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(trorgo na Statun IUndu
ul dávno sbtnkrototaU msjfti--

solěnoii Kťlurada právě Utilo

týden byl roirol4n na loty '%

ť Khrítftv Norlh lleach na long-inlanditkě-

proplavu prosperuje
lak le sládek KoMmrt odh-xlU- I so

zsří liti podrobný polnik na Norlh
Hrother Iland (na proti Oak

1'ointn) Zařízení bude stáli ai
pal milionu

Zdejší časopisy črské usavřrly
příměří a tu je mt ii námi smutno
Přistéhovalecká wpoleěnos ul dáv
no těsnala v Pána Mstíce ikolská
a Česká liga pro nás neexistuje a

národopisná výstava? co jest nám

po ni? Sotva jsme si trochu od

dechli od pikniku a výlelft (na

západu je to jedno a totéž ale zde

mezi výletem a piknikem je rozdíl

veliký) zaiínají bály věnejky atd
tak le neulovíme-l- i si souchotiny
plicní kapesní zajisté

Zdejil společnosti pro zamezení

týrání usnesly se poiádati zákono

dárný sbor aby přijal do zákonníku
dodatek aby taková pře při nicbl
m jedná o ženy a dílky měly vždy
přednost před jinými Také doiel

podpory návrh aby při jistých zlo

činech vůči ženám a děvčatfim za

vedl se vedle uvěznění též tělesný
trest Samotné věznění prý neod-

straň! pořádný výprask by vykonal
větší hrůzu

Dědicové po Jay Oouldovi aby
se vyhnuli placení daní v New
Yorku prohlásili své letní byty
za svá bydliště Nejstarií syn

George měl by platit as 18000 z

osobního majetku ale odhadci da-

ní v letním jeho sídle spokojí se s

2i()0 Tak to umí ti boháči Da-

ně ať platí ti chudí ale ochrany se

umí dovolávat

Letošní podzim je bohatý na

"fairy" Sokolský se už odbyl a
v listopadu cesko-bratrsk- á obeo

bude pořádat věcnou výstavu v

místnostech nedělní Školy v pro
sinci pak Národní Jednota v Ná-

rodní bodově O zdaru prvnější
není pochybnosti poněvso obeo má

četné přátele apříznivcfl
Pozorovatel

Krllre Jkou teď mezi lidmi nčco zcels

obyřejníbo: NejlepM l:k proti soužení
tomu známý jnst Dra 1'etcrsa Hoboko
Ten hojí vSccbny případy Doslali jej
lz přímo od msjucle Drs P Fsbrneye
iio_i nu ir„u i r i i to

naho od Jilio iBÍstcfch Jed n stel ft
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Vil ve pro7h tvfionl řsiky m

úprstu ť ki hif Mion a proti!
Il lřjtřpí řr--ě V prospět b bluo-- k

bo Htíu (i jiinfoi ( liř#í I nsm
říml Nřbr' Iviínl dopravy pru

vf vot ii'Mpod4rkft b plo Im docílili

bledli 1'odobně b Jřlivě pr-o--
tl

mul podsríci aby vlí ipVt rtámii

ky svě proti ismf šltněriiii foiuiřroí
okre! (JrsM a ll'Mkr Dál f ft

spl iMinilo k přijxtf (4kona jínil
sut bopiry v obvolu j lootlivý I

státu tHtřlíii ltuto vládou

spolkovou k úóid&ni i vo lAosciui

darovány byly a tím prospěl nemálo
Ncbrasc neUr z úiinku zákona

onoho jak původně navrlen byl
Nebraks Knas a Oklahoina a pů- -

sobiioii zákona onoho vyjmuty býti

měly Mimo toho všeho mluvil llai
ner v kongresu o bankrolním našem

systému o tiku a rozšiřování veřej
nýcli dokumentů o národních ban- -
kšeh o penoích o Otoe a Missouri

