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MiM-- r obludné lovo lulrftů v tnoři

iSehrinovfi urovnán b)l cealoii mlr

nou smírčím soudem k tomu dli
ustanoveným který usrdal v PalliO

i - - in iod ai tiunna aa uo s-- J srpna vy
aled-- nebyl úplně takovým jak il

Spojené Stály přály vlak imírčlnt

soudem tímto učiněn opět krok k

odatrannl válek a podán důkaz Ie

spory mezi národy mohou vyrovná- - {

vány býli cestou mírnou

O hlavnějších všeobecných udalo

stech přineali jsme dříví Jil výkaz
a dodáváme pouze že íkoda požáry
v této zemi učiněná minul rok ob

nááí tin8350040 což jest o 32 mil

dol více než rok před tím Nebo

lan i na dráhách přišlo o Život 4003

osob utopením 2750 při požárech
1817 cyklony a bouřemi 4402 vý- -

bueby 777 v dolech 650 "bleskem

188 íbořt-LÍ- e budov atp 732

Na mořích a jezerech jak dalece- -

známo zahynulo 6058 osob Samo- -'

vrahů bylo 4430 Vražd spáchánov

bylo 0015 ale jen 126 vrahů odpy--

aylo zločin na popraviáti Lynčo- -

váno bylo 200 osob a sice 100 muž i
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Uemokrité řel minulou volbou

presidentkou slibovali kdyl tuJc

itolen CleUnl i bmlou Jolrí

řy liojnont a tAIé j rice
M doUé1

intďř liccbno laciné co ltulm ku

povit dané clo milé—ilotem rAJ

Dl těmi IlťpuLlikané naproti tojju

varovali ie demokritické %Itřití
demokraticki politika tejmena clo

ve itnjila demokratickém cp&obl

všeobecný úpadek a b(lu
Kdo mé! pravdu'

Mnoz( dělníci b již patavkočai
U "clo k vftli příjmu" anamená pro

ně'židný příjem"
V Dis Moikeb btlo za minulí

pravě rok zatčeno 1209 opilou a pak

že probibice není dobři věc

TlD DOJISTA P&ÍTEL LlDU BLDI

vyklilat jak blahodárnými jou
státní aalony po ípftsobě jibo-karo-lina-

Ta daň z řaíJMfi byla bt mnad

dobrá Jest ale otáaka de-

mokraté ictrvají při vládě edali

kdo bude miti příjem $4000 roíně?

NíW 1'OBK-WOB- LD frDZLUJf ŽB

c Nové Anglie posláno bylo minule

rt jedinký týden do Afriky 500 nudu

rnmu pro tamní mÍBionáíe Nyní

se jedná jen o to byMi ten rum pro

milionáře aneb pro jich ovečky

V obou případech jsou ovečky ty

{en k politování

Takzvané pbizníní anarchistů

Španělských jei padli policii do ru

kou bylo prý vynuceno mučením

Patrně ve SpanMlch dotud neznpo- -

měli inkvizice Třeba jednalo 8e o

anarchisty taký spfíHoh g"udcictvi

jen hnunem naplnili muai mule

rozumné
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' JtH

kdyby touo nestavěl talt easto na

odiv Taková povýSená autorativ- -

nl dobročinnost pro parádu nesluSi

moži volných anah považovali chu -

ďasa za avflj podnož nad něho se

povysovau a jenom nenuy k nerau

se scLJliu — není tou pravou uo

bročinností
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podiu tdm miliou li olldhoťi
onoho i lili r A lu tíliM fp ta

jl Hflwi linkují klďřl jn roirado

tátii iifbo ttttUt plle toho má-

li ten fi onfft do4hiio(ilÍ dU!"

