
— V Chadron udál se ve čtvrtekpárů by byla nanejvýš plodnou aZajímavé číslicePokrok Západu
předložena k odhlasování lidu a

musí se státí zákonem pakli jest
schválena většinou voličů dále

loni obnášely tam daně na každou

hlavu řiooo proti $750 jež při-

padaly na jednu hlavu ve Spoje-

ných Státech Veřejný dluh v

Kanadě obnáší I6600 ni jednu
hlavu kdežto ve Spojených Stá-

tech obnáší pouze 14-5- Obchod
i průmysl v Kanadě nelze ani

a obchodem a průmyslem
u nás mzdy dělnictva jsou tam

menší a v každém ohledu Kanada

Z Bruno Neb

— Z Bruna sděluje nám zpra-

vodaj náš tuto smutnou zvěsť: V

pátek kolem 5 hodiny odpolední
událo sc v rodině krajana Václava

Slavíka bydlícího na farmě blíže

našeho městečka bědné neštěstí

Mezi manželi Slavíkovými trvalo

již po delší dobu jakési nedoroz-

umění skrze pozemky Z nedoroz-

umění toho povstaly domácí ne

sváry a aby jim učinil konec dal

p Slavík konečně manželce své

připsat více než polovičku svého

majetku a i veškeré hotové peníze
Není určitě známo jak mnoho

těch peněz bylo ale jest jisto že

jich bylo hodně Než ani touto

povolností Slavíkoou nebyly do-

mácí různice zažehnány Minulou

středu byli manželé Slavíkovi v

Bruno a večer jeli domů Paní

Slavíková sehnala však chotě své-

ho a vozíku a jela domů sama

Pan Slavík Vrátil se zpět do mě-

stečka a zdržel se zde přes noc

Druhého dne ráno přijela manžel-

ka jeho opět do města a zdržela

se zde celý den Manželé navštívili

několikráte banku aby se zde

srovnali avšak nebylo to možno

ježto paní Slavíková chtěla aby jí
muž postoupil celý majetek Nato

odjela Slavíková domů v průvodu
své matky jež prý jest původkyní
všeho neštěstí Později odjel domů
i p Vác Slavík a po příjezdu jeho
došlo bezpochyby opět mezi man-

žel! k bouřlivému výstupu př!

čemž použito bylo střelné zbraně

Rozčilený muž vypálil na manžel-

ku svou z revolveru dvě kule jež
obě ji zasáhly: jedna do ruky
druhá do krku Na to se nepo-

chybně Slavik střelil do prsou a

padl náhodou aneb zúmyslné vsko-Č- il

do studně Není dosud však

zjištěno zdali se sám střelil Tííce
zraněná žena dovrávorala se k

nejbližšímu sousedovi jenž ji do-

vezl do Brainard k českému léka-

ři dru Draskému Tomuto poda-
řilo se po delším úsilí vyndati kuli

z krku jež byla rozplesklá jako
lupen Brzy po spáchání děsného
činu dostavil se na farmu Slavíko-

vu šerif avšak veškeré pátrání po
Slavíkovi zůstalo marným Druhé-

ho dne ráno přivedl s sebou šerif

slídící psy a tito v krátké době

vyčenichali místo kde nalézala se

mrtvola Slavíkova Výsledek in- -

výbuch gasolinu v kádi s nalé

zajícího v tamní parní prádelně
Majitel Henry Stevens byl ne bez

pečně popálen v obličeji a na ru

kou kdežto několik děvčat

prádelně té zaměstnaných vyvázlo
s lehkým pouze zraněním Oheň

byl v brzku uhašen

— Koroner Brown z Frcmont

odbýval ve Čtvrtek večer ioquest
nad tělesnými pozůstatky Willi
ama Foeglera jenž ve Čtvrtek

ráno usmrcen byl vlakem v zátoč
ce asi půl druhé míle západně od

Snyder a asi půle míle od svého

obydlí Tělo jeho rozdrásáno bylo
na kusy a tyto roztroušeny byly

podél tratě Porota koronerova

vyneslarozsudek že Foegler při
Šel o Život nešťastnou náhodou

— Šerif Chas E Schrader pře

padl ve čtvrtek tak zvanou klubov
ní místnost v Palmyra a zatkl ma

jitele Chas Combse V klubovní
místnosti nalezeno bylo 26 beden

piva a něco málo lihovin Zapo
vězené "ovoce'' bylo skonfisková
no a večer dopraveno bylo i

