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M)Mk nsA1i' prodán 11 syn-
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a tohttll a důvtřitoHi toho lidu

kletý j poiýtal svými hls do

"tVkiHk r riK~t hWiMt i

SVaktl-lina- I t H H+ tl" "

VyTuiTtalloa tlítít

fjíM: ?!liTitc!Ui Sřsí PtirSí

tttt 111 - tMMI IWI

Latt
V ai4-4ti- i tt '

♦ ifciti ! Si

folia r #U4 ttátf a a4 I'
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lákat Itsták
V lltfttiHtti ismM tlil lt

btáfc l' bthillrf V jeliot pnlůttť
testi naletěno přu dvt sil tisíc
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pfwe tva tlolk nť)l o mc nor-li-
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obklopeni jsuuce tiUhobylpm int
náhlá rnilisf tíkali tnsdno mo-h- i

l f imo i Tintov léfivé

hotkl vlno sprsvilu by fshidek

jejich tsklt by Ochotni plitms
piltsvn a pfemřftovat jí v síly
těteatiiHt S duštvnt VIJ) I na

lom tptatování pottsvy ctiý livot
náš lávisl slech o o iJtavt nsle

jsk trdy soudili o člověku Kletý

ns tom není lépe ne i Irbták ne-

rouhá Imí nemoha tělit! s tdra
ví ač snadno mOŽt si i chuť k

jídlu npittiti i úplné tdtaviř
léčivé hořké víno učiní

každého schopným k jídlu i k dílu
V lékárnách Přímo silit Jot
Trintr jediný vyrabitcl léčivého

hořkého vlife 7j j So Ashland

Av Chictgo IH- - Pilsen Station

Zprávy otobnl

Wh

se jito asi Špstnl hojit Dr DraČátt této totlohy takoxptne byla
ocelářském trustem k tollř#nl

lrRnii"ty nisy l0 tam ptotitvsíi
St Louitiká velká porota ve vy

lcitov4t( své tprávl podává niko
lik idiavých návrhů jakým tpft

Vbtikr
skf povolal si KU Dra Ilredylio t
DaviJ City a oba se vyslovili žejeho távodů a oitatní čátt použila

vyalovil It t v ClívtlanJ mohl

t yti ivolan To mu tJ4 t Her
lina kdyly mtlkal Cocstan

Amrnca tu by asi přiUI k Jinému

náhledu

Č!m i'ú k tívt imJi (iopahÁ la v

sobem by e mohlo této děsné
jei to tvUlinl připa ltni t (% ' tatt a t bude ku stsvbi novCho městečka

Poure Irst členů I léto osady
#fc#'i i""l ! inftl a iL fila

korrupci učinili přítrž Nejen Pan ř Buháč tdrjlí tiibnf
M a "f lt I tttll4 „l bůdlrři ale i podplácet! mají býti jest ns živu a akt John Dusjeho lékař potluiiií všem )il jrho

ftejni přisni potrestáni a ml jímnsUm pořtovotm odboru 1'oaledn

bl ikattlon superintendrnt
služeb potí a ta svou ptáci

msnřrlks a čtyři jiní plíbutní ná

kžeiící k rodině Duas jest potiiallkf ptiď( být odlomením do visení vypále ručí
svobodné poMovnt dodávky Miti)lftaf n ta kimpf na ioii

) aiirrtt "VitMrr řifr" a l M sledním žijícím důvěrníkem starénu pro vt Jy znamení aločinců na
Táta Černý má na skUdichen pro spáchané podvody v

Tak mohli bychom tatíiřgiemii
ukátsti jršil na mnohé ly skvrny
civilisace které by issluhovaly
více jrho grnrroanosti nrlli onto
"Chrám mini'' v Hssgú
Leč naši milionáři jsou strpí

vůči všemu a jfti mají na zřeteli

"vyšší vadělánl'
Jsk daleko véišfch tisiuh by si

tiskal Carnrgie Rockeleller a ti

ostatní mecenáši věnující miliony
na koleje kdyby hleděli pomocí
těchto milionů povznťiti nízké

vrstvy lidu a ozářili jich temnou

cestu životní paprsky své štědrostí!

