
K úterním volbám

Pokrok Západu
Téžký úkol artitrační komise

Tak jako stávka uhlokopů pou
í FaplrovĎ a W j

♦♦♦♦♦♦♦tala pozornost americké veřejnosti
tak nyní jest tato upoutána k za-

sedání arbitračnt komise ovšem

íe v míře mnohem menší

President svolil komisi tu na

pátek a v tomto zasedání předlo

Vítězství republikánské strany
v letošních volbách podzimních

jest tak zajištěný a i demokrati-

ckými vůdci uznávaný fakt že ná-

sledkem toho celá kampaň byla

neobyčejně tichá a beze všeho ob-

vyklého vzrušení

Víme žc čtenářstvo P Z jest
tak politicky vyspělé že nepotře-

buje z naší strany Žádného poučo-

vání a proto jsme se také vystři
bali vše:h dlouhých politických

rfedvelebnt rada

Když půjdete ku osudí

na paměti to vždy mějte
kde to možno ku vítězství

krajanům svým pomáhejte!

Kdvž se některý Člověk dostal

p F J Fitle za South Omahy

pověřen byl p Follmerem hned

po jeho zvolení důležitým a zod-

povědným úřadem kněhvedoucíbo
A potěšením zaznamenáváme že

p Fitle zastával úřad svůj tak

schopně a pečlivě Ze získal si

neobmezené důvěry a upřímného

přátelství svého představeného a

můžeme ujistití krajany naše že

p Follmer v připadl' znovuzvole-n- í

svého p Fitla ponechá v nyněj-
ším postavení Mnoho jest krajanů
kteříž se osobně přesvědčili jak

výhodným jest nríti Čcha v úřadě

tak důležitém obzvláště pak Če-

cha tak upřímného a vždy k vyko-
nání přátelské služby tak ochot-

ného jakým jest p F J Fitle
Volte krajané jednomyslně p

čení přistěhovalců byla by zkou-

ška ze čtení jakáž byla navrhová-

na v posledním zasndání kongresu
kteráž se neměla vztahovali na

děti pod patnáctým rokem a na

dospělé nad padesátým rokem'

jich stáří"
Dle této poznámky přistěhova-leck- ý

komisař Strgent jest zaujat

proti přistěhovalcům b'?e vfcho

vzdělání Tato antipathie proti
nevzdělanému přistěbovaleckému
živlu se stává čím dále tím mocněj-
ší a nedojde-l- i v příštím krátkém

zasedání kongresu k projednání
zákonů vylučujících tento Živel

z přistěhovalectví všeho vzdělání

postrádající tu bezpochyby touto

otázkou se bude zabývali kongres
óříští

ženy jeho krátké instrukce dle

nichž komise má vyšetřiti a uvá-

žili a rozhodnouti o otázkách

sporných pro které vznikla stávka k vytčenému cíli tu se svět málo-

kdy ohlíží po jakých cestách se kDále president klade komisi na

redakčních epištol leč považujesrdce "že rozhodnutím svým má

se přičiniti o to aby mezi zaměst-navatel- y

a zaměstnanci v anthra
citové pánvi byly upraveny pomě

me přece za svou povinnost v

tomto posledním čísle které vy

němu dostal
i

Veřejné mínění naučilo konečně

medvěda (Baera) tancovat podle
své noty

Methodisté v Clevelandu sebrali

dáno bude před volbami poukázat!
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Zsallky peaez
Jbnii npjbeipeťnřji kdy koupi na polt?

b usrewiu "Money Order" a tji nám ae

dle Teá v registrovaném dopise anvb po-

lkou8 bankovní Jut zásilka Jistu kdo
lbe platit! checkein" na butik nechť zaSle

cemú vte proto íe tolik musíme platit
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(draft) na Omanu Chicago neb New Vork Na
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Pokrok Západu
Omaha Neb

