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DrolitiA irAvy

Tajemník ilporojícl jadnoly

výbybk4rn Willíam A Mim rot v

Chicagu o jabo! záhadném zmítenl

to paalo byl konečné naluzsn a sice
v domě opilci kd! od Jit4 Joby
léč! jpj i iřeštivky Jednota jejll
byl úředníkem náaledkrm zmizeni

Jeho přešla v ruco rcceívera

Soudce llallet v Denver osU-nov-il

Auatina (J (Johrama receive

rem pozemkové firmy Denver Iand
and Vater htorage Company a sice

na podnět State Trust Company v

New Yorku kterážto společnost
má u oné pozemkové firmy pohle-
dávku 537000

Dr Henry C F Meyer byl dno
8 června odsouzen recorderem

Smythem v New Yorku do Sing

Sing ua doživotí Lékař byl obvi-

něn že na podnět paničky Ludwiga
Ilrandta manžela jejího otrávil

aby zmocnili se pozůstalosti

William Dwigfať Whitney
profesor sanskrito a porovnávací
filologie v Yale zemřel dne 8 t m

íyl rodem s Massachusetts 07 let
stár studoval v Yale Berlíně a

ubingách a od 1850 zastával místo

profesora na Yale

John Louděn cboromyslný

vyskočil v Jamestownu N D v

ústava s okna dne 5 t m Vnikl

do blízké stáje zapálil j ia zahynul
v plamenech

V ústavě milosrdných sester v

Tarrytownu N Y pojedlo pět dí
tek chovanek ústavu ovoce nějaké
edovató byliny a za strašných bo-es- tí

au povolána byla ihned pomoo

ékařská zemřely

Jedna z nejstarsích bank v

Denveru Colo German National

byla dne 7 t m zavřena

Konvence za účelem pořízení
a sestaveni ústavy byla v Honolulu

na Havaji zahájena dne 31 květ

na jak dle posledních zpráv se

sděluje
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Kdř hledat pormky a Jakří I

Minul! podali nie dopia pana
leinífl a Denver Colo v kteří rnl

navrhuje vy hlodáni mUu pro no-

vou íekou oaadu Návrh Jtdio

at včasným i míslným Véaa

ným proto le jiou mnozí blavné v

méatech i tu venkově kteři by

velmi rádi přiměřených pozemka
nalezli Vzdor tomu Ze rolník

trp! nynější tísni poněkud přece

jen necítí ji tou měrou jako dělník
v městě llolniccnl poskytuje nej- -

lepši prospěch a zabcz]ečuje kaž

dému kdyi nio jiného tedy ale

spoft živobytí kdežto dělník v mě

stě žije obyčejné jen z ruky do ust
a přejdedi práco na nějaký ías
octne se rázem v bídě a nedostatku
V takovém postaveni nalézají ho

mnozí a opět jiní kteří byli Šťast

nějšími a mohli něco uspořit maní

z těchto úspor svých tráviti a pózo-
-

rují kterak pod rukama jim mizí

Jsou mnozí v městech kteří dávali

přednost žití městskému poněvadž

jim poskytovalo čilejšího života

společenského a požitku však nyní
poznávají že bývalo by lépe pro
nč kdyby se byli chopili zeměděl-

ství jelikož by ho byli tou cestou

dopracovali bezstarostného živoby-
tí když ne zámožnosti jako mnozí

desíti tisícové jiných krajanů ale

neví kam by se obrátiti měli Též
i cesta navržená panem Ileinzem

jest dozajiiU dobrá Když byl by
vět5l poéet takových kteří by ho-

dlali zemědělství so věnovati a v

něm budoucnost svou hlodati bylo
by ovSem nejlevnějšl pro nfi cestou

aby každý skrovnou částku složil
ku krytí Bpolečného vydáni několi-

ka dfivěrníkum kteří by pudu pro
budoucí osadu vyhledali Není
Btiad potřeba abychom njišťovali
že Pokrok Západu ochotné propůj
či aloupcft svých ku pojednáváni o

věcí této a když to bude přáním
bude i prostředníkem účastníku

Před desíti neb patnácti lety
byla otázka kde nějakou podobnou
osadu založili velmi snadno k zod

