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líayby v uuousku moli třeba tla- -

tou svobodu aristokracie a kasty
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vá že vřechny spolky horli
vě pracují o udržení ne a jak dale

v

ce víme vedla řády jež v Omase

sjetd odbývaly táž myšlénka se
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Z úřadovny velkofádo itátn
Text CHVH

Ctfiným řidftm CSPS v Texail
Tímto aeosnamuje Je příití Dra

videlný dvouroční ajetd Velkořido

odbývia bude dne 10 června
La (Jrange Jest židoucno by
každv řád bvl sastonnen ie kol

jest mnoho důležitých jednání na

pořádku a tiroveft volba nových
úřad nik Ď Sjezd tahájen bude v 9

hod ráno 3 bratrským potdravcm
Jak Vačkář J H Kuběna

předs V U taj T fl

V Ottnmwa la pokutován byt

úterý mayor města Phillips v po

licejníra soudů pro nadáváni na ve

řejné ulici jedním dolarem a tároveů

odsouien k taplacení útrat

V Creston Ia snáchala v úter
i

Nahi08kiovjL Táž poslední
dobou'

M
1

T ťUU8U " u BBUiy""uu

V Peoria III tničen v noci na

úterý elevator Iowa Elevator Co v

hen částečně DoHStěnim krvta

v rampa ř la vrátil v úterý

rychlovlak řlorida Central dráhy do

káry elektrické dráhy kteráž křižo
vatku právě přejížděla při čemž 3

osoby usmrceny Meti tabitými
nalézá se i tnámý majitel cirkusu

Forepaugh

V Brooklynu N Y vtnikl ve

středu s rána požár v č 1728 3 ave

při čemž 4 životy lidské na tmar
přiSly Uhořelyr totiž pí C Bar- -

celtová a pí J Newellová a prvněj
61 vyhodila oknem svá dvě děcka 3

5 'okft stará kteráž ta nedlouho
následkem utrpěních poraň ční te--

mřela

V tákonodárstva floridském by
lo všechno dosavadní hlasování o

aenátorství spolkové marným a hla--
ay rottříštěny jsou meti 8 růdných
kandidátů

Po Kansas Coloradu So Dako- -

W Kenncky hkzt 'nt De- -
ware s obviňováním pánů tékono- -
dárca Mdleretví Sněmovnou ve

itvrtek Jmenován výbor který ona

obvinění vyšetřiti má

V okolí Park Falls Wia řádily

počátkem týdne leaní požáry jež

teprvé ve čtvrtek dostavivším se li

l"em odušeny byty
Velkou porotou vtnešeny v ChU

caga v sobota obžaloby proti pěti

Havíři4 htňif slon vmolono f aloti

dobrom ly ralkam 89

K'igft Taylof alrojový aiij
éaaftpls ' I)nřr Timaw v ínvř
C0I0 v élvrtih v řibjřsjné
dohl prarovnl 1010 "am' o

oo "ím" visa nJ ďisavadní ra

kord obniM

Iavi(é taasdiní kongraa s- -

mÍMÍippkAho ivfiUřio Jt as dn
1 4 éařvřftfi do HH Ik ťiíy

V anlmovnl tikonodiritvs low

tkho it%lrh% v ii(k rřll'a
ktřonl ndlnl hra mim nkiiána
býti m!t

V Miller H I) n'n bvl v

pitak itoiolný řrmr Joaaph ťfa
y pro apůwibtnl prérijního poliru
Jimi v okolí tom tmí n 4k'xlf $i%

olítny
V ťalnícl nwvrrk4 iřiifnlo

bylo v sobota llioiajg — a dv4m

výjimkami najvítil to pMjm v Ja--
dinkm dni v rlnicl on

Hn(h t Jíl v ns-líl-í témlř vo
tnUrn jilnírn Ohio a míxlv nai a ílo
ho tolik 2a hoěi i kulovati i mohli
Ns onl a stromech ovocnýc h tiů- -

obany anaíné ikody

C'h!citiký major ljnoval v

pondéli ČMkého právníka p A

Krattan ďro tlinrn komias na
alulba civilní

MUrkv

Prvým květnem tahijana celá řa

da déle již připravovaných ativek a

tvlištnim jest ža Žádni s nich není

ta úíeUm tkrácení doby pracovní
nýbrl J všechny buď k vůli svýšeni

mtdy neb k vůli zaměstniviní prá
ce neuniové V New Yorka tasta
vito v pondělí prácí 600 kameníků