Omaha Neb 29 října 1902

na důležitost zvláště kongresních
voleb

V příštím zasedání projednává
Geo D Follmera za komisařeZ přistěhovalců kteří neumějí
veřejných budov a pozemkůčisti ani psáti jest nejvíce Italů a $300000 na práce missionářů v

tuďte ujištěni že volíte mužekdyby se těmto zamezila cesta do
a povinností svých úřadtéto zeměnebyla by to žádná ško

da Italové majíce ty nejskrov nich dbalého Nezapomeňte že

ry na spravedlivém a trvalém zá-

kladě a tím aby odstraněny byly

příčiny pro něž vznikl spor k

jehož odstranění a urovnání ko

mise byla povolána"
Dle těchto instrukcí komise

není nikterak omezována ve svých

pracích a má právo zasáhnouti ve

svém vyšetřován tak hluboko jak
za dobré uzná a může důkladně

probrali vztahy a styky mezi m

a zaměstnavately a

také prostředky jimiž by

nější životní požadavky snižují znovuzvolenim p Follmera pro-

spějete též krajanu svému p F
J Fitleovi!

peníze jinak by si tak neškodil

na své prorocké "reputaci"

Nyní manackři demokratické

kongresní kampaně praví že ani

nedbají o to aby demokratická

strana docílila většiny v kongresu

poněvadž prý by to poškodilo její

vyhlídky v budoucích president-skýc- h

volbách Inu jsou zrovna

jako ta liška která když nemohla

dosábnouti na hrozny vína říkala

že jsou kysely

Konvence uhlokopů zasedající
minulé pondělí a úterý ve Wilkes

barre Pa jednohlasně prohlásila

nejvčtší stávku v dějinách Ameri-

ky za skončenu a s prací v dolech

započato bylo ve čtvrtek V této

stávce dokázáno Že veřejné míně-

ní jest důležitým činitelem v na-

šem Životě a že vlivu jeho musí se

podrobiti i nejmocnější finančníci

kteří si dosud myslili že zde po-

mocí svých dollarů jsou neobme-zeným- i

pány

Generální návladní Knox podal

právě presidentu svoji zprávu tý-

kající se majetkového práva které

nabízí francouzská průplavní spo-

lečnost Spoj Státům ke koupi
Knox důkladně prozkoumal celou

tuto záležitost a v důkladné své

zprávě vyvrátil všechny námitky
které odpůrci průplavu přes

převlaku pronesli Nová

francouzská společnost dle Knox-ov- y

zprávy jest nepopiratelně

majitelkou majetku staré připlav-n- í
společnosti a nyní nestává tedy

žádných zákonitých překážek proti
uzavření koupě Strýc Sam za

svých 40 milionů dollarů obdrží

dobré majetkové právo a nyní ne-

potřebuje nic jiného nežli ještě
uzavříti výhodnou smlouvu s

republikou a na veli-

kém díle XX století může se pak

energicky začíti

V LTERÝ DNE 4 LISTOPADU ODBÍ"

vány budou volby v 46 státech a

territoriích Ve tří státech v

Maine Vermootu a Or-go- nu ob-

čané již vykonali svoji povinnost

bez toho dosti nízké mzdy denní

nádenické práce a poškozují tak

zájmy této dělnické třídy

Zprávy spolkové

Mjrta Camp čís 922 R S of A
Koupé dánských ostrovů podruhé

zmařena
odbývati bude pravidelnou schůzi

příští neděli (2 list) o 2 hod

odpolední v Sokolovně Jelikož

předléhá velmi důležité jednání

Co téměř nikdo neočekával to
se stalo Ve středu minulého

týdne Landstbing zasedající v

Kopenhagenu neschválil kupní

íf
jest žádoucno by členkyně určitě

ny budou různé důležité předlohy
z nichž hlavní bude předloha tý-

kající se trustů a z té příčiny jest
nutno aby v kongresu zasedala

silná republikánská většina která

by provedla plány našeho presi-

denta Theodora Roosevelta

Každý občan který souhlasí s

činy nynějšího presidenta ten měl

by se přičiniti nejen hlasem ale i

vlivem Bvým k tomu aby stála

silná republikánská většina kon-

gresu po boku presidentu a tím

aby nejen zajištěny byly nadále

nynější příznivé poměry ale aby
se pokud možno ještě zlepšily
Vítězství demokratické strany v