povídáni Státy severozápadní
KansuM Nebraska Dakoty a Min

nesota poskytovaly příležitosti
účeli takovému hojnost Jinak ale

je v dobé nynější Všeobecné zná

mo jest že západní částě Kansasu

Nebrasky i obou Dakot ač mají
veliké rozlohy pudy dobré a urod
né postrádají potřebné vláhy a na

vzděláváni pudy sotva lze tu pomý
šleti pokud nebude postaráno (

zavodňováni Totéž plat! ovšem
o východním Oregonu ldaho i

Utah Ve akutečnoati nemátna
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Tbl'i ftřkedik Mmfiýrb alor

hťi trotet iihifrtkílio niitfft
rti jrdni 4tl Mmfilfřii dtri l
Mjmfl phjt byl djítt miliony

rboďiaD jtl fiilťdo'J i nAjakod

íi(kn ilipodříll v# ipof it#lí
tak IflfiA Main" bnf# ji ll'- -

jn a un4nffii Jr€ K-rl- při- -

ron-n- in takováto banky poMtl
rty jřitlftl a výpímíMnA rt'lky

kdyl by 1 vkladl u nit h uíírn nýťli

muily platili daft otrbly to to mu

kdo! tklady učinil tudr aotva by

amy ni'ly a tnobly nítl takto utř
ené atr4ty I)ft ioIřpn4 na Y- -

letny iaa4bta by vkladatel?

chudil tfnto Km více by jakoukoliv
urilku pocítil Tof ictda přiroaenó
Ve valné achnxi v New Yorku v

minulém Uhodni odbývané as úře- -

u proteatu proti dani % příjmu
kteráž připojena byla ídaborátu cel

nímu předaeda é a nejvřtáícb

ppořitelen onoho mřata vyavťllil
Hhrom4!il'ní jak aai taková daň o

níl na míatč tomto ji! mnoho pa&no

bylo by ve akutecnoHtí pracovala a

lo zejména bo tvláítnfm třetelem

podnikftm jako jnou Bpořitelny

opoleSnoBti Hpořitelnf spolky podob
né atd Pravil že ve 125 bankách
Btátu New York bylo 1 ledna

1000000 otevřených úCtft v knihách

reprenentujíel celou jedou čtvrtinu
ve&kerého obyvatelova onoho státu
a úhrnné spořitelní vklady obnášely
♦017000000 řili prfimérem 183050

Číslice ty mluví doti cřetelné a do

kazují že opravdu jen chudíf třída
třída dělnická v ústavech téch dolar

po dolaru si ukládá KapitalÍNté
mohou mlti majetku jinak uložené

ho než v spořitelní třeba 1100000

kterýž jim přináší ročního příjmu
14000 a přece nebudou Žádáni aby
platili vlád6 daří z příjmu vláda oď

nich nebude požadovati ani jediného
centu vsak mu! aneb žena třeba

jinak zcela chudí budou nuceni pla
tit dvé procenta na příjmy své je

jim ze vkludft ve spořitelně vyply
nou třeba tyto vklady byly aebe

menSl Prflmfniý vklad ve poH
telnách města New Yorku obnáfie

dne 1 ledna $114 vSak více je téch
menSích obnosu v pomřru jež dani

poBtiženy býti mají Vétéína přípa
ďň vétáina vkladli jsou jediným jmó
ním chuďasa celým kapitálem také
ho vkladatele Jsou to úspory lidu

který za nó těžce dřel odpíraje si

po léta vňe Čeho zrovna nevyhnuté!
né nepotřeboval ubraíiuje pro doby
příStí pro případ bídy pro případ
doby takové jako máme nyní aneb

pro případ nemoce A hle nynéjšl
demokratický kongres veliké této
zemé chce uvaliti dafl na tyto úspo

ry chudého dílníka A jeHtli jest
Btav taký v New Yorkn tož Bméle

muže se říci že veliký rozdíl v pro
méru jinde asi sotva bude pokud so
IV 1 1 a u
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t_ I 1
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V nrjnouř jl dobí iipoatáni byla

