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niitně zdirrna a w hofě aU ne

sli vesn' těl t výlohy své při sje
z eťhdl e Im výlxír tak svědomitě

tak úikosilivé letmé a opatrní ia
rhix-- l s tím capartem opakujem:

raparlřm neWr mizerné $2(00
slolené od ftl milionového niroda

rapart sl tvtnthni nepatrný pro

účely národní — a vykonal sa ten

ejpartíček který z toho capartn

použit více než by dovedlo vykonat
tisíc takových prileličkn niroda

jakým je dotýčn redaktor Chicag-

ských Jen tak pěkně dále stavme

národní činosti — hroby!

Auiiektnřní choutky

Záležitost havajská zavdala příle-

žitost k projev fini anuektačním jak '
v časopisectvu americkém tak i v

širší veřejnosti Čím dále tím více

množí se projevy příznivé připojeni
ostrova havajských a nejen to ono

vzbudilo i annektační choutky vzhle-

dem ku Kanadě V kongresu podal

poslanec Cummings z New Yorku

předlohu za účelem politického i

obchodního spojení Spojených Státft

s Kanadou Předlohou tou navrhu-

je aby přijaty byly do Unie oaší se

svolením Anglie kanadské státy
které by si tak přály a aby a Kana

dou uzavřena byla prozalím obchod
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dováli by # i tohoto splynutí s mt?
nou nti republikou Httje Nim mi

iyrí plné rure a připojením itrov6
bvajkiiti a nmi ěai aby oblí

lei po jihýrh d íJsvích

Jll't1 ťtMORBATICRf dASOPIS pUl
o zvob-ri- i demokratického senátor
Martin i Hansami: "V sněmovně

posUnrři maji vlastně republikán
malou zákonitou většinu Strans
lidu ale utvořila proti—sitcuioviiu
obratem ruky rozhodla vsechuy so
ry o rulsta poslanecká mezi rep s

strauou lid n ve prospěch poslednéj
AícIi vyhodila II republikánu a pik
zvolila tato tak zflíkovaiiásněinovni

spolu se senátem Martina za senáto-

ra"—Nepotřebujem snsd podotýkat
že tak neplíe txký demokraticky
list Kam pak by to také vedlo

aby český demokratický list doznal

pravdu když by nesvědčila v zájmu
jeho stranj

Slavik fitomne omlouvá ničem

nost nynějšího kongresu že prý ne

děli uio proto že je senát republi

kinským 1'ěkni to omlcvai Kdyby
na tom bylo prišfnku pravdy měla

by demokraticki sněmovna tu nej
lepši příležitost osvčdčiti hvou

schopnost a své snahy když by při
jala zákony jež za prospěšné uznává
a zdali by je pak senit zamítl mo

hla by odvolali se k voličstvu a říci:

"lile my chtěli to a ono my to při-

jali a senát to zavrhl senát je toho
vinen !" Vsak ale ona demokrati
cká sněmovna ničeho nečiní a to

pouze jen proto že uení svorná v

tom co by se činili mělo

An ntní zvolex btl v Nebrasce
senátorem na místí republikána
Paddoeka popu lis ta Allen je tak
dalece do senátu zvoleno: demo
kratů 43 republikinA 39 populistá
3 těch pro volnou ražbu stříbra 1—
Stewart a čtjři jiní budou ještě zvo-

leni ze Sev Dako'y Washingtonu
Montany a Wyomingu Republika-n- é

obdrží snad z těch první dva
ostatní připadnou bezpochyby

a populistftm Noví se-

nátorové z Kansss a Nebraska bu-

dou odporovat zrušení Shermanova
zákonu o ražení stříbra a podobně
učiní nepochybně i ti které demo
kraticko-populiatic- ki kombinace po-

sle a Montana neb Wyoraing

NA PoBMĚVÍCKT TAKi DOJUtl

Italské listy aby se zavděčily ně

meckým svým spojencům a

radovaly se niramně
B panamského akandilu ahle t'měř
v zápětí pořídila si Itálie bankovní
skandil který pojmenovali i'Pana-mino- "