majitelem do Nebraska City Pří- -

d Combsův zdá se býti totožným
s oním Ernesta Rottmana jenž v

posledním zasedání distriktního
soudu odsouzen byl k zaplacení

pokuty í 1000 a k náhradě soud
nich útrat

— V Plymouth otráveno bylo

předmin sobotu večer pět mužů a

dvě ženy náležející k jedné cestu

jící divadelní společnosti a vpon
dělí večer paní E W Dilgerová 1

dívka Myrtle Boylesova požily
jedu opětně Společnost Čítající
22 členy stravovala se ve vlastním
železničním voze a osoby kteréž

při večeři požily vařené rýže otrá

vily se Muži se v brzku pozdravili
avšak obě ženy vážně onemocněly
Do ryže přimíchán byl strychnin
Jest však hádankou jakým spáso
bem dostal se jed do rýže
— Blíže Grand Island byl pře

paden a oloupen 1 slety Walter
Harbold cestující ze Saratogy
Wyo v průvodu 25letého Chas

Evanse Evans spozoroval že má

Harbold u sebe větší obnos peněz

Aby se jich zmocnil vylákal
chlapce na osamělé místo a poručil
Harboldovi aby mu odevzdal vše-

cky peníze Když chlapec odepfel
žádosti Evansově vyhověti i po

vyhrůžce že jej zabije vrhl se na

něj Evans a zmocniv se malého
nože chlapcova bodl jej 41 krátě
a kromě toho bušil do chlapce tak
dlouho až ztratil vědomí Oloupiv
pak domněle mrtvou oběť svou o

peníze Evans prchl a nebyl dosud

dopaden Když hrozně zraněný
Harbold nabyl vědomí doplazil se

do Koehlerových ledáren kdež byl

později nalezen a dopraven do ne

mocnice v Grand Island Lékaři

prohlásili že není naděje na uzdra-

vení nešťastného chlapce ježto
plíce jeho probodnuty jsou šest

krátě a následkem toho musí za

hynouti zakrvácením V pátek
ráno přijeli do Grand Island matka
a bratr zmírajícího chlapce z Camp
bell ve Franklin okresu

— V "Boyd Co Advocate" ze

dne 5 t m dočetli jsme se této

zprávy: Náš podnikavý spolumě-šťa- n

p J K Sinkule koupil auto-

matické varhany značné velikosti
a umístí je v oblíbeném útulku

Eagle Hall salonu příští sobotu
Pan Sinkule doplňuje vnitřek i

zevnějšek svého obchodu — Stroj
ten koupil p Sinkule v Omaze od

H Petersona na 15 a Webster ul

za $250 a jest již v činnosti Příští

pondělí bude započato se stavbou
nového obydlí p J K Sinkule

Toto bude se nalézati západně od

domu Hamplová a budova bude
velká pohodlná a moderní- - Ná
klad na stavbu tu rozpočtén jest
na $1500 Dříve již koupil pan
Sinkule 4 loty za něž dal í 100 —

Patrno z toho že p Sinkulovi

vede se výborně
— Chystáte se na státní závody

sokolské jež pořádány budou v

Plattsmouth dne 20 21 a 22

června? Na závodech těch podí-let- i

se budou čety: Plattsmouth
Omaha South Omaha Wilber
Crete Milligao Abie Bruno

Schuyler Prague a Linwood Pro-

gram bude následovní: v pátek
dne 20 června: Uvítání borců —

Schůze závodníků a soudců v So-

kolské aíni V sobotu dne 21

června: Závodění čet o ceny v

Sokolské zahradě — Večer "U

jezera'' národní operetta ve 3 jed-

náních dává Pěv Odbor Těl jed
Sokol Omaha — Po divadle vol-

ná zábava V neděli dne 22

června: výlet k němuž vypraveny
budou zvláštní vlaky z Omahy a z

jiných míst — Bylo by opravdu
žádoucno aby Čechové nebrasští

dali si o závodech těchto v Platts-

mouth dostaveníčko

UK ťtofcK ' boeaniatuui

KIDNEYS
BACKACHE

jUI Bladder aad 40TTTT?
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úrodnou kdyby jen dostala nále-