Jak skutečně nádherné "Chrá-

ní)" by mohli postavili v nichž

trpící lidstvo by nalezlo útulku

kdyby jen chtělíl

této ooady a dle rothodnutí soudu
měl ptávo ukončili jrjí sáieiitostí

velkou riaoliii kspesních i visseích
B ftfttl In" l la n lil ť! svém úfsd Zs řlulby strýce

Sama musel sice vystoupili ale

čele Agenti Cih lobuyisté korpo
raci mt( býti z lrgislatury vyho
stěn! a konečně což jest ten nej

důleiitějM a nejpraktičtějlí návrh

e í"ntň iír tttin i'a t

l ft ii li'i ať bxtttl nnl
hodin brejlí prilenů ald Noaby
se tak řeklo vyjadá to lam uittrptn na íiiii-ih- iliirniřti hwh Niw Vnrh N i

Hiln-- (11'í iijMiiiiii i#t a vzdor tomu se strýc jeSta na nčko

lik roků o něj postará něho jako u ilslniki
mají býti přijaty zákony jimi by

ClILI ISÍ U (K StKtMJ DUlUIIOl íniU se mohly odiímati výhrady docile
aiiÉii pii 'ih1ííouuIiiu atirum4 iuxe imh

Pokrok Zípndu
Omaha Pcb

Od minulého pátku má náš
Bsrtoš na Dra Drahého s kopce
Pořád mu slitiovnl ži-- ho některý

novinářskou prací u předních ča né kriminálními a korruptními

pronředky Velká porota vhodněsopisfl tedy by měl sspoB také
den přrkvspí ptimae umí klukakousrk té Dráče ukázat v časopise k tomu návrhu poznamenává:Omaba Neb 3 června 1903

"Zákon plstící o ukradeném majím řízeném Ale pohléJne-l- i nikdo
na ten výplod jeho práce musí ai

— Minulou ttředu poťjřeii jsme
bylí 'lávšiěvou pí Josoíky Hola-

nové z Clarkson Ntb dcery jejf

noy a zetě Fred Nochs Zasta-

vili ae v Omaze na cestě avé do

staré vlastíkdež se hodlají zdiželi

A víte co mih vyvedl? ÍJoa je to

holka Bartoše ale už zlot přešla
a tiki Že ani president Roosvvilt

jetku měl by býti učiněn platným
i u výhrad tiskaných úplatky

Ukradený majetek nemá Žádných

FalkS JKST ĎÁBLOVA IX

SrXlNfCI PRACfJÍ PRO PftfřTf POKO

lení politikáři pro pfíStf volby

mu m bude mot i vyčítali žu se

svědomitě nt'pričiBtie aby se

pomyslit:
Někteří ti lidé
i na ni jsou hrdi

a na ty se hodí

samochvála zapáchá!

d"lš(dc bu Slč Holaooa si chcamajetkových práv a také veřejné
Amerika zalidnila Ku konci mu

'
ZE STÁTU NEBRASKA ::

s

— Minulá zákonodárná povo

TojEDINÍCO ČLOVĚK MŮŽE DÁT! A prohlédnout! nejenom Moravěnku

a Čechy ale i některé jiné zemistrne podotknout 2c tatínek a

dceruška jsou zdrávi

výhrady získané podvodem by

měly ztratiti vSecbna majetková

práva" Tento návrh jest zdravý
a bude muset být dříve či později
ve státních zákonodárnách i v

evropské Přejeme všem šťastnou
zároveS držeti jest slib

Lha obyčejní: obviSují pravdo
mluvného člověka ze lhiof

lila riln mrivv auditora VVeotona V minulých novinkách byla cestu!
"Božská" Adclina Patii ktkrÁ

po několik roků již sídlila v zátiší
na svém zámku v Anglii odhodla

— - - - —
é 11 A chyba atrsnu toho Že u pana F

dle vJsMtiiho uznání což také uči-

nil její prodejem a tato vzorná so-

cialistická osada řUená t počátku
lak úspěšně Rappcm a llenricini

vzala konečně za své

Společnost Usrmony byla nej-

silněji! americkou osadou založe-

nou na spohčné práci a společném
vlsstoictvl a přece za různých dob

trvání této osady ocitnula se již

mnohdy v nebezpečí rozpadnutí
se

NejhlubŠÍ příčina nezdaru těchto

osad vězí vtom že členové mající
i ty nejlepší a nejidealnější úmysly
zůstávají přece jen lidmi v jichž