malou Panamou nyní vsak
skandál vyroatl a je to pořad ni ital-ak- i

Panarua Hledí li se k hoo
diřským poměrftra přihlílí li se k

bospodiřské slabosti Itálie jest
MPa-namino- "

pro ni velice vižnoa událo-
stí a zasahuje bloub poněvadž se

dotýki nejíirífcb vrstev lida % obě-b-a

peněz papírových Ministeratvo
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HLAVIK Piti VfM ČTBli'
Brn lek™ f ňfa-lolO-

f pt-tt-f

Nelnový co&tor AHn iroln
do ? % nic 70 blaajr Jet-l- i pak
to Jeb' svolen! tul řfaotnm?

rortLUTi MIBRAIhTÍ zvolili za

senátora ftdvck&U Alicím a maji s

toho radot A přece lidi vytokají
jiným titranáiu lo iatouieity jou
přlliS mnoha advok&ty

V KANRAIKtM BTXTnIM INtMU VT

vedli ji2 lecjakou hloupost ale proti
krtooUně jako v Minnesotě aneb

Kentuckj přece jeítž nevyitoupili

VtlV TAMMANT JK8T v nthejSím

kongreou patrným v příAttrn kon-

gresu bude jeSté patrnfjHÍra
Uu-dou-

-li

ni páni t New Yorku ničeho

přáli zatřenou stromkem a ninobá

hnilička jim spadne do klína

Kurika ! Co paf bakocbkí vlX-d- a

střežila jako oko v hlavě po 150

rokft totiž vyrábění pravého "rapó"
to pry vynalezl jeden éewký lékárník

v Chicagu Plesejte noy ! Na
oslavu toho by méii inupáci uspořá-
dat slavnostní ples !

Ju STAMENT JKsT DlHLKM VéECU

vzdorujících a znamená ai tolik

jako: UJelal bych to snadno bych
to mohl udělali ale ne — naschvál

vám to neudélám po vflli "Nej-pčknčj- if

juHtamenty provádřjf u nás

ti kdož kdes jestž teď brojí proti
Národnímu Výboru Nu přejme

jim té radoiti

Kdtž dva konají jidso není to
jedno Podlé jednoho dopisovatele
Slavie když se nřkdo "opovitl"
kritisovati demokratický lÍMtnenf to

kritika Když ale bezkarakterní

dobrodruh "vozí" se po vemavech

zpflsoWm neurvalým to je chvály-

hodná kritika It makes ome dif-ferenc-
e

whose ox ís gored

StXTRÍ S!ltM V MlCBIOAN ZStIL
zákon minulm snřmem přijatý dle

nčhož se loni volili tam Teidenítl
volitelé dle kraj o cíli distriktů

Zákon ten sám o sobí kdyby zave-

den byl v celé zemi nebyl na újmu

naopak ku prop£chu YJtk zavá-dé-n

ve státech jednotlivých pouze
jen v zájmu jedné strany nebyl by
tpravedbv
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pasáky udělají a tobo anglické listy
několik aloupcft úvah o paatávajícím
vzbouření Indiána mluví o vyulání

vojáka do Pine Kidge o tanci
'ilucbftH atd Zprávy takové vy-kvtu-

m nratidelnA na iaře ale
íaka Im dna t Iařfovka neděli léto

tak také jedna sráJka panáka lodi
- lil

$oj není jewie "inuiniivu
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ipvinfio Při řfl('hí fohofři pli
psMfll souď # dlvody J Pin- -

ksrtoriovel byli foton nfiákonítosi

VŽak kdyl obviněný umiň tislnwt
a pídtsven Ípí i druh) víieft

ťlifTxři' aoii b w nsebtět připustit!