kongresu nejen že by ohrozilo ale

přímo by znemožnilo provedení

některých plánů Rooseveltových
a dva následující roky kongresní-h-

o

zasedání nepřinesly by občan-

stvu této země žádného užitku

Z této příčiny jsou letos kon-

gresní volby důležitější nežli všech-

ny ostatní a poněvadž republikán-
ská strana postavila všude schopné

kandidáty do pole tu každý občan

měl by jim v zájmu svém pomáhá-t- i

k vítězství

Také státní lístek republikánské

smlouvu týkající se dánských o- -
v plném počtu se dostavily

Kateřina Velechovská taj

Školní výbor
strovů již uzavřela dánská vláda
se Spojenými Státy odbývati bude v pondělí dne 3
Podruhé tídy zmařena byla kou

pě těchto ostrovů V r 1865 se
list v 8 večer důležitou schůzi v

Sokolovně Výborové spolků jsou
důrazně Žádáni by se všichni do-

stavili Důležité jednání předléhá
Ant Kmentová taj

kretář Seward učinil dánské vládě

nabídku na tyto ostrovy leč tato
z počátku nabídku tu zamítla poz

se dalo docílili trvalého míru

mezi oběma stranami- - Ov£em

tyto návrhy nebudou závažnými

pro sporné striny neboť jedině
rozhodnutí týkající se otázky

mzdy doby denní práce a vážení

vytěženého ublí bude uznáno

oběma stranami za právoplatné a

závazné

President Mitchell soustředit

požadavky uhlokopů v těchto třech

bodech:
1 ) Aby všem ublokopům pře-

vzavším kontraktní práce bylo po
voleno zvýšení mzdy o 20 procent

2 ) Aby zavedena byla pro

všechny osoby zaměstnané v práci
denní aneb týdenní osmihodinová

pracovní doba bez veškeré srážky
z dosavadní jich mzdy

3 ) Aby uhlí bylo váženo a dle

toho placeno kdekoliv jest to

možno
O těchto třech bodech bude ko-

mise rozbodovati a ať je jakýkoliv

její výnos tu obě strany jsou

ochotny se mu podrobiti a smlou

va míru na základě výnosu arbi-trač- ní

komise mezi zaměstnavate-

li a zaměstnanci bude právoplat-
ná na 3 roky
Bude to asi jen dlouhé příměří

neboť komise sotva nalezne něja-

ký prostředek jímž by se dal zajisti-
li trvalý mír v uhelné pánvi penn- -

ději však ji vzala v úvahu a roz

hodlá se že oba ostrovy St Tho-

mas a St John prodá Spojeným
Státům za $7500000
Tento návrh byl předložen oby-

vatelstvu obou ostrovů k odhlaso-

vání a byl skoro jednohlasně při-

jat kupní snvouva byla Rigsda- -

Trpíte-l- i revmatickou bolesti

křečmi vymknutinou otokem

neuralgií nebo nějakou na jednom
místě usazenou bolestí Severův

Olej sv Gotbarda vás výboji
Jest to nejlepší a nejspolehlivčjší

prostředek Cena 50 ctů

Ve dvaačtyřiceti státech občanstvo

strany v Nebrasce zasluhuje pod-

pory a doufáme že čeští voličové

vykonají svou povinnost dle nej-lepší-

svého vědomí
Co zvláště klademe na srdce

českým občanům ve všech státech

a territoriích jest to: aby dali svoji
nedílnou podporu českým kandi-

dátům

Važme si řádných a poctivých
úředníku

čtííii osobní:
pb0vízexé výlety

Z 0MAHV

1)0

CALII0RS1E
S VVBÉRES CESTY

Tyto výlety pořádány jsou z

Omahy každou středu čtvrtek

pátek a sobotu a účastnici jich
vyjíždí z Omahy ve 4:25 odp v

Pullmsnových turistických spa-

cích vozech Vozy jsou prováze-

ny po celé cestě konduktéry zku-

šenými ve službách výletních spo-

lečnosti Union Paciiic jest jedi-

nou drahou jež pořádá z Omahy
čtyři výlety "do Californie každý
týden
Mistski úřadovna 1324 Farnam ní