žitou vláhu

Tyto suchopáry zaujímají asi

600000000 akrů půdy Na znač-

né části rozkládají se pohoří a ně-

které části mají svou cenu pouze
pro minerální bohatství kteréž se

se tam ukrývá v lůně země avšak

aspoň 60000000 akrů z těchto

pozemků lze učiniti úrodnými

pakli bude zde naveden zavodňo-

vací systém a mimo toho zavod-

ňováním bude možno získat dalších

120 milionů akrů pastvin
Systematickým zlepšováním a

zavodňováním těchto suchopárů

získají le domoviny pro 25 milionů
lidí dle výpočtu který byl uči-

něn znalci

Poněvadž zavodňovací předloha
stane se podpisem presidentovým
zákonem tu 1 touto prací bude co

nejdříve započato Od nynějška
veškeré peníze které budou získá-

ny prodejem veřejných pozemků
v těchto distriktech budou uklá-

dány do zvláštního fondu k budo-

vání a rozšiřování zavodfiovacího

systému Na pozemky jež získají
zavodňováním a stanou se úrod

nými bude rozvržen a uvalen po-

platek za zavodňovací práce a

pozemky tyto budou rozprodávány
dle toho v částech nepřesahujících
160 akrů Takto přijaté peníze

jež budou moci býti splaceny v

deseti ročních lhůtách budou ulo-

ženy do onoho zvláštního fondu a

bude jich používáno k dalším pra-

cím a k zlepšování zavodňovacího

systému
Tyto zavodňovací práce nesta-

nou se tedy břemenem naší vládní

pokladny neboť práce ony budcu

zaplaceny těmi již z nich získali

tak jako ku př- - ve velkém městě

musí platit dláždění zavádění

stok atd majitelé pozemků

Aby se předešlo brabivosti bo

hatých jednotlivců aneb korpora-
cí tu zavodněné aneb k zavodnění

určené pozemky budou prodány

pouze těm kteří skutečně se na

nich usadí

Zavodňovací zákon má některé

chvbv ale v celku lest dobrý a

užitečnost jeho okáže se v nedale

ké budoucnosti Nežli všechny

suchopáry tyto budou zavodněny
tu vezme to nejméně půl století a

zde získají se domoviny pro mili-

ony lidí a zároveň zavodněním

bude zmenšeno nebezpečí sucha

pro krajiny východně ležící

Přijetí zavodňovací předlohy
bude rozhodně naším potomstvem
počítáno za jeden z nejmoudřej-šíc- h

ba snad za nejmoudřejší zá-

konodárný čin nynějšího kongresu
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— V Yorku otrávil se předmin
pondělí večer chloridem rtuťoatým
Fred Lewis zaměstnaný v tamní
máslárně Zanechal zde manželku
a dvě dítky Příčina sebevraždy
není známa

— Farmer Henry Altman by-

dlící dvě míle jihozápadně od

Hastings kopnut byl koněm ve

středu ráno do kyčle tak prudce
že mu byla kosť roztříštěna Kus
kosti vniklo mu do podbřiší

V Beatrice popálena byla ne-

bezpečně předmin úterý na rukou
a ramenou dívka Zelma Aylworth-ov- a

Chtěla přiliti oleje do gasoli-novýc- h

kamen když pojednou udál
se výbuch a jedině rychlé pomoci
sousedů lze ďěkovati že dům

nebyl zničen požárem

— V Hastings otráyila se v noci
na minulou středu pí Leora

z Rivertonu Dlela
návštěvou u pí Emmy D Shile-dov- é

po několik dní Koroner

zjistil že Falkensteinová otrávila
se jedovatým lékem kterýž požila
nešťastnou náhodou

— Úžehem slunečním stížen byl
Frank Critil (?) zaměstnaný na
farmě G W Clarka bydlícího asi

půl druhé míle jižně od Benedict
Critil zaměstnán byl na louce a

kolem poledne přemožen byl ved-

rem Ve stavu bezvědomém dopra-
ven byl Critil do Yorku avšak
lékaři doufají že se uzdraví

— V Yorku přišel ve čtvrtek
k vážnému zranění Willie Story
Sklouznuv spadl se schodů nalé-

zajících se v průčelí poštovní bu

dovy a dopadnuv na hlavu omrá-

čil se a mimo to zlámal si obě
kosti v podloktí levé ruky Dle
úsudku lékařů jest zranění jeho
velmi vážué