indiánských reservacích o odloru

hospodářském a několikráte mluvil

o zavodňování západních suchopárů
Kaldá z řečí jebo těšila se všeobec

né pozornoHti a nikdy ncpoulil sirá
n ek kongresníbo rekordu k otištění

řečí jež by byl ve skutečnosti také

nebyl pronesl
Za dobu svého úřadování snažil se

Ilainer vždy vyhověti potřebám a

přáním svého voličstva a byl li kte-

rýkoliv jiný poslanec z Nebraxky
kterýž býval by v ohledu tomto více

učinil tož aspoň ve Washingtonu
známo to není — Jak již uvedeno
těší se Ilainer mezi poslanci v kon-

gresu všeobecné úctě neboť znám

jest co muž skromný charakterní a

poctivý a každé jebo sloto má hod

notu zlata Znám jest co pracovník
neúnavný jakožto badatel ustavičný
co dobrý řečník a ještě lepší spiso-

vatel A nad to vše znám jest oo

pravý a svědomitv republikán kon- -

s(rvalivní ve svých náhledech a ne-

ústupný v podporování toho co do-brý- m

uznává Jakožto pravý kon
trast svých populistickýcb soudruhů
znám jest co muž pilný a schopný
co pravý zástupce lidu a oo loyální
věrný i dnvéryiioilný mluvčí zájmů
celého státu Nebraky

Vzlety za nízkých crn

Dne 23 října a 6 listopadu
Missnuri 1'acifío drahá uspořádá vý
et pro ty kteíí hledají domovy za
oIovičnf ceny s přídavkem $20U za

obů cesty ze vfiecb mUt na hlavní
Iráze západrf část s Ktusas City do
Omahy a po Omaha Bouthern a Ne
raka liranch do všech tnít v

Arkansasu a Texasu která leží na
Iráze těto a K C W a (i dráze v
ouisiana těi všechna místa na

'ecoaValIťy draze v Novém Mexiku
též 1o Derainfj New Mexiko O
iiodrobnosti knížky atd o tiozem
kách na kterýeh výlet tento jest do- -

píste místnímu Jednateli:
II CJ Townsend
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Hnou Jkof cnsAnl iknlfnoii

líffii r4nt'kmi a kt"fiml
ntbytfml t rivnlk i eor lodnlk
A vilUfií ukovť itjit4 nim4
- I tta váhu ttk vynikiiil llilnr
hned vt il4tním isd4nl ktřfl
pf#d rokrm v srpnu s sb4jfio btlo
Jinsriov4n btv n v Jl-or- y boodář
iký btrtlovnl a ni výlr volby pre
stdntke a mít"pridftttkí mě

lliinrř to Atřtf li m pfr Imřty lmí
nbeiiiámsB byl Dejn jlkojlo ob
í bmlnlk bydlící v ditriktu ísrmsr
Mm ale i co právník ktrrýl stu

diíin ústavu znarně ěssu jil byl vř

noval S horlivosti jemu vlsstn1

ví novl se studiím nájmů ditriktu

klryl zastupoval jakol i studiím
všech čauových otásr-- a dříve tř

nel v konirisu zasednul věnova

celé dva týdny pozorování kterak

jednotlivé odbory vládní pracují
kterak řízeny jsou a jednou z prvých
věcí bylo le ve váleěrém a námoř

ním odboru přesvědčil se zda jeho
diitrikt ku kadetům v akademifci

vládních oprávněn jest Důle se

znáiuil se dbklsdně s prací v úřado-

vně pensijnl a v úřadovně pozemko-
vé jakož i se zdlouhavý m spfisobem
odboru pokladního a as dva týdny
po nastolení Clevelanda vrátil se do

