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amřiíkébo obyčejné vřt í snadnou

Siuly vystavovaly olanaké listy
takřka b oláaky Jinak ai bids
budoomntí Př řa-- n učinili

j3i zinloku o toni ít sudí Yrrkea

v Prnnsylvanii pflstiě vyltřuj kal- -

lého kdo atáti s rlue
Tél několikrát ime učinili

v mitnf(h zprávách zmínku onaem
vlastním soudci Hcotovi a lcF se

kHIuJk o sudím Dallas i Chicaga Že

hodlá podrobili udělování občantvf
těm samým pravidlům Jakým podro- -

beru jest přelíčení: totil že kdo by

občtntvf žadoval má se dříve

pfihlásiti soud ustanoví den jako k

přelíčení a podrobí nchá'eče přímé-
mu výslechu a vyáetření Není po

chyby že jiní soudcové budou pří
kladu toho následovat a že v budou

cnosti nebude tik snadno obtanslvi

nabýti
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Louiana Planter" píie: V poslední
době byl o to spor co jest zkouškou

pravé demokratické víry a radikální

členové demokratické stranv pro
hlašovali že zkouškou pravé demo

racie jest nový zákon že ochrana

celní jest lupičlvím zákon to tak

křivý a paličský tak zhoubný ná

rodnímu pokroku jako učení Karla

Marxe — jeden krok dále než soc-

ialističtí radikálové že všechen ma-

jetek jest loupež" — Vida vida

jak se na jihu ujímá republikánské
kacířství o ochranném clu Jestli
že svobodný obchod není zásadou

demokratickou pak věru jest otáz

kou jakou zásadu demokraté mají
Pravdou je že demokraté samí v té

to otázce nejsou usjednoceni a kdež

to theorie jejich lest lákavá když

přijde ku její provádění shledána

jest nepraktickou Zkušenost celé

ho století pouč la dostatečné že ku

zdaru země této jest ochrana průmy-

slu nevyhnutelnou

Prksidenntusk celní zAkot
podle přání a proto chc teď

zkusit to s nuancemi Hodlá prý
usilovat o to a odporučí v poselství
svém ke kongresu aby upravena by
la naše měna nějakým afm spáso-be- m

Nejlépe libí prý se mu plán
na kterémž usnesli se bankéři ve

sjezdu který v Baltimore minulý
měsíc odbývali Dle plánu toho

mohli by národní banky vydávali
bankovek v obnosu 50 procent svého

splaceného kapitálu na bankovky

ty platili by pbi procenta daně a u

pokladíka Spojených Státa složili by
5 procent co záruku a další dvě pro
cen ta ku krytí možných úpadkft
kterážto záruka by se každoročními

splátkami rozmnožovala až by

procent obnášela Z této záruky by

vyplaceny byly bankovky padlých
banka a mimo to vláda měla by

první narok na majetek banka zban

krotélcb Zákonem celním spflsobili
demokraté rozruch v prflmvslu & teď

chtí leště dodělati to rozruchem fi

nančním llesiem demokrakta zdá
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Hon Jura truícna d"aa lní mřna

zakládající a na itříbřa a tavdena
Um zlatá mřna tyojnýi-- Hiátft I

takové malé rrpabliéky utnávajl

nevýhodu ipatré a znehodnortné

tnény a zde ae déj oilí o znehodno
cení dobré mřny naSi

StatNtk kX rani elXr orpkík a

zprávy naAich konoulft a z mlkt přá--

delnických ohlatuje m ze vírch

znaSoý zr6t tirAmylu tohoto v oče-

kávání dobrého odbytu na výrobky
toho druhu v Americe Kdy! budou

nás zasobovati továrny evropské bu-

dou stáťi ladem továrny naAe a táhá
leti naSÍ délníci To jsou výsledky
demokratického celního zákona

Demoekatuke Cabopiht v pome

dní době atále hlásaly ze veškeren

průmysl obživuje ale jejich vla-

stní dopisovatelé ví a cítí jinak Tak

čteme v jednom a nich z Iowa City:

'♦Vyhlídky pro délnictvo jsou pro
tuto zimu velmi smutné Továrny

zdejší doposud Jsou zavřeny a nerí
mnoho nadéje že se v oicb přes ti

mu pracovali bude takže vttéina

délníka jest na zahálce Vse co

dělník musí kupovati jest velmi

drahé"

V New Yorku jak eíAmo i Oi ka-vu- jí

se provinilci k smrti odsouzení

elektřinou Od samého počátku to-

hoto spaobu popravy vyslovili ně-

kteří znalci pochybnost že odsou-

zenci elektřinou usmrceni bývají a

tvrdilo se že kdyby nebylo lékař

ské obdukce hned po popravě že by

popraveni přiSli k vědomi Nyní
se sděluje 2e guvernér Flower do

volí aby ae učinily potřebné zkou- -

6ky v tom směru a mažeme ee tedy

ještě dočekat! že popravený zloči

nec znovu obživne

Demokrate dovosl d nejsou i to
vysvétliti co se to a nimi v poslední
volbě vlastně atalo Je to s nimi asi

tak jako a onou paní kteráž dlouho

nemocna byla a na lékaře naléhala

by ji sdělil jakou že to nemocí

vlastně trpí ♦Paničko" pravil lé

kař "vy trpíte několika nemocemi

najednou jaké to aU jsou budu mo

ci zjistit teprve posmrtní obhlíd-

kou" A a demokraty je to právě
tak!