— V Du Bois vystaven jest
obrovský rub mastodona nalezený
farmerem Davidem W Lasherem

bydlícím ve vzdálenosti několika
mil od Humboldt při kopání
studně v hloubce 21 itopy Zub
teo váží i f liber a jest úplně za-- 8

chovalý Současně objevena byla
dle zdání tři žebra 10 palců Širo-

ká dva palce tlustá a 10 stop
dlouhá jež se však rozpadla v

prach jakmile vystavena byla
účinkům vzduchu

PotřeŠtěnl američtí vodičkáři se
z posledního censu málo potěší
neboť census ten vykazuje že vý
roba lihovin jest u nás obrovským
průmyslem
Dle výkazu za poslední rok

končící ďnera 31 května r 1900
obnáší cena pozemků strojů a ho-

spodářského zvířectva používa-

ných k výrobě lihovin úhrnem

$457674087 V celku nalézá se
v naší zemi 3850 závodů v nichž

vyrábí se lihoviny se znamenitým
užitkem

V tomto posledním roce dle

výkazu censovního vyrobeno bylo
1198602104 galonů různých ná-

pojů sladových 103330423 ga
lonů vína tedy úhrnem vyrobeno
1325338094 galonů různých li-

hových nápojů Dle výroku admi

rála Bowlesa řiditele konstrukční
kanceláře v námořním oddělení

toto množství v jednom roce vy-

robených lihovin by postačilo k

utvoření obrovského jezera v němž

by největší námořní loď strýce
Sama nejen pohodlně mohla plouti
ale dokonce i prováděti majévry
Úhrnná spotřeba lihovin odhad-

nuta je na 1322106685 galonů

připadá tedy 173 galonu lihovin
na každého muže ženu a dítě
ročně
Illinois stojí na předním místě

co se týče výroby lihových nápojů
a výroba ta obnišela 32508425
galonů za poslední rok v Ken-tuck- y

vyrobeno 21709873 galo-

nů za Kentucky následuje Indi-

ána Ohio Pennsylvanie a Mary-lan- d

jiné pro každého zajímavé čísli-

ce nalézáme ve statistice našich

uhelných dolů Dle této v r 1901

vytěženo z našich pánví 292240
750 tun uhlí jež mělo 34881

ceny To značí zvětšení v

těžbě o 22358931 tun proti pře-

dešlému roku a zvýšení v ceně o

$41922467
Všechny státy v nichž se uhlí

dobývá ukazují zvětšení výroby
jedině ve čtyřech státech jeví se
zmenšení Těžba a cena její v

jednotlivých státech takto jest
rozdělena:
Mkknbli vytí tun Cen
Alabama 7J ÍBI? Ml
ArkuDOas I7M1W
Californla 1MU7H awi
Colorado 8ÍU90IS liW
Georgía N Caroilna 3U5
Idabo
Illlnola Ztmř visíš
Indiáne ÍKSeto
Indián Terrttory 2u 37- 93

lowa &S7SWS RUIKr4
Kaoiae iwn
Kentucky 14Wlri4

Maryland MI3I27 bim 4

Michigan lw'!0 !M37fi
M)sourl 3Ttmr 471(1174
Montana ÍÍHWI
New Merlco 1WM 154 6M

North Dakuta
Ohio 7xuí

Oregon V0II

Pennylanla H99I1B40 KÍWJ
Tennmsee Sití Ml 3mjiw
Te:i 1IW0U lKVitl
L tah I HA OK!

Vlriílnta yfcMw 2ítSt70
Washington — th--

m 4J7 1078

Weet Vlrffnla WSIM31 20KÍJN7I6

Wyoialng 44iů374 irtJ43

V celku vyt mík uhlí iU7m(v fsKiiilvlí nbll 874iC7 lliS04ua)

Úhrnem SWW0ii8 ti4H813831

Anglie zůstává v těžbě uhlí za

Spoj Státy a sice asi skoro o šest

milionů tun Těžba uhlí z našich

pánví byla v loni o 80 procent
větší nežli v Německu toho samé
ho roku byla sedmkráte větší než
v Rakousku a osmkráte větší nežli
ve Francii

Špoj Státy tedy i v tomto obo
ru daleko překonávají všechny
ostatní země

Lid počíná tráti zákonodárnou
moc do svých rukou- -

Jest skutečně pozoruhodno ja
kým gpůsobem se v americkém
národu rozmáhá idea o referen-

dum Ještě před několika roky za-

stanci této reformy byli vysmíváni
dnes myšlénka tato jest přijímána
od republikánských zákonodáren a

potvrzována velikou většinou re-

publikánských voličů
Idea tato zrozena byla ve Švý

carsku kde po dlouhou řadu let
se zdárně osvědčuje a referendum
nalezne zajisté uplatnění ve všech

amerických státech neboť pomocí
jeho lze zabránili zaprodajnosti
zákonodáren
Voliči státu Oregonu již právě

zvolili zákonodárnu převážnou
republikánskou většinou vyslali
dva republikánské kandidáty do

kongresu a zvolili celý republikán-
ský státní lístek (a výjimkou gu
vernéra) přijali zároveň radikální
dodatek o referendum ke státní
ústavě