PHONK 31

bude rozhodovati svými hlasy o

kandidátech kongresních a občané

čtyř territoriíOklahomy Arizony
Nov Mexika a Havaii budou vo-li- ti

delegáty do kongresu V týž
den v ji státech budou voleni

všichni státní úředníci kdežto v 1 1

státech budou provedeny volby

pouze některých úředníků a ve 32

státech voleny budou státní záko-
nodárci V těchto volbách bude

se rozbodovati do jisté míry o ná-

rodních otázkách a nejáůiežitějším
bodem těchto voleb jest: mají-l- i v

příštím kongresu i na dále svěřeny

býti osudy této země republikán-
ské Či demokratické straně a má li

sylvanské- -

Arbitračaí kom rá před ss

bou těžký úkol Každá ze spor
ných otázek o nichž bode rozho

dosavadní vláda presidenta Roose

velta zvolením republikánské kon-

gresní většiny býti schválena či

má-l- i být zvolením demokratické

většiny zavržena Občanstvo dne

dovatimusí býti důkladně probrá
na a vyšetřena ze základů a může

uplynouti několik měsíců nežli

komise dospěje ku svému rozhod-

nutí a nežli vydá svou zprávu v

níž podá své návrhy jakým způ-

sobem by se dal zajistiti trvalý
mír v průmyslu tak důležitém

jako jest těžba uhlí

Ale veřejnost i uhlokopové bu-

dou trpěliiě čekati neboť práce

kvapná bývá málo platná praví
české přísloví

Výroční zpráva o

4 listopadu schvalující vládu pře
sidenta Roosevelta musí zvoliti

cizině Methodisté patrně neznají

pořekadlo: dobročinnost má zaČÍ-na- ti

doma jinak by zbůbdarma

nevyhazovali peníze do ciziny

Divné věci se to dějí
na tom božím světě

to vidíme teď nejlépe
naší na Osvětě

Které pak to asi straně
lístek tento slouží? —

Jiným kázal o čistotě

sám se koupe v louži

Sobec rychle přijímá dobrodiní

jiných' ale s vděčností je náramně

pomalý

V Chicagu žije člověk s polovicí
mozku Škoda že není Čech to

by byla vydatná síla pro Plácatele

který zaměstnává většinu lidí bez

mozku

Tenhle pražský mongignor
[Drozd

kus pěkného je to ptáka

jméao drozda sice nosil

ale kradl jako straka

Mnozí lidé poznávají cenu pe-

něz teprve když se chtějí od ně-

koho vydlužiti desítku-

Čtyřiačtyřicet profesorů politi-
cké ekonomie vjslovilo se proti
trustům7 Jen profesoři na olejo-

vým králem podporovaných uni-

versitách si mysleli: mlčeti je zlato
a své náhledy o trustech si ne-

chali sami pro sebe

Tuhle jedna zdravotní společ-
nost se vyslovila proti líbání Že

prý je nezdravé A někdy také je
ještě dosti drahé

#

Mluví se o lom že na provozo-
vání advokátní prpxe bude ulože-

na dan Mnozí lidé si k tomu jistě
vzdychnou: čím větší tím lepší

Demokraté již se dosud
mezi sebou rvali vždycky
poskytují prý teď obraz

převelice harmonický
Ať jsou svorni či nesvorní —

nám jest jich již předem lito —

o úterních volbách budou

stejně biti jako žita

Mnohý muž snažící se získati
ruku své vyvolené ztratí mnohdy
při tom svou hlavu

Osud jest nemilosrdný soudce

který většinu lidí odsuzuje k těžké
práci pro celý jich život

President Roosevelt odmítnul
dáti milost dvěma zlodějským ban-

kéřům zase jeden čin který mu
bude zapsán k dobru v srdcích
amerického lidu

Zlodějský trust tabákový
vymýšlí teď různé "triky"'
aby zničil pokud možno

všechny maloobchodníky
Proto pozor kuřákové
ten věru má málo ceny
kdo by kouřil v této době
doutník trustem vyrobený

