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neodvislosti
Senátor Hoar proti rozpínavosti

Dokončeni

Dojista žádný prapor by neměl

být stažea ze žádného mravního

pole na němž byl kdy vztýčen
Následovat! prapor jest násleďova-t- i

zásadu svobody a lidskosti jež

představuje Tvrditi že musíme

jej následovat! i když zastupuje
bezpráví a útisk jest jako bychom
museli užívati každou brečku vše-

likého mastičkáře Že na ohlavení

prospektu vytisknouti dal prapor
Americký prapor jest ve větším

nebezpečí od imperialistů nežli by

byl kdyby veškerý křesťanský
svět se proti němu spojil Násilí
cizinské při nejhorším mohlo by

jej roztrhnoutí však tito snaží se

jej potřísniti
Tvrdí se čemuž ale nevěřím že

ono smýšlení jest v souhlasu se

smýšlením amerického lidu Praví
se že státník kterýž položí ucho

své ku zemi bude slyšeti jeho
hlas Já tomu nevěřím Hlas
amerického lidu nepřichází ze ze-

mě on přichází s bůry On při-

chází ze svobodného vzduchu On

přichází z hor kde přebývá svo-

boda Nechť ten státník kterýž

jest schopen jednati o otázkách

svobody aneb pronášeti hlas svo-

bodného lidu pozvedne uší svých
k nebi a neklade je k zemi Pane

předsedo bylo jednou mým

šením býti svědkem v této sně-

movně velmi dojemného zjevu

kdy senátoři odpovídali když byla

jejich jména vyvolávána aby po-

dali slavné rozhodnutí v důležité

státní při Následkem zvláštního

opatření bylo každému senátoru

dovoleno když bude hlasovati

aby odůvodnil hlas svůj jedinou
větou Někdy se mi zdálo že

otázkakteráž jest nyní před námi

mohla by nejen rozhodnuta býti

hlasy nás kteří zde sedíme nýbrž
i těch velkých mužů kteříž byli
našimi předky v této sněmovně a

v kontinentálním kongresu od sa-

mého počátku republiky Kéž by
se takové hlasování předsevzalo!
Shromáždění sedělo by tiše když

by předseda předložil otázku jejíž

odpověď je tak proniknuta nadějí
svobody a osudem republiky Jme--

v jSOu Čt€u5s r"'"'''~'"''"TT':

George Washington: Ne! Proč

bychom měli opouštěti svou vlast-

ní půdu a stavětí se na cizí? í

Alexander Hamilton: Ne! Pro-

hlášení neodvislosti jest základní
ústavou každého státu

Thomas Jeíferson: Ne! Vlády

jsou zřízeny mezi lidem nabývají-

ce 6vé spravedliyé moci ze svolení

ovládaných Každý národ měl by

mít i své zvláštní a rovné postavení
mezi národy světa k němuž záko

ny přírody a Bůh přírody jej oprav-Suj-
e

': ''' "

John Adams: Nel Stál jsem
vedle Jeffersonakdyž přinesl pro-

hlášení byl jsem zastancem téhož

v síních kongresu Po dlouhé době

našeho se lišení přicházím opět
aa jeho stranu

James Madison: Nel Účel fe-

derální ústavy jest zajistiti Unii

třinácti původních států což víme

že jest praktickým a připojiti k

nim takové jiné státy jež povsta-

nou na jejich vlastních ňadrech

John Marshall: Nel Právo ku

prohlášení války nebylo svěřeno

kongresu za účelem nájezdů aneb

zrůstu Když kongres prohlásí
válku nesmí tato nikdy býti pova-

žována za válku k účelům výboje
aneb nabytí území aniž smí

zákon válku prohlašující zahrno

vad právo presidenta k rozšiřování

hranic Spojených Států podrobe-
ním sobě země nepřátelské
John Quincy Adams:Ne! Území

kteréž já pomáhal připojiti k zemi

určeno bylo k obývání svobodných
mužů a k utvoření svobodných
států
Aaron Burr: Ano! Vy opakujete

moji bukanýrskou výpravu dolů po
Mississippi Konečně se mí do-

stalo zadostučinění!
Abraham Lincoln: Ne! Pravil

jsem v Independence Hall ve Fi-

ladelfii nežli jsem nastoupil svůj

vysoký úřad že stojím na pravdě
kterou Thomas Jeíferson pronesl
a jsem hotov smrt podstoupiti
pakli třeba aby byla udržena A