Tento dodatek byl schválen

před tím dvěma republikánskými
legislaturamL
Zásada tohoto dodatku jest vy

ložena v této důležité větě: "Lid
vyhražuje aobč samému moc na-

vrhovali zákony a dodatky ke
konstituci a buď přijmouti aneb
zamítnouti je u volebního osudí
neodvisle od zákonodárných těles

zároveň si vyhražuje moc dle
svého mínění schváiiti aneb zamít-

nout! u volebního osudí kterýkoli
čin zákonodárného tělesa

V dodatku jest dále ustanoveno
že kdykoli 8 procent zákonitých
voličů podá petici za nějaké zvlášt-

ní uzákonění tato petice musí být
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Nedávno byl v Chicagu odsouzen

jeden zloděj pro krádež dvoudol

larovýcb bot na jeden rok do vě

zeni Na jak dlouhou dobu by
měl být dle toho odsouzen některý
zlodějský bankéř který okrade
důvěřivé své vkladately o několik

$et tisíc dollaru?

NejmizernějSÍ mzdu dostává Ho

spodářský dělník v Mexiku Kdež

to dělník pracující v dolech vydě-

lává nejméně 50 až 75 centů den

ní tu farmerský dělník je šťasten

dostane li 25 centů denně Lepší

mzdy se platí pouze v bavlnovém

pásmu u Durango Hospodářství
v Mexiku se také nejbídněji vy-

plácí a kdežto ve Spojených Stá-

tech jest farmerství základem na-

šeho národního bohatství tu v

Mexiku tvoří tento základ dolov-nict- ví

Jedno americké přísloví praví
že je lépe narodili se šťastným
nežli bohatým a američtí poštovní
zloději Neely a Rathbone patrné

patří k těm "šťastným" Před

čtyřmi týdny ještě šklebil se na
ně desítiletý pobyt v pověstném
žaláři Moro a dnes jsou zase svo-

bodni jako ptáci v povětří Neely
a Rathbone se odebrali na Kubu

aby tam převzali poštovní správu
a zde hospodařili pravým ture-

ckým způsobem Poště se sice

při tom dobře nedařilo ale za to
dařilo se znamenitě Rathboneovi
a Neelymu jak bankovní jich účty

dokazovaly Všechno má ovšem

svůj konec a tak mělo konec také
i toto turecké hospodářství a oba

zloděje a jich pomocníka Reevese
Btihaul zasloužený osud ' Avšak

když byla nouze pro ně nejvyšší
tu šťastná náhoda jim pomohla
Kubánci z radosti nad svou samo-

statností darovali jim milost Bůh

to Kubáncům odpusť my jim to

odpustit nemůžeme

Když před dvěma roky uhelní
trust byl přinucen zvýšiti mzdu

uhlokopům tu uhelný trust při
tom praničeho neztratil ze svých

kapes ale ještě získal Jak je to

možno? bude se ptáti mnohý na-

ivní čtenář Inu uhelný trust

zvýšil hned na to ceny uhlí a tak

zvýšení mzdy uhlokopům jež ob-

nášelo asi 14000 000 ročně za-

platili spotřebovatelé uhlí a kromě

toho zůstalo trustu ještě asi

čistých v nenasytných

kapsách Jak je vidět uhelný
trust umí znamenitě počítat Musi-

li vydat pětku tu ubozí spotřebo-

vatelé musí mu nahradit nejméně
desítku Ovšem to by nebylo
možno kdyby v těžbě uhlí byla

nějaká konkurence ale ta byla
utvořením trustu odstraněna a

nyní tento kontroluje absolutně

nejen těžbu ale í její cenu a spo
třebovatelé jsou mu vydám na

milost a nemilost Bude-l- i uhelný
trust nynější stávkou přinucen ku

zvýšení mzdy uhlokopům tu se

mohou spotřebovatelé uhlí zase

tlšiti Že to zaplatí dvojnásobně
ze avých kapes Pokud lid je tak

hloupý že si nechá stahovati kůži

přes hlavu proč by mu jí takové

zlodějské trusty nestanovaly?!