Uhelný trust chce prodávat!
uhlí přímo odkupníkůni Presidentu
Baerovi je patrně líto vydělá-l- i
také ještě někdo jiný mimo trust
na uhlí nějaký cent

Barva vypadá pěkně i na starém
baráku ale na tváři staré panny
vyjímá se šeredně

Bývalý mayor z Indianapolis
Taggart praví že politikář si
nemá dělati nepřátele ale takový
politikář který nemá nepřátele
za mnoho nestojí

Lidé kteří nadělají mnoho řečí

nadělají obyčejně málo skutků

Telegram do Pishelvillc

Přtttli Krejlikovi
Mladý muži gratulujem
a rceme to tady směle
že občanstvo zvolilo si

nejlepšího učitele

V ruce Vaše rodičové
ve důvěře mohou kiásti

svoji pýchu děti drahé
naděj naší nové vlasti

(V'í: i

nejméně 200 kongresníků republi

kánských aby president měl vět

šinu s kterou by mohl provésti
své plány O vítězství republikán-
ské strany není pochybnosti ale

každý občan souhlasící se snaha-

mi presidenta Roosevelta musí

vykonati svou občanskou povin

Za guvernéra JOHN B MICKEÍ
Za a B O McGILTON
Za pokladníka PETBB MOKTENSON

Za sekretáře G A MARSH

Za auditora CHARLES WESTON

Za íkoldoaorce WILLIAM K FOWLEB
Za nejvyállbo návladnlho F N PROCIT

Za komisaře ref poiemkltG D FOLLMER

Božské právo Baerovo na uhelné

doly bylo povážlivě pocbroumáno
Uděláš li některým lidem dobro-din- f

shledáš že brzo na to ztratí

pamě-ť-
MlTCHELL TAK JAKO WASHINGTON

stojí první v srdci amerického

dělnictva

Poctivost a pevná vůle nahkažujÍ
často v životě lidském množství

peněz

Kdo čeká ten se dočká praví

jedno přísloví jen že se někdy
dočká toho oč nestojí

Dělník jest hodem své mzdy ale
zaměstnavatel málokdy uzná spra-

vedlivou jeho hodnotu

V NEKONEČNÉ HONBĚ PO DOLLARU

veliká většina lidí zapomíná na

zásady lidskosti

Otázka urovnaná násilím a ne
dohodnutím vždy zase povstane
k novému urovnání

Každý muže udělati chybu ale
mnozí lidé trv nechtějí uznati a

dopouští se stejné chyby dvakráte

Svít je starý ale dosud na
světě nežili a nebudou žiti lidé
kteří by byli spokojeni se svým
osudem

Pověstný president Baer zvýšil
beze vší příčiny velkoobchodní
cenu uhlí o 50 centů Za to by
také zasluhoval padesát

Jeden filosof praví že jest lépe
býti samotným nežli ve špatné
společnosti ale mnozí lidé isou

právě v té nejhorší společnosti
jsou-l- i samotni

S UROVNÁNÍM UHELNÉ STÁVKY JEST

americký lid spokojen jen ředite-

lé demokratické kampaně jsou

nespokojeni Chtěli z ní vytloukati
politický kapitál a sklaplo jim

Jeden wisconsinský demokrati
cký politikář praví že dobré úro-

dy nejsou přivoděny vysokým
clem Ovšem že ne ale dobré ceny

JBOU a lu jc uiavut Vcc

Ti uhelní baroni kteří hledají
vSelijaké kličky aby se vymstili

uhlokopům by zasluhovali aby
vzati byli přes koleno a aby jim

bylo pořádně napráskáno důtkami

veřejného mínění

David B Hill napsal sick demo-kratičko- u

platformu new-yorsko- u

pro svého kandidáta Colera ale

Coleroví ani nenapadne aby se

této platformy držel On se drží

raději new-yors- Wall ulice: je
to jistější a výnosnější

Nejhorším "přítelem" dělnictva

je Olney bývalý generální návlad-n- í
Clevelanduv smutně pověstný

z velké železniční stávky To
mohou dělníci vším právem zvo-lat- i:

od "přátel" našich ochraSuj
nás pane od nepřátel pomůžeme
si již sami

Ač JIŽ SE RYCHLE BLÍŽÍ DEN KDY

u volebního osudí skončen bude
letošní podzimní boj tu demokra-

tická strana ještě nemá žádný
vůdčí bod programu kterým

by mohla předstoupit! přtd ame-

rický lid Což kdyby si dala
oznámku do novin "Hledá se''
atd-- t snad by ho našla

