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Kíki jiwívttf skutt mti~ plín
rokem (hyt%li demokrat pr do
které tn 1 rhjtít president f arri
mi leio kft (íeary g ťalíírni

navrhl nyněji! i4kon proti
řiftm Pemcknté v kt)reu tě-dé-

sire J zákon Imdn nettolno

provilt aviak přijali jej přete
f:iitřj jim vehnat! rej ublik4nký
senát a presidenti do úzkých Vě-

děli že ptMlrpíže li flirrÍon zákon

který tendencí svou směřuji proti

pfistěhovalstvu vftltc ztrutí u pře-iiJilejí-

h občanu a snad i u při- -

stěhovalcft kdežto nepodepíše j

jitě ztratí pacifické státy Nul
Harrison podepsal nepochybně pro
to že bál se víco ztráty státu paci-

fických než ztáty hiasA z té příči
ny ve státech výchdních Vsak
zvolení nedosáhl a nyní když tná
demokratická vláda provádět zá-

kon který i její strany vysel musí
uonau ze lanou in numituietn a
ti co jej přijali hutnbuáři

Vklký mluvka povEtný "evan
yelista" llev Joncs v Dallas Tex

jenž kdys proslul přirovnáním
Němců k prasatům dopálil se na
"světovou" žo v neděli byla ote-

vřena a takto si zacamral:
"President jest největší bestií

na světě poněvač celou spolko
vou armádu neposlal aby otevře
ní světové výstavy v neděli za
bránila Cizinci kteří do naši

požehnané země přicházejí jsou
horší vrahu a paličů neboť ničí
dobré mravy nábožného domoro- -

dého obyvatelstva pijí pivo a

tupí americké svěcen! neděle
Muže který kořalku pije může-

me politovali poněvač jej cizinci
do neštěstí uvrhli avšak pijáky
piva opovrhujeme"
Jones patrně pije kořalu již

přednost dává a nejspíš vzal ji
před tím žvastem jež kázáním zo-v- e

— trochu větší dávku

Pftt PŘENESENÍ POGSTATKG BÝV- A-

lého konfederačního presidenta
JeíTersona Davise z New Orleansu
do Richmondu nazval jej guvernér
státu Lonisiana "největšfm mužem
moderní historie" Nikdo zajisté
neupře žo Davis byl mužem

schopností avšak cno-s- tí

pravé velikosti nutných neměl
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PlED 10 UTT VlTAVt!A RTU
oď která povalována tehdy 19

obrovskou — ííreat Katern — a

ro své" velké rozměry uznávána t

ncpraktičnoti Jedné vřri otšern
olotižila — položení podmořké- -

10 latia Vsak nejnověji! "mořnký
hrt" Campania jest pouze o T()

top kralíl nel byla (íreat Kantem
Utíl Ci!0 stop a Whilo Slar společ- -

noct chystá se ku stavbě obra moř-

ského který bude o 110 stop delší
než byla í íreat Kastcrn totiž 800

stop a tento obr má být opatřen též

)řimřřenýml stroji tak aby mohl

urazit 27 uzlu za hodinu a přeplou- -

ti oceán za t dny a W hodin Takový
okrok učiněn v plavbě v kratičkých
30 letech

RÝV íEKRETXR PoKLADNT F08TER

pod jehož správou před 3 měsíci

ještě byly příjmy národa jehož
úřadem prošlo 40 milionu měsíčně

který měl v opatrování hotovost 700

milionu ohlásil úpadek Nenfliž
to dfikazem poctivosti ! Kdyby byl

pravdou ten nejmenší ždibec blábo-

lení demokratických listu o nepo-
ctivosti republikánských úřad nik (i

a zneužívání úřadu k obohacení
sebe nebyl by dojista upadl v ban-

krot muž jehož rukama ročně pro-

šlo 500 milionu dolaru Však ta

prolhaná demokratická žurnalisti-

ka místo aby pravdu doznala

ušklebuje se ještě: "padla republi-
kánská veličina !"