Naši sousedé Kanaďané pomalu

ale ~

přece počínají přicházeti k

rozuma a mnohý časopis se táže

co prý vlastně Kanaďané za to

dostali že pomáhali Anglii utvr-

zovat! její panství v jižní Africe

Halifaxský "Morniog Chronicle"

trpce k tomu podotýká: "Jest to
faktem že jsme přinášeli oběti a

za ně se nám nedostalo žádné
- Kdyby se naši předkové

tyli spojili v době revoluce s ostat-

ními americkými koloniemi tu by
Nová Scotía byla dnes větším

31assachusettsem a její obyvatel-

stvo a její bohatství by se bylo

nejméně zpateronásobilo'' Není

ovšem žádný div že se ozývají
takovéto vzdechy v Kanadě V

každý čin zákonodárného tělesa
může být buď dobrovolně předlo
žen ku schválení lidu aneb musí

být předložen Žádá li si to 5 pro
cent zákonitých voličů a konečně

guvernérovo právo veta nesmí se

vztahovat! na dodatky schválené
většinou lidu
Dosud žádná legislatura nepři-

jala tak radikální návrh o iniciati-

vě a referendum jako jest tento

jejž přijaly republikánské zákono

dárný v Oregonu a jenž práví byl
schválen tak ohromnou většinou

lidu tohoto státu
Lid konečně béře si své svrcho

vané právo zpět které měla tak

dlouho v ruce mnohdy nehodná

tělesa zákonodárná jež prospěchy
a zájmy lidu zaprodávala- - Až mi
ciativa a referendum provedeny
budou v každém státu tu přestane
ona korrupce jež byla a jest vře

dem na pohtickéa našem Životě

Program nového francouzského
ministerstva

Nové ministerstvo dobylo v po
slanecké komoře francouzské prvé
své vítězství Dle prohlášení před

sedy ministerstva Combese jest
patrno že nynější kabinet půjde v

šlépějích předešlého kabinetu H

zeného geniálním Waldeck-Rou- s

seauem a že nebudou učiněny
žádné ústupky ani straně naciona

listů ani straně neslaných a ne-

mastných republikánů kteří jsou

republikány pouze z musu

Prvé vítězství ministerstva Com- -

besova bylo skvělé neboť odhla

sována mu důvěra 329 hlasy proti
124 hlasům z nichž sestává ne

smiřitelná opposice nynější repu

bliky
Francie patrně nalézá se na

dráze radikálního pokroku a proto
má také strana radikálních repu
blikánů většinu ve sněmovní a

ministerstvo skoro celé bylo sesta

veno z radikálních živlů Minister-

stvo umírněných republikánů jest
dnes holou nemožností ve Francii

za nynějšího složení komory a

umírnění republikáné sotva kdy se

ještě dostanou k veslu vlády ježto
strana tato se okázala býti naprosto

neschopnou k řízení vládního vesla

Ministerstvo Combesovo může

spolčhati na většinu 90 hlasů a ta
mu zajišťuje dlouhý život

Combes ve své programové řeči

dovolává se sjednocenosti republi-
kánské strany aby mohly býti

dokončeny obranné práce a zave-

deny býti reformy kterých zem

má nevyhnutelně potřebí Combes

slibuje dále že armádě nebude
dovoleno aby míchala se do poli-

tiky a zároveS prohlašuje že onen

živel v kněžstvu který kul pikle
proti vládě a činil jí překážky
bude dle zásluhy potrestán
Poněvadž dnešní finanční po-

měry Francie jsou neuskokojivé
slibuje předseda ministerstva za-

vedení úspor ve správě země a zá-

roveS zavedení všeobecné daně z

příjmů
Combes prohlašuje se zároveň

pro snížení trvání vojenské služby
na dva roky a pro zavedení moder-

ních oprav při vojenských soudech

Slibuje dále že vláda bude studo-

vat! otázky přejmutí drab ve vlast-

nictví státu a zavedení pensí pro
případ stáří kteréžto otázky nále-

žejí k nejdůležitějším požadavkům
francouzského dělnictva
Dle tohoto programu zde v

krátkých rysech uvedeného má
kabinet Corabesův kus pořádné
práce před sebou Bude-l- i mu dána
sněmovnou solidní podpora může
kabinet Combesův prokázati Fran-

