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PlSVrMsfcť RniT I K AN Č sí--

to Mfíbralký pííe: 'l'ooruhob
ným důkazem je že v Coloradu pa-

nují nyní dosti obstojné poměry
Že dčlnictvo nalézá dostatek

v každém povolání za

dobrou mzdu V Denver je zahá-

lí jitích lidí nyní ménč než bylo

kdykolivík po kolik předcházejí-
cích roků a na farmách jest velká

poptávka po dřlnících" Jak zná-

mo Škarohlídi pořád jeŠtč dovo-

zují že se Časy horší a jestli že

poukážeme na to Že není tomu

tak tam kde osobné jsme svědky
toho nemohouce to popříti říkají:
"Co pak zde ale jinde!"

Poslání komisare Postera ktk-rý- ž

mčl vyjednávali v Anglii a

Rusku o odbývání konference

Beringová moře bude

asi tak nezdařilým jako poslání
komise kteráž mela vyjednati o

odbývání konference ohledni: stří-

bra Tak lze soudili z vyjádření

příruČího sekretáře zahraničního
ministerstva anglického v parla-

mentu kdež na dotaz odpovídal
že vláda anglická účastenství v

konferenci odmítla jelikož prý je
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llěnire táhnou V lilo hrl4!4

foláhiiotití několikráte kládu nelil

lam ni bude v nf ♦ ml po šíra
ná h na pratfi rozmělnřn Na

lně brády ndlali na každých pěl
neb deset kroků 41 SlfeVÍC hlubo- -

é ě t kmit a 1

kou iliru oiiycejnym neiiozezem k

navrlání h pro sloupky Slínicri

rý nemohou v prachu doslali
vzhůru a táhnou brázdou spadá

jíce do jamek vyvrtaných v nichž

se snadno zahubf petrolejem Za

eíiívého počasí kdy nelze roz

mělnili půdu na prach radí polili
zem úzkým proužkem uhelného

dehtu přes klerý prý o nedosta

nou a podél pruhu toho nadělali

jamek tak jak svrchu uvedeno a

chytali štěnice do nich Na ku

kuřici radí hubili ju petrolejovou
emulsí totiž smíšeninou silných

mydlin s petrolejem kterážto smí- -

šenina se musí dobře stříkáním

stříkačkou promíchali až se pe-

trolej s mydlinami nerozlučitelnč

smísí Pak se ovšem kukuřice

touto smíšeninou postřikuje
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Pou(1)Uy nfm Jm4nrm tanttnpnt?n4
uujuon txtviuinuo (ipvřii iHtpmjr

uepucformitné ancinjrninl nnlviaou
xl'ullnébo roikU v kl

VERDIGRE Nebr Jak se zdá

nevyrozumnčli jste dobře mému

dotazu Dobře vím že zákon po

voluje pouze #30 za oddělánf ce-stní- ch

daní Což ale když
koná práci po oddělání Poli Tax?

Totiž když má cestář všechny
lidi co patří na cesty oddělané

a přijde liják strhá cesty a mosty
a cestář musí jít a spravit jaká
mzda je od takové práce? Aneb

jestli ji cestář musí vykonat aneb

ne? Čestní daň nevystačí v na-

šem townshipu udržet cesty v po-

řádku tak že cestář musí mít zjed-
náno a to chci vědět jakou mzdu

má od toho Odběratel

Otlpovřtf: Nám se zdá že jsme
dobře porozuměli Uvedli jsme
zněnf zákona a ten jest dosti zřej-

mý Cestář jest oprávněn na #30
ročně a ani cent více ne jen za

dohlídku na oddělání ale vůbec

za víeehnu práci To jest zákon

Jestli to v dotyčném townshipu
nevystačí za to my nemůžeme

My nemůžeme zákon vykládat tak

odborem ovIbUjl Hpojnil SMly
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vysvítá že fienf nám apoiřiby
iiiilovati o připojení IIwaik t
oll"dí obboibiíh kdy] jiŽ víc
h ž d vil ď si lín ob bodu tamtiej-tíh- u

ovládáme 4 dáb# l mj-výí- "

na řake aby váj mnostitf

smlouva s lawatiki ni co ini iriv
yl4 řfiiíeti když výho-l- a je
skoro ceb ri4 iii(h slranf
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fiřiti jrávu o naloženi Západní
Č sko-lflfk- é Jednoty jakož i o