prsou zuří nízké vášně a choutky
lidmi jimž sobectví jest zákonem

a pokud lidská povaha nebude

změněna podobné osady jsou jen
houbami které vznikají a opět

hynou
V Anglii již přestalo dělnictvo v

takovýchto osadách bledati zle-

pšení svvch poměrů ale za to se

obrátilo na pravou cestukterá jest
praktičtější a naší době přiměře-

nější a sice na cestu ko operace
Není tomu dávno co tato myšlén-
ka zapustila v Anglií své kořeny a

dnes jest tam již založeno 1600
takovýchto ko operativních spo-

lečností které čítají a 000000 re

—- Minulý čtvrtek zavítal do
ČU)VĚK NA CESTÉ ŽIVOTA CHYBY místních správách proveden neboť

--— M L Erb poštmistr ve Votavy mají syna Ona je to zatím

jen holčička Pan Votava řekl
Omahy dávný a milý přítel náš p
I K Sinkule ze Spencer Neb

la se vystoupit! ještě jednou před
americké umění milovoé občan Slocum zatčen by) příručím mar

Šála Wallingem pro podvodné vý za obchodními záležitostmi Slíbil

obecnost má zrovna takové nároky
na ochranu zákona jako má je-

dinec

Zavodflovacf fond vzrůstá

stvo když jí bylo impresariem
nabídnuto lioooo za jedno vy-

stoupení To ten požitek božskou
kazy poštovních účtů a pro nezá

Dru Draskému Že by byl měl

raději chlapce ale Že má holky
také rád

Zábava pořádaná na den zdo-

bení hrobů spolkem "Český Vzdě

nám v pondělí že se co nejdříve
na nás podívá a Že se a nás pak
asi déle zdrží

konné obchodován! s poštovními
Patti slyseti st bude moci dopřán známkami Erb přiznal ae k vině

a byl odkázán pod zárukou I500jen asi KocKeieuer carnegie — Včera přijel do Omahy po
Morean Vanderbilt a Gould a k spolkovému soudu v Omaze lavicí Ochotník Havlíček" vzdor

nepříznivému počasí byla obstojněmožná že strýček Russel Sage si Po složení záruky propuštěn byl

dívat se na četné své přátele a

známé vážený občan p Mat lz

% Gretna Sarpy Co Nebnavštívena a naše drobotina přina avobodubude moci koupit lístek aspoň na

výstupech počínala si znamenitígallerii — V Hastings uhořela v poo Jest naděje že při dobré vůli a
Nyní když president Roosevelt

Pan Cadooitz sdělil s námi že

Sarpy ušetřen byl z větší části

pohromami Živelními a ie úroda

snadněji naleží nežli je ztrácí

Harmonik jest v manželském
trustu náramně vzácným zbožím

Rusko sice otevřelo hrany
Mandžurska ale postavilo se do
nich

Prodléván! mCžc bít nikdy Ne-

bezpečné ale práce kvapná málo

platná
Pocity které hledají Wrazu v

pouhých slovech a ne v činech

nemají mnoho ceny

Život jest sice krátký ale proto
by měl přece každý míti dosti času
k vykonání Šlechetného činu

Co JE TO PLÁTNO JIŽNÍMU PARM EK 17

ie bavlna stojí teď 10 centů libra)

když žádnou nemá na prodej

Ti někteří "vlastenci'' z New-

yorské Wall ulice řídí své "vla-

stenecké" city podle své kapsy

trošce práce vychováme si zde
dělf ráno při upravování snídaně

pí Ed Meadová Není určití mládež na kterou budeme moci
tamější stojí si celkem znamenitíznámo jak ae neštěstí ono událo

na svých cestách vyložil své zása-

dy a tyto byly víude i ohromným
jásotem přijitý lidem americkými
tu demokratické straně nezbude

být hrdi Kdo byl přítomen kaž-

dého to zajímalo a protož také po
Pan Cadonitz předpovědí) Že

včera nastal rozhodný obrat v po
gistrovaných členů a úhrnný roční tleskem nikdo neskrblil zvláště

ale má ae za to že nešťastná žena
lila do kamen petrolej netušíc že
se v nich nalézá řeřavé uhlí Když

