i

Velkořády

Každý úřad nik ví jak žádoucným

jest aby zachovány byly opisy čtvrt

letních zpráv Nejen že poskytují
obraz stavu a pokroku řádu nýbrž

zhusta je jich potřeba k zjištění
okolností účtů atd Nemáli řád

knihy takové nemá také své čtvrt

letní zprávy uloženy proto že opis

na obyčejných blankeiách se snadno

pohodí a ztratí V knize jsou vsak

na vždy zachovány Prodáváme

knihu tuto obsahující místa pr 40

zpráv tedy na 10 roků za #100

Pro Velkořády jest kniha taková též

nezbytnou Každý tajemník Velko- -

řádu by měl míli zachovaný opis

čtvrtletních zpráv vňech řádů aby

mohl je s misie dujícími porovnávali
Kde tak so nečiní chybuje se Má-

me knihy takové pro Velkořády dvou

velkostí v tuhé vazbě o 400 a 600

stranách po $350 a $500 Kde by

přáli si tajemníci VelkořádŮ knihy

takové jednotlivě pro každý řád

prodáme jim je za cenu valně sníže-

nou Objednávky knih těchto i

všech prací tiskových nechť dějí se

laskavě pod adresou:

Pokrok Západu

(t f) Omaha Xeb
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jiných provllelků rn průmy!
ilx lio'1 rdňlpjitjcli opakuji se

rok co rok — ale vidy mariiě Pro

Čtby tu ní penřz tedy také ne po
moci —

Proto veškeré ty n4vrhy a dotazy

padají do moře sněmovního archivu

a valnou vttsinou ostávají nepo-

všimnuty a dotazy nezodpověděny
V politických otázkách děla so to

nyní pravidelně dle koaličního re

ceptu— Za to potají — tedy ta tuto
iunoranci českých potřeb tužeb

přání — ta to chystají se Čechám

nové berně—- —

Afová Janě nejspíš asi zvýšení

zemských dosavádntch přirážek toť

překvapení které koalice a presi
dium sněmu pro Čechy chystá
Místo pomoci tedy — dá nové bře
meno Kterak to prospěje? Jsme
věru zvědavi Což není jiné cesty
k zlepšení poměrů?—
Jest techdm pomoc? lak mimo

děk budete se pláti čtouce naše řád

ky A my odpovídáme jako druhdy

kapitolách: "O ano — Jest P'

Rozřešení dá odpověď k následujíc
otázce:

Mnoho li čerpá ústřední pokladna
cislaítánská ročně daní t trhoto

9

království? — Přímých daní 27 mil

tl nepřímých 04 mil tl Úhrnem

tedy plyne do státní pokladny cislaj
tánské ročně 121 mil tl A mnoho

li vrací nám ročně na správu soudní

politickou a berní do Čech? Úhr
nem 31 mil zl Kok jako rok jde
tedy t berní síly tohoto královetv

do Vídně čiittý zisk dobrých 00 mil

zlatých Země česká musí pak své

potřeby kulturní hradili si sama při
rižkami: a sico zemskou přirážkou
která činí dnes 1 1 mil tl pak okres

nimi obecními a školními přirážka
mi které činí 22 mil tl Obdržíme

s hořejšími státními daněmi v sumě

121 mil zl úhrnné berní břímě po

platnictva vlasti naší v ohromné

výši 154 mil zl Vypočtěme mno

ho-l- i tu přijde daní na každou hlavu

— A obiaťraež zraků v sousiidstvl

Čtyřikrát tak veliké Uhry přispí-

vají říši na vojsko diplomacii a

státní dluh ročně všeho všudy 60

milionův Čtyřikráte menší Čechy

však jak jsme doličili — čistých —

00 milionův Nuže dejme tomu žo

by království České uvolilo se platili
říši zrovna tolik jako Ubry — zbý-val- o

by nám ročně Čistých 24 mil

pro potřeby naše zemské tedy skoro

tolik mnoho-l-i obnášejí veškeré

naše přímé daně jež dnes odvádí

toto království do pokladny vídeň-

ské

Nejprostší — nejsprávnější po

moo královští ěeskému záležela by

tedy v tom kdyby se sněmu české-

mu vrátilo starobylé jeho právo po--
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Orirair atora wilní livol
Kíi!! Ilřowwv obhoj mou- -

koti krmivem a Hruithftv příbytek

V V dr4lia vlls a prvním
liiem tohoto msíi a Jí ly po trati

Noffulku d Hiout City kterou! mě

U najktoti ol ('IiIiiío M Paul

Minne'olÍ4 ii Omaha spolačnottl

Ntvyplácela jifý tt a nJeiun4 bylo

pHIUdrihl t
— Přd nřkohk týin prrxUna

v Ho Omne Jalovic patřící brat

íí n Tíerny v Ilroken Il wkter4 v4

iiUsiQOlb a utrieno ta ní 1140

Jatovico tato koup iu jiným clovfi

ketn z Jersey City který hodlá ji
krmili a očekává ie d roka

dosáhne váhy 3000 Ib a bude tak

nejtělší krávou ze všech ve Spoj

Státech

Ve Schu v Jer popálilo se "leté

děvěo jménem Kila Dvořákova Hy
la ponechána doma se dvěmi menší-

mi Jeílě sestřičkami a ohřívajíc se

usedla na okraj kamen Sitečky se-

jí na] zádech vzňaly a dítko vybě-

hlo s křikem do ulice kdež kolem-

jdoucí jí do sněhu povalili a oheň

uhasili avšak ne dříve než ai kdyi
velice popálena byla
— Jak se podobá podaří se přece