lívodý p lobto' jste v přellíenf a

(říti h'iem T vypa li priv tk
Jiko by s nd e byl předjjat Jm přre
ti olJitovnýnt Jestli ty dftvody

nejeti připittitelny v říj In po
itediíějMfii proč připuštěny byly v

prvním?
A JETl JEbMA NXV-TÍV- MitlILI

jsue již Jr spisovatel Kořsnský

chystá se vj výstavním tomto roce

navštívili Ameriku aby ji seznal

Syni dočítáme se opět že p V Ku- -

oera nyní vydavatel "Orla" v Kolí

ně druhdy vydavatel é'Iva" ve Ví- -

lni chystá se ná naválíviti Jeho
návštěva bude míli za účel jak sdě-

luje v listu zaslaném českému klubu

který uveřejňuje zjednání lepších

stykuv a dokonslé součinnosti mezi

Čechy americkými a ve vlasti a se- -

mámení se s poměry
česko-ame- ri-

ckými vůbec Uznáváme ochotně
že snad někdo jiný nepostřehl tou
měrou jako p Kučera potřebu aby

český národ dal se pozuati lépe za

hranicemi a dále potřebu bližších

styku mezi Čechy ve staré vlasti a
větví americkou I nepochybujeme
že cesta jeho bude mu ku velikému

prospěchu Vflak o docílení bliž-

ších stykfi aneb o pohnutí vfideft

českých k lomu aby pečovali o

upoutávání na se pozornosti za hra-

nicemi vzhledem ku nesmírné jejich
vftéi nám a cizině lhostejnosti máme

vážné pochybnosti Na £kodu to na

žádný pád nebude

('HICAOhKE LISTV ZK DNE 7 ÚNORA

píší: — 'Pokrok Západu" však

zvlášť těžce nese že pražské časo

pisy kí skoro ani nepovšimli sjezdu
Národ níto výboru a resoluee v níž

výbor projevuje souhlas s činností

mladočeských poshnefl Well bez

pochyby ke spOsohu mnoha Čecha

amerických nemohou postřehnouti
tu velkou d&lcŽitoHt a hluboký vý-

znam našich posviceuskýcb kongre
sft" — Patrně že Chicagské Listy

počítají se ku těm "mnoha Čech ft in"
Vsak že jejich čtenáři jsou prozíra
včjšími než ony samy loho dňkaz
nalézáme v témž čísle a na téže

stránce kdet píše jejich wilberský

dopisovatel: - "1'řed nějikým časem

čell jsem udání jak mnoho čísel

"Bohemian Voice" dochází do rozli

čných českých osad a tu vedle Cleve- -

landu s číslem 13 stál Wilber se 37

To bylo tenkráte a dnea malý Wil
ber mi číslo opět zvětšené neboť

časopis onen jest zde všeobecně

čten a to stále novými a novými při
znivui A jak by časopis taký neza

sloužil uznání a podpory všech upří-

mných Čechů když tam kam če-

štinou nemůžeme ou přibatolí a

obratně vyškolenou angličinou za

nás mluví vykládá a i kde třeba ka-

ri Nerozluštil jež veřejně mnohou

záhadu v neprospěch rii vykládanou
těm které jinak pfeavřdóití jsra

li jli pn!n-ikiř- l m'li řÍJ!r{ b- -

řhifř)í h iiU}iiitf ťtnstxkfi H ss

UřtÍ # lřlt}iťjřih
ki'k1 alk f#p4 ai!vi byl íé
sí if"i4 Inffn hs %}rtiiltt i

UU tk křth'#

V imf( b svrpk)rh rn4 íiřfhu -

lítikti vIMf tki (U ř tk ni

i l alťkátl Tak k př viifhni

př#id"nii jrfj jítiin co Jim jic h

nilli bylí bif advokáti ut voj'ňi
v ifnáin a konfftii taMlaj( akord

am(s ÍT'ikáti vřtíin pwín"ft Ju
advokáti státní iiiímy pravila
íboahtijl Jál vřtžinu advkitl Vft- -

br iádný tv fifid v p'dilí za

stoupen tak íetné jiki a ikáti

lint II ílfOBA BTL TOUC čfTBr

omďát let co narodil so národu

anterii kému niuéednlk Jeho Alira-ba-m

Lincoln lná'tý preideiit
SpJ Stitft jenž 14 djbna l53 V

loli Fordova divadla ve Vahing
tonu byl zaatřelen potřeítéiiým
Ilootlism fanatikem aneb spiklen- -

cem Tak skončil veliký mní velí- -

kélio národa jmi vždy patnélliv

jej bude jako hvězdy zářící v bohaté

bixtorii své Věčná budíž mu
!

