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důležité vidle třírameané jež zahnuty jsou po způsobu motyky—
Čínský zelinář liší se velmi od
amerického neboť svou pílí vytěží
z půdy čtyřikráte tolik co ameriSklidí li ploJiny nenechá
cký
zanálet
půdu
nýbrž v zápětí sá'(
na novo takže ua svém pozemku
má neustále něco zasázeno neb
zaseto
Čínský farmář a zahradník věří pevně v hojné zavodňování a proto od rána do večera zalé
vá čímž plodiny jeho jsou jakko-st- i
mnohem lepší než plodiny
zahradníka amerického Pod jeho
záhony nalézají se všude roury
jež vedou k velkému sudu odkud
záhony jsou stále zavlažovány dostatečným množstvím vody První
taková farmička založena byla v
Astorii v NcW Yorku před 20 lety
a nyní počet jich jak výše praveno rozmnožen jest na sedm na
nichž čínští zahradníci vydělávají
slušm! peníze
Státní rozpoře! ruský — Příjmy
ruské na r 1900 obnáší 1593-74- 5
9Ko rubla a vydání na
rublů
Zajímavo jest
porovnati ruské rozpočty za po
slední třicetiletí V r 1863 činily
řádné příjmy 33210091 rublů
Po de
vydání 347867860 rub
seti letech ruku 1873 činily příjmy
514483 742 rub výdaje o 30000
rublů méně a byl to zároveň dru
hý rozpočet jenž dosáhl rovnová
hy v řádných oříjmech a vydáních
Za dalších deset let roku 1883
činily příjmy řádné 716047588
rub a vydání 012 mill rublů
menší v r 1893 příjmy řádné blížily se milliardé ale už v roce následujícím činily příjmy
rublů a výdaje řádné
Od r 1888
981222950 rub
v
řádné
roce
1892 byly
výdaje
jen
větší než řádné příjmy
Vzrostly
pak od r 1863 do r 1900 příjmy
Ruska bezmála pětkráte
Časopis pro slípce — V Milwau-ke- e
jest vydáván týdní časopis
jehož redaktor je slepý a nakládá
tel rovněž List jmenuje se
Weekly Review" a ti kteří
čisti musí býti obezná
mohou
jej
meni b tajemnými body které
Jak dalece
jinak bílý papír kryjí
známo je to jediný časopis svého
druhu ve světě
Vydavatelem
jeho jest Josef Gockel jemuž po
dlouhé době trpělivé práce poda
řilo se opatřiti si všecky pomůcky
k vydávání listu a ač některé jsou
velmi hrubé přece ukazují velkou
vynalézavost pro ty kdo zbaveni
jsou zraku ' Slepé osoby mluví o
Gockel
listu s velkou úctou
praví že po několik let zabýval rp
plánem který teprve před několika měsíci j il se uskutečňován
Praví: "'V cestě stály arci velké
ale podařilo se mi je
překážky
Účelem jest podati
překonati
Dám si čisti
celoroční přehled
denní listy a z toho co slyším
učiním výtah do svého listu Týž
má osm stran 10x15 palců a každá strana chová asi 300 slov musím tedy "psáti" velmi stručně"
Gockel pro svůj list užívá tak zv
kterému
newyorského systému
mnozí slepci rozumí a který snadDostal předplatné z
no se UČÍ
Maine Ohio Minnesoty a WisAbeceda Které zde se
consinu
užívá skládá se z vypuklých bo
dů kterých jde 10 do čtver palce
Dle jejich sestavení možno čisti
Zvláštností tohoto tisku jest že
tiskne se z rubu a že list má pou
ze jednu stránku kterou možno
čisti
Tedy osmistránkový časomá
vlastně jen 4 strany
pis
1554-44167-