PitHo kdyby byl tnal naA politi
káře ( frinenU trprv by e podivil

KoMIIAl PATENTNÍ SlTMOlB VB

Waithinytonfi uveřřjn' v nejblíie

příštích dnech tnrn nejMi pilfnttt
povolených ale i patentu proAlých

Pro vynáleice €kolnot po!cfi)ii
j'Rt ovirm xvláiiě cl (!} iU Jrno

jenom zvědavi lí v tomu erna

mu najdeme tél patent mnohých

obětavých naíincli "na vlanteuectvl"

aneb dútum kdy vlailně patent na

velikou obětavmtt naAi národní již

prořel aneb jentti jent obnoven

UtVALÝ PRESIDENT HlNJ IIaRBI

on vyslovil ne o dani a příjmu jak

ji kongreimí výbor navrhuje vytkna
mnohé vady její ani takto: "Daň z

příjmu jet Htarým proftředkera
zdanění a o té ták-žitost-i se již mno

ho mluvilo Poněvadž daní

přímou bude tím ONtřeji pociťová-

na a nalezne proto také Kilnřjíí

ojiohÍcÍ IJylo již o tomto fpfisobu

daně proneseno že přinese národu

tak dalece výhody pokud pomáhá

krýti část vládnich výloh a proto
není považována tato daň za tak pří-hodn-

jako ontatní berní ay stém"

Protestantský biskup Cox v

BufTalo v poslední době znepokojuje
náramně msgr Satollia k vftli sta-

novisku jaké tento a a ním veškeré

kněžstvo katolické zaujalo proti ve-řej- né

řkole na níž zdá se tuíti veliký
zálusk Biskup Cox uveřejnil mi-

nule čtvrt veřejný list mgr u

Opětně mu vytýká že

míchá se do církevních a

Školních záležitostí Sp (Státu a do-

kazuje z úxtavy in tady trestu pro-

padá kdo a cizí mocností vyjednává

aby zvrhl opatření naří vlády Bi-

skup odporuíuje Saiollimu by ideje
ivó raději tam prakticky prováděl
i i :i 1 i : -

l KUtt IlťUlHJI UOHlitl HHUI u umvťrnii

aby nás řJe uít!lřil gvou moudrotf
j ZvIáftiA pak obrací se Coxe prou
fřfij Sal(i}ia v G„IlSag4 College a

'

organiř3ci lrany jeuUké v Buffalu

a pHiMmíii4 mu že ani Buff-il- o ani

Washington nebží v jeho diecési

KDTZ JMB PRED ŮA8ZM CPOZOll- -

nili na to že bv mělo biti povinro- -

ro]n( k14lá se a lidu který nemá

niíeho nasbyt a na všech stranách

potřebaje těch ukrovných prostřed- -
kQ jimiž vládne otval sa draný hlas

proti "národní žebrotě" a mezi ji- -

ným namítáno bylo že posud neby

'akiv4!i ťm(n4 -! klf ll
k l hiá jM lft t i it 4r IníK"

i ítl pvinh'M(
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li o řii( MWlovalfk4 k'icřtá
řr MVil V otť l'l pi' cdv