Demokraté stXto Kansas nyní

již zcela se přesvědčili že si ná-

ramně zadali vstoupivše ve spolek
s populisty k vlili několika úřa
dum Populisté se pěkně ulebedi-l- i

a po demokratech prý nebude

brzy již ani památky a to přičině-
ním populistfl spojenců jejich 1

Tak prošel zákon sněmovnou stát-

ní že žádná politická strana kte-

ráž při všeobecné volbě minulé
neměla vlastních kandidátu nemá

práva býti zastoupena ve volebních
komisích Poněvadž dem v Kansasu

ro řil

í'iteAíiiR4 "Pravím" iiiumii
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fjl - - ljšt# h 'iril hff křik fek4
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Tak mluvil kněz evangelický klu

řýž Iřebi v Nepomuk lievřil
rN( lidu svitnu al-- y práci nirod-t- (

neznal rozdílu víry raovl
e sváni společně
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VII překlklntli sitírííkí kretby
lleritesovy "A City Hn' Jakl uv- -

řejoěna jei v (iřediiokledním
"Pohemian Voiee" abv na

0 F

ro výmam rfA Novák místo

rotéht:Ítr Nov4k ujíval významu
tlhrnnn Ilerites o žadnni rad
ním čili alderminu náhodou v

kresbě své nemluví alébrž radovi
úřad to o nětril slečna nemá a

onětf kritizujíc překlad l z pa
trné znalosti originálu Slečna by
mohla mít již zkušenost jak snad-

ným jest kritizovali a jak nesnad

ným vyhověli všem Viz "Uabič
ku !" I)AI sloužíš slečně k vě
lomosli že illustrace pro "IJohe- -

mian oice' jsou pokud víme
vesměs ze "Zlaté Prahy" tam
ovšem uyly dobré poněvadž použil

jich list tak dokonalý a list praž
ský kdežto nám zde nevyhovují
proto — inu jen proto Ono se ná
ramně lebce řekne že ty a ty obra

zy jsou k dostán! v Čechách tu
aneb onde Jestli mohou být re-

produkovány v čas sem pos'ány a
lioiJI-l- i se pro formát "Pohemian
Voice" to jsou okolnosti jež spo
lu s jinými mnohdy ještě nemilej- -

sirni — tane roznoauji
s

ÍSA JINKM MiSTĚ uveřejňujeme

prohlášení zpěváckého spolku slo-

vanského ve Vídni týkající se dů-

stojné oslavy stoletých narozenin

básníka "Slávy Dcery" Jana Ivol-lár- a

v němž uvádí so příčiny proč

pozůstatky tohoto velikána do Pra

hy nemohou být přeneseny i navr-

huje se aby k cíli tomu sebrané

obnosy věnovaly se na přenesení
ostatku Ivollarových na hřbitov

vo Vídni nemá li jo potkat
stejný osud s ostatky Mozartový-
mi ncboC hřbitov kdo nyní se

nalézají bude co nejdříve zrušen

Slované vídeňští postarali by se o

slušnou hrobku a pomník velikému
Slovanu a vo směru tom pracují —

společně ! Dle našeho náhledu

peníze ku přenesen! ostatku Kollá-rovýc- h

do Prahy u nás sebrané a
slíbené měly by se věnovati když
jinak nelze k cíli tomuto a do
Vídni poslali A nejen to povin-

nosti Slováku i Čechu amerických
jest aby hřivnou svou přispěli a

sbírali dále Vztdanul-- h slavnía é

římský básník vlasteneckým nadše-

ním pro zachování upadající staro- -

římské republiky tož není příkladu
zase žo by byl pro sjednocen! vše
ho Slovanstva kdo zahořel vrouc- -

něji nad Jana Kollára jenž t krve
jest slovenské Tím povinnost
bratří našich slovenských vflči

společné akci a námi u této věci cti
národní so dotýkající jest z d fis ta--
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N'4tehjM řlAneek Cld sj
kkfth litrh ii4mi odv4 yf
lleníí ii
"siovju Ameri Vf l vlulně Je'"