byla objevenabyla zahalena úplně

ni: nežli aby ve své platformě

Zavodfiovscím zákonem přija-

tým dne 17 června r 189a urče-

no Že veškeré peníze stržené z

prodeje veřejných pozemků v

Arizoně Caliíornii Idahu Kansa

su Montaně Nebrasce Nevadě

New Mexicu Sev Dakotě Okla

horně Oregonu Jižní Dakotě

Utah Washingtonu a Wyomingu

mají býti uloženy do zvláštního

fondu určeného k zavodňování

souší ve výše jmenovaných státech

Dle zprávy vydané komisařem z

generální pozemkové úřadovny se

dozvídáme že po odražení obnosu

strženého za pozemky určené k

vzdělávacím a jiným átelům ob-

náší zavodBovacf fond f7530-33- 8

kterýžto obnos stržen byl ve

když se na prknech objevili Zdi
časí a že v brzku se vyjasní a

oteplí Jest přáním naším aby
te tato předpověď zkušeného rol

prohlásila tyto zásady
nek černých Rudolf Bárta a La- -

i Zahoď svůj klacek a bojuj

jich obchod obnášel průměrní
1400000000
Dle toho ja vidět že myšlénka

je zdravá a prospěšná
a přec tak jako do nejkrásoějšího

dimír Bartoš To byli tři nejmladší
v plameny a uhořela dříve skoro
než ae k nf muž mohl dostat! níka uskutečnila Bylo nám pojazykem

těšením pohovořili si a dávnýma Vytáhni flintu tak často jak gratulanti toho večera a skuteční
nás překvapili Paní Parksová pí
Hobrtova a slečna M Parksova

— Ve West Beatrice pokusil se
příznivcem "Pokroku Západuchceš ale dej pozor aby nebyla

nabita minulý čtvrtek ráno o sebevraždujablka dá se obyčejní červ tak i

do ko operačních soudělnických
jímž prý chce zůstali povždy

otravou Jacob Auch přední občan zapěly krásnou anglickou písefi k
3 Pacifický oceán jest mizerný závodů anglických zahnízdil ie a bývalý městský radní ManželkaBohudík americký" národ si vy rybník o který strýc Sam nestojí

Hostí v hotelu "Praha"

Během posledních několika dnůčerv korrupce natažený tam so jeho naleznuvši jej v bezvědomí

ubytovali se v hotelu "Praha"přivolala ihned lékaře jemuž ae
dvou ' fiskálních rocích a sice v r

jejž vlastni chvalní známý hostinpo několikahodmném úsilí podaří

bectvím jednotlivců a červ ten
hrozí zničit! a rozeŽrati krásný ten

výsledek myšlénky
Anglický parlament a právě

io přivésti Auche k vědomí Stav

4 Tělocvik jest zločinem na
lidské civilisaci

5 Měj jedno dítě jednoho psa
a jednoho papouSka

6 Lůza a boháči musí vlád-

nout! v této zemi

' Nedávno učinil profesor Chas

Sprague Smith v New Yorku zna

jeho jest povážlivý Má se za to
že domácí nešváry dohnaly jej k

sebevraidi

ský p Vine Dobrovský následu-

jící krajané kteří do Omahy za

různými obchodními záležitostmi
zavítali: Floyd Allen manželkou
z Lincoln Frank C Kubík Vác

zabývá sestavováním zákona který
má tuto korrupci

1

1901 a 190a
Soudíme-l- i dle dosavadního do-

cíleného výtěžku v tomto roce tu

není žádné pochybnosti že fond

vzroste jeltě o jednou tolik jako v

minulých dvou letech a dle toho

bude obnášeli fond k zavodBování

souší určený ukončením tohoto

podniky ohrožující zastavit! ale — Minulý čtvrtek střetl se v
Kašpar Prsgue Takub a Tomášostré potyčce bývalý guvernér

menitý návrh aby postaven byl Ambrožové Frank Štěrba John

jestli se mu podaří takový zákon

zpracovati jímž by to bylo docíle-

no to jest dosud nerozřešená

otázka

Savage a nynějším guvernérem
Lidový palác" a myšlénka tato

Mickeym Savage domnívaje aefiskálního roku asi {15000000
že guvernér Mickey v nedávné

