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jemné Nezamřutnaní dělníci v

Kalifornií tak jako neztmintnanl
v líaltírnoro pro vře utejnfi rychle
o nadchli tak jako dělníci neza-in- f

ulítaní v Chicagu a jinde t eló

zorné jakoby emoccila na zvláStnl
choroba jej f I vylíčení doáhiiotili
lze jen ve Wanhingtoné A v Vm

právé ro joví BvéráznoHt many lidu
nadchne o vlivem živlů nenvřdo

mitých a nřkdy i pronpéchářBkých

rychle jako zapálena sláma a hoří
avíak výsledky bývají též dle toho
V tfchto dnech zvláSté u nán v

Omaze měli jme příležitOHt o tom

nejlépe bo přesvědčili když zavíta-

lo k nám kalifornské křídlo armá-

dy nezaměstnaných pod vfidcov-ství-

Kelly-h- o Čím více Bpolec-nosi- t

železniční vzdoi ovály čím

více Be protivily tomu nechtíce
armádu dále dopraviti tím hftře

bylo lid tím více n "vojíny" sou-

cítil

Že železniční společnosti nechtě-

ly armády dopravovali a hnutí býti
nápomocny kdož maže se diviti?
Na jedné strané nekynul jim z do-

pravy také žádný zisk — včo to
ovfiem nejhlavnéjší — na druhé

pak Btrané byly a dopravou neza-

městnaných spojeny jen amé ne-

příjemnosti ano v některých stá-

tech úřady odvolávajíce se na stá-

vající zákony vyhrožovaly společ-
nostem železničním že nesmí
žádné tuláky a chuďasy do těch

kterých atátft přivážeti nechtí-l- i

podlehnout! pokutě v případech ta-

kých stanovené Mimo to byly
společnosti v stálém nebezpečí po-

škození majetku a při tom ať při-

vezli armádu nezaměstnaných kam-

koliv již činěn byl na ně nový
nátlak aby je dopravily i dále
aneb aby o dopravu jejich další se

postaraly Požadavky to ovsem
mírně řečeno neskromné Pravda
tím nikterak ho nedá omluvili

jednání nikterých dráh pakli do-

pravu slíbily a slova svého hned v

zápětí zrušily ponechávajíce armá-

du Kelly-h- o v council Bluffa o
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ohledně "Poli tz" co tím

vlatně myslíte? l'oklt lník se mne

nikdy na kvítnei podobnou netáže

a když mu ji někdy předložím

praví že s tím nctn co dělat
Jan Hvoboda

OdpouZiV — Toť se ví íe má po-

kladník pravdu K dotazu p Letáka

sdělili jsme co zákon ustanovuje

pro venkov Města a městečka mají

právo též takovou daň uložili stým

obyvatelům za účelem upravení ulio

a udržování jich v pořádku Kde

města daň takovou uloží je každý
občan ji podléhající povinnen buď

daň zaplatit aneb ji odpracovat
Kde města žádnou daň neuloží

ovšem že tato odpadá

Dohodnou se 1

Z Minneapolis oznamuje se ze dne

23 dubna že veliká stávka na dráze

Great Northwestern o níž jsme se

již zmínili bude nejspíše vyrovnána
cestou mírnou Táž stala se téměř

všeobecnou a nejen společnost ale i

obchod a doprava jí velice trpěly
Guvernér Nelson navrhl společnosti
a stávkář&m aby jmenovali si po
třech zástupcích do smírčího soudu

a těchto šest člen (i téhož má si jme-nova- ti

sedmého Rozhodnutí tohoto

soudu mají se obě struny podrobiti
Předseda dráhy Hill nábídku guver-nér- a

schválil Stávkářijiž dle roz-

hodnutí soudního nesmi překážeti

jízdě vlak & zejména oněch na nichž

pošta se nalézá uvítali jistě nabídku

guvernéra rovněž jen s potěšením
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prvníodmřnu — na svřt výstavě
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aby lm$ lil i tith%hi Jinou f nalil
i4konno njtp4( k d tíaní yt
Itlivkl stýrh
MyiMnka uu ýtřdnl litly

t dílnlcltti co Jdinoii tp4i stopu-
jí d!f nf I má být tikrn li I na

iřd o!hran tak aby najfdné
irané stálo pornu t4ko!ik ktittli-i- h

a na druhé straně miliony a

miliony bladovírlho dtnictva a

pak J" tprvé rwvobirf skuUČné
tát volnosti a rovností se utvoří

jest v této zemi volné pouhou frá
zí která se provésti nedá 1'otnř

ry se musí vidy ulvořiti ze-l- a sa-

my přirozeným postupem věcí a

jen tak rnolno pevného základu k

lepií budoticnoBti klásti

Přirozený postup vřel dá so do-

cílit! v zemi této nikoliv revolucí
nikoliv tažením a planou demon-

strací jel v celku vypadá hodné

poucharonsky v jádru vsak jest
nesmyslnou alébrl konáním občan-

ských svých povinností každého

jednotlivce při volebním osudí
Tato mocni zbrafl v ruce každého
občana v zeni této stejně ostrá
měla by býti řádně použita a dělni-ctv- o