pozornoat tél na Floridu a dl

zpráv jl máme jont u Ifarbor
Víew oaaicno jíl t% V Cecbfta

jiní e oťk4vajf tak lo lam vznik-

ne alulná řriká oaada

Nem4rne poctiv bnoU o tom !e

kdy! by vyaláni byli zitupci něja-

kého osadního spolku a opvfcni
potřebnými prostře iky !e by se

jím podařilo vyhledali dobrá inltti
k osazení baď v Team neb ve

Floridě Oregonu neb Washingto
nu o případě mftJo být že i v

Mtssouri Mámo vsak pouřkud po

chybnott že by nalezena býti mo

hla krajina bezvadná ba ani tak

dobrá jakou Jeit východní Nebra
ska a Kansas a Iowa

Jest však jeden způsob zeměděl

tvl na který dost často zpomlnáno
není zvláště našimi krajany

který dojtstA veškeré pozornosti
zasluhuje a pro který by so tušíme
dalo nalézli vhodných pozemku v

tojnosti Jest to zemědělství Ba- -

dařskó či ovocnářské kteréž zejmé
na na Pacifickém pobřeží se zmá-

há a znamenitě prospívá Na na
šem západě myslíme si dle starého

zvyku že nelze jinak hospodařit
nežli na čtvrt neb pfil sekci žo

nutno mnoho akrft osívat a obdělá
vat aby pftda výživu a nějaký pře
bytek přinesla Vsak na Pacino- -

ském pobřeží' dokázáno že k obži

vě člověka není zapotřebí tak vel-

ký kun pftdy když osází jí stromy
ovocnými a že sadařství jest za-

městnáním nejen příjemným a zají
mavým nýbrž i výnosným Připo-
mínáme sobě že vážený krajan pan
Vostrovský dlouholetý obchodník

když omrzel se obchodem založil si

u San Joso v Californii ovocný sad

Žije tam spokojeněji nežli žil

kdykoliv dříve Též víme že pan
Dostal bývalý sládek v Maquoketa
Iowa když pronásledováním prohi
bice vyštván byl odebral se do

Californio a poslu jo a úspěchem
ovocnářství Tyto případy nejsou

ojedinělé nýbrž víme jich více
Ovšem že každá pnda ani tam

nehodí bo atejně k účeli tomu aniž

každá pftda stc jiifi dobře rodí jedno
ovoce nýbrž někde jedno jinde
jiné s nejlepšíra úspěchem pěstovati
lze Tolik ale jest jisto žo 4 neb
5 akrft pftdy osázené ovocným stro
movím a náležitě pěstované přiná
SI OHadníku nejen velmi příjemný
domov a pěkné zaměstnáni nýbrž i

značné víco než živobytí Víme
žo v ivalifornii i Oregonu a snad

též ve Washingtone jsou společno
stí kteréž mají výhradně za uče

prodávati pozemky v menších roz

lohácb po pěti desíti a! dvaclt

jvlkl tm do sporo Anglukem

Ntmeckrm a Kanadou tak] jane

byli o pokraji v klky

Co kcntřnř úKrjř lýfř ne-

mají £t-ii- M v kr4tkoNt! jak utni

Iháti onen cajif kilyl tvrdf ie

buJe UMKNno GO mil n

w% minulý ruk bylo vyplacoiio m
1 58 miliono My řol joI-d&cu-

e

lo povolí nynfjíí konrpu

pff 150 milionfl a íe }ak luJ
Hchodek takie Mítt konrren bude

mntít notolit dodatef n5 icítň niko
lik milionlk ku kryti toho ccliodku

Necbf o i Žoldtiíři demokratičtí
kříduit lak vhtf přece nciakffdujl
le mimo truíonl aákooa Shermanova

který byl kompromiHem k odvráceni
větMho neítČHtí o které! demokraté
milovali nevykonali za 0 mfHfcň

aafiedanl nioebo praniceho a ta knl

žeúka a prázdnými listy jent argu
mentem lak padnym Jako včaHnym

Pan (} Jay Tompkinit Salt Point
N Y piíe : Trpěl jsem fiest týdnů

Índkými
neuralgickými boleHtmi a

použitím bv Jakuba oleje
trvale vyléčen
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