1004-81327-
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Smlouvy reciproiilnt — Senát
zaměstnává se přítomně sedmi re
ciprocitními smlouvami jež týkají
se republiky argentinské dále re
publiky francouzské a vlády an
glické ohledně obchodu i britickou
Ouianou a západní Indií Smlouvy
recíprocitni mají z mnohých ohledů důležitou cenu neboť udržují
jednotlivé národy v přátelských
stycích avšak hlavním základem
ject spíše sobeckost a každý ná
rod reciprocitní smlojvu uzavírá
jící hledí z ní vyzískati pro své
zájmy pokud možno nejvíce ačkoliv jest zvykem snížiti neb zru
šiti clo dovážených produktů v
tom poměru jenž rovnal by se
vývozu produktů té země s níž
Ohledně
smlouva jest uzavřena
výše jmenovaných smluv utvořily
se v senátu dvě strany a sice jed
na z nich chce míti z reciprocity
užitek z vyvezených produktů
kdežto druhá strana obává se že
obchod americký v mnohém ohle
du utrpí když smlouvy btdou se
nátem odhlasovány a uzákoněnyJest pravda že americké zboží v
cizině chráněné reciprocitní smlou
vou to jest jsouc připuštěno do
ciziny za snizene neo dokonce
zrušené clo může lehce udržetise
v trhu a následkem toho snadno
může konkurovali s jinými zeměmi jimž výhoda celní povolena
není avšak strana druhá nechce
aby sníženo bylo na vzájem clo na
argentinskou vlnu na francouzské
klenoty skleněné a přepychové
zboží ani na ovoce plodiny a
cukr dovážený ze západní Indie
těchto
reciprocitních
Odpůrci
smluv mají tu výhodu že potřebují pouze třetinu hlasů v senátu
aby nebyly přijaty kdežto přízniv
ci reciprocity potřebují tři třetiny
hlasů aby zvítězili a tak se po- -
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ihnové kongresu —
utažského
kongresníka
Případ
jenž nebyl připuštěn ku
zasedání v poslanecké sněmovně
dal
poněvadž jest mormonem
podnět k vzpomínkám do minulosti ohledně podobných případů a
tu shledáváme že v historii Spoj
Států přihodilo se ji? několik vyloučení z tohoto tělesa vzdor tomu že jest třeba dvou třetin hla
má li vyloučení dotyčného
sů
Tak na
člena býti uskutečněno
přiklad v roce 18S1 vyloučen byl
z kongresu missourský poslanec
John B Clark poněvadž vstoupil
V roce
do armády konfederační
1862 vyloučil senát svého Člena
Jesse D Brighta z Indiány pro
senátory Polka a
'neloyalnost
Johnsona z Missoury a senátora
Breckinridge z Kentucky pro pod
porování konfederace Mimo tyto
uvedené případy vyloučen byl ze
senátu v r- 1797 William Blount
z Tennessee pro spiknutí
jehož
účelem bylo vydatí New Orleans
Angličanům a pro pohádání Indi
ánů kmene Creeků a Cherokeesů
aSy pomáhali Angličanem podmanili si Španělské území v Louisia-n- ě
Bylo siee ještě několik senátorů jimž hrozilo vyloučení z
kongresu avšak při hlasování nebyla docílena dvoutřetinová většina čímž byli dotvčnf zachráněni
V takovém postavení nalézal se na
příklad senátor John Smith zOhia
spiknutí
jenž byl účastníkem
Aarona Burra Při hlasování bylo
19 hlasů proti Smilhovi a 10 hlaTaké událo se několik
sů pro
případů le obvinění kongresníci
g toho neb onoho přestupku vzdali
e tvých úřadů když viděli le v
postaveni tvé m neudrží
Vylouřtnf
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pozdější dobu k vyřízení až
blahodárnost
jak
jejich sc osvědčí
neboť již nyní se na základě jejich
Nebude-l- i
senát o
obchoduje
těchto smlouvách hlasovati dá
tím na jevo Že sice nesouhlasí s
nimi avšak nezruší je aotud pokud se nepřesvědčí o jejich zbytečnosti
na

Čínské"