MpovřlnC redktor neb my ien j
lem spffinili sn a mtíMnkou )

by s# lo dťlo i nsproktho souhlasu l

jeho vydAvalelft dělá i t tidio p-- }

tiiěrh le pnJký ďpisova(e ao
eiovanrho fickri nedává n soM lil (

nsproatn nic slyíeti Ano prslnkýf

!"piovatel im tírn trádněm skutku f
aiiieřh kéhí Miloty z Dřdir přetrhl

4

VÚbeti šee hno spojení N4r V(b'
seznav 1 na Čechy amerioké ani v

s

lanové nepairnosti Jako je zonilěenl j

tnéna v tiku ve řejnítn sjmlebnouli J
so iiřtnnie l o to stalo nsmsharl 4
o němž slovutný nás rodák pan
Karel Jonáš mnoho vyprávěli by'
mohl než přivedlo se to tak daleko J
že tu a tam zpráva z našeho práme-

- '
ne u veřejnosti se Octla a vse to Jed- -

ním skutkem přímo Aflenó zloby
zničeno Člověk aby nad tím za- -

slzel A přec našli se lidé kleřl
lolio Milotu V7li v ovhrana é- f
od upřÍHíiiýth národoveft ÍíLm'í
ného se mu dostalo za to odsouzcnvl
O hanba hanba!—"

Tedy podařilo so přeee koter'
llenwtratu dílo které jsme pře£''V'
měsíci odkryli! l'odařilos jim zma--

řiti úsilovnou celoroť-n- í práci Ná
rodního Výboru aby nyní drae tno- -

bii říci: Kjhle! Vždyť nelze docí
lili toho aby pronikaly do zdejšfuti
listft anglických zprávy z pramenfij
českých I

A co nejhoršlho práce obn(venj
zpravodajného zdroje obtižnějš
bude jftště ne£ bylo prvotní zřízenif
V celé Praze není tucet osob ktejrř'
ovládaly by řeč anglickou tou měj
rou by mohly se toho pod lsti M

kdo bude chtěl tak učinili když vJu
že zde mezi námi jsou M ilotovó
Herostratové nešlechetní zlosynovt!
duchem i skutkem ktsří zlomysln-- i

ničení za cíl si vytknuli A kdyJ
nastala delší přestávka v podáván
zpráv kdo ví juká ochota bude Vf

Spole tisku po čase ku přijfmáifl
týchž? i

JJa věru kdež nezaslzel hy mar
ždibec citu vlasteneckého nad to
mrzkost! lidskou pro kterouž včr

provaz je trestem příliš mírným!

— Sest měsíců trpěl jsem épa :

ným zažíváním žádné upotřebetl"
prostředky mi nepři vodily žádni

úlevy tak že jsem scházel vučihledV
Konečně jsem zkusil dra Aug K%
niga Hamburské kapky které if£

v krátkém čase přinesly úlevu
konečně úplné vyléčení NetA

Meyers čís 11 sev Clark ul í

y
iinifzuo pro zeny a mrky

Jest lilalmík A v lleiriilator nm Jeriř

neinoce Tento lek účinkuje iir
dělně proti všem íenským nem(v V
Jako krvotoku nepravidelné pertt
aneb zastavení p

s) i

Již mnoha strun jnem dostal 4
jHiručení a schválen! pro jeho doV

nelnky an vždy pnivldelně flcln

kdo Jej v pádu iKKlolmýcIi nemocí 1

'val V L lilahník
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gti jrftl"hrm tohoto rníddr kon-lir- u

To i (ftnin&rn na Jt
víUi 1'řiplatí

FrOLRťitX 0#LAYA KoříAR !

chy SloviVjr i%háj-n- a j iko j řt

p£kcm n hrobku Kollirovu )-
-

Nkw Vom I{rroaoKRM rBAvt í
prý ncjlípo liy f'Icvo!anl nlřlatf
kíljl-- prohliífní tAnal utrany vc