t ktri koní í— "Hlav ftl jiřinou
lh't#jniti

řeakf-alotanakíh-
'1 obr

rriiMva — á Jli fnnj soukrciiiý

řiáhled přKliáíiin — j# jedině adl
klrrá vv pumj srd í i br

trkou povinnou láku Nrjvttsl

řál naSetio obecenstva — vlečka

crt výmínkám nrtrá t ani ta
mák o své spolublilní a tnuli

dychti j"0 a avým Jnbrohytem O l

těch zajisté kttřl nejou v tom po

tavení aby i ten nejkronřJi
dá-reíe-

k

mohli pololit na oltář bratr

ské dobročinností binotn i jdipívá-n- í

se ani iádat nedá Máme ale

mnohých — mnohých jednotlivcův

kteří by mohli pomáhat Pomáhat

mohou dáte i všecky jak české tak

lovenskó spolky aniž by pocítily

nějaké újmy překážkou jim v tom

jediné soběckoKt a na prosto nic ji-

ného nejméně ale spolJení se Slo-vákf-
tv

a Cechy Odložme tedy so

běckost tu a byl by čert aby "Ccko

Slovenský Spolek na Ochranu Při

stěhovalchv" nezkvétal

Daí Z PRfJMfi NELÍBÍ sE ANI PREh- I-

dentu ani celným ěasopisAm
dsrno-kratický-

Chicagský Herald píše:
"Ochrana jskou poskytovala by

Wilsonova předloha je ]iž sama

sebou zlá dost Ale ochrana ta a k

ní daň z přljmB to je nesnesitelným

Proti tomu povstane revoluce v ze-

mi Jest li demokratická větžina ve

aiiěmovně za Spatného vůdcovat ví

schválí tuto obludu bud vymítěna
ze svých míst v příslích volbách

kotigresnlch Předloha Wilsonova

s daní z příjmu bude samovraždou

demokratické strany" — Cincinnati

Ennuierer mluvě za demokraty
ohioské praví o dani té že: —

"mfiže byti vybírána jen pomocí

vtírání se do soukromých záležitoitl

lidu násilným zpňsobem který jest

v opovržení občana republiky a pak

Ue ji jen a části vj brati a to od liclf

aluflných kdežto darebáci si ji vym

knou falešnými přísahami1' — New

Yorká Timea takto ai vede: — "Po

dvacet rokft protestovala demokrati

cká slrana proti vybíráni váleíných

daní v době míru a nemfiŽe teď ulo

žiti nejodpornějSI ze všech váleč-

ných daní a ujiti všeobecnému od

souzení Připojení osobní daně z

přljmft k předloze bylo by spáchá

ním osudného omylu který by za

pudil stranu z moci aneb ji zniěil

tak jako nějaká velká neopatrnost

znifií soukromou pověst aneb ne

pravý krok zpdsobí finanční úpadek
' obchodního domu'

inrANí!I V KONOBESU DOCHAZÍ

'
spounty peticí od dělníka proti pří

jmutl předlohy Wilsonovy Demo

t
kratičké časopisy

_
vj hlasují tyto pe

tice t% dílo zamřutnavateia a v lom

smyslu také posl Bynum a Indiány

odpověděl nt petici dělníků přádel-nickýc- h

a Indianapolis Pravil že

je přesvědčen ia to není jeich do-

brovolném dinem nýbrž že k němu

ských a 4 ženské lví podíl připadá i
ovšem na Hiáty ji2n( Potěšitelným i
je že na dobročinné a vzdělávací 1

lUnaiíaOI iaarLVAír( v

ř diláípftí I př(jli tlt t4lll
t f i ň Ě a

aofivftn miiuix oiifvate prtvi
lofll JílýfO: "Jtdiioďiibé HIrtí

opravy lii( m!Hi dílen

uvdlo v b4Uii iii dflnlkA

a níto flllřfi f nic)l'í otrfjl ay

viu lf obictié k'n hyiěa pot' vkirny

iln"ty jKtřel jou ořiMnitiA f J r

i t a a t r i

ny rřfiioiit no na ovoixi mi ria

jrn pl" liny
kt-r- vnitiátjl velí

ké pocty aittf-rickýc- dťlníkA stíoní

rolníka také jako havíři dřevaře

železníka klář a tkadh-- f

přt fire
rái a ntštch továren dotft a dílen

!o cizích zemí Původu je návrh

krajinského jižního a směřuje proti
evcrnímti prumylu chrání prnmyal

jižn( todporuje sa lařstvf a utlačil- -

faroierslví a chen strhnou tt pro

mysl severu na níiký atutH-- jaký

anuje na jihu Jest ákodlivý za

vádéním cla dle ceny míto dle míry
a váhy čími ponouká k cizímu pod

ceňování a pod vál til vlády a vede

ku snížení dhchoda a nikoli rvýíení

jich Snížením tím nulí tládu uklá-

dán jiné vysoké ďtně k nabytí a

a vede k obnovení nenávidě

pých válečných daní aneb k půjčo-

vání peněz Jest mylným svou zá

sadou že čím méně práce m v zemi

konali bude tím vjíAl bude mzda

dělníků 7 i to celni otázka hlásá

zásadu protivnou Že čm více práce

v zemi jest tím IcpSÍ dělník doptává

mzdu Když Wdaonova předloha

působí toto vfie nežli jest přijata což

teprv způsobí až bude přijata? Pře

to prohlNŇuje lid našeho státu válku

návrhu lomu i demokratickému kon

gresu

Kok 18!):!

