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[mel o s v ráležitoali aut- - movnu urovnali předlohu o pěti
až za několik měsíce mu opět ruku
itiftkneme a vzpomenem mu té

rické1'
lineo dověděti o Slovanech od
člověka jehož každé alovo jestV hdy mooho ano civilnovaných kmenech indián

apřá oyili a Že bouřilo drahé ntlí vlasti snad ae vyjasní svyen letioz dne bylo pn ato v
množní

otráveno nenávistí ke vfiemu če-

skému chce nabýtí správného po

jmu o nsŠÍ vlasti' lile opětně
poalanecké sněmovně jednohlasoých mylleuck

o ae soudili din neijeho duíí
ts stsrostlivá tvář a úsměv spoko-
jenosti roz'oll se jeho obličejem
"Nu oali tam za mořem ae už
neztratí tuží se cn cožl" A bu

né usnesení jímž se český kon

gresník Michálek z Chicaga uználovného snsženf po uplstoění V
jedna historie jež dává podnět k

vá za řádného občaoa Spoj Států uvažování abychom přece jen
letech čtyfialcdcaátých dostal se
do Umshy a později po dvě kli jednou pomýšleli na to že by

deme-l- i my šťastni z toho zajiaté
00 bude jedním z nejšťastnějších

zde byl ředitelem Western Teda
přeco jen mohlo postarat o to by

uaie přijata byla předloha již se

povoluje aby pěstitelé tabáku
mohli prodávat! tabákové listy
prostřednictvím sgentů aniž by

graph Union kdež dokonale bylo o národě našem po pravdě

Edward flosowator
zástup Spoj Stálil n iestém ivi

tovém kong rciu poit v ftlml

Doprovázen jsa chotí svou dce
tou Dlanche a nr-tet- í Nelil ode-tri- )

v aobotu duo io tfezna
všeobecni známý a vážený vydá

0
vatel časopiau "The Omaha 1W
HJward Hotewater na fcestý světo-

vý kongres pošt který račátkem
dubna t r odbývali ao bude v
řílmě

Pan Kosewater pH této pfllaži-tost- i

mimo předních měst evrop-
ských hodlá níviilvití též atarou
vlait niti na niž— Jak se vyádfil
—těší ae z plna irdce Zsjímaje
le vfdy o pokrok a uailovné inahy
našeho národa na poli kulturním
hodlá nyní ae oaobufi o tom nfn

uplatnil 10 avou správností a du
chem prozíravým Kdvž oozděl

referováno Slováci našli svého
zastance v T Čapkovi Jakbyli nuceni platiti Šesticentovou

založil časopis "liee" který dnes dlouho my jej budeme ještě

Šestý ivftový kongres poit
Mezinárodní poštovní unie byla

sorganiaována asi před Čtyřiceti
lety sa účaati téměř všech národ
noall světových a první kongres
odbýval ae v liernu ve švlcařfch

díři z libry jak dříve v platnosti
bylo Ostatek času věnoval sepatří mezi nejlépo řízené listy

americké lídward Kosewater píně SI Šárka Krtkova bude překládatpřetřesu o cle a o povolení peněz
upiainii sve zkušenosti nsbyté na záležitosti indiánské — Dne 8 české písni
ijfiiiem předcházejících dob Ne Záslužné nráei věnovala aa al£IJeru atal ae také atálým hlavním března celé jednání senátu se toči
bylo jedné z 4 vířné otázky aby Šárka Hrbkova v Cedar Kapid- -ibuciii uutiuvu udic nao razná 10 umem (tnannvari nr!inhu a

neřekl o nl avé alovo jež nabývalo sích lak se z nedávného říuladůležité poštovní mezinárodní zá- - debata o tom byla chvílemi ve ícc
ležitoati aa vyřizují V přítomném zajímavou Senátoři Cumbcr a(iniezitosti větší den ode dne "Evening Gazelte" dovídáme má
čase dvaašedesát států béře účsst Patterson stavěli ae oroti nvněiŠÍ

Město Omaha a celý stát Nebra
aka má mu za mnoho děkovati 1

- at i # 1 tt u

slečna v úmyslu překládat! do

aogličiny České písně lidové vna této důležité orttaniaacii Afoha mu znění oné předlohy kdežto
možno rici za na vficm lom po Beveridge se jí zastával Debata onistan Je jedinou zemí která ne-

řadí se do počtu těchto atátú
Sjezdy konali ae kíždvVh aedm

nichž jsk známo zobrazena je
útlocitná měkká naše duše slo-

vanská Úvodem k těmto ořckla- -

tilu věci nebyla ještě ani dokon
kroku ktereiio ae zdejší občané
dodělali lví podíl má prozíravý čena kdvž bvlo znsedáoí odroče
Kosewatrův duch Dělnická otáz no V aněmovně noalarif-cbr- f htla dům rozcDiauie aa o naípm námlet doaud odbýváno bylo jich p'a
ka měla v něm vždy ncjleplího přijata předloha povolující dě počínajíc od příchodu Čecha