byl jsem zavražděn pro zásadu tu

Charles Sumner: Ne! Prohlásil

jsem tak když jsem připojil Ala-sk- u

Já též spečetil svou odda-

nost krví Bylo to mou útěchou

po ty dlouhé a trapné hodiny kdy

rozpálené železo kladeno bylo mi

na páteř a ji sebou ani nepohnul
Kdokoliv myslí že bychom při-jmo-

mohli takový přenos ví

málo o naší zemi málo o našich

svobodách Na obou stranách je
tu nemožnost Krajinu možno

postoupiti avšak ne lid

William McKinley: Před mým
zrakem bylo na okamžik zamlže-

no však nyní vidím jasně Vracím

se tam kďe jsem byl před dvěmi

lety když jsem řekl: Násilné při-

pojení jest zločinným násilím vlá-

dy nabývají svou spravedlivou
moc z vůle ovládaných ne někte

rých nýbrž všech Já chci státi
s otci republiky Já chci státi se

zakladately republikánské strany
Ne!

t Pane předsedo já vím jak ne-

úplně jsem se vyjádřil v této de-

batě Já vím jak stabým je hlas

samojediný v tomto hluku bouře
v tom delirium císařství Může

být že bitva pro tento den jest
ztracena Však já mám pevnou
důvěru v budoucnost Já mám

pevnou důvěru ve spravedlnost a

lásku ku svobodě amerického

lidu Hvězdy ve svých bězích

zápasí o svobodu Vládce nebes

jest na naší straně Jestliže bitva
dnešní bude ztracena odvolám se
k jinému dnu nedalekému však

který se jistě dostaví Odvolám se

z pochvalného ' potlesku" rukou "a

dupotu nohou a volání a výskání
ku klidné síni kdež otcové shro-

máždili se ve Filadelfii Odvolá-

vám se od ducha obchodu k duchu

svobody Odvolávám se z císař-

ství ku republice Odvolávám ne

od milionáře a bossa a pleticbáře
a řiditele ku státníku starších dob
v jehož očích se peníz nikdy ne-

leskl kterýž žil a zemřel chudým
a zanechal svým dítkám a svým

krajanům jméno daleko lepší než
bohatství Odvolávám se z pří-

tomnosti naduté materielní pro-

speritou opojené touhou po císař-

ství ku jiné a lepší době Odvolá-

vám se od přítomnosti ku budouc-

nosti a minulostí

ky mosty atd a toho všeho úřed-

ník využitkuje jak jen lze Misi-

onářům a cizincům vůbec jest
největším nepřítelem věda že jed-

nání jeho prohlížejí a cítě se proti
nim morálně bezmocným Tak
Často se přihodivší vraždy evrop-

ských a amerických misionářů ne-

mají původ v náboženském fana-

tismu čínského lidu nýbrž právě
jen nevyvolají-l- i cizinci neopatr-
ností konflikt sami v zuřivé ne-

vraživosti úřednictva Čínského
Moderní Číňan není aktivně nábo-

ženským Sedmá věta Svatého

Ediktu z roku 1724 zní sice:

"Zastav falešná náboženství aby

pravé učení bylo povýšeno'' ale
v obecném životě panuje mezi

křesťany a Číňany jiných vyznání
asi takový poměr jako u nás mezi

protestanty a katolíky
A jako nepřátelsky chovají se

úředníci proti cizincům tak vydě-rač- ni

jsou vzhledem k poddaným
kteří k nim ovšem nemohou lnou
ti onou láskou které učil veliký
Konfucius: Čínské přísloví: "Ty-

gři a hadi jsou lepší než soudce
a soudní sluha" lze zajisté vztáhl
nouti na veškero úřednictvo Pro
získání názoru jak v Číně boháči

bývají odíráni stůjž zde tento pří-

klad z nedávné doby Když Čínský
vyslanec v Rusku po uzavření

smlouvy v Livadii ocitl se ve vy-

šetřování stálo jej prvých osm
dní vězení 50000 Hk t j na

250000 Kl Že ža takových po-

měrů bohatí jsou téměř nuceni

chudé vyssávati jest samozřejmo
Občan může se sice odvolati do

Pekingu ale cesta ta je daleká a

vede tolika dveřmi které jen zla-

tem lze otevřití že utiskovaný ra-

ději osud snáší
Ovšem sluší podotknouti že

vyskytují se mezi úředníky vzácné

zjevy poctivosti nezištnosti a ry-

zosti charakteru Ale celkový stav
čínského úřednictva jeví nepopi-
ratelnou korrupci Příčiny této
morální pokleslosti jsou několike-