tuh se zkušenostmi většími než mno

hý kterýž již po leta v kongresu by

zasedal A proto také po zasednutí

kongresu v srpnu poutal k sobě větŠ

pozornost než kterýkoliv z nově zve

lených jeho soudruhu a za zdar s

jakými veškery snahy jeho prováže

ny byly má právě tomu co děkovat
že tsk dokladně jil z předu na práci

kongresní se byl připravil

Prohlídkou kongresnícb zápiska
shledáme že Ilaiaer co do účasten-

ství v zasedáních byl jedním z nej- -

správnějších neboť za obě zasedání

nepřítomen byl pouze jedenkráte
to ještó vzal si dovolenou aby sjez-d-u

republikánských klubu nebras- -

ských zůčastniti se mohl Celkem

nepřítomen byl pouze v 11 zasedá

nich a podobným rekordem nemalou
se dvě třetiny členů kongresu vyká--

zati To ukazuje vytrvalost a ver
nost s jakouž povinnosti na něho

vznešené zastávali hleděl

Práce Jeho ve výboru hospodář
skěm a bankovním vykonaná mluví

sama za sebe Při rokování o rfiz-nýc- b

záležitostech ve výboru bospo
dářském bral Ilainer vynikajícího

podílu a to nejen ve výslechu svěd

kli ale i ve vypracovávání zpráv jež

předsedou výboru sněmovně podá-ván- y

byly Značně pracoval na před- -

oze potřebné peníze odboru hospo
dářskému povolující a přičinil se o

to aby zprávy hospodářských stanic

zkušebních v značnějším počtu i

mezi řarmery rozesýlány byly a sta- -

j ' hnů peníze'fvyhubení ruského bodlákn povoleny

byly
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tďl to lámk nx"tr) li ohrom

nou ětíin- - MmÍ rulsrnl krajany
bule ii mil tcři ktM buduu

volili Tam-tnan- Tato strana

rostouil odpor JJ
Ubil mula Jiti pro svřho kan
didáta mimo vltní řry"i i

Nil! joj v oo!4 t An Nathana
Htrauss- - proíesionelnlho tidormla

Tlm ovšem zlákáno bylo čtvrt mi-

lionu Žídft i nich! zajisté 4(o
tni prim blavacf l privf i
toho tAtného d6vx!u mnoho Tm-mnytl- i

KÍ[a!nr kdjrl i hlávci

org4n jejich "Sud" ttčal kikovut

Nomioov4n( nuriho trcilti-chiř- e

1 1 i 1 1 a ta guvernéra neuKoko

jilo mnoho detnokratA a ti navrhli
tfetf utitní ticketa WhťIerm a

Lockwoodm v Čele Tímto npftuo-ber- n

je demokracie rocivojena a

repabhkini budou míli snadnou

prác!

Veliká firma eenffloým sboltm
llilton IIogbe & Co vídala ne

velkoobchodu Zakladatelem firmy
byl pověstný loketní král A T
Stewart který c nepatrných začát
kft povtnesl ji na první cávod celé-

ho avěta V iestipatrovém želei-nét- n

domě xaujímajícín celý itve-re- o

meti 4 avenoa a Broaďway a

9 a 10 ulicí lavedl první bazar v

Americe kde bývalo cameKtnáuo

al tisío prodavaíft Po mrti Ste
wartovč (jeho mrtvola byla pozdí ji
okradena te hřbitova roh 2 aveny
a 10 olice a jak se proslýchá lupi-čft- m

vyplaceno 75000 ta vydání
její) připadl obchoď Hiltonovi dě-

dictvím kdy! ale v roka 1876 llil-

ton vypověděl ze svého hotelu v

Saratoga Židovského bankéra Sclig-man- a

bvl jeho obchod ode vSech

Židfl boykotováo Závod v němž

se druhdy prodávalo za ětyrycet
milionu zboží řečně klesal stále a!
ani výlohy nekryl Při loňské pe
něžní tísni octl se závod v takové
krisi že llilton musel hledati po-

moci u pověstné lichvářky Malty
Green-ov- é a zamarkyčovati za

Stewart Uuilding

Židovští krejčí avedli ještě po-

slední boj se svými kontraktory a

za schopného vedení pronásledova-
ného a vězněného Barondesa zvítě-

zili viude Pověstné ždímárny
budou snad nadobro odstraněny
Za to vSak ve velikých závodech

průmyslových vlastněných plno-

krevnými Amerikány zavádí se sy-

stém který není lepší než onen

oděvních ždfmáren Kd ojen se to

trochu dá zadává se zhotoven' ji-

sté věci aneb i jen jedné ěástě kon-trakto- ru

který si dělníky přijedná

Podobný systém je zaveden v 8in-gerov- ě

továrně naiicí stroje v Eli-abelf- a
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