Broch a Vác Novotný Madisoo

Jan Sedláček Anton Zikmund

Ignác Klíma a John Kokeš Ord
Theofil Čech Václav Svoboda a

nalezla takového ohlasu že se již
utvořil zvláitní výbor aby učinil

přípravné kroky k získání dosta
Tak vidíme na socialistických aSpolkový zákon příjmutý v r

100a byl tak sestaven že nepře

tomu dm se hodící začež odmě-

něny byly bouřlivým potleskem
Pan F j Sadílt-- nepřijel a ani
dost málo se tomu nedivíme neb
obloha po celý minulý týden kou-

kala jako slzavé údolí a on asi

dobře věděl že v tomto počasí ne-

můžeme počítat na velkou návště-

vu Ale slíbil nám že příště až

bude spolek pořádat! nějakou zá-

bavu nám to vynahradí a skutečně
nás zde jednou překvapí Pan

Sadllek jest ochotníkem od kostí
a maso všecko a jsem jíst ocitne-me-l- i

ae jednou v úzkých žt nám
vypomůže a tak udělá dví pěkné
věci jedním rázem Nejdříve nám

povf do duše a potom nám zahra-

je Jelikož ochotníci se pilní při-

pravují k novému představení
doufáme Že jak pan Ssdílek tak i

my se toho brzy dočkáme — Po

programu bylo přikročeno k drsž-b- i

krabíc v nichž naše dámy a

slečinky přinesly rozmanitá chutné

zákusky a každý musí doznat že

si 1 tím daly hodnou práci neb

rozmluví avé ze zástupcem spoje
ného tisku ohledni nabízených
úplatků od některých žadatelů o Jooef Koníček Howells V Trčka

Červený 1 manželkou Crete

komunistických osadách a vidíme

nyní i na závodech

anglických Že žádná ani ta nej-

lepší myšlénka nemůže prospívat!

pokud ie lidstvo ve své povaze
nezmění

různá místa dotekl ae nepřímo

káží nikteraic zavodBovacím plá-

nům prováděným na účet jednotli-

vých států a dle onoho zákona

veškeré peníze stržené za veřejné

pozemky v tom neb onom státu

Leopold Hotový John F a FW

tečných fondů ku provedenf stav-b- y

"Lidového paláce" Profesor
Smith při předneieof svého návr-

hu veřejnosti zcela správní po-

znamenal: "Na jedné straně stojí
nezorganisovaný lid na druhé po

Krenk Dwight John Tiburec a
jeho poctivosti zajel 11 do Lincoln

aby pohnat Mickeyho k zodpověd-
ností Během "živé'' rozmluvy

prohlásil guvernér Mickey že ne

Leopold Hevi Schuyler F D
Nováček Brahard joseí Chsrvát

budou věnovány opět k zavodBo-

vání onoho státu
Ti reformátoři kteří chtějí re

litikáři ae silnými organisacerni
měl v úmyslu zaplést! Savage do Shestak a Ed Krenk Abie Ho-k-uf

a Kačer Wilber Josef Bzbudovanými na bfldlu pro vlastní
formovali nynější sociální poměry
měli by začíti u základů a to 1

reformováním povah lidí

Vlastnické právo nádrží a jiných
zavodňování potřebných opajich zájem- - Následek toho jest že oné ošklivé záležitosti a podal vy-

světlení že Fred Beckman kandi Bartík Wtgtoo Josef Hroms
Maaon Louis Faltis Clarksonkdyž lidé se postaví proti sobec-- í To je ale práce která snad anitření jakož i řízení zavodfiovacíbo

systému a ochraoa jeho náležíkým a ipioavým plánům politiká
dát pro úřad olejního inspektora
sdělil mu že by dal iooo Ed

za tisíc roků nebude ješti
spolkové vládě až do té doby pořů tu to hnutí jest pouze jen

Churchovi kdyby se tento vzdalchvilkové f spasmodické a nedo
jedna krabíce byla krásnější než

zápasu a dovolil aby Beckman
Poslední dar Carncelcbostává se mu úitředního řízení Co

by měl lid tedy učinili? Učit se

A L Pospíšil Butler Co Frank
Ticboloj a ayn Dodge Neb —

Fred Severa Frank Kryl Chica'
go III — Jind Brychta Břemen
Kana — Bohumil a Oskar Janov-

ský Milwaukee Wís — Frank
Beneš a syn Vining la — J
Jaroš Guthríe O T — Aloij
Nímec Klondike Alaska

byl jmenován Dále adělil guver-
nér žt přátelé Dra Tuckera t
Lincoln mu řekli že by Tucker

druhá Okrášleny byly čerstvým!
růžemi a protož jsme st mnoho
nedivili Žt šly jako na dračku

