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v co jen i kdo přáti ran'e bylo k

nalezení v Arkanau

Jaký div i xn"li n tam krajané
zakuH)ali Ai 50 krajann větái

nou t Nibra-k- y zakounilo tam a

axi 25 ae jich tam uoalilo Jak ae

nám led aděluje zbývá jich tam jil
jen T oxtatnl ae il navrátili —a a

někteří jaeu tam poilioiátú Pan

Kríka t Wahoo natydnul aonemo- -

tiél černou a zemřel lam hned po
pHj-zd- a Paní Vaváková ze Sauud

cr Co a p Pohl t liutler Co pod-

lehli nezvyklému podnebí
Tento vyleh'k náa překvapuje

tzhiedem k tomu le Hichui bez vý-

minky jíl loni tam byli na podiva
nou a zakoupili tam majetky byli
nadieni pro kraj ten a Učili jej j iko

ráj- - Pátrali jtme po příčinách até

hovánf ae zět a bylo nám řeéeno

jedtifm B navrátiválcb ae v podtatě
ai nálediij(cí: Arkanaa s jara a

počátkem
a jet krajinou rozk

nou v e roaie uujne a aaufecne

♦remeký láj to na ohhd" Viak

ikod Jen le pouze napohled! Kdyl
doetaví ae leto a mícho kdyl UU-no-u

di-t- a vy hnou močály při

jdou zimnice kn-r- moří kaidého

bet výminky t jen toho ne kdo

zvykne kal I idenníinu uiíváiif chini

nu kterýíio zvyk je t tk z!ý jako
uiíváiti mortinu Pala v Arkanau
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A v je pravdou o delnícbh v

Katr Yorku týče tt tároveA
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více vyvinut 8'atitiky práce
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llrt ly Clevefaiid Obto

V reiKflt I4RBOCB4Í VflDIiNO

t4(n(b' níivladnlhn v etťn New

Jrey proti uhelnému truata jrt
tiude a velkým napnutím třrkávin
Oo pJl o uManovení reitra
pr dráhy Ji dprvnjl tvrdé ubil

V onom ttáta catikUdé }e poruíily
oudní rka tapovMajlcí iýenl
ceny Ivrdího uhlí V tdorn4 posta
veni truatu jejl taujal bned jk bylo

proti Dřmu v IVnrmylvaiiii takroie-n- o

dokatuje ] budou analil n-

etrvat v odporu do poejedního oka--

ni&iku Ijupeíivl uhelní baroni

mjl mi píiuty a nejlepíl
právnické talenty po ruce ale koneft

nř e přet e dokáíe ie nebudou moci

tailMpati upravedliiotit v prach Duu

fmiie ie urienl íe vládnou i nudy
bude vy vrino co netodut!ié

N BBLDI LI liXBO Ia NXk!LR04TI

jaké byly v (íeorgii páchány proti
g--a Weavernvi a jeho epoleí níi ích
nileiilého radotu£inerii zamkne na

jihu avoboda amýilenf óplnř Nej

lepši taduBtiiciiirnl a tik jet ntvo

řiti proti jibu celistvý ne

věr aápal a tnovutvolení repaLli
kánakého preaidenta KMý ue
domelý populint by mři vědH Iv

pakli to nebude uřinřoo Cleveland
a

Duo avoieo liu]e to tnamenat
4hválenl jižníuh náilnoetí oproti
í ekain i utriiny lidu Zvolení Cleve
UtiiU ar jii voliteli preeidentkýuii
aneb domem i4tupcn vydá vltwlu v

ru jin( demokracie a každý ví co

mfiie od ní očekávat Majíc vý

konnou moc a prenideuta Kdroheny
vťili ké ulranč rn"l by
euA k oekiání ctyry kruná léta

1'iiTEi Lidu raitíňcjs at vii
možné udil li e ni énýni Kdyi

přd r kolíka týdny byl napalle
II id redaktor New Yrk Tribune

pn iioniiiiací ífreelryho proti ieniu

"zahájil hrabou palbu hanobě ji--j

ffiid-- tun nejtlavn"jí Ira11 —

jak 1'títel Lidu l donlovné a my
velmi ietrni iioirníli jfj Ie w v té

vři klame ie bylo by proti vJenui

riaumu aby redaktor majitele u

hari' bil ipQaoUm tím

popírá nyní 1'řltet Lidu I

by tak byl oapal A oejrn dé i
ejtěl anií iiřjilin prát 4 an opa
kuje Je prý nikdy a nikde nenapiti
a neditnl e by Greeley byl vyd4- -

vatelem Tribune Tuhle je ale téru
Nehf to Přítel Lidu

řekl neb neřekl nipal neb Benpat
to přece nezmécl praoio na le kal- -

ilérao — řekněme h- - hoví— známé

vlci o kťré pře-- nemate být pra--

ládn otázky seb apont tt Greeley
byl zakladatelem a al do avé amrti

majitelt-- kdyl ne úplným tedy

přec kUvním s vřtiou po-111-
4 ma-

jícím majiulem a při tona Udícím
redaktorem i M lícím obcbo] Tii
bony Ttbee al do volby které anrt
jebo předcházela Co ta kov 4 mobl I

lUida kdyby jej byl
--baaobd zp4 'olbo zákona pro krátko a dlouho J© --tála Bi ja Kebrka