tou cestou kdyby ho bralo a

organisovalo nemuselo by věru
takové a podobné romanti-

cké sic "tažení" na Washington
za to ale zcela bezúčelné v podsta-
tě nemístné a přímo směšné S

rozmyslem "tažení" toto ve Bkutek

uvedeno býti nemohlo na to byla
doba příliš krátká povážíme-l- i že

v Kvropě dělnictvo daleko pokro-

čilejší potřebuje k vytřllcní a

uskutečnění jisté ideje delší čas

organisaci a agitaci I v této ze-

mi pokrokem otázky dělnické tak

bylo trvaloť hodnou chvíli nežli
se pro otázku nadchlo nežli se

emancipovalo po sp&sobu dělniotva

evropského a nyní v "cuku letu"

pořízena armáda míru čili armáda

nezaměstnaných že rázem odpor
kapitálu by zlomila žo cestou tak
zvláštní pouhým tahem do Wash-

ingtonu zem před úpadkem a dělni-

ctvo před bídou by zachránila?
ToC nemožno jakž rozum kusý dá
a proto od podniku toho nelze si
mnoho slibovat! ano spíšo želeti
ho jest a želeti těch již snad ná-

sledky jeho postiženi budou

Chicagská "Tribuna" rozepisu-

jíc Be o Kelly-h- o armádě v jednom
a v druhém článku o opatřeních
jaká v Chicagu by se stát i měla na

její uvítání se strany policie praví
mezi jiným:
"Lidé ti rozhodně chybili v kaž-

dém případě Lid se konečně na-

baží podporování jich v lenosti a

za několik dna prameny dobročin-

nosti budou vyčerpány mimo to
národní pokladna vládní jest skoro

prázdná žo správa téže sotva se

[radle odvážili k tomu aby přispěla
k vydržování "armády" Aby armá

jda ve Washingtonu čekala až kon-

gres povolí žádanou jí částku na

(
opravu cest totiž 500 milionu

bylo by asi tak nesmyslným jako
celý ten pochod na Washington
sám Lidé ti mohou srovná tak
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diiS pro stá tfnt a Km 4' Um
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13 ni K kroku lornuto byli donu
ifiií f th ijí Í111 a Jiffcíni a(4!

obeboitrm eoí jl ďjitl jn p lé-4itl- no

Jat to tlakaitem i nrpř-konalr- lná

vína a vinný eognay
a hořká dH'h4( plného orrn4n( dl

táaluhy ](ltfine vstřío d -' k ly
lávo! pp Korbolá bu li tím

sného druhu v Chicagu

t V Wmta Kosa Cal zvolen byl
do mřstské rady pro druhou Ihfttu

řJch p F Uerka velikou většinou na

lístku republikánském který zvítězil

na celé fůře

t ťarrner Vincenc Dušek bydlící
ss 3 mile od Klgin Tex šid krmit

slepého koně teuto jsa cl druhých
koní v pastvišti ustavičně honěn a

kousán povstalým šrainoten z pudu

sebeobrany kopnul a zasáhnul kraja-

na tak silně do přední části těla že

týž v krátkém čase vnitřním vykrvá-
cením ze:nřel

j Malý as Cletý synek a o něco
mladáí dceruška krajana Kotenského
z Chicaga otráveni byli jedovatými
cukrovinkamiE!ectrio Paste' Hošík
umřel a důvčátko tone v nebezpečí
smrti

% Fr T Harcal dosavadní poli-

cejní dftstojník v Chicagu jmenován
byl policejním kapitánem

SSOIetý český mladík Jos Bři-

cháč ek z Chicaga zastřelil se minulý

týden jak se zdá z trudno myslnosti

í Blíže Nové Prahy Minn zabi-

ta byla na dráze Češka T Hanzalo-

vá Šla po trati do Prahy a jsouc
nahluchlá neslyšela blížící se vlak

až ocitla se pod koly

% V Chicagu ohlášeny byly nánle-dují- cí

případy onemocnění na nešto-

vice mezi Čechy ve dnech 15 a 10

dubna: jeptiška Bernardina z kato-

lické školy české škola policii zavře-

na M Stenclova M Látova Jan
Frank Marie a Ant Stazníkovi M

Kasalická B Petrfl: E Jokerná M

Sólová M Kasalický T Puc Marie

Janská M Pikarská A Hulcová
B Hejhalova

HOVORNA

(ťouaa dntaay plnm manám Uaatale opa
Iftné dojdou poimnaU a odpoíéill Do-p- lf

oeiCAi pné a anonymní nalns-j"- o

pohodlného miata koti )

Denver Colo — Prosím sdélte
1 Který pivovar ze Spoj Státft v

poslední výstavě dostal první cenu

zda to byl pivovar St Louiský
Anhauser-Busc- h aneb Milwaucký

Papst — 2 Kdo mluví se nejlepši
německá řeč zda v Kakousku aneb

ve které provincii Německa? S po-

zdravem Jan Dvořáček

f:

hladu a psotě a obklíčei ou milicí

Když něco slíbím mám ovšem

slibu tvého dodržeti avšak vzdor

tomu Židttému nátlaku nepodlé-
hám podlehnouti zrovna nemu-

sím

Jak jii praveno takovýto vzlor
dráh na zapadó vflči armádě Kelly- -

t