(jím afíinla ku konci praví:—
'Z uvedeného vysvítá že Z ČH
J skntitnČ zavádí růné dobré

opravy" lim ale nikterak není

odťinřua vína některých jedno-tltv- í

ft kuli rokol provedli ne k

vůli blahu jednotlivců nýbrž ku

ukojení osobnit li choutek a své

( lížádosli na jedné straně a k vůli

zisku na straně druhé" — Mohlo

y již věru býtí dosti toho opako
vání zřejné nepravdy Nechť si

redakce New Yorských Listů pře
čte dopis z Clarkson Nebraska a

Minneapolii Mínn a přijde
snad k poznání že nesmí na jed
nání krajanů západních klásti to
měřítko jakým měří se Číny kra

janů východních a přestane snad

konečně křivditi insinuacemi a po- -

lezřívánfm

Vzhledem k oznamováním z Kvro- -

py nepřátelským projevům vůči

našemu celnímu zákonu zajímavý

jest návrh usnešení který podal v

kongresu poslanec Iívans z Ken-tuck- y

Návrhem tím má se dáti

presidentu právo aby počal vy- -

jednávati s vládami oněch zemí

kteréž mají tabákový monopol by

zmírnily obmezení vůči tabáku

tak aby prý nalezl se spíše odbyt
pro sklizeň téhož z Kentucky
Tennesse a Virginie Vyjednává
ní takové ovšem nepovede k cíli

Našemu kongresu není známo že

kde tabákový monopol vláda

jest jí tím nejhojnČjším
zdrojem příjmů a kdyby monopol
byl odstraněn že by v těch zemích

pěstování tabáku bylo zavedeno a

nepotřebovali by tabák kupovati
od nás Avšak zajímavým jest to
e tím připomenuto bude vládám

takovým že při tvořenf zákonů
neohlíží se na to jaký účinek na

tuto zemi mají a přece protestují
proti tomu abychom my přijímali

zákony dle potřeb svých

K imisi vythkIítal že v Neiirasik

uplaceno bylo za minulých šest

měsíců #28000000 dluhů New

Yorský Herald učinil dotaz u na-

šeho guvernéra jestli to považuje
za důkaz že se časy lepší Náš

guvernér tím měl příležitost aby

vyvrátil tak mnohý klam a mnohý
bludný názor o Nebrasce na vý

chodě panující Mohl povědíti
New Yorskému Heraldti a skrze
něho celému východu že nebyla
to celá Nebraska kteráž trpěla
nesmírným suchem před několika

lety úplnou neúrodou nýbrž jen
malá její část mohl pověděti že

v Nebrasce jest právč tak velké

procento poctivých lidí jako jinde
kteri platí poctivé svč dluhy a za

sluhují důvěry a úvěru mohl po
věděti Že Nebraska letos bude

opět míti hojnou úrodu a jelikož
jsou již nyní a dojista budou ceny
všeho lepšími než byly za demo
kratičké správy Že to bude ku

prospěchu všech Však pan gu
vernér nechtěl býti guvernérem
celé Nebrasky nýbrž jen populi-sto- u

a na místo aby odpověděl na
otázku mu předloženou o upláce
ní dluhů občanstvem vyhnul se jí

vyjádřením že prý Nebraska (to-

tiž stát Nebraska) neměla nikdy
dluhu víc než #2000000 (totiž stát

Milka

1MI Ho lMf NI Tri !

itirl!M tflOttfffif

VpMH kH nMc

ThHifiké Drihlvo

Thk4rMi UM MM Mt

Tri'" is
ftiJicf riiiktor

ftpi f K n itf 4 'n4t n rik H ti

KWf r''' fi'ffj1 I 4it4
Dijni i-- !(' i 14 prmil

tm #r!i pMlt:fc ( fb
PpnÍM htlHBi Am-fl- i liti

ftfrihnJ r'#4 i h''f tief"fSim i4pVil Mfl ji' oli(-- l

#4

i tun jm ! i

řiwiif lmlf p#i li

pmtti )k řll# í I íhífc lni t "1 (')' (ťtlf
(1 rt'l líním liftl tm ra l'l 1)4 hft

Wl niiftl fc'ltl kmi r"
Ml Mm m

uktrkmi l"nli'tni }rl (! )i i

rh plullit "i n l)nk n hf !

tntnM tm kilnl T hi i' tiku
lilřnfil n fmihu Oit'í fifh Nrw furk
BUl rtřiitinírh Jwtií hmrttip I I a
trontnír kU Vkfhiijř iU nnhf )ti

Pokrok Z4fadMf
Omaha ?ch

Omaha Neb 28 ócrv'cc '97

NlSÍ ÍŠMKII 2MTOCOSK TfeťV I í V

Alasci" vtipnou j st to kd
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do Alasky a zlatem nalezne tam

smrt
P0111K Dknnke Nuvovíku a

jiných falcSných prorokň tahalo

loni stříbro cenu pšenice dolu

Proč pak jí netahá U tos?