úplnř-- ollolil kIy! v btavtif c&li
nechce ho lh&ti

JK8T H PODIVENÍM ll MOIIAMEIiX

nó a Turci do Ameriky nikdy
houfní ne ncutřhovali jako njnf
kdy na jcvo iI i řlo Jo nullin hraje
náruiívě na — {úano !

fÍEAnr no za kojí troti ČIhanCm

iádn& politická utrana ni neomihuje

ncjp{Se proto lei tkkon tak po-

trefným — íe přiznaní e k nřma
mohlo by trefili do Sivého

KokKlttM TRlfHT 8TCní PRÝ FA

delirium třemení Do ústavu kde

taký hUv lidiček všelikých již lé-

čili d&ti ho ovSem nemohou a pak
v úntavi hq každý blázen nezhojf
Trustu ontatně vyhojenf málo kdo

by přál

Jeden německý časopis provolX-v- á
arcizrádci JefT Davísovi slávu

proto že prý byl proti prohibici v

Texasu Onen čauopia patří ai k

tó Hortž lidí kteří by prodali prvo-

rozenství za mísu čočovice svobo-

du za hrnec masa a ústavu za skle-

nici piva !

Tak vžrtckt bývX žk poVRcn-no- st

komára cedí a velblouda po-

žírá že nerozeznává Povrchním

pak jest větším dílem vlastenčení
naSe až doposud Posud v'ce mu

bouchá fráze nežli tise nezištně a

klidně pracující ruka mužft nezišt-

ných

Výstava bvItovX btla popbvé v

neděli otevřena a přece ty svoláva-

né hromy a blesky fanatickými
kazateli na "Bílé město" čili chi-

cagskou Sodomu se nedostavily
Za to ale lid se dostavil a liberální

živly opět jednou osvědčily že se

buldozovati černou plandou nedají

Rakouska' vlXda chce prý bot
kótovali Čechy finančně a hospodář-
sky což ale jest li oni obrátí a

začnou zpívat stejnou — nebudou
sázet do lotynky finské obce odřek-

nou daně nechají vládě rapě a tabák
a zahájí tím a jiným spasobem
boy kot sv5j?!

"St Loch Repdblio" praví
"Před několika měsíci se zdálo že

utranti demokratickou provází jen
vítězství za vítězstvím A nyní
zbývá jí jen otázka co by se stá ti

mělo aby uvarována byla před do--
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pak veškeré kandidáty populistu při Porovnání s jinými velikány své
podzimní volbě schválili musí se doby věru nesnese Měl-t- ě v cha-spokoj- iti

v příštím volebním obdo- - rakteru svém mnohé chyby jež
bí a komisary volebními republi-- j mísu v řa3ách prvních mu odnímá-kán- y

a populisty jf Není pravdou žo Jih ctil jej
V presbyterské CÍRKVI jeví SE

' tak jako Sever Lincolna Nebyl
povážlivé hnutí Jest sice pravda

! mužem jenž lásky také a oddanosti

žeprof Iíriggá byl v hlavním sjez-- i by vzbuzoval u těch jímž vládl
du presbyterstva uzná viným ka- - Jeho povaha chování a spásoby
cířstvl a bude nepochybně sesazen jjej oblíbeným nečinily Pyl auto-Vša- k

rozhodnutí nebylo nijak jeti-- ! kratičkým egoistou a nad obyčejně
nohlasným a čelní kollegové jeho samolibým Útěk jeho když ten
stáli pri něm souhlasíc a ním lid kterýž v odboj vedl byl pora-Te-

ď

so sděluje s Clevelandu že v žen nejlepším jest důkazem že

tamějším presbyterském kostele JcfTerson Davis nebyl tak velikým
rev I)r Sprecher v kázání prohlá- - jak býti mohl jak býti měl a lid
sil že nechce být otrokem a říkali nemiloval jej tak jako upřímného
že by bible byla be chyby bojovníka Jihu gen Lee do--
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