Výtříck čistý jest uspokojivý adaroval % 100 neb f zoo Wesleyan
doufáme ie to povzbudí naší če-

skou mládež k další činnosti neb
universitě kdyby ho guvernér
ustanovil lékařem v káznici

bírá presidenty dle své vole a ne

dle vůle newyorských bursianů i

Prší trSí jen se leje
po deStí se dobře rodí
ale i dobrého příliš
také někdy tkodit

LlDSKÍ POVAHA JEST JIŽ TA KOV A

ie každý si přivlastňuje úsudek o

cizích záležitostech a na své vlast

nf zapomíná

KARAZfN A MECENÁŠSTVÍ SE NÁRAM- -

ní dobře snášejí neboť karazín

dovoluje provozování mecenášství
— na účet obecnosti

I Anglií se hotoví posta viti
ochrannou celní zeď kolem sebe
U nás moudří demokratičtí politi-
káři se namáhají aby ji zbořili

Tv cyklony se na západe letos
množí tak úžasnou měrou Že by

byl nejvyssl časaby si vyzvednulo
íarirterstvo proti ním soudní zákaz

Každí Šlechetní cín kteří vy-

konáš zfistane zaznamenán v pa-

ničtí tvýcb spoluobčanův a bude ti

odplacen sladkým vědomím vy-

konané povinnosti

P Z si rychle razí cesto k ia-val- é

přízní čekého lídu a to ně-

které ty malé dušičky hrozně žere

Kdyby se tak vztekem užraly to

by byla Ikodal

Guvernér Mickev nepřijal ř 1000
úplatku který mu byl nabízen

Kdyby to byl některý politikář z
Missourí ten by bral viemi

čtyřmi
V GOPLINU Mo SÍDLÍ JEDEN

člověk který překonali biblické-
ho Joba v trpělivosti Když ho
žena opustila po třiadvacáté tu

teprve zadal o rozvod

Pakli se v pošrov-íf- y oowru
děla jen polovička tich ivinrtla ?

nichž se píle tu není diva Že cái
poštovní odbor vykazuje

--'ok za

rokem tak ohromný achsííek

Čteme-l- í jízlivou poznámku novi-

nářského clowna o "obskurním
žlábku" ta si mimovolně vzpo-
mínáme na onu liSku kteráž ne-

mohouc dosáhnouti hroznů na

něž měla chuť říkala že jsou

kyselé

Byla bv to veliká nespravedl-Dos- t

kdyby někdo měl Roosevel-

tovi za zlé že bo Matt Quay ve

své státní konenci pennsylvanské
íodonovil Ob není osobně zod

pověděn za čia vypočítavé peno-vlvaos-

liěky

Hotel "Praha" těší at nejenUŽ posledof čas přihlásilo ta ně-

kolik děvčat a chlapců ie příští
— V Indianola zastřelil v so velké přízni omažských hostí ale

i z venkova krajané do Omahy
botu asi v 10:30 hod v seci
Charles D McMillsn v přítomno-
sti několika avědků Lee Jooese z

chtějí též účinkovali Spolek "Če-

ský Vzdělávací Ochotník Havlí-

ček" vzal sobí za účel vzdělávali

zavítavší houfní vyhledávají to
hoto útulného hotelu dobře vi

Bartley před hostincsm Haley naši mládež v mateřské řeči a douce ie po celém místí vzorněji
řízeného hotelu nenajdoudoufáme že se mu to při častémovým Kule z revolveru vnikla