Tento t'ikx a sice ve čtvrtek
dne 29 budeme míti částečné

zatmční slunce kteříž trvati bude

ai asi do dtsátč hodiny ráno

Patrn Vm již každěmu kdo hraje
v koncertu evropském prim Jen
si baťu&ka dupnul a již Turek

skrouŠenž leze ku kříži "Der
Bien muss"

Jestli pak všechny tyhle zprávy

o tžeh bohatých nálezech zlata z

Alasky nejsou nijakou léčkou

stříbrařů kteří chtí nenáviděné

zlaťaře tam vylákat?

Škarohlíde" kjrAd tvrdí že Časy

se nelepší a ejhle presidentovi
McKinlemu byl poslán z jihu me-

loun vážící 78 liber! Byl by
mohl narůsti do té velikosti kdy-

by se časy nelepšily?

Pan V Rychlík Cčktxík NXr

Hl Řádu Č S P S povidel
inspektoru auditora že za první
tři měsíce tohoto roku byly pouze

jen tři samovraždy na kteréž bra-

tří platiti musili A to mu řekl

pod přísahou

Jestliže zavedení sázecích strojí)
znamená pokrok pak bratří Slo
váci předstihli nás Čechy časopis
Jednota vydávaný v Clevelandč

sázen jest strojem kdežto České

časopisy všechny až posud sázeny

jsou ručnž

NU VIDA STÍŽNOST SEKRETÁŘE

Shermana ačkoliv spňsobila v ča

sopisectvu v Anglii velkou bouři

mela přece dobrý výsledek Vláda

anglická poslala dvč lodč-- do moře

Beringová ku chránění tuleňů

před pytláky

JSOU TOHLE ZL# ČASY PRO FALEŠNÉ

proroky a ŠkarohHdy! Cena pše-

nice a jiného obilí stoupá a stoupá
a rolnictvo poznává že přichází

opčt ty bývalé dobré časy kdežto

íalešní proroci a škarphlídi by rád

viděli aby bylo zle velmi zle

CíM VÍTSÍ TAÍKÁR TÍM JE OVSEM

drzejším Strůjce a spoluúčast
nik ve švindlech panamských
Cornelius llerz hodlá prý Žádati
od vlády francouzské milion fran

ků náhrady za nepravé ohvinční
Není ten Herz nějakým příbuz
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Kula n otlvíloti

TlM AMIKHKf sr tfM M)IH(vl
Irlivni na uUm uvítř Ačkoliv

maji Spoj Slily j n 73000000
obývali Ift — fnimorliotleni rft-n- o

je to vftf n 2 kl rý jiný siil v

ICvrojíř — pft spňsoli íivota a

požitku jí-s- t v Amtricf takovým
že spotřebuje ť Ztie tolik jako

bychom b)li n4roltin tlvřstř- -

milionovým

V CHKA(ÍU ZAťÍNÁ lAKKoČOVAH

proti department storftm městská

rada Nedávno přijala ordinanci
kterouž zapovídá se prodávali
maso ryby máslo sýr sádlo ze-

leniny aneb jiné potraviny v ob-

chodech v nichž se prodává stří-

žní zboží Šatstvo klenoty a léčiva

Mnozí právníci mají za to že

ordinance ta bude uznána neustav-n- í

jelikož se ní zkracují práva
jednotlivců

Vr Španělsku nastane asi znovu

skřípeni zubů benát přijal usne-

sení opravňující presidenta ku

zakročení v zájmu včzňii z lodč

Competitor kteří držáni jsou v

Havaně ve včzení jsouce v pode
zření Že přijeli tam povstalcům
na pomoc Zároveň podala naše
vláda Žádost o náhradu #75000
vdovč po dru Ruizovi kterýž ve

včzení na Kube zahynul Spaně- -

ové sice budou zuřit ale konečné

dojista povolí

TU RÁNA NA RÁNU JAK HROM Do

padá — na stříbraře Teď zrovna

ako naschvál přijeli zlatokopci ze

severní Alašky a na jedné jediné
odi přivezli za dva miliony zlata
kteréž tam dobyli přes zimu Žád-

ný z nich prý nevezl si ménč neŽ

#25000 Ovšem že ti kterým se

nepodařilo dosti nalézti zůstali
tam Jestli ale zaplavovati bude

nás nyní takto zlatem Alaška co
si počnou ubozí stříbraři?