když nevyhověno požadavku jejich
o tvýšenf mtdy o 25o denně nbf
tený přídavek 15o nepřijmuli Té

hož dne zastavilo tam práci 8000
stavebních truhlářů a to následkem
toho že prauovati měli a materiálem

t rukou dělníků neuniových pochá
te jícím V Newarku zastavilo prá
ci 200 klempířů a v Chicagr 1200

olovníků poslednější učinili tak

proto an zaměstnavatelé nechtěli

přiaVupiti na podmínku aby počet
učedlníků v každé dílně pouze na

Jednoho obmeten byl

Obrovským pažárem

na jakýž od roku 1877 občané tamo!

se nepamatují navštíven byl v sobo

tu krátce po půlnoci Pitteburq a ta
více jak $3000000 majetku zničeno

životy lidské utraceny a 4 osoby
traněni Požár vypuknul po 12 h

v grocerním velkoobchodu F C Jen
ktnse na Penn ave a Liberty ul a

než plameny utlumeny obrácena
celá rotloha meti Penn ave Liberty
ul 5 a 6 ulicí v jediné spáleniště
Mimo uvedeného obchodu padaní

plamenům v oběť největáf obchod

pittsburgský se střížním zbožím

John Horné & Co Ctipatrový block

taujímající dále Duquesne divadlo
távod Methodist Book Cuncern a

celá řada různých obchodů jiných
Škoda přesahovali bude jistě $3000
000 a sotva polovice t toho jest po- -
istěnfm kryta

— Černoch Wm U Harrington
zatčen byl v pátek na obžalobu s ci

toložství kterážto žaloba naň vlastní
matkou jeho vznesena byla Táž
tvrdí že syn přivedl si as před čtyř
mi týdny domů děvče a kterýmž od

doby té bet formality sňatku v nedo

voleném poměru žije a když ona po
stavila se proti tomu tu prý jedno-

duše na ulici vyhotena byla Jelikož

pak od doby té syn ničím k výživě
ejí nepřispěl umínila si tímto epů
sobem s ním se vyrovnati
— Naše policie měla v pátek "na

ruce" dvě nemluvňata kteráž krkav
čími matkami opuštěna byla Je
dna t nich lOletá černoška CReese

ovabyla v sobota v C Bluffs vypátrá- -

na a policie proti ní užije záko

na který! posledním zákonodár-
stvem přijat byl a kterýmž na odlo-
žení děcka pokuta do $100 neb vě-

zení do 6 měsíců ukládáno jest

lUifAiná nlof

Jedsfi válený k rjn píle nim
BáaladovRlS

M Kra Valím !i1m Ul mohl

jJl! Irorhsi MÍkiti n Ir mlísrně

taljlf íaay Jat spftaob atjnho
placní oJ-jfto?il- Jl( k adrfan
Balí Jednoty pohromadě Nidro- -

bylo čaatt doat: vl Itř J i J

vlil lom ebsděme: nálomu livota
národníma můieme la maloa obě

Jelll chvilka anJali Jan v itilo
liUch podporující odbory 1'ch

velkých Jednol dobře prospívají
V eelka vtalo poslední tli tU
ělanů btv& tiKlr a Um připil
oenl mnolf col f ivi'lf fotrar b
a nespokojenoal Závisti něco po
dobnibo nalí jednoty nedá an

myilall iq Ji-e- i nás naproti těm
aa nll poukaiaje malá hrnka
A oo melno říci 0 spolkách ělatě

podpůrných?
Jisti Jednota která vyplatila dě

diofttn 11 poaledních SO rok a přee
30 milion dolarů pojUttnl a kuri
Jeili před 8 roky čítala přae 71

tila členů scvrkla a! na 60 tl-(-

členů! Zde čítala na!e lo!

před 10 rok 12B nyní mima 61

Člena! A ob rafalo jednoho aaaea- -

mentu dříve pllím jicb při! A

6(m dilt Um jiatěji tnůlem oče

kávali plity Ještě větií Členů

stál obývá B db přírůstek není sni

pomyšlení ib nynějších stých ía
sů Ji bych se noopovilíl nikoho
k lomo liksti aplie bych jej zradil
Ano Jen nibli směna k lepiímu
r průmysleoh v obchodu v torně

dětství t prioi všeobecně může
nim pomoci k úlevě v placent Jen

blahobyt dovede aeallit natích Jed

not novými cleny A tím smírem
kráče ji všechny po ůrn4 spolky a

vieohny ne h srovná tak mnoho
viak dosti svýiily úmrtní poplat
ky B v pocta členstva ubývá vfiem!

