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Chicagu d hromadou blíny mrl-l-

etdmilei řesk4 úivky Anny
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íftutalo toho dne bezvýsledný m

Mdé vidřli naKistel dčvrw drm 21

m odpoledne kdyl si hráU h

oné hromado z níž byla vyhrabána
Pravdé podobným jest Jo se na ni

hromada sesula a ona ve hlfné so

udusila
í Hoipočet úmrtí řádu U S

S za mřsfe kvílen vykazuje jede
náct případů úmrtí člena a tři úmrtí

manželek fíád čítal v iwřslci tom-

to I00SH údů

wi Dno '23 kvčtna téžco zranil so

Krnina la známý rodák iowský

pan Fr Sultk Seskočil s jedoucí
ho vlaku a byly mu při lom obé

nohy v kotnících zlámány
mi Dne 23 kvřtna přejet byl v

Chicagu desítiletý český hoch Karel
Ualašek kočárem a utržil ležka po
ranění vnitřní tak žo se o uzdravení

jeho pochybuje
% Přinesli jsme zprávu o nalezení

uneseného českého hocha syna kra

jana Sleiso z Wisconsinu Týž vy-pra- ví

o svém zmizení následující

"VyhánČli jsme so sestrou krávy z

lesa a když jsmo so vraceli domft

potkal nás neznámý Indián kterýž

pravil žo s ním musíme jiti do jeho

wigwarau Sli jsme mnoho dní a

mnoho mil až jsmo přišli mezi Sioux

Indiány v severním Michiganu lam

jsme Žili až do posledních dvou let

Přicházel tam často bílý traper se

kterým jsmo někdy mluvili a on

nám radil abychom ulekli Jedné

noci podlezli jsmo wigwam a šli

jsmo dlouho až jsmo přísli k jedno

železnici Zanechal jsem sestru v

jednom hotelu alo nevím v kterém"

Chlapec dále praví že jeho sestra

která jest nyní 17 rokft slará y

změnila své jméno na Lenu

Kibodeau neboť snad zs pomněla
své pravé jméno Mílie však býti

poznána po jizvě na tváři kterou jí

Bpůsobila souaw Ribedeauová toma- -

hawkem Zvědělo se že pracovala
v prádelně Central hotelu v Ash

landu před dvěma roky ale od té

doby nebylo o ní slySeti V tom

ČAse hledala svého bratra pomocí

oznámkv v novinách Pan Schleis
0

odebral so ao avým synem do Ash

landu by pátral po své dceři Sv
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dan Jen k úťelntu tnnnlc íp4!n(ui' a

doksiovat Jím lolaUtl Jejuh
cenných I aplret h akriíf b upUech

liylo by vřel Velí' tžkoii kdežto

dokátati adn:hol aebkrov

nřjiiho řemeslníka obchodníka i

firmera snadnřli fmliŽeU Jak
0

společnosti dovloil krýtl kdy

l'dná so o placení nřjaké dan víme t
dobře povíitnnemH si jen jak se

tlačí mají II platili daft t majetku
movitého Podvod JenI na vládč

v takých případwh páchá a

ůčeli tomu provedené křivopřhahy
náleží k včeem nyní Již zcela oby-ceioí-

I'