784 38 na záležitosti indiánské do vlasti až do dobv dnešní

tero a bico v Utrou Liaaboně
Paříži Vídni a konečně ooalednlpriteie un byl jedním z nejprv
ve Washingtoně Poslední kon- -nejsicii kteří postavili ae proti Několik menších dodatků o téže Mimo jiné aeznamuje též americké
ges odbýval ae v r 1897 počátnenasytné Drabivoiti drah on

první poukázal na švindle provo

svědčili aby mohl vydali švédo-ctv- l

o vyaokém atupni vzdělanosti
o úspěchu kulturních snah k

němuž vzdor nepřízni osudu a

zpátečnictví vlády národ nái za

posledních několik desítiletí dolci
Za chce nabýti o tom znalosti co
nejdokonaleji! svědčí ta okolnost
Ž před odjezdem svým neúnavné
shromažďoval informaca o vécech
nsšich z nichž valnou Část po-

skytl mu i spisovatel Jan ilavlasa
Navllivl přední závody české v

Praze i Jinde hodlaje bezpoeby
by užiti onéch skuieností ku pro-

spěchu nalemu zde v Americe
Jméno Kdwsrda Koaewatra má

na celém západě americkém ba i

kem května byl zahálen a v červnu bvla příznivě odhlasována rř#dln o iehož existenci tak velmi málo
zované s pozemky t tv dobytčími SkOOCH Nynělll kOOffreS V Kfmě ha iíž li navvinli nUahnma Sfl VI Ale hohulel ilřřna neft-- t-

I ' I— T - i -- -I' - ' I
krau 00 první sosžil se osvětlit! pyl prOiektOVtO liž na r IO04 a a Území Ind aniká snfilf-ř- na le Cechů auenckích nonĚknd zmn

válkou a Důry a konečně válkou den stát lenS hurlff náttl imnn šila: udává nouze ICinnnnvykořisťování Indiánů on první - r--
---

j— 1 '
runKo japonskou byl zdrteo až do Oklahoma Předloha tato byla již Cechů amerických počítá se přes
uopy přítomné Na kongresu dříve příznivě vyřízena aněmov půl milionu Dále rozepisuje so
Eí - A I K _ šs t — I I

rimsKem perou SDO enfl htitv nou doh ancň tab? U nvn iha slečna o české lidové písni Líčí
J!- - " ' r ' ' 1

lásku českého lidu ke zpěvu bezucan avema zástupci: lidw Kose- - pouze podpisu presidentova aby

stai vidy v čele kulturních snah
on navrhl zamississippskou výsta-
vu a vždy snažil se aby Nebraska
patřila k oejepořádanějšfm státům
On prvý shledav výhodnost Ne-braik- y

pro přistěhovalce před
línými státy vyzýval český lid

hledající lepfií Životní existence

wnrem a kap n m lirooksem stala ae zákonem Druhá Část
Sjezdu předlehá celá fada důleži- - předlohv abv taktéž Arizona a

něhož mnozí by si ani práci před-
stavili nemohli Poukazujíc na- mi— — ---

tých záležitostí k vyřízení Bude New Mexiko bylo sloučeno v její lahodu měkkost a procítěoosc
aielodií píše o ní 1 láskou nevšedso zvláště rokovati o tom má-l-i

býtí sníženo mezinárodní poštovné
jeden stát byla však zavržena
Hlasovalo proti ní 37 senátorů ní a možno říci Že vložila do

svého článku celou svou lásku kkoezto příznivé hlasovalo pouze

v celé Americe velice dobrý zvuk
Vzácný nái krajan téll ae jménu
Btjiepfiiho a nejprorlre vějMho Žur-

nalisty na celém Západě a je jed-

nou i těch osobností o niž mluví
se vždy úctou a obdivem

Užívajíce této příležitosti sdě
líne i čtenáři nalimi několik ka-

pitol to Života Jednoho % nejpřed- -

04 ac z každé % unce nebo má li

býti zvýšena možná váha dopisu lidovému umění českému Nuže35 Bylo mnoho vytýkáno oby

zde ta mořem aby usazoval ae v

atátě tom Celá řada Dálích lidí
dnta dobře ai stojících má déko
vati pouze jemu zv to žepřeavéd-či- l

je Že Nebraska pro rolnictví
je zemí jednou z nejpřítnivějlích

aby totiž za c mohl posílat! ae od slov přešlo se k činům 1vatelatvu těchto území a zvláště
ona skutečnoit že obwatÉlatvodopis vážící až 1 unci Neméoě drobná práce podobného druhu