cii a jejímu lidu platné ilužby a

může učiniti Franci! nejen na ve-ne- k

ale i uvnitř tilnou
Ovšem Francie jest zemí pře-

kvapení a tu dlužno vyčkati zdali

většina sněmu bude míti tolik roz-

vahy aby stále podporovala tak

rozumný program jak ho naznačil
Combes v prvé své řeči s níž se

francouzské sněmovně uvedl

Budoucí domoviny pro 25 milionů

lidí

Předloha o zavodňování kterou

přijal před nějakým časem senát a

jež byla přijata v pátek ve sněmu
znamená prvý důležitý krok k roz-

luštění našeho největšího domácího

problému jak vhodně nazval sekre-

tář VVilson otázku o zavodňování
našich suchopárů
Tyto suchopáry zaujímají mno-

ho milionů akrů pozemků a až dílo
zavodňovací bude skončeno tu

poskytnou domaviny pro miliony

pilných praeo vniků

Tyto suchopáry nejsou úplnou

pouští ačkoli v Nevadě Utah

Caiifornií Arizoně a v New Mexi

ku rozkládají se skutečné pouště
na nichž není skoro žádného rost-

linného Života Avšak v těchto

suchopárech jsou blahodárné déště

tak řídkou událostí že zde nelze

provozovat! rolnictví úspěchem
Velká část půdy těchto sucho

jest daleko za námi Proto také

ozývají se tam hlasy že by bylo
na časezbaviti se úvazků k Anglii
které Kanadě přinesly dosud hro

zně málo požehnání

Pakli třece bude zvolena pa-

namská cesta pro náš mezimořský

průplav tu bude to nepopiratelná
zásluha senátora Hanny který ve

své dvoudenní řeči plné důleži

tých fakt poukázal na výhody
tčto cesty proti cestě přes Nicara

guau Kanál zbudovaný přes Ni

caraguau byl by v daleko větším

nebezpečí od sopek jichž se tam

hojně nalézá a mohl by být země

třesením také úplně zničen a již z

toho ohledu zasluhuje průplav

přes převlaku panamskou před
nost Avšak jsou ještě jiné okol-

nosti které mluví pro cestu pa-

namskou Délka panamského prů
plavu obnášela by pouze 44 mil

od počátku ke konci kdežto délka

průplavu nicaraguayského obná

šela by 183 mil Loď mohla by

projeti průplavem panamským za

12 hodin neboť neměl by mnoho
zatáček a vrátek kdežto loď v

průplavu přes Nicaragua nemohla

by plouti větší rychlosti nežli tři
míle v hodině a v noci by musela
zakotviti a vzalo by to asi tři dny
nežli by mohla průplavem tím

proplouti Průplav panamský by

bylo možno zlepšiti do té míry že

by konečně postačila v něm jedna
vrátka Největší výhoda panam
ského průplavu spočívá však v

obchodní ceně jeho neboť cesta
tato pro světový obchod jest mno
hem výhodnější a proto by také

průplav tento nesl větší užitek
nežli nicaraguayský V poslední
době se mínění v kongresu obrací
ve prospěch cesty přes Panamu
a jest naděje že tento zdravý ná

hled také zvítězí

Následkem toho že president
Roosevelt vyslal komisaře práce
Carrolla D Wrighta k vyšetření

stávky v uhelných dolech a k vy
šetření příčin které k ní vedly tu

uhelný trust vlastně presidentové
východních dráh uhelných uve

řejnili část své korespondence
kterou vedli před stávkou s presi
dentem unie uhlokopův Mitchel
lem Z této korrespondence vy
chází na jevo že členové uhelné

ho trustu nejen že odmítli vyjel
návati o zavedení nové pracovní

škály s unií ale vůbec zamítli

jakékoliv vyjednávání se zástupci

uhlokopův V těchto svých ná

mitkách členové trustu praví že

unií žádaná škála jest nepraktická
ale podati své důvody prol jest
nepraktická to jim ani nenapadá
a konečně utíkají se k starému
tričku že chtějí vyjednávati se

svými vlastními dělníky které za

mčstnávajf ale že prý nechtějí

vyjednávati se zástupci těchto děl
níků jež si oni k ochraně svýcb

zájmů zvolili Z toho vyčuhuje
darebáctví trustu který ví že sil
ná unie mu může čeliti ale roz
tříštění dělníci v jednotlivých do-

lech byli by mu vydání na milost
a nemilost Dle dopisu presiden
ta Mitchella byli uhlokopové 0- -

chotní předložití sporné své požá

dávky k vyřízení Národní občan-

ské federáci avšak trust ta zamít
nul na to Mitchel učinil jiný ná

vrh a sice aby zvláštnímu výboru
sestávajícímu z arcibiskupa Ire- -

landa biskupa Pottera a ještě
někoho třetího bylo dovoleno

vyšetřit! zdali uhlokopové dosti

vají mzdy jež jim zajišťují slušné

živobytí avšak i tato spravedlivá
žádost byla uhelným trustem za
mítnuta s cynickou poznámkou že
dolování uhlí jest „byznisem" a