Politickým prorokům nesmí se

mnoho věřiti ale senátor Carmack

je ten nejmizernější prorok mezi

proroky Nedávno prorokoval po-

rážku republikánské straně v

Maioe a nyní nemaje na jedné
Ottudě dost prorokuje porážku
republikánské straně v listopado-

vých volbách Patrně" nechce si

Carmack proroctvími vydělávali

nost na den 4 listopadu a pak s

jistotou může očekávat! že přízni-

vé nynější poměry v naší zemi

gem schválena a králem dne 31

června 1868 podepsána avšak za-

mýšlené koupi postavil se spolko-

vý senát v cestu a koupě tím zma-

řena Smlouva byla předložena
senátu dne 31 prosince r 1867 a

odkázána byla výboru na zabra

ničné záležitosti kde zůstala po
dva roky ležeti dne 24 března r

1870 byla podána o ní nepříznivá

zpráva a senát ji na to zamítnul

Toto do jisté míry nezdvořilé

jednání spolkového senátu spůso-bil-

v Dánsku pohoršení a záro-ve-

i zklamání a veřejné mínění v

Dánsku bylo tak zaujato proti
Spojeným Státům že se nemoLlo
s novým vyjednáváním o koupi
ostrovů započíti až teprve v

kdy zahraniční sekretář
Foster člen kabinetu Harrisono-
va obdržel pokyn z Kopenhage-
nu že by dánská vláda vzala

opětně prodej ostrovů v úvahu

Sekretář Olney z kabinetu a

obdržel v r 1896 též

takovýto pokyn a v r 1898 za-

hraniční výbor senátu podal před-

lohu splnomocHující presidenta
ke koupi dánských a západoindi-

ckých ostrovů k účelům zřízení

uhelné a námořní stanice Tato

předloha nebyla však projednána

byla vzata ale v úvahu v r 1901
a nová předloha byla vypracována

podána senátu presidentem Roose-

veltem dne 27 ledna v r 1902 a

dne 17 února byla schválena

Kupní smlouva byla aa to vzata
v úvahu v dánském Folkstbingu
na začátku března a zde byla dne