Chicagské Večerní Noviny zdají
se býtí velice citlivými a nedůtkli

vými Ac v chicagském dopise v

našem listč byla zmínka o nich po
našem náhledu velice lichotivá

přece se náš pan dopisovatel ne

zavděčil Na žádost pana Tupý
ho prohlašujeme tímto ze není v

nižádném s námi spojení již od

minulého podzima a ovšem též ne

může býti pisatelem onoho dopisu
pro který by Večerní Noviny rády
se vadily Musí hádat poznovu

V IlŽNÍ DaKOTÍ VYNESL VRCHNÍ

soud minulý týden rozsudek v pří
čině license hostinských Zákon

přijatý minulým sněmem ustano

vuje že část peníz za license při
jatých odváděna býti má do státn

pokladny Proti tomu činčny ná

mítky a dovozováno že zákon jest
neústavním jelikož ústava praví
že veškeré peníze plynoucí do vše-

obecného fondu mají získávány

býtí přímými daném i Soud roz

bodnul že ukládání license jest
pouze jen policejní opatření ku

regulování obchodu s lihovinami a

ne za účelem k získání prostředků
a proto že zákon jest ústavním
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jak by kdokoliv jej rád měl nýbrž í

J

jí experti posud nepodali úplnou
zprávu o výsledcích svého vyše-

třování Může být Že to jest od- -

ovťdí na Shcrmanův list psaný
našemu vyslanci do Anglie

Jak se časy míní! Pred krát- -

kým časem ještč byl senátor Allen

Nebrasky tím nej přednějším ze

všech předních populistů pro
nčhož by byli všichni populisté
skočili do ohnč ale protože usilo

val o prémii na cukr tak aby

mohly cukrovary platiti rolníkům

opčt pČt dolarů za tunu cukrovky
na místč nvnčiších Čtvr píše o

nčm Papillion Times: "Můžeme
si vysvčtliti Allenovo bláhové jed
nání pouze jen tím spůsobem 'že

byl opilým v jakémž stavu byl
více nežli jednou nalezen Nena

mitame nic proti náklonnosti se-

nátora k pití leda jen tehdy když
následkem toho zapomíná své po

pokratické zásady a hlasuje a jed
ná jako zlaťař"

Proti potvrzení 1'owderlvho za

komisaře přistčhovaleckého podá

ny byly mnohé protesty a to prá
vem PowUeriy není tím zac se

druhdy vydával Co zakladatel
Rvtílů Práce šířil blud stříbrař- -

ský neboť toto bylo jedním z po
žadavků řádu toho však loni

když došlo k rozhodné bitvč

otázce té opustil prapor jako zba

bčTcc esth ze náhle přisel nu- -

nulý rok k náhledu že po 18 roků

byl v klamu jest to důkazem ne-

dostatku jeho bystrozraku jestli
učinil tak z jiné pohnutky jest to
nedostatkem jeho poctivosti V

Žádném z obou případů nezaslu-huj- e

"odmčny" která mu nabíd-

nuta byla Občané přistěhovalí
by se dojista tčšili z toho kdyby

potvrzení senátu nedosáhl

tak jak zní Soudíme že toto
obmezení bylo učiněno proto aby
si cestáři nepodávali zbytečnéSúčtyjT
aby ku příkladu si nepodali účet

na 15 dnů dohlídky na jednoho
člověka po #2 když by mohli po-da- ti

účet na jeden den dohlídky
na 15 lidí

V Cedar Rapids postřelila
v pátek min týdne krajanka pí
P Dlasková neopatrným zachá-

zením se střelnou zbraní smrtelně

5letého hošíka souseda Rodgcrse
Dlasková připravena měla za dveř-

mi větrovku na kočku kteráž na

kuřata jim chodila a při uklízení

téže nevšimla si Že kohoutek na-

tažen byl a tak neopatrným zachá-

zením rána vyšla a kule hošíka na
dvoře si hrajícího do hlavy za-

sáhla

Slavný český skladatel dr
Antonín Dvořák jehož právem za

nejpřednějšího hudebního sklada-

tele celého světa pokládati smíme

příštím měsícem vrátí se zase na

své staré působiště aby se ujat
předsednictví na Národní konser-

vatoři v New Yorkuným newyorské "khúni"?
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