Ji mimo č S P S jsem cleném

Čtyř spolků jiných a to co tdo nv&

dím nyní od slyiení nýbrž 2

vlastní zknienoati Ta bída která

přikvačila na lid v této semi na-

šiti la mocné do apolkft podpůrných
Nisledkem nedostatku rozmnožily
se úmrtí a sebevraždy mírou úžas

nou ooi otřialo základy viech

Jednot bet rosdíta ano ohrozilo

trvinl jejioh v míře největší VSe-chn- y

velké podporné organicace
nabití členům od dvou až do Iři
dolaru prémií sa přivedení nového
clena kterým slíbeno vSelijakýoh

výhod obzvláště pro první rok s

malým poplatkem A to mnohý
tarif Sten pustí se na hon někoho
olovit by sobě něco vydělal A
těmi dobrovolnými agenty jež bí-

da k torna hodnala rozšiřována
chvála spolku pravý stav věcí
klamem zacloněn Aviak ani ta
snaha nejde jim k duhu takže sa

jednoho nováčka stratí dva staré
B žádosti s pojiStění vyšSích na
nižií množí se nepřetržitě Mimo-

řádné sohftse zástupců svolávány
jen sa příčinou Jak udržeti aneb

aspofi prodloužili života spolku
Stanovy se mění pojištění snižuje
a mnohých i S neb 3 tisíc až na

jeden tisíc snížena částka poj i

itěnf V orgánech líčená směna ta

00 spásná tím Jistě prý nových
člena přibyde Jen když starfií čle-

nové o to se pokosí Úředníci s

dobrými platy od 12 set do 3 tiší o

dol ročně cpoa členům provolání
Jedno sa drahým "jen neskládej
te rnoe v klín trvání jednoty jest
ve vašich rukou sa takových pod-

mínek jaké jednota Vám posky-

tuje áepěchu se dodělst musíte
b Jest ta povinností všech nás ša-

chovali jednota od páda" atd
Aviak ta ilakovitá stísněnost mač-
ká viechna ta přičinění ke sdi tak
Že na místo vzrůstu počta člena
v připlácení pokračují Oviem na
venek se pooití opáčné klamy
U Jednoty Č S P S jest se nám

diviti že člena pomalá sice leč

přece přebývá poplatky takřka po-

řád Jsoa stejně a mimo pravidel

vrtin jt Mol ni doí' IV d#pcb
UnlO II ftMla lak míli bud 1 vrtání
tu lně artiké ni vtiví(f naUr
kdyby Um podobni Mullho prim
n dntiMn 1 l-- mnoharrt lavnAjl
to přišlo na! kdl by voda i vodir

iy brins lýtl mvata

— Pan Fm Camý vliíiníd kraj
civko(i dítn na Farntro roaat 16

16 ulicí nlifial v pitk při čUtní

Vty Judnoma obch'xn(m (jía
í íom ři4lalfcf trtaii l4lko'i a poU
šítkoii jit pipírovýeh dvacatilola

rů ktarf ovšem ihnad majitali vt

aty o lavidtl Ka lost tohoto anadno

lia# přaitavitl n#t (ástkti tato
dávno jíl rll maj sa to la paní
ta kdat s kipay vytroeaíl

- Va žlvrtak satčan byl ¥ Coun

cit Uluíí na oblalobu t valkokrála
a I6!atý wíllie Kbroler Týl za--
rnlitnin byl po datlí alábu n Wm

McCanlay ho na 16 alVinton sv
ondll v nwl vyfouknu! prý tomuto

s kapy $16 a a lapm avým výlet do

aoudn(bo (Nuncii Bloffa si učinil

Krádl apozorována byla taprvé v

atřvdu kdyl McCoulty peníze přa-poítá- vat

a zatčení mtadého ťolřje
jil druhého dna následovalo

— Pftruěírn maršálem 'polkovým
přivezeni ve čtvrtek do města našeho

Thomas Laprod a Jof Ilaurabi na

oblalobu pro sekání dříví na Fort

Ktndall reservací Jelikož ta aebe

táruku aloliti nemohli ponecháni

prozatím te vězení okresním
- — V pátek odbýván v Sheeley's

pohřeb hostinského John Didama

kterýž v nemocnici následkem nezda-

řené operace zemřel a při tom událo

se několik nehod Vozka prvého

povozu zachvácen byl totiž "v oka-

mžiku kdy průvod pohřební vyjeti
již měl padoucnicí a v bezvědomí

skácel se s kozlíka k zemi Zmatek

kterýž následkem toho povstal mo-

žno snadno si představili á' nebylo
diva že záhy tlačil se kolem bez-

vládného těla značný tietup lidí

Mezi těmi kdož zástupem protlačili
se chtěli byla i 65letá paní Latimin-sk- á

ktéráž při spěchu o něco za-

kopla a tak nešťastně '