11 března schválena Proti tomu
se však postavila oposicc v Lauú-tbing- u

a teprve dne 29 dubna

bylo oběma směmovnami usneše-n-

že postoupení ostrovů bude

schváleno za tou podmínkou když
se obyvatelstvo všeobecným hla-

sováním rozbodne pro připojení k

Spoj Státům S tím však strana

bojující proti prodeji ostrovů ne-

byla spokojena a odvolala se k

dánskému lidu a ve volbách získa-

la několik míst v hoření sněmovně

a tím se jí podařilo prodej ostrovů

překaziti
Tak jako akce spolkového se-

nátu v r 1870 pouze sloužila k

odložení dalšího vyjednávání tak

akce Landstbingu nezmaří koneč-

nou koupi bude li Strýc Sam o

ostrovy stát Avšak v posledních
dobách prozkoumán byl Culebra

ostrov nalézající se na cestě mezi

Porto Rikem a dánskými ostrovy
a tu shledáno že tento ostrov se

svým krásným přístavem se lépe
hodí pro námořní a uhelnou stani-

ci nežli kterýkoliv ze tří dánských
ostrovů a Strýc Sam se může lehko

bez těchto obejiti

potrvají 1 na dále

Z Anglie byl sem vyslán před

nějakou dobou inženýr Walker

t by prostudoval zřízení amerických
drah a kdy?-- navrátil podal o

Ve výroční zprávě vydané
komisařem nalézá

me různá fakta která zvláště pro
nás jako přistěhovalce mají svou

zajímavost
Dle této zprávy za poslední rok

přibylo do naší země úhrnem

648743 přistěhovalců z nichž

466369 duší náleželo k mužské-ui- u

a 182374 k ženskému poko-

lení
Z těchto přistěhovalců nový

domov zde hledajících bylo 178-37- 5

Italů což znamená o 42379
duší více proti roku 1901 z

přijelo sem 171

989 přistěhovalců což jest o 58-59- 9

duší více nežli loni z Ruska

přijelo sem 107347 přistěhovalců
a také odtud přijelo k nám o 22-09- 0

duší více nežli v 1 1901 z

TRŽNÍ ZPRÁVY
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Každý uvědomělý krajan kterýž
všímá si činnost! veřejných našich
lířadníkú musí doznali že státní
komisař veřejných budov a pozem-
ků Geo D Follmer jest jedním
z nejlepších a nejsvědomitějšfcb a

že opravdu zasluhuje aby do dů-

ležitého úřadu tohoto byl znovu

zvolen Přehlédněme krátce čin-

nost páně Follmerovu:
Když přede dvěma lety nastu-

poval úřad svůj přebíral s ním

zároveň $2500 dluhu kterýž za-

nechal eho předchůdce a k jehož
uhražení musela poslední legisla-tur- a

povolit peníze Kromě tobo

předchůdce Follmerův nepronajal
ač mohl 53362 akrů školních

pozemků a tak dítky Školní okra-

deny byly o značný obnos peněz
nedbalostí úředníka toho Pan
Follmer za úřadování svého pro-

najal 162000 akrů a nyní pouze
ni 765 akrů není pronajato a to z

té příčiny že jsou buď v řece

aneb vůbec nejsou k žádné potře-
bě Toť malá ukázka Že pan
Follmer ujal se úřadu svého svě-

domitě a že veřejné zájmy občanů

nebrasských po minulé dva roky

uíléíaiy se v rukou dobrých A

výsledek této zdárné činnosti jeví
se nejlépe ze správy státního po-

kladníka podané státnímu Školdo-zorc- i

z níž vysvítá že p Follmer

přijal za dobu úřadování svého o

$5989387 více než přijal před-
chůdce v letech 1899 a 1900
Ohromně zvýšený příjem Školních

peněz mluví nejpádněji ve pro
spěch nynějšího komisaře pana
Follmera
Ano í co se týče vydání v úřa-

dovně státního komisaře jest za

nynější administrace menší než

bylo za administrace dřívější Za

pana Follmera vydáno bylo za

knihy kolky telefon a telegramy
celkem $103556 kdežto za týž
čas v r 1899—1900 za předchůd-
ce jeho vydáno bylo $164119
Na cestování a oznamování v no-

vinách r zájmu pronajmutí škol-

ních pozemků vydal předchůdce
p Follmera $232236 kdežto p
Follmer za touž dobu vydal pouze
178737 To jsou Číslice úřad-n- í

a každý nevěřící Tomáš může
se o správnosti jich snadno pře-

svědčit
Mimoto povšimněme si státních

ústavů v nichž nešťastní lidé jsou
chováni S uspokojením dozná
a doznat! musí každý poctivec Že

i ve správě ústavů těchto zavládl

lepši pořádek a větší šetrnost než

jak tomu bylo za správy dřívějM- -

A konečně jest pan Follmer je-

diný státní úředník tenž v úřadov

'Japanska přibylo sem 14270 při
stěhovalců což znamená přírůstek
o 9001 duší proti iónskému

roku

Niproti tomu se přistěhovale
ctví z Irska zmenšilo o 1423 duší

a v celku sem přibylo pouze 29

138 příslušníků irského národa

Obrovský vzrůst přistěhovale

svých zkušenostech zprávu v níž

ve imi vhúuúc púiúameuívá: "ze
lidské životy jsou na amerických
dráhách velice laciný a že naše