Ilok právě minuly byl dosti boha

tým na různé udalo-t- i a zůntane

proto v donti dobré paměti Z Je v

této zemi bude pamatován dlouho

co rok bídy nouze a tÍMně obchodní

jaká nepanovala v zemi po

roků

Z důležitých událostí při porn ná- -

mu následující:
Jfdnna c nejdftleŽitřjSích bylo do- -

jita odbýváni kolumbické výdavy v

Chicagu nejvftSí výstavy ze vsjch

kly pořádaných v ktró bral úča

stetintví nkoro celý vzdělaný svěl ba

i čá' barbarského Výstava zahá-

jena byla dne 1 května a končil

dnem 30 řijn Návštěva téže ob

náSela vzdor značnému vysokému

vstupnému a zlým čitům 87520400

osob

V březnu nalouMÍI novězvolený

president CleveUnd a a ním při&la

ku vládě strana demokratická popr-v-é

po dvaatřicíti letech Zménou

touto jak nyní víeobeeně se již
uznává nebylo poslouženo nejlep
sím zájmům země a lidu Brzy po

nastoupení nové vlády zavládla tbeň
v celé zemi která až dosud trvá

Tak jako při volbách podzimních

v roku lň02 byl veliký obrat ve
1

smýšleni voličatva tak i minulý rok
'
opět při podzimních volbách nastal

'
obrat opáčný a v mnohých státech

1

účely věnováno bylo různými dárci

i! : ai : - s:_i oo

399860
Ve starém světů neméně důležité

události se sběhly Ve vlasti nafií

vzplanula konečně oppoaice proti
vládě plnou silou po celé čáře Sta

ročeitká liknavost a podlízavoat

UHtoupiti musela ráznému domáhání

k

V

se odvěkých práv národa Váda {--

nevědouc již jakým spůsobem by
mé a a

opposici českou zlomili mela cnot ]
pilu se prostředku zoufalého pro- - %

hlásíc v kraji pražském stav vými

nečný Však tím nalila pouze jen -

oleje do obrfi a utužila opposici k I

boji až do krajnoHtí Jedním s flá- - J
sledků toho byl pád mintaterstva
Taaíít-ov- a kterýž sice co moždv

přfdvldán byl avšak vzhledem kl"'

houževnatosti TaaíTe a styků jeho a í
panovníkem přece jen byl pochyb-'- !

ným Nové ministerstvo sotva do-- fi

vede tužbAm národů rakouských y-- 0

hověli lépe nežli minulé a proto lzo 0
wanujnini # i ia v ii ca i ta ¥ iuuvuuininvi
hleděli vstříc i

V Anirlii přijat v nižší sněmovnfiS
Na JIRtM MÍsTt P8INÍBÍS4B VT- -

glj Daií po(J{orovati hmotně zápaa-fiate- k

t dopisu z Cech jak aoudí
niky o práva národa tenkého v jejich

tam o založení Ceaké Lřgy v Ameri
pruli kíyi upozornili

ce Jeť patrno toho Že pomoci jHme m l0 že utiskovatelé naíeho
naSi bratřím v Cechách odpírati naro(ja a j„jcU spojenci vláda

nelze aviak strachujeme se již že 61echta a klerikálové mají hojně pro-t- a

poraoo acvrkoe oe jen na několik „třwikft p ruce kdežto strana ná- -

návrh na autonomii Irska však ne- -

došel schválení v sněmovně lordů 1

Nicméné krok tento zůstsne parněu
ným a paoruhodným a jest slibnou 'J i
známkou v onom dlouhém boji Ir-- f

g
čanů za samosprávu ba zárukou Žel j
doba vykoupení již jest přede dveř-- f

mi neboť lent len otázkou krátkéhoV-- u

éssit kdy lordové Irsku samosprávo'

dtlarO pQjle H to tou nasi owta

voatí tak dále

Česka Obec Sokolská" poslala
Národní Jednotě Sokolské stříbrný

věnec jako uznání práce Sokolské v

den čeek v Chicagu My bychom

povolili muaf í

Francie nevycházela takměř e r 1

čilenl Několik kabinetů ae vyitíl
dalo Panamské podvedy Yjšly rí

i i