důležitou předlohou ieat návrh na mnoho trvá má velikou cenu v budoucnosti Is _ _
p - — — — I Vw —

mmmmmvm+jma že má nejlepií budoucnost Stál Z malých věcí dá ae vvkonaiílavcucui mezioaroani známky jez jeanou z tiiavoicn pflíin íe před
vždy v prvních řadách podporová mnoho Slečna Šárka Hrbkovauiuiiia vy vyw pguzivaoe ve vaecn liona aocaaia se ukoveno odporu

státechttiQ ceakýcn anah a nebv o edno již delší dobu snaží ae přinášeliDála bylo povoleno 1400000 na
ho českého podniku aby šlechetná Američanům správné informace oregulaci ústí řeky Columbia
ta duse vydstnou pomocí mu ne Krátce na to bylo zasedání odro
přispěla

naa jest jedním z řídkých zjevů
našinců zde v Americs rozených
která vlastní svou pílí a prací z

neisich našich krajana
Edward Koseweter narodil se

r 1841 v Českédědině Dukovanech
v kraji píseckém v Čechách kdež
otec jeho byl řezníkem Mládí
své prolil jako tisíce z nás v

ovzduší českého venkova a jako
tulce t nás i on 1 účasten oyl
oněch četných strastí a řídkých
slsstí jež jsou údělem nebo
batému Českému člověku I on

ceno

Dr Stelner lhal

Zasedání 59 kongresu
Dna 5 břetna byla v senátu

přijata celá řada předloh Jednou
z nejdůležitějších bylo povolení
Jiooooo k uhraŽení výloh pro
delegáty ku třetí výroční koníe

Zoije důležitost tisku a takřka
jeho nezbytnost v Životě Člověka pouhé lásky k národu a k domovi

Chicagská přednáška Dra Steijen trochu myslícího založil pro ně z níž vzešli rodiče její dosáhla
tak znamenité znalosti iazvka

nera o českém národě v které

před nedávnem vylil si všechnu
eaké ossdoíky list "Pokrok Zi

_ 11 rencl amerických států Dále při-

jat zákon o nucené návštěvě škol
paau a po uodu fiesti roků ae

svoji nenávist a zášť ke všemu co
českého a české literatury Že by
mohla být mnohým našim vlastenznačnými ztrátami finančními je) ve Washingtoně a okrsku kolům- - je českého vzbudila patrný roz

vydával A ještě dnea jsa jeho bickém Senátor Knox předložil
cům vzorem Těšíme se opravdu
na ony překlady a douíáme že

ruch v našich zdejších kruzích -~

podílníkem a nevšedním zájmem 1 X I Isenátu výtahy jednotlivých států Ur Steiner
leduj® naše rnahv a radost má chvályhodná snaha Uečny ŠárkyOhledně železnic ahv iírh mnhln bvlo znatelno S rvrh v nfchuln I

Šlechetný náš Rosewatcr kdykoliv účinkemki Y-- i x --
_ ' "rouove nemine se a

ujru pwuíiiu pii proicqoavaai vi u se ie ani iag se pairi nevíaueiujeme a nim zprávy o úspěchu
předlohy o úpravě sazeb Železnič děl a že opírá se pouze o tvrzení Otrávené víno

byl jednou z těch uhnětených če-

ských dufií jimž osud nedopřál
příležitosti hoed v mládl lěžiti z

vzácného nadání a touhy po vzdě
láni a přirozené snahy po Čemsi

vyšším a lepším Jsa hochem

třináctiletým doslal se a rodiči

svými do Ameriky v letech čtyři-apadesitý-

Začal od piky jak
se říká Pracoval tu zde tu onde
jednoho dnt černil kamna aby
druhého dne pracoval opět na ně

našeho listu "Je to cosi jako nich Později rokovalo se o se- -

moje děcko' říkává a usmívá ae známých vldtflikých přílellčků na- - Zdravotní komisař Darlington
šeho národa a Že doDoufitl tse lii v New Verktěše ae ze vzrůstu jeho Mimo to ar - — ivuw iwiHVUUJII
přímo až nestydaté Líčil Cechy láhev vlna jež mu byla za Čisté

slátOovací předloze při čemž se-

nátor Nelson z Minnesoty pro-
mluvil delší řeč V sněmovně

poslanců toho dne přijata byla re- -

je též podílníkem "Národní Ti

skárny" vydávající "Osvětu Ame způsobem který u slušných li JI víno předložena a shledal Že ob
byl by naprostou nemožnosti a sáhuje dřevěný líh tvrdý moštnckou"

soluce aby byl podán vládě dotaz (cider) a anilinovou barvu tedyKosewater těší 60 vlivu oeivětší
pokálením vlastní cti Proti to
muto ostouzení vystoupil předzahájí-l- i trestní stíhání provinilců že ie it to icdovatá a neohvřfinmu i u vlády a president McKinley trustovém přestupku proti že nášce přítomný dr J tí Bernauer
a náležitě odsoudil 000 nestoudoé

i hoosevelt mihrádi těžili 1 jeho letničnímu syndikátu Northern
rad v záležitostech drsh v nichž Securities Compaoy Dále přijata a hloupé špinění našeho národ