Jonessví do těla blíže ardce Jo
nes smrtelní byv raněn kráčel

po chodníku do vzdálenosti asi 35

vystupovánf do veřejnosti podaří
Záleží pouze na rodičích by dítky Náhodou

kud ie kongres jinak nerozhodne

Veškeré práce vykonávány budou

pod dozorem národní vlády a

jednomu státu nebude nsdržováno

na úkor druhého neboť všechny

peníze vyplynuvší z prodeje veřej-

ných pozemků v onom atátu

budou použity opět jen k dobru

jeho

Dle tohoto zařízení obdrží ku

př Oklahoma z fondu nyní ve

spolkové pokladní nashromáždě-

ného 11008793 Severní Dakota

t 237000 Oregon 1910000
kdežto Arizona obdrží pouze

ÍSí773 New Mexico 1147237 a

Kansas I49133 Bohužel nemů-

žeme uvésii podrobný výkazmno-b- o

li se dostane na Nebrssku až

snad někdy později

Toto rozdělování fondu závod-Oovacíh- o

které ae zdá spravedlivé
na papíře nenf příliš spravedlivé
ve akutečnosti neboť ku př ty

státy území které nejvíce za-

vodBování potřebují dostanou

nejmenšf obnosy poněvadž na ve-

řejné pozemky tamní které bez
zavodňování nejsou k potřebě jest

pritrulá poptávka
Tak v Kaosaau obnosem J49

135 budou moci udělat malé

zázraky a zrovna tak v Arizoně

získal jsem výhradní právo ku
své do těchto ušlechtilých zábav

sebou brali a tak spolku v jek o

činnosti nápomocní byli
prodeji jedné z nejlepších a

fsrem v Polk Co Mo
Letos ai nemohou milenci Kodinné poměry nutf majitele

zápětí "byl máj byl lásky Čas"
aby ji prodal do 60 dnů lest to

neboť pří té oejvřelejší lásce by tao akrů lesnf půdy na které jest

stop načež klesl 1 beze tlovs
skonal McMílIan odebral se po

spáchané vraždi do svého pokoje
V hotelu kdež byl později zatčen
a dopraven do okresního vězení
McMillsn jest as: 35 roků alsrý
svobodný sedlář Jones byl asi

aSIetý svobodný dělník zaměstna-

ný na íarmi blíže Bartley Mi se
za to žt McMilIao usmrtil Jonese
t té příčiny Žt tento a toudrub
jeho odmítli hráli 1 ním v karty

dosud 18 akrů lesa ostatek zorá
zmrzli oba Co toto píšu jest 1

června a chladno Že musíme v

oď politikářů a čeliti organísaci

jejich organisacf tvou a nespoko-

jili se t pouhou obranou ale pře-

cházeli k výboji proti sobeckým

politikářům'' — K tomuto účelu

má být postaven "Lidový palác''
kterýž by by! Jaksi občanským

parlamentem na obranu místních

správ na obranu zadávání růz- -

ných veřejných výhrad nebolí

frenčajsů v tomto občanském par-

lamentě by bylo rokováno o kan-

didátech pro veřejné úřady 9 ?d

těchto by byly žádány záruky ie
neprohMí se proti zájmům lidu a

že budou skutečnými zástupci lidu

a nikoli zástupci politických "bos-

sů' aneb té Či oné strany S

tímto palácem byly by spojeny v

různých distriktech podřízené síní
v nichž by se občanstvo scházelo

aby rokovalo o všech veřejných
otázkách které mají úzké spojení
i oněmi distrikty Tím způso-
bem bylo by brzo každé politické
maliní odzvoněno umíráčkem a
osvědčí-l- i se tento "Lidový palác"
v New Yorku což si v zájma