SMÍ ÍLENÍ LtOU JEST JAKO HORlCÍ

sláma vzplane aby záhy utuctilo

Ve Francii volal lid do poslední
chvíle: Ztrestejte podvodníky

A sotva vynesen byl roz-

sudek a také utarý Lesseps jent od-

souzen ainýsleuí lidu hned jiné na-

bylo tvářnosti Všeobecné sympatie
s LensepKem vSude se jevily již

proto že Btav jeho duševní jest cha-trn-
ý

ano pokročilé stáří jeho a veliké

záaluhy maže toho vyváži prý jeho

jediný prechmat panamnký !

Satirický Časopis Pcck jb pro--

slaven trefnostl svých kartonft ze

jména politických Jedno z posled
ních cÍHel přináíí karton který

představuje "strýčka Sama" co

Diogena který v aenátu budoucího

kongresu bledá státníka Na kře

slech sice nalézá Uilla Murphyho
Pcffera íuaye a jiué ale atátníky
nalézá pouze na obrazích potčuách
1'řiporaenouti diužno že i'uck je
listem demokratickým a tudíž je
karton jeho tím významnějším

Vtnikající vlatiítci polítí z

Haliče zejména kn Ad Sapieha
kn Luborairaki hr Stadnicki St

SzcKepanowski atd zplnomocnili dr
Em Habdanka-Dunikowské- bo k po
litickému poslání do Spoj Státu za

tím účelem aby se obeznámil s po-

měry Poláků-America- nfl a přičinil
se o lepél stjky vzájemné a národní

mezi Poláky evropskými a americký-
mi Tak Poláci kde pak je nějaký

český Jlecblic jenž by na xxlobiiý

podnik český věnoval jediné ko-

runy?
CO POPCUSTE A PBOBIBIčXCf PBED

2 roky načali to demokrati letos

dodělali Každý nepředpojatý člo

věk v Omaze v? Že odbývají se zde

volby slušným spflsobeia a vůbec

tak poctiví jk jen možno je odbý
vsti Vsak prohibiči před 3 lety

ponukli populiaty aby dokázali je
děly se v Omaze švindle a podvody
Letos takovou hanebnou lží zase

vylezli na světlo demokraté a utvr-du- i
ta doměnka Občané omalití

joa tJy povinni díkem populistom
a demokratCm za neoprávněnou po-
hanu kteri na Omaha je vrhána

ní Unie kteráž byla by ovsem před-w- ť

i'liftíli'em línín tinlitirltA "

Pochybu jem že návrh ten nalezne

prozalím ohlasu Jsouť proti němu

prozalím všeliké překážky Anglie
tak snadno nesvoli k tomu aby se jí
Kanada odcizila a v Kanadě samé f

ač zr&stá touha po připojení se k J
Soustátí přeco jen posud tak dalece Ji

se náhledy ty nerozšířily aby mohly
považovány být i za tak rozhodné s y
převážné aby Anglie uznala marnost j
snahy Kanadu si udrželi

jVšak i se strany Spojených Státft ji
jsou námitky podstatné
19 zajiité směle tvrdili že větši- -

na lidu amerického nedbá o nějaké

připojení a zabriní zemí jež nebyly
by Spojeným Státfim ani k užitku j
ani k povznesení Tolik jest jisto I

že La přfklad v Kanadě nachází seJe
čit obyvatelstva již nazvati lze Živ

lem nežádoucím Jsou to zejména
kanadští Francouzi kteří nejevili
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