u takých společností a jich

zástupců Ano véci také provádí se

lidmi již v obyčejném Žití patří k

tčm nejpoetivřjslm nejnábožnéjíím

nejmravnřjším lřetvářka Amo v

ričanftm jako by byla vrozna
smutná to pravda ale pravdou jest

přec
Jsou jisté misze kterých muž ne-

smí překročit! chce li býti i dále

zván poctivým Neboř k podmiň
kám poctivého karakteru patří i

souhlasnost jednání s přesvédčením
Není-l- i toho pak nejednáme ani s

opravdovými demokraty ani s oprav

dovým radikálem a svobodomysl

ným aci s opravdové vlasteneckou

administrací ani a pravými snahami

po opravé atd — neboť té opravdi
vosti právó není Děje-I- i so toto

všecko pak je celý Život náš ohrom

nou velikou přetvářkou komedií

pak jsme všichni auguri a vyžaduje-l-i

toho dokonce i 'slušnost" a "zdvo-

řilost" pak jo vidfiti tu prázdnotu
nustotu formálnost mechanisaci

všeho života veřejného společen
ského i 1ednotlivcova_ Je to dobrá

karakteristika našich poméra ano

taková jest skutečnost
A v také skutečnosti včru ta daň

z důchodu by chybéla! O tom že

každý kdo vládu o učjakou tu část

daní oftidil křivým udáním svým

nepomyslí aniž uvažuje že jedná
ním svým souseda Bvého poctivce
okrádá

Daft z důchodu byla by tudíž dan

nespravedlivou a sico proto žo by

každého dlo pomčrft stejné nezasá

hla Padla by hlavoč na ty Jichž

menší důchod snáae so dá zjistili

nežlivčtší dttehod boháče so pře-

tvařujícího padla by na ty již nej

víco by ji pocítili a první nespoko

jeni by býti museli

Proto když si již vláda avou poli

tikou celní chce pomoci s bryndy

proč radéji nesáhne so k dani pozů-
stalostní v tom případé přijem lépe

a snadnéji so dá zjistiti a zvlášlé

včtší pozůstalosti ned&ly by so tak

snadno zamlčeti neboť apory dčdi

cd již k objevení pravého stavu vécí

samy by přispély flekneme žo do

15000 daft by x pozůstalosti so no- -

[ilatila
a přec příjem vládní musel

značný Tím i zo stanoviska
dělnického velikému hromadéní ka

pitálu aspoň částečné by se od porno
lilo a spokojenoet lidu spíšo ubez-

pečena by bylai

14iin(mi n'l4fi j jilifli

?!( iřn f#íltlřfl (iífM Jt ('f
ft4!ďf ati tmU llf líftti flMri

viti
poUMitA Jl 'ii!ili a )

HMií

fj(i fi l"iH i tteli fi'M
ný a ápliií f'MUřJ #k m'M 1 i4kí- -

t f t l4 lnl na l

kfi

n 4 kn iny i híhl llitril a nJ H

Kulim a flifvlnl W"'
i4knriii-l4rrior- i riitifm a v l'it-J- i k

lnil n4tilnjf fnt lyt r tidf na

not( a tu lit o liříti liVofti
li-ř- Ifptfm a pímlťdriim rpi
ontmMi ♦tk"hi14 n4 Iřjfrl v plat
nol lo tn konn unt#t a ""id

o
iíUfiftri (ifl
V'ík CUvfland přpii-Ipri- t rriiu

ťlíkr t4f n l%ti'itik' 1 1 t n

řn'iinr( KW k d Uroiko tak

ivanýcli "iMUtufrlť I4! tvrop-kýc-
h

kI viřchna mor vírclma
iniriativa vy(l4t( o !4dy panov
nika iatupojfťl a ho voli kona-

jí (

Uvidímn v lirikn jak nlouppnci
JťlTťniona ponloucíiati ludu liží- -

ku tr'iil-nt- Tolik víak v(m

jil a předu ] ji-nt- vftdcové tra se
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Daft z dĎfliodu a daíi z pozft
ataloNtí
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JohI-I- í kdy nřco svědčilo o lom

že šírý oceán přebal již býli hrad

bou výroby tržby a všelikých novot

ze stárnoucí Kvropy nám sem tuvle- -

íených tož důkazem toho právfi

otázka kteráž nyní v tisku ameri

ckém so projednává A otázka ta

veliké jest d&ležitosli jedná se totiž

o to buderne-l- i jako v třeh nionar

chiích evropských oblaženi tou no

vou daní — buď z důchodu aneb

daní z pozastalosti V Itakousku

jsme byli zvyklí na dané vécliké ale

v této zemi nám již ta pouhá slova

znřjí jaksi nezvyklo a což teprvé

kdyby dané zavedeny býlt mely

Požadavky naSeho národního hospo
dářství jsou ovšem v řad 6 první
Národní hospodářství veškerého