Málo

farmy v New Yorku —

jest obyvatelů metropole
kteří ví o tom že v
newyorské
Ntw Yorku nalézá se sedm čínských farem jež ničím neliší se
od farmy v nebeské říši někde v
okolí Pekingu neb jiného velkoměsta čínského
Majitelé těchto
farem pracují na svých pozemcích
nástroji z Číny přímo přivezenými a zásobují svými plodinami
celou newyorskou osadu Čínskou
jež čítá více než 10000 Členů
Tito čínští farmáři oolečeni jsou
právě v takový oblek jakého užíKlobouk tavají rolníci v Číně
kového rolníka zhotoven jest z
upleten
rozštěpeného bambusu
po způsobu klobouku slaměného
tvar jeho podobá se zvonu a má
Široký okraj takže může sloužili
tak dobře proti úpalu slunečnéOblek jeho
mu jako proti dešti
pozůstává z hrubé bavlněné blůzy
a kalhot z téže látky
Nohy
chráněny nejiou neboť chodi bos
Tito farmáři opovrhují americkými hospodářskými náčiními jako
Oni
jest pluh brány neb rýč
užívají takových nástrojů jaké
měli jejich předkové před několika
stoletími
Hlavním jejich nástrojem jest motyka majícf dlouhou
bambusovou násadu jíž kopají
půdu na drobno ji roztloukajísá-zej- (
semeni a okopávají rostliny
Mimo motyka jsou
aich také
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Smutný konec české socialistické osady
V Ženských Listech dočítáme sn o
smutném konci socialistické osady
české kteráž založena byl před 8 lety
ve Vfigiiiii
Pani Mnrie Knikalová o tom píše:
Jelikož jsem
i ]ii uěkotikráte ž i
dána abych do Ž L pod ala zprávu o
pobytu a působení našem v české ku
operativní osadě "ílíp'' mileráiia ta'
činím neb myslím íe t na škodu
nikomu nenudě když jenom poněkud
tento článek promyslí Podávám tdt
po tne čirou pravdu
proto nemusím
se báti řádného kritizování
První leden rlS'J7 ukví ra'lsté mno
II vl právě
hému t nás v parnéii
jasný den a Jako obyčejně po dobré n
svátečním oběde k fl'it dobré kávy
neuškodí tak I dnes aeslo se několik
hostit v kavárně by so1 ě na dobřím
kafíčku pichu tnulo
M'i hovorem
zmínil so kterýsi z nich zdaž ve svá
teční náladě nebo z dnbréh') ó no valu
ie by byl krásné zloriti
nevím
me7Í sebou spolek jenž by měl v úmy
sin společně žit a společně pracovat a
A je_
nad sebou žádné bossy nmíti
Hkoi to bylo něco mezi Čechy doposud
nezkoušeného přihlásilo se hned ně
kolik členů kteří byly hne 1 ochotni
ideální tuto myšlénku provést) Mnohý
Mnecbalpráce Jinému byl vhod přían
ležitost ze mfiže opustiti Chic-tPak konaly ra přípravy
prácí neměl
na vyalání členů aby vyhledali K
bodný poeeaiek ka laJoieaí osady