vroucni přejeme tu tato
znamenitá myšlénka nalezne ná

podobeof i r jiných městech a

snad v nedaleké dobi dočkáme ae

poctivých místních a politických

správ v této lemi

Velká porota v St Louisů která
vyšetřovala děsnou korrupci v

státní legistatuře v městské sprá-
vě podala v minulém týdnu veřej-

nosti tvojí zprávo která vzbudila
aensací nejen ve stáli Missourí

ale po celých Spojených Státech-Porot- a

vyšetřovala celých posled-

ních dvanáct roka státní a městské

právy dopátrala ae důkazů ie v

Bývalý ocelářský král který se

chce učinili nesmrtelným zskládá-ný-

knihoven a jinými dary vě-

novaných vesměs k účelům vzdě-

lávacím ale málo praktickým
věnoval v dnech nedávno minulých

íi 500000 na zbudování "Chrá-

mu míru" v Haagu a rozumí se

samo sebou že tento veliký dar

jest hlavni diplomaty vyhlašován
za vrchol humanity a šlechetností

Této chvále diplomatů se ovšem

nedivímeneboť zs uedloubo budou

moci sedět v nádherném mrsmo-rové-

paláci v němž budou míti

tu nerozáhlejŠ( knihovnu děl

jednajících o mezinárodním právu
ale vzdor tomu stavbou tohoto

"Chrámu míru'' se válka v lidstvu

tato nejhnusněji! skvrna na naší

civilisaci jak Caroegie podotýká
neodstraní a snad í Caroegie vzdor

tomu že jest již stařec se toho

dočká že vzdor jebo "Chrámu
míru" některé národy budou vyři-

zovali své spor) pomoct meče a

děl

Carnegia a ním ti někteří jiní
američtí mecenáši by prospěli lid-

stvu daleko lépe kdyby věnovali

pozornost tím skvrnám civilisace

které máma doma a které nevolají
ale přímo křičf o nápravu
Což nečte Caroegie v denních

časopisech o těch mnohdy broz

ných příkladech lidské bídy a

lidského utrpení což jest (lepý
ie nevidf je svýma vlaatnfma oči-

ma zabloudi lí nikdy tam kde

bydlí ve velkých městech chu-

dina?
Dnes mim vt Spojených Stá-

tech několik aet tisíc lidí trpfcícb
souchotinami kteří (tratili své

no dobrý dům ostatnf budovy
postačilelné tří prameny v past-
višti a studna výtečnou vodou
zrovna u domu Lepší louku ne-

najdete nikde Mladý nedávno

vysázený tad Pouze něco málo

kamnech topit Počasí v této době
roční re nám mnoho nezamlouvá

Šotrab

40 akrů senového pozemku
na prodej! Je to jedna z nejlepších
čtyřicítek v Butler County Hlaste
se hned sice ji pronajmu 43 —

Emil Folda

přes 3 míle od místa Bolivar

Majitel nepotřebuje peníz a

Nenf pochybnoatí ie až přikročí

podmínky ai můžete diktovat! sa--

Deet procent at Žádá zá-

vdavku a ostatní jak at umluvíme
Zaplatíte li polovinu hned může-
te ti vzít i třetinu letošní úrody

PÍtIJME SE zručný řeznický
pomocník který at vyzná v dělání
uzenářského zboží a též í v sekání
masa musí mluvit anglicky Práce
a dobrý plat st zaručuje Hlaste

ae k provedenf zavodSovacích plá-

nů kongres bude muset dotyč-

né ustanovení zákona částečně

změniti jinak by ae některé území

a některé státy zavodfiovacíbo sy-

stému nikdy nedočkaly

Cena art příští 1 tsěcíra $1000
Koupí-- ji Čech neprodal bviise u Jot Nejepintkýho na robu

Zvláštní Tlak k ttsYjm
státním závodům
-

fsokoiftkým

V nedělí 14 června vypraví

Burlington dráha zvláštní vlak do
Wilber Neb Vyjedt z Omahy
v 8:30 hod ráno a t Wilber na

stoupí zpáteční cesta v 8:00 hod
večer

t 50 ca lístek tam a zpit dět-

ské lístky za polovici

Lístky na prodej v Sokolovni
11 Emila Čermáka Johna Steigra
Franka Nováka a na Burlington
nádraží před odjezdem vlaku

16 a William ul Omaha 43— drubý druhý den po uzavření

smlouvy ani za J30 akr Nejlepší
pííleŽitoat kt koupi jakou mám

Brn Andrews ředitel státní Hledá s dobr gedlár
Mám mimo této jeltě 00 jinýchStálou práci při slušné mzdě v

pěkné prostorné dílni obdrží do

Kdo játra žaludek zanedbává

může se nadití toho ie bude krev

brzy ve ipataém atavo Použijte

jarního léku Dr August Koenig's

Hamburger Tropfen čistí žaludek

farem na prodej O podrobností
cesty popia farem hlaste at u

university v Lincoln v těchto
dnech doznaj ie jebo náhled o

svobodné raŽbi stříbra a poměru
16:1 byl úplni falešný Pomalu

zůstane Bryan ae svou theorií
osamocen jak t plot! kůL

brý tedlát a nížepsanébo Jen
střídmí dobrý mravů ať at hlásí L W Doneres

44k4 Bolivar Mo44k3) Frank Miško Ord Nebi krev