dráhy nemají žádnou příčinu se

chiubiti nějakými zvláštními zaří-

zeními chránícími životy svých
zaměstnanců a cestujících'' Wal-

ker se tím dotknul stinné stránky
amerických drah která jest nej-

smutněji znázorněna těmito čísli-

cemi: V roce 1901 končícím dne

30 června zabito bylo na našich

drahách 2516 zaměstnanců a 35-71- 1

jich bylo poraněno Rok před
tím jich bylo zabito 2550 a 39643

jich bylo poraněno V roce 1901

bylo zabito 303 cestujících a 6089

jich bylo poraněno Rok před tím

bylo 249 cestujících zabito a 4228

poraněno Místo tedy aby se ne-

štěstí a nehody na našich drahách

zmenšily tu se ještě rozmnožují a

to zajisté slouží našim drahám k

malé cti Na celém světě nebéře

se život lidský na tak lebkou vábu

jako v Americe V Anglii ku př
zo minulý rok nebyl zabit ani

jediný cestující na drahách tam-

ních Zdejší dráhy vlak k vůli

úspoře několika tisíců dolarů za-

nedbávají téměř všecka opatrnost-n- í

a ochranná zařízení a tím ztráty
na životech lidských jsou tak ve-

liký Říditelstvům našich drah

nejedná se o nic jiného nežli O to

jak vytlouci nejtučnější dividendy

pro akcionáře a při tom si myslí

podle příkladu starého Vandcr-bilt- a:

''obecnost ať jde tam kde

je — vSčoé horko"

ctva italského jest nejvýznačněj- -

ším a bude-l- i tento příliv z Itálie

každým rokem vzrůstati jako až

dosud tu se bude muset vláda za-

bývat! otázkou jak přistěhovale-ck- ý

proud ten zmenšili poněvadž
většina těchto italských přistěho-
valců jest úplně beze všeho vzdě-

lání a nenáleží tedy k žádoucímu

přistěbovaleckému živlu který by

sloužil k dobru této země

Z úhrnného toho počtu příště
hovalců 162188 jich neumělo ani

čisti ani psáti z tohoto počtu

74063 --bylo jich pod 14 rokem

stáří K tomu podotýká přistěbo- -

Prodám aneb pronajmu
pekarek? Obchod Budova je cihelná I30
aa hlavni ulici Jeet doetl urotraoná a po-

hodlná pro mtaurant Podmínky pro kaí-déh-

protuMné a výhodné PHhláiky déjt
enaadreaui CHA KrlEfK"A
JJkJ WEST PVIST WEB

Po oílakfch l'l padeoát roka dávaly matky
Mna Wiiiun'1 Moothiho Stkcp dStkám

vým v áoul vsrfiula íuba Byvát přípravo
Tiny o klid Dolní dobou nemocnými ditkanil?
Pakli ano pilte ! Ihned o lánev 'Mra

SoothinK Pyrap k déuikému vzr&ftu
tnbk Hodnota jeho Je neocenitelná Trnio
ulehtt malému trpltell vokamllku PNdrfu}-t- e

M no matky aeudřláte iádnon chybu
Tento vylefi prójea pravtdluje atreva aialn-de-

pHdeJde větrové kolloe ohmekCuJe dá-

lní imírnuje tánět a dodává oMeratvenl a
llu řelému télu "Mra Wlnalows Soothlnf
Syrup" pro dAukoa obrobnu suba mi příjem-
nou chuť ajediián na pfedpl Jerinono

a oejttariiho tenkčbo lekare
oltrovaule ve Hnojených Blátech Je na

prodej u vieck lékárníka na celém irW Ce-

na dvacet pit enti láhev Vidyiádejt Jea
Haa Wiaabow 1 aouraiao traor"

valecký komisař Sargent: "Dle 3Ioha Vás naticiti tfVíit
ky mlurIU (itl a p4átl Chel vát pfearMéiU
a poIu vám Jedna ál hu na iváu Pit
vo 4oplv adrwmjtet AfT M SOUKUP

52 WlSthSIPUaeaSiatto Cbicato His

ně své zaměstnává Čecha- - Známoť
většině krajanů našich ve státu Že

toho se dá přibližně odbadnouti

jak účinným prostředkem k vylou