ré Úřednictvo je v Číně nejvyŠ-ší- m

stavem jakousi Šlechtou Prá-

vo státi se úředníkem má syny
herců a sluhy mandarínů vyjímaje
každý občan chudý i bohatý
Podmínkou k dosažení schopnosti
úřednické jsou examiua Při

počtu zkouSenců jest
počet prošlých nepatrný Roku

1894 přihlásilo se v Nankingu ke
zkouškám 18 tisíc kandidátů z

nichž pouze 155 — tedy jeden ze

115 — zkoušku s prospěchem pro-

vedlo Příčina toho nespočívá
snad ve špatném nadání Číňana

nýbrž v tom že vyšší úředníci

nechtějí mít mnoho konkurrentů
a pak že kandidát po pětiletém
studiu klassiků a písma stěží nej-

ednodušší větičky dovede slátali
Je-- li ciĎan hotov se zkouškou

nastává mu nová ještě větší sta-

rost o dosažení úřadu Bohatý
který se vykoupil 'i pří zkouškách
může si koupili také výnosný
úřad — úřady se totiž od státu
pronajímají jako u nás mýta piv
ní krejcar a pod — ale chudý
který bČbem příprav ku zkouškám
nadělal dluhů musí se spokojili s

úřadem jakýmkoliv a hledět z ně-

ho vytlouci co nejvíce aby nedo-

čkavému věřiteli zaplatil a aby
také své příbuzné přátele a kli-

enty záhy k němu so připojivší
mohl protežovati Neposkytnouti
jim příležitosti k dosažení výhod
bylo by pohoršením proti mravu

Nezámožný Čekatel úřadu pod-
niknuv s nebezpečím zkoušky
jimiž upadl do dluhů a dosáhnuv
hubeného místečka a nad to ještě
vázán mravem k příbuzným a přá-

telům hledí z úřadu co nejvíce
peněz vytěžili aby dluhy zaplatil
za 6trázně své a těžké povinnosti
se pomstil a příbuzní i přátelé s
ním měli re dobře A jeho bohatý
kollega vida v něm soupeře jed-

ná tíniže způsobem Zde jest ká-

men úrazu sociálního Života čín-

ského zde tkví kořen korrupce
stavu úřednického Úředník jet
úředníkovi soupeřem a není divu
že všichni staví se nepřátelsky
proti Evropanovi který lid proti
jejich útiskům béře v ochranu'

VjBtky Hájkova pojednáni v Nall DoM)

Stopujeme-l- i jenom zběžně po-

měry čínské znamenáme že jsou
to skoro jen úředníci čínští a zase

úředníci tedy Cína officielnl kte-

ří všemu pokroku houženatě od-

porují a Že systém úřednický jest
dnes největším zlem Číny Nejsou
už sni z daleka oním ideálem o

němž veliký filosof národní Kon-fuci-

snil

V tomto konservativním stano-

visku podporováni jsou morálkou

náboženskou morálkou budova-

nou skoro vesměs pro patriarchál-
ní poměry národa Rozvoj obo-

jího systému úřednického i národ-

ní morálky jde v Číně ode dávna

ruku v ruce proti všemu novému

V době kdy dynastie Čan za-

vedla v Číně systém feudální kte-

rý zemi přinesl tolik škod a běd

narodil se roku 604 před Kristem

prvý veliký Čínský filosof Lao tsi

"starý chlapec" — (tvářnost no-

vorozeněte byla totiž 6tařecká) —

Učil jednoduchosti potlačení vůle

a nabádal k návratu do starých
dob kdy lidé neměli žádosti a

přání Žijíce v rajském stavu klid-

ně se zvířaty Nejvznešenějšími
vlastnostmi člověka jsou: soucit

šetrnost a pokora Dnes však

snaží se vše po statečnosti bohat-

ství a vysokém postavení

Brzy po Lao-tsio- vi povstal
Konfucius který došel v Číně

většího vlivu než jeho předchůd-

ce Ten stanovil poměr mezi

knížaty a ministry otcem a sy-

nem starším a mladším bratrem

mužem a ženou mezi přátely
Na jeho morálce zbudován jest
dnes téměř veškeren život říše