ne náboženskou sentimentální a- -

neb akademickou institucí a že
nemůže být tudíž jmenovaným

vysokým duchovním dovoleno

"aby míchali byznis a dobročině- -

ním Z této korespondence je
zřtjmo že uhelný trust nedbá

žádných lidských práv svých děl-

níkův a ani žádný loupežný baron
středověku nedbal méně práv
svých spoluobčanův nežli tita
moderní loupežní rytíři Bude-l- i

dovoleno aby tento trust existo-

val i nadále tu spravedlnost
u nás v této zemi svobody jest
skutečně slepá!

Střežte se nutí proti kiUrrba ba- -

bujících rtuť
ponirad! rtnf tnlff tlen a íplní poikodf celf
svatem vnlknuvti do nJliintým porretoem
Takoto předmíty iwroajf bytl nikdy pouti-vin-

le na ptedpla tkuiembo tékaře Jeilkoi
ikorla Jimi fpfantwni }et detwtkráM tií
neiil AiikTO jaiTim anad i nich nnlknood
motalo Hall a Caturrn Cure TyriMni F i
Clieney Co tTousío 0„ neotatthuje íid-no- u

raifa byrH braná Tnltřně Clnkn)epK-m- o

na kr amnéiíkceiehoyntena (Cayi
tapujeta Hall aCatarrh Cnrn pfatrWte se
abyste doatall ten prarf Liírí m Tnlirně a
hotoven JeM Toledo Ohio polenoaa ř 1
Cbeney Co - Odpůrní ní (darmá
Ke prodej a rleck Wkároíkt T9e liher
fW BaU't Family Pilulky Jana nejlepíi

questu koronerova není dosud
znám Mrtvola nešťastného kraja
na byla z farmy odvezena a těžce

raněná Slavíková nalézá se v

Brainard Manželé Slavíkovi byli

spolu asi dvanáct roků Po deset
let žili spolu svorně jak se patří
na řádné manžely a teprve asi

před dvěma roky vznikly mezi

nimi nešváry Manželství jejich
bylo požehnáno třemi dítkami z

nichž nejstarší hošík čítá asi deset
let
— V republikánské konvenci

odbývané 14 t m v David City
zvoleni byli delegáty do státní
konvence v Lincoln dnes odbý
vané tři Čechové a sice: Josef
Matoušek z Brainard Vác Blatný
z Bruna a Jos Hruška z David

City Na zdar! Zpravodaj

Novinky 2 Howells

Čtvrtý červenec bude zde osla- -

vován tak jako snad ieštč nikdv
Přes dvě stě dollarů jest sebráno
na růzué prémie a na ohňostroje

V nedřli 8 t m hul nní&Ain— ~ ~j 1

výlet apolečně oběma řády Z Č

ti ] řádem Svoboda a řádem
Olivová Ratolest Výlet ae vy
dařil nad očekávání výborně vzdor

ukazujícímu se špatnému počasí
Clarksonský řád Z Č B J za-

stupován byl zde očkolikačlennou

delegací která sebou ještě několik
hostů přivezla a výborně se bavila

Oblíbený hostinský pA Kadlec

opatřil svůj hostinec elegantním
nábytkem tak vkusně že se dnes_
vyrovná kterémukoli hostinci na"

cestě z Omahy sem na západ
V sobotu dne 21 t m usDořá- -

dá koncert v Howells Opera House
Foldova kapela
Pan Karel Brázda fotografista

z Dodee Neb doiíždf sem Hn

Howell každý nátek Má tu zM
zenou slušnou fotografickou gale-
rii Minulý pátek měl zde mnoho
zákazníků z okolí Clarkson a to z

té příčinyže v Clarkson Žádný fo

tografista není a p Brázda těší se
mezi krajany pověsti že dělá tv

nejlepší podobizny
Na Á řervenro hiirtnt mítr -- v- YV

Míšek a Cejda zřízenou rozsáhlou

podlahu pro tanec zrovna přes
ulici od svého hostince akoro
samého nádraží Všichni tance-milov- nf

jsou zván!

Dne 11 t m bvl svátek Tondů
a jelikož jich zde máme bodněbvl
ten den dosti slušně oslavován

Kapela p loseía Srba z DoHt- r-

bude zde hrát! při taneční zábavě
na 4 července up A Kadlece
který bude míti připravené stinné
místo pro tanec za svým hostincem
pod košatými stromy

Zpravodaj