upadla že

ruku v táloktí si zlámala Průvod

hnul se t místa teprvé pak když pro

prvý kočár jiný vozka zjednán byt

— O jeden pivovar budeme prý
míti záhy v městě našem více Firma

Weymuller & Co vlastnící rjialinin

ký pivovárek na 17 a Burt v němž

dosud výhradně jen "ale" vařen byl
rozhodla se totiž obchod rozšířiti a

za tou příčinou založila novou spo-

lečnost s kapitálem $50000 kteráž

s vařením piva ve větších rozměreeh

započne Pivovar zřízen bude buď

v někdejším pivovaře StorzovČ na

18 a Grace aneb v bývalých jat-

kách Iiarris & Fisber v SLeeley's

— Dosavadní profesor matemati

ky na zdejší Iligh School J M

Witson jmenován byl tajemníkem
státní komise zavodňovací a nový

tento úřad svůj již v sobotu nastou-

pil

- V sobotu vyšel v městě našem

nový denník německý 'Omaha Post'

vydávaný společností F B Festner

Pnnticg Co Redaktorem je starý
novinář Fred Schnacke V politice
bude nový list tento neodvislým

— — f I'lf VIII III I
1 rOtlil íliriu' ktori )ii dluhl n kilo hd

n rtdiMi hiTii u f korunu dli--

H Mlýn lont mriil a mí y má M niiiIíi mtino roi--

icne ílttie lMiJlir llros Inmikv Mlvn limt
r {lé ONiKlě ťriiKiii) Hauntlt-r- ( Nb na
II 4 M uraxu lJulii vvMViUlfni imk II nit no?
dáni liM f Kaiwr

ai-- tř rrsiriHS iiundor Nub

Hledá so společník
do oliohodu hilinnkho ktorý mi nrjméní
dvě n-- t th it dolarů Mimi ni'tl dobré od- -

poriíinl H volnili imnm di se ptcdnont K

doptáni u Pok Západu 3ťi

f)afwlt o a dobr aaKaan obchod ai--

r krajlui drodaí a hojná fachy oriá Ido
by aobi přál bliUloh podrubnoatt abt dopUa
ta admlnlatraol tobola llata i KU

kteréž budují pro budoucnost K němž přes 100000 bufilft obilí se na-mno-

takovým přidávají se léwlo Škoda obnáSí 1200000 a test
houfně členové jenž by vlastně k

českým spolkům hlásiti bo měli
Zavedením spravedlivějšího rosdě- -

ení břímě poplatků nemůže se
nikomu ukřivdili ani Skoda spftso-

-

bit Máme ta to že se ctěný pan
dopisovatel mýlí když myslí Že

nejlepSlm bylo by placení dle stá-- 1

I každým rokem více 10 pova-
-

ujem ta spůsob nejhorší Ne
každému jest přáno aby během

života mohl domoci se támožnosti
tak aby mohl čím dále tím více

trasující platy krýti které beito
ho trfiatají dosti Btářím spolka
Zařítení takové bylo by totožným
s vvloučením vSech těch členft

kteří by snad v potdčjším věku

výživy neschopni byli Po našem
náhledu jest nejspravedlivější pla--

cení dle věka průměrného jaký
člověk očekávati může totiž aby
ten kdo ku příkladu průměrem
má k očekávání 40 rokrft života pla--

til každoročně aneb na každé

úmrtl polovici tolik co platí ten
kdo má k očekávání poutě 20 roků
věku Toť se rotami žene všich- -

ní lidé dosáhnoa průměrného věku

aviak většina přece Placení tím- -

to epůsobem utnáno nejspravedli- -

vějšlm od pojišťovacích epolečao- -

atí kteréž stadije pojišCování ai

obraly sa Životní cíl a v něm ba- -

doucnoat svou hledají Co dobré- -

ho oni se své tkušenosti setnali

bylo by bláhovým abychom my