Čínské Podnes v celé Číně se

mu obětuje a sám "syn nebes"

padá před oltářem jeho na kolena

aby devětkráte se dotkl čelem

podlahy
Po smrti jeho škola se rozpad

la v několik sekt mezi nimiž trva-

ly prudké spory a tak zdálo se

již že' jeho učení přijde v nivec

když povstal statečný jeho obháj-

ce Meng-ts- i (roku 372 —289 před

Kr) Jemu bylo bojovati hlavně

proti Čínským stoupencům epiku-reism- u

t zv Jangču a zastan-

cům všeobecné lásky —-- (rozuměj
ve smyslu křesťanském!) — t zv

Mihteh Brousil ostrost obou na-

uk hlásaje vzájemnou lásku lidí

ale dle různých vztahů různou

(všeobecná láska byla prý by ku

př zlehčením lásky syna k otci)

Celý čínský život státní spočívá
v základech svých na učení těchto

tří národních filosofů čínských
Vedle tohoto státního nábožen-

ství jak se termin již ustálil

existuje v Číně budhismus z

Indie zavedený a na půdě čínské

v dosti samostatnou morálka filo-

sofickou se vyvinuvší a pak mon-

golský šamanismus směsice

pověr Narodiv se

přijímá Číňan náboženství státní

po dobu života holduje šamanis-m- u

a pohřben jest s obřady budd-histický-

Na čínském národě znamenáme

eklatentní příklad jak veliký vliv

má náboženství na utváření se

národního charakteru Není snad

ani jediného rysu povahy čínské

který by z vlivu toho nebylo lze

vysvětliti
Rozebírajíce nyní příčiny které

za následek mají onu přísloveč-

nou uzavřenost Čínskou budeme

bleděti nezanedbávajíce ostatních

hlavně k motivům náboženským
Předním snad prvním a po-

sledním nepřítelem pokroku v Čí-

ně jest dotčený systém úřednický
filosofickou morálkou Konfucio-yo- u

podporovaný Každý krok

Číňana jest omezen a řízen úřed-

níky Císař sám vládne nad ná-

rodem pomocí úřednické republi-

ky která morálně je pokažena

Přeplnění trhů laciné ceny chu-

doba bída hlad tak často v pře-

bohaté zemi vznikající padají na

účet nesvědomitého a vyděračného
úřednictva Omylem jest domněn-
ka že Čína jest přelidněna Toli-

ko města jsou přeplněna ale na

jihu čínském prostírají se daleké a

daleké krajiny řídce obydlené a

bohaté poklady přírodní chovající
Jaká tedy jest příčina oněch běJ?

Jsou to úředníci kteří pobuřují
lid proti stavbě Železnic jež mo-

hou zde býti jedinou odpomocí
kteří vydírají bohatého schopné-

ho pokroku dovolujíce a nutíce

jej takřka vyssávati chudinu Sko-

ro každoročně povstání a revolu-

ce z toho vznikající také jen na

jejich vrub můžeme přičísti
Úředníci mají vše v rukou Oni

tvoří onu třídu občanstva jakou v

Anglii "gentry ' Zakládají školy
chrámy knihovny dobrovolná ba-sičst-

pomocná družstva rybní

Linwood Neb 4 č'ce 1900

čtvrtý červenec! NejvětŠÍ svá-

tek americký! Která ústa o něm

nemluví? Po celé naší Unii pa-

nuje nadšená radost a plesání
zrovna jako v první chvíli když

rozhoupán zvon Prohlášení hlása-

jící I v našem Linwood již na

lačný život bouchaly až radost
Avšak když soudný člověk po-

váží jak bylo a jak jest aneb uva-

žuje jak asi bude tu mimochodem

pocítí něco jiného nežli vlastene-

cké potěšení! Zde děláme tolik
caviků a rámusu se svobodou a

neodvislosti a na druhé straně ze-

měkoule 7000 mil za mořem naši

vojáci střílejí lid když tu samou

svobodu miluje a chce jako myli!