K J l'l _ _ #1ie znalcem neinffdoěiSíir I v mii

- — —
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nebezpečná smlšenina Vyrabuel
na omluvu prsvil ž byl k tomu
donucen sháRkou lidu po laciném
zboží Jest to smutný úksz ale
poučuý Zde Často vidím jak
různé laciné výrobky nabízeny
jsou lidu kdvž chce koupili pravé

byla předloha která ustanovuje usveucu nežvaněno "kritika ' re

črm jioém Ale poněvadž ani tam
za mořem neměl zrovna na růžích
ustláno snadno amííil se a osu-

dem svým a trpělivě enášel hoř
kost prvních svých amerických
chvil Ate vrozená touha po
vědách hnala ho do Škol ovšem

jen do večerních tkol kam po
celodenním namáhání docházet

aby nabyl toho co nepříznivým
oiudém nabyti v pohodlnosti bylo

aby zakoupeno bylo za laoo000 Iti Dr Steiner tvrdil mezi jiným
ce zlaté či stříbrné měny Ne
mino návštěvy jeho ve Washingto
ně aby oebvt hostem Dreiidenta

že pobyl v Plzni čtyři roky Žekovu na ražení měděných a niklo

vých peněz které mají býlí raženy přednášel o témŽe přrdmětě České
vým který válí se jeho mocného Denveru New Orleansu a San společnosti v Plzni a dokonce prý Trioerovo Léč vé Hořké Víno o

ranciscu — Následujícího dne v přítomnosti zesnulého skladatele kterémž vl Že lest beznečním
vlivu itivotolch zkušeností

Uoet šlechetný nál kraiao A Dtořáks a skidil pochvalu uyio vetmi moono rokováno o lékem pro ialudek Vyrabilel
přítel snad jil kochá se pohledem tom rnijlli se vojenští lékiři ručí za 10 le obsahuje pouze čiobecenstva Kedaktor st -- louis

1 ÍL III t tna velebné moře a jtho myšlenky eo irasu p jjomii ctitřio ae sté přirod il víno a hořké bvliovkteří al dosud pro armádu nají-

mají se na kontrakt odstranili a

aavéiti lékaři hodno itl důstoi
přeivédčiti mooho li j v tvrtťol bea jakékoli iktdlivé Přísady Másnad toulají se po těch konírnách

kd prolil dltiká léta A onen víboruý útiotk na zažívací souo plieflikéu pobytu pravdy do
- I __a 1 tabi nsd jthol kú'ébkoj mnohou pan na purkmistrovu? ůrij v stavu a na tvoltnl se nové krvr

mu odepřeno Niučiv ae anglicky
mladý Kotcwaur věnoval a tele-grif- u

V proudu války Severu a

Jihem doiltl sa mladý suslivtc
na Jih kde pjbyl po dolm dvou
let sískav Um tkulenoatl rtema

Ifch a při avé vnímavosti i roahU
du V současném tintě dokonali-h- o

On první trlrgníovat spilvu
o osvobozeni oiioU Abrahamem

nickou kteří by ie Km stall ČUny
armády Mluvilo se o tom velmi
mnoho ale ku konečnému ros- -

Plioi tádije o vysvětlení V protože byliny jsou pečlivě vybrá-

ny a včdeckým způsobem sloučetěchto dnech obdilel odpověJ 1

nit vysvitá le dr Steiner ihodnutl nuolto Dále byla vl ny Zatteil viník nemoct sač

piosiál chvíli v přemítáni saillá
mu adravki Híjr4iuíjli a přání
aby 0'Qoho alskal saoctiuikou
SV04 celtou A idriv a Šfaiten
a mnohého jel tam u nit m vl

ni sa weřm pmMin Bttřiť
vtitl it lite utni uit laaj

uováoi chvíle sestitflovacl přeJlo netc-- uliviti ho při první snámé
se o nit piomtuvi senátor Loog nechuti k j d u otbo tělesná a'abo- -

miietným lhářem te v Písni
nikdy orpředoálel a dokonce ne v

přítomnosti Dvořákovi A od la
kových lidí chce seamtrický vadl- -

Ku koaci aaidl)l svoleni byli třilincoiuvm Uo olého svita který
tehj#)l ch íesrch velmi se ují

iti Jj Tiiiitr 79 j So Aihlind
A ChLg HLiediní vvtabiiBlčlenové konference aby a sol- -