zmocniti so majetku podvodného
bankéře Moshera z Lincoln který po

úpadku banku Capitol majetek na

různé osobnosti přepsal Krajský
sudí Tibbets odepřel žádosti zástup-

ce Moshcrova aby zrušil zabavovací

roi kazy proti majetku onomu vyda-

né Počítá se žo podvody obnáší

kol 2 milionů dolarů

— V 0'Neill zahájena se v úterý

30 ledna sjezd těch kteří se o za-

vodňování zajímají Na 300 zástup-cf- t

bylo přítomno a rokováno čile o

závod novacím kanálu od řeky
Nio-brar- a

a Elkhorn Ve středu zalo-

žena byla společnost pod názvem

North Nebraska Irrigition Co ]ejíž

předsedou zvolen soudce M P Kin-cai- d

sekretářem P V Golden a po-

kladníkem T J McCafferty Spolek
tento hodlá působiti v dorozumnční

se státním spolkem zavodňovacím

— Následující zpráva telegrafová
na byla denním listům z Tobias mi

nulý úterek: "Značné rozčileni pa-

nuje zde an potvrzuje se zpráva že

americký prapor byl stržen a český
na jeho místo vztýčen v Milligan
Quv Crcunsovi bylo o tom podáno
oznámení a jestli nebude ihned za

kročeno aby lid v Milligan přiveden

byl k rozumu mohou se očekávat

výtržnosti Členové spolku veterá

nů Q A R a spolku Synů veteránů

praví že vezmou věo do vlastních

rukou jestli úřady nezakročí" Ne

víme jaké události se zpráva tato

týká pochybujeme však že by se

byla Bběhla v tom smyslu aby snad

pohaněn byl prapor americký Spíše

jo tomu asi tak žo prohibičáci v

Tobias kterým jo české měBto Milí

gan a čeští občané pro svůj odpor

firoti prohibici trnem
v boku uděla-- i

nějakého komára velblouda

Však již zpráva tato jest důkazem

že každý náš čin ba i každé slovo

má býti s rozvahou Vlajka každé-

ho národa jest symbolem jeho cti a

každá pohana vlajco spůsobená jest

pohanou národa toho Hledíme bliž-

ším zprávám valřío
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niitl Víak I V olil"ln vřetení

li4 hfti metl vlkoMalk4fi t Nitmi
ve vii-tl- i t4llitol#cb jKikml inolni
! Uhi hIkxI Koaliii % jfj( ia

Ifdkjr l poiorovkti Jii také v ko

tni(rh miřmovnlch Znrn4jU obje

viijl m viuIe riřiiipcko-vřlkontít-káh-

vřtiiny 1'oku'l jIe o návr-

hy iniciativní obulm politického
nebude lidný i nich pripuStln ani

prvnímu čtení Jednali ao m4

jen o n4vrz(ch r4zu hopoUFkého
Je to patrno jii t toho ie nebyl

dosud dán na denní pořádek návrh

posl dr VaAatého na třízení nejvyí-Slli- o

soud a pro terně koruny české

ani návrh poslance dr Šolce na vy

dáni zákona stran ulítání jazyka v

samosprávných a státních úřadech

ačkoli nyní k tomu čaa více mí

nazbyt Vsak i pokud se veleb

týče má býti učinčno myšlénce
koaliční tadost Dosud jde pouze

ovsem jen o nčkolik doplňovacích
voleb však jii tyto mandáty mají

býti postoupeny velkostatkářům
nómecko-liberáln- íra Tak aspoA se

proslýchá By i by to ostatně přiro-

zený důsledek koalice

Jest však otázka dají si Čechové

svázat ruce — budou mlčet? My

jsme jisti íe politické otázky pro-

puknou i při nejnevinnéjífch otáz-

kách hospodářských Proud český

právo touhu po svobodé nezadrží

nikdo — tím ménč kulhavá koalice!

Osekdvdnl moci enlmovni má býti
koalici pomůckou aby úkol svůj

výše uvedený provedla Koalice se

také pomůcky té drlí Nedávno

byly podány na snčmu návrhy
Šolcův na zavedení rovnoprávnosti
v úřadech a Vašatého na třízení

nejvyšsího soudu pro zemč koruny
české v Praze Poslanec Vašntý
návrh svůl doprovodil krátkým ale

řízným odůvodněním v němž zejraé

na kladl váhu na zacházení a český

mi záležitostmi ve Vídni a na tgno--

rovánt češtiny u soudního dvora ji'i
Dříkře odsoudil i an maršálek ta

to Vašatého pokáral A aby více

krátě nio podobného se nestalo na

řídil fe příště mají se předkládati

presidiu sněmu jen návrhy bet odů

vodnění To nechtěl si tase dáli

nosí Vašatv líbíti Považoval to

ta zkrácení práv poslaneckých a

npibhlHÍ schůzi Dotom položil na— a B

stůl předsednický důkladně a místy
ostře odůvodněný protest proti pro-

hlášeni nejvyišlho maršálka že na

příště dá a podaných iniciativních

návrhů otisknout! jen vlastní návrh

však nikoli jeho odůvodnění

K obvyklé "odvetě" přihlásil se

kollecialitv Dan hrabě PálíTy Tof
U r a

so ví že "dokázal" v příští schůzi

ie měl nejvyíšl pan maršálek prav
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