Jak tohle srovnat dohromady? O

americký lide proč si necháváš

od ničemných zaprodanců politi-

ckých uvazovat černou pásku přes
oči bys neviděl jak hyne v této

vlasti duch demokracie a zmáhá

se aristokratické opičení? Kéž

by vstal z hrobu Patrick Henry
aby slovy plamennými pověděl
občanstvu že za neupřímnou tváří
naší nynější vlády blýská se chti-

vý zrak po vojenském despotismu

Pohnutlivý a strastiplný byl začá-

tek naší slavné republiky zalit

byl krví hrdinů slzami vdov a

sirotků Ale nynějšímu už— osmé-

mu jejímu vzrůstu jest žehnáno ve

jménu peněz zlata i stříbra a

bankovky zelené Amen! Málo se

zde zdá býti již té lásky a lidsko-

sti těch prvních osadníků a jejich
zásad lidovládných! Amerika svo-

bodná lidovládná Amerikanabyla
nepřemožitelné moci nesmírného

bohatství a nezdolné síly hmotné
— zkrátka národ americký vyhojil
se a zapomněl na své utrpení a vy-

krmil se ve své všehojnosti a pro-

to dostává roupy a prohřešuje se

proti svým krásným ctnostem

které Ameriku tak po světě pro-

slavily
Ale jen aby Ameriku nestihnul

za to také trest a my neskončili

pádem velké slavné této země svo-

body jako kdysi Řím

Ve venkovských českých osa-

dách slaví se "4 džuiaj1 ponejví-

ce tancem Tnec zdá se u Čechů

být národní vášeS — bez něho

také vůbec nic slavného nedoká-žem- !

Nejvíce užívá omladina těch

džulajových zábav Junáci tu ze

vzdálí prohlížejí si pokradmo děv-

čata a děvčata zas je Nu buďsi

vždyť já sám děvčata rád vidívám

Celý svět se točí a nejen svět ale
i těch druhých sedm planet proč

by se Češi netočili? A pak vždyť

prý:

"Kdo hodaě tancuje s muzice

platí
přijmou ho do nebe aadčlc svatí!1'

Celkem vzato kdybychom ne-

měli jiných chyb skrze to že moc

skáčem bychom svůj díl táhli all

right v tom velkém světovém sou-spřeže- ní

Avšak při oslavě tak

památného dne měli bychom to

mysleti trochu přece vážněji

Než Amerikáné mají též své
velké chyby z nich přední jsou
domýšlivost a vypínavost Co tu
ku př bylo slávy a hluku když
Dewcy rozmlátil pár neprakti-

ckých škopků španělských! A

zatím možná že lépe by bylo pro
naši vlasť kdyby Dewey byl dostal

našupáno trochu Pak by Ame-

ričané byli zůctali skromnější ne-

byla se tak nadmula brabivost je-

jich a nebyli by strkali prsty do

filipínské kaše jež nás nikdy ne-

pálila aie teď nám může opařiti
necbtyS Kéž bychom měli místo

Dewey-b- o nějakého Tomáše Paina

který by strhnul škraboška s obli

čeje překrucovatelům naší slavné

ústavy a zrádcům zásad lidovlád-

ných!
Ani aristokratická a vojenská

Evropa nedčlává takový hluk fa-

natický a bláznovské oslavování

svým generálům pakli náhodou
zvítězí jako Američané činili

Kdežto jest 'zřejmo že kdyby byla
naše armáda v tak nepříznivém

postavení jako Španělé nebo po-

vstalci práskla by také do bot a

utíkala jako když ji paty terpety-ne-
m

namaže

Věřím však že deposud aspofi
v západním lidu jmenovitě občan-

stvu Nebraském žije a bude žít

duch svobody a zásady lidovlády

protož skončím provoláním Patři-ck- a

Henryho: "Give me liberty
or give me death!'

B J Kavan

V horkém počasí když krev ne

čistou jest dostavuje se často

kožní vyrážka kdo však za včas

Dr August Koenig's Hamburger
Tropfen použije pročistí si kr#v

A podobným nemocím zabrání

"Jasné zvony hučí drsně

a bez tonn"
8hakMpMit popil bodl Mnattaie tm

Ony jion mrmW milomyilnť cboroW
ninnm- l- oMM sobě ttmfa a nrfm redisia
Jich rewK amjilenl tmlrelo a ony aa idijt
jako ty arosy imntní a baa tona Hoboa
oMTau

McELREE'S

Wine of Gardui"
Ono pHnaat tawktfma 6troJl cdrari a

tdrart mini jimi roraoribo tiehoat a tlla
Ono obnov! ftnikf Hrot a atlu VrpražI
ílvr kUrí strpanl a nemoe poruilly Jeatto
dokonal? Itfk jakf kdy byl odhalen aby

alaM SeDyadalJIm dokonalá zdraví a
učinil j itaatnymt a viblvlml $100 a Uhv
a rtech kkirntka neb a vyribitela : "Th
Chattanoogm Hadical Compaoy Cbattanooga
Tenn"