obyvatelstva zemí zvláátfi pak ná

rodní hospodářství národu v kultur-

ních jest při nynějších poměrech
mezinárodní tržby při nynějších

spojovacích prostředcích ústrojný

celek jejž trvalo nemohou rozrušili

ani hranice stálu ani mezinárodní

smlouvy obchodní a celní Při raz-

ných odvětvích núrodulho hospodář

ství není skutečných protiv ujmy
zemčdélství průmyslu a tržby se

nekříží alébrž harmonicky na vá- -

jem doplňují Jest-l- i kdo bylo Izo

pravdu slov těchto pozorovali bylo

to zajisté ve Spojených Státech kde

za ochrany celní v dobo poslední

témťř každý odbor práco prospíval

Toho demokraté védí a ponévadŽ

nechtí celní sazbu úplné odstranili

alébrž ji jen modilikoyati ohlíží so

po nčjaktm jiném příjmu třeba na-

bylo to právo v souhlasu so zásadami

V prohlášení jejich přod volbami

V politických kruzích so vo dnech

léchto vyprávflo a zprávy z Wash-Sngton- u

to potvrzovaly žo president

Cloveland ku svým plánům na spásu

národohospodářství zemé této zru

šení dané doseti procent na bankov

ky státních bank zruftení Sherma--

nova zákona zmčny —pouhé zmény
— zákona celního má ješté jiný plán

a to finanční chco totiž zavésti prý

daft a důchodu U vřcech téch bude

president bo ívou vládou pracovali

před kongresem aby tento náhledům
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Jeny a svými přednáškami dobyla si

takovih' lnivu Jik u dflegálek
ak i u veřejného lísku

4 Jtisrf Kolyci v (Vlar IUpíď
li sáhl si v míiUké ví riiiri dne '20

l ni na život ukoněiv lak rázem

svoji petroti Živutní kuriéru Na-

leželi byl nu ulici ve stavu nepříčet-
ném a zuvřeii na policiji( stsnici

kdj ráin o pni čtvrté nalezli ho

oběšeného na leinené Nešťastná

náru2ivot jíž tak mnohý nadějný
život padl za oběť zmařiU i jeho
existenci

i "1'ražská rolitika" zo dne 9 t

m oznamuje: ''Skvělá dráha slávy

kterou Smetanovi českému Mozar-

tovi p) smrti světem razí "Prodaná
nevěsta'' vede již za oceán Jak
se z Vídnů oznamuje sestoupila so

anglická společnost která bude dá-

vali "Prodanou nevéntu" v jazyku

anglickém v amerických městech a

již k tomu účelu angažovala tenori-

stu Iluichmanna kterýž až dosud

zpívá Jeníka v "Prodané nevěstě''

v divadle na Vfdeňoe"

í Obdrželi jsme návrh na získání

prostředků k zařízení útulny pro

české starce a stařeny který vypra
coval výbor za tím účelem od če

ských spolků v Chicagu jmenovaný
V prospektu uvádí se žu cleném za-

kládajícím stane se kdo zaváže so

a složí hned neb ve ctyrecli lliutuch

do dvou roků $1000C Členem při-

spívajícím stáno so kdo složí $1000

vkladné a $500 ročního příspěvku

vždy kažtly rok ku prciu au jedno-
tlivec neb spolek Zi člena čestné-

ho přijat bude a ředitelstvem prohlá-

šen kdo složí 100000 hotové na

zřízení tohoto ústavu Výbor dou
fá žo během jednoho roku sežene

110000000 z čehož zakoupí se for-

ma a postaví domky po spftsobu ně-

mecko útulny Allenhoim Kočuí

náklad při dvaceti chovancích jest

rozpočten na 3ÍOOOO Podnik tak

řlechetný zasluhuje zajisté všestran

né podpory a lidnmilftm a našim

spolkům podána jest tu krásná příle
tost dokLati žo skutečně sleduji
cílo lidskosti' Jest povinností naší

abychom ústavu tomu poskytli pod-

pory všemožné
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ijSfm an Spojené StAty mčly Um

ého náležití potvrzeného vyHlan- -

l jemuž jediné přináležela moc

Ldu naSi tam zastupovati a přen

hož Clevcland evého osobního
UtnDco noHlal tam loto není
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'ho lodniní Uevelandova Tím
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lnn neuznává alo bodlá nrf za- -

louti do zákonodárných prací

pravili předlohy vládní kierěJ

Jediný čistý prášek z vlnitého kamene—ŽAdn ammonnle a kamenec

Užíván v milionech domácnosti--4- 0 let v popředí
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