ll

V měsíci čsrvnit opustili jam CM
kojloH h6 naději re založíme ai
domov nový lepal tiei doposud katdý
z nás ruél £4 bu lerne prosti vácb
svíitílů a tiei!oUikii dítky nato ia
nabil lou dohráli r vychování pn
u žhaveny
bulou ršubo
IKI i nás zde prvtiíob
otroctví
iiík1 18 rodin počtem I h díikanl ?t
hlav Jaká to bvU raiost kdvíjsm
se vAichni snili a seznamovali jeilen t
druhý iu považován jsa k:iý zt bratr
a sastrii a nlihnjícu ni žn lni lome ve
svornosti a e ojeri sebou žiti
Oinináirt
íill a praoivall
jsme společně každý vérné a svědomité povinnosti svijs vykonávaje
Vesele
Kýlu to právé v čase žní
oýalosi' hutaní kladiva z kovaný
jao by chtěloNthlásat vAcinzřítíbudoucí
někostěsoí nás
poli bylo
lik inuů hol a kos mi pilné se uhání a
jelikož zde byli vesměs sami řemeslni
ci tudíž nováčkové
v hnspmlářitví
užili vzdor těžké namáhavé práci dosti
zábavy mezi sebou Na louce se páslo
několik kravifea- - po dvoře priháuěl
se vepřový dobytek a ty slepičky jako
by tušily uéco nového nesměle hlavi
čky z kurníku vystr ovály I věrný
surý domácí pes se brzo s námi nemá-
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K snídaní obědu i večeři se dávalo
znamení zvoncem lidi v poli pracující
svolávali se troubou z mušle udělaná
My ženy kí vzaly na starost vaření a
každých 14 duí iy dvě jíně vařit
liylo-l- i
potřeba v kuchyni pomoci pomohla jsiue jedna druhé a hle lélyaby
vše bylo v čas hotovo
První čas
jsme vařily vše v krbu ve velkých
kotlíkách protože jsme neměly žádná
kamna ale jaké to bylo obtížné vařeni
uvéří jen ten kdo lo zkusil Nemohly
jsme tu dlouho snésti nebi ť jsme
měly ruce i nohy celé popáleué funě
vádii v kuchyni bylo kus podlahy a
cihel které byly tak horké jsko kdyi
je z pece vytáhne též neměly Jsme
dotui nádobí k vaření následkem čehož hned po snídaní připravoval sa
oběd abychom aiély v čas polévka
brambory neb knedlíky vařené I vystavěly jsme si tu kaaina podobná
starým českým pecím s plotnou a
velikou pecí a tu bylo vaření už snas-i- í
Pekař hnal přijel s námi a jelikož
e dooti spotřebovalo musel skoro
denně péci cbléu buď žitný neb bílý
Kdo
p dle toho jakou aiěl mouku
měl sebou peníze ten špatně přivykal
zle jéi mn živobytí a přilepšo'al si kdo
mohl kdo neměl nic musel se spokojit! s tím co bylo
Bylo H zapotíebí pomoci v poli šly
jsme která mohla lak že posle Iním
časem totiž v téch osmnácti měsíc co
btly jsme nuceny konat i polní práci
pak která žena z nás nemohla jiti
anebo měla malé dítky byla považována (jednoduše a opřimuě) za —
línou
Však hned příštím rokem se tu život
těkterému znechutil jiný zas jje trápil
nad tfm že nemá to pohodlí co tnél
neboť nám bylo dosti čttsto i s bladera
zápasili a tak se začaly rodiny pozvolna rozjíždéti
Oše n zas se seto
strhovali osadní d novf ale žáťiý tij
Z nát prvních
dlouho nevydržel
osadníků zde zbylo poue pět ro lina
to nevím zdaž zde váicbui do žní vydržíme
Minulého roku v lednu jsme se o
inventář rozděl li JJtlo po 6cuírst"í
S tva se doslechlo žs budeme o inventář rorděleuitu hne i každý hleděl
aby co tnožná nejvíce si uschoval i
sháněl a prohledával všecky kouty
není ii tam lopata neb motyka hrábě
nebo vidle sud ttebo pytel I ivenlář
se nám každému vypučila! na7id'a
ni kdo měl větší musel připlácet
vzdor tomu že máme u spolku jedea
každý 125 dol byli jsme však přemlu
ven i a nám ku podepsáuí podána
smlouva že jsme se vším spokojeni
Každý z nás se musel p odepsat že
rokem uříátfm totiž v lednu litlK) zaplatí 48 dol příspěvků a 10 u!i 12 lol
nájemného podle toho jak měl pole a
obydlí velké Co jsme měli děUtř
Hned odtud jsme jiti nemohli neboť
jsme byli a jsme doposud celí roztrhaní a co nám z Chicag p s!!i oděvtea
K lyž bylo po point
jíž také sešel
práci tu se ohlížel každý kde by sobí
uěixj vydělal aby mohl zaplatit dostali jsiué totiž dva dopisy
že budeme vyloučeni
Avšak zle
jest těží o naiíti práci nsh vůiolnl
sousedstvu jest vesměs chudé a do
do neměl Kdo
města na cestu peněz
si co zasel měl alespoň" t
Mněl
každý hájiti si pólu svoje pružo
dobytek i drůbež mnoho šandy 11 ijL
lala z toho opět dosti často pošU
mrzutost a hádka
Nyní myslím že se sem nikdi stěhovat nebule neboť jest zřejmo žs
pod ihný život po němž jsme vš c1! ii
toužili není možno mezi naší n li Isoa
tiskutečoiti
Bli Z le člťtlové Z G il
cigt z Htltimnre a z C eveUn lu a ti
s po
hinlonli loťi čisti radsté si
V 'dechem na čejkou ko o lihzpotuenou
Vélš n i jich odtud K lnšla s prádlu))
na rnkotua ještě rá li žd jim o Hul
přáte é pomohli
S tad ae z le usadí nyní stmí špeku-Uti- ti
kteří se vyntiniží a1)? pila
námi obdělané vyii7Ítkova'i cli) ven
Kdo chceš přijď a zkus
dobytka
zdejší náš život a zajisté polom uvaříš Teti experiment nás stšl hezkých
pár těžce usp uvných d llrťi a tři r iky
las: hkoučil první
trnkýcti svíteln
á
ko operativní kolonie v Amerl
-
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Nejcitlivěji místo na lidském
lěle obyčejní cíařípka nejdříve napadne kdyi se objeví Toto
místo však dojde posíleni
užíváním Dr August Koenig'a
Hamburger Brust Tbe a nemoc se

jší

zalekaá