PT" ČMka íltact Utka aa laila na pofádinl

(msvtt
Bev i W SMITH s Caaden S D lic:

"Moja mantalka níIraU Vlno of Gardui pro
padnnll ldtka a ono JI uplnl vylíčilo

náLytek Odloučen od národu

žije osaměle ve svém paláci kde

dle svého přáni jest obklopen že-

nami a eunuchy Vysocí úředníci

přicházejí k němu za svítání podá-
vat zprávy Z paláce vzdaluje se

jen Časem aby obětoval v někte-

rém chrámě Ještě před stoletím
směl císař Khien-lun- g sestoupiti
svobo lně mezi lid aby se o jeho
potřebách informoval Na císaři
Hiin fungovi krátce před výpra-
vou írancouzsko-anglicko- u pozo-

rujeme poslední sbytky vladařské

síly muže která potom pod žen-

ským ngentstvím mizí

O l toku 1861 měla na správu
říše veliký vliv císařovo

Isi '! Toho roku zemřel totiž

Hin íang v ietnirn svém šídle

jťhuiu v Mandžursku zanechav

po sobě Šestiletého synáčka Tung-Čih- a

pru kteréhož ustanovil poru-Čnik- y

konservativní a cizincům ne- -

řát Kké Říše byla tehdáže po
raspiugťkém povstání a druhé
válce cpiové zpustošena a u veli-

kém nepořádku tak Že bylo

pot ftbí pevné ruky k vládě I

uzavřeli mezi sebou spolek princ
Kung bratr zesnulého císaře Tsi-4- 0

btzdětná vdova po Hien-fungo- vi

a souložnice Tsi-h- si ma-

tka Tung-čihov- a a palácovou
revolucí podařilo se jim odstranili

poručníky kteří z Části byli po-

praveni z části dovoleno jim

spáchati sebevraždu Od té doby
vládla Tsi-hs- i podporována jsouc
princem Kungem kdežto císařov-

na vdova Tsi-a- n hleděla si více

zakládání chrámů a nemocnic než

poručnictvf
Dokootenf bud

Neodvažujete se žádného rlslka
když koupíte Cnamberlain's Colic
Cholera & Diarrhoea Kemedy Vši-

chni lékárníci vrátí vám peníze nebu-

dete 1! po použití jeho spcknjsni Vša-

de uznáván jeat ia nejúípěšnější lék

proti nemocím střevním a Jest Jedi-iy- uj

kterýž nikdy nechybí Jest pří-

jemným bezpečným a spolehlivým

Výlety pro hledající sobi

domovy

V první a třetí úterý v květnu
červnu červenci a srpnu Missouri
Pacific dráha prodávati bude líst-

ky železniční na cestu tam 1 zpět
za ceny velmi nízké do Kaasas
Arkansas Oklahoma Indián Ter-ritor- y

a do některých míst na jihu
a na jiho-východ- ě O podrobnosti
pište neb hlaste se v úřadovně
společností jiho-východ- roh 14
a Douglas ul Omaha 70tí

J O Phllllppl T F Codfrey
A OFÉPl P A

Čko-anglte-kf ťiuopU AafllcM UttJF vy-rh- lri

nyní v aoela nova nprav a prinaií hnl-- n

1 Mnniaaltych povídek tlánka aprarrho druha anglicky UrnVj Mak M éion
ťMiilí také Ceina vrobraienl Jakl tiurinli
r miidého Óecba ař ni M ebee íiUtl anffli--C

J ratitku nebo aa chva v té hefl sduko-- 1

naliti llltaeoilonaakacku Kdo oynlrm urlnitttdotna cennou prémii Pile nyn(i vfti %' Klk JI '
7 njui t vtvii:a vyaavun oudfi veiaa

Knna ui I neho t patea allna aai palat
1 louhá a llroká Jt iz doatatl fiala od
t 4at kn Hlus a nynf pukad tiaoba ataíí

n'ui! Ukaantrltcky pnHooa mohu raa na-- r

íiji i tH mfci- - amtllrkv Pofla vám }~daa
ÍM10 na akiuku kdy mt nyní rfoplieto —
Mán k aa prodej tH knihy kni aa tH
ani 1c k a alea "Znalec aogličlny' dii 'Prak-ll--o- n

lkalo anrllcMbo Jaryka' a pak ČtMař
"la anllekf-- b Cbcetlfnktvroa ateehto

Knio ptt# mi Admia: Aat M Soaku
1 Wlaea Stmtlra CblcairCui Uliv

Předplácejte na Knihovno Ame-
rickou pouze I100 ročně

aneb v jejich sousedství o čemž

nemůžeme mít: jpoc y ses t f to
bude praktickým

Thoa Corwin: Ne Já pravil

jsem v dobách mexické války:

"Kdybych byl Mexikánem tak

jako jsem Američanem přivítal

bych vás s krvavýma rukama do

pohostinných hrobů" Ohio mne

dnes ctí a miluje pro toto vyjádře
ní více než kterého ze svých
ostatních synů

Daniel Webster: Ne! Dle naší
' wSíivjT TDěSiúíčIiič Uliti vadných
držav Kdekoliv jest křesťanský
a civilizovaný svět kdekoliv jest
národnost pak národní vláda jest
nutným a náležitým následkem

Není civilizovaného a inteligent
ního člověka na světě kterýž by
žil spokojeně ve svém stavu jest
liže nežije pod vládou svého vlast

ního národa své vlastní země

Národ nemůže být Šťastným jinak
než pod vládou z vlastní své vůle

když bych se uchýlil od těchto

náhledů uchýlil bych se sám od

sebe
William H Seward: Ne! Sesta

vovatelé úbtavy nikdy nemen v

úmjslu nějaké državy neb provin-

cie Oni ař li na zřeteli pouze
nic íiéaS ntž státy— doko

ná ptáty vespolek sobě rovné

státy sprchované státy Jest pro-zřtejjc-
it

jest zdravý smysl v

íorro opatření ústavy
— že vým-

inky jsou osady kreréí jsou vždy

jen předmětem útisku vyminuty

jsou provincie kteréž vidy směřují

ka pc runí oslabení konečnému

xrnTíxí otcovsko

Mnoha tisícům vráceno zdraví a Stě

tí nifvAqícs ChaB3ber!aín's Cacgs Ss
medy Jste-- li stiieni kteroukoliv ne
mocí krční neb plícní řkogt jej a

jistě vám prospěje Kašel kterýž
vzdoroval všem jiným lékům po leta
povolil tomoto léku úplná zdraví

bylo navráceno Případy jež zdály
m hMMMMlfcjDjiDL jež podnebí pověst
cých mfat zdravotních oevylccilu byly
trvala vyléčeny jeho užíváním Neca-pomín- ejte

že kaidi lábev jest zajiště
nou a neprospěje-l- i že peníze budou
vás: vrícísy N proúej u všech ié
kirnfkft

Železniční pozemky na prodej

V severním Wisconsinu Chica-

go St Paul Minneapolis & Oma

ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra
ných pozemků rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách a

jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jež poskytují nevyčerpatelný

zdroj vody jak pro rodinu tak i

dobytek

Pozemky po většině jsou zales

něny půda jest úrodnou a snadno

zpracovatelnou Chicago Milwau- -

kee St Paul Minneapolis
Duluth Superior Ashland a četná

jiná prospívající města na dráze
C St P M 4 O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trhů pro
plodiny farmerské- -

O bližší podrobností pište na

Gto W Bell
poaamkovf kooilaaf Hadaoa WU

lipn A O r A Si fanl Kina

: Lid Čínský od přirozenosti jest
j dobrý — není zajisté teze vztabi
k t nnu že na půdě Čínské vzalo
vznik učení Mcng tíiho o dobré

přirozenosti vŠecn lidi — al sy
stfm útvaru státního přináší s

sebou onu zkízu mravů
Lid nen á důvěry v úřed jícivo

jfmŽ od císaře svého jeťt oďJLe?

"Syn nebes'' kiisl nastupnft boha

který jest zývár !e nesmí rAvs

viti jbož slovo je Lo2kým záko-

nem a který T io jen to : mí mlu-

vit co chtef ď oísnínové

Soudobý císř Čínský Kvag-hs- u

jest slaSý í oík s melancho-

lickými n nepříjemnými tahy v

obličeji Vliv i prý často prudké

návaly hněvu při nichi rozbíjí