NlliXvNO VTSKTTVťVÍf SEZťliXVA

iejenerální konsul v Petrohradě

pan Karel Jonáš vzdá ze svého á řa

du došla potvrzení neboť minulou

středu přinesl telegraf následující
adělení t Washingtonu: "President
ustanovil John Karla a Chicaga 111

jenerálním konaalem v Petrohradě

a Karla Jonáše a Wisconainu kon
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eo obnálaly papírové fnfie f
Tehdy ta tím éésUm pro

bylo ta ♦KKírxwíKWi vs ilaté a iř

reaumpnl dal právo sakratařif

klalny dalíf ú iy k udrlnl tát

potřebné vydávali a prodáveti

přfl rokem následkem kalbv
ttít h sehodka vyčerpána býla f '
botuvoat i pokladny a záloha

klesla pod Obnos f 100000000 y

ovéein oprávněné obavy 2eJ

zbyd na' papírová měna plno
nu a na zlato bude alío Prod

'

úpíaA rozhojniU s sii záloha Ý

v pokladně ale stálými schof

klesal pak opět al nyní olnáš
♦ 60000000 Proto nemizl nebC

čí svrchu vytknuté načpak vr-- f

a aby ve tnu předešlo dáv f
opět úpisa za $50000000 ďiV

Tvrdí se z Washingtonu ie je

na zřejmou vfili presidenta
velanda Sekretář Carlisle bj
půjčku odložili a spoléhal íí i
gres Že týž povolí vydáni úpisů
soucícb menší úroky Všakprest
Clevelaud nechtěl čekat na

kongresu a uznal za dobré abjj
sy vydány byly nyní jelkož Kit

schodky každým měsícem vzrůsf

Úpisy vydané ponesou jsko i

nější 5 procent úroků však nebu- -

prodány levněn nežli za cenu

vou aby úrok byl jen asi 3 n'
prucenia fv pujuaa iaii í

najde odbytu o tom není pocbj-at- i

neboť s hlavních trhů peněí
na východě tak jako v AngP

adéluje se že peněžníci jsou
vě úpisy koupili ovSwii b

zlato k vůli němuž půjčka hLÁV

vydává ' f
Novou půjčkou rozhojněna f

záloha zlaté měny v pokladně

záruka za nasi měcu Pípir
Jest ale otázkou na jak dlňuho

samé příčiny které pŮHobily v nr

losti ubýváni zálohy budou d- -

působiti i v budoucnosti Ba bf tí

spíše vzrŮHtati zdali splní se

a úmysly demokrata zdali za hi

cemi více než druhdy kapovtíi

proto i více než druhdy penčžv
posílati budeme Příštímu zase

kongresu bude rozluštiti tuto oť
ale oochvbuiem velice že uod i'¥í

9

mu rozluštěni a uvedenlf u&

financí na bezpečnou 'cestt

jaké se od času resuropce ti
'y
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''CihcacikImu OhCasc" oilt
formy l'trný to dftk le bj

iatíji mři otiíívti itřreolypfl

Ty nřrorsypou

Carova ímo-
- t tti

týdny "tála poaie 10000000 rubla

Lékaři lota!i s toho 600000 rubla

Obyčf jný Uirtelnik umře lacinřji

SřílAlOlt 1HICI MÁ f A TO li 10--

réžku denjukráta v minulých vol-

bách Ppňobily ilé čapy Nepochyb-

né Avřak kdo jent vinoen tlých
can6?

Z llACJNE8K8litlUJK llí l'AN Ka--
rel Tony dříve nežli 1'etrobrada

do Prahy #e odebeře navrátí e na-ip- ét

do Iíacine a pak teprve man-

želkou vou do Prahy ne přealdlf

Z Ka8A Citt uot hazI zi-kX- o

zfalíováni výsledka velebních a

kdežto podle prvních tprav bylo ji
to že avítřzili rppublikané uprave

ny pak rpravy volební tak že tftřr
Htví OHobujf ni demokraté

Schodek v poStovrím ouborc jest
dle zprávy vrchního poHtmiatra za

minulý rok přímo ohromný totiž

přea 19000000 Nechť re nynějíí
vláda otočí kamkoliv všude na nf

zejí schodky dluhy Ud Kráwiéto

hospodařeni I

KDTŽ 8K TIXOA 8 JARA VTlLt£lLA

50000000 slibovala že to bude

dont a že až přijde v platnost celní

zákon bude vse v pořádku a bude

peněz hojnont VSak celní zákon je
v platnoHti již tri mísíce a vláda

musí délat dluhy nové

MKUIÝ TÝlKlf Bn aTiX V LODlNl

ci ve Filadelphii na vodu nejvétŇÍ
obchodní parnik jaký kdy vyntavén

byl v Americe UdáloHt tato není

bez významu neboť parník vystaven
zcela prácí a s materiála americké-

ho a bude alonžiti americkému ob-

chodu

E 8LITI Jí NA1 MBTVOLOL'!

Ohromná Čína nejutarší a nejlidna-třj- íf

říío Rvéta klená zničena malým

Jj ontkm Evropské mocnomi vá- -

hasí ntnf roaií-- li ji fachrániti neb

déliti "e o lup Anglie jako obyčej
né obchází jako lev řvoucí čekající
koho by pohltil

Jit JE l'0 VOMifc A KAŠK

kUvn A demokratická vláda prodává

zae za 150000000 úpiaa Přibylo

nám tedy jenom 1 100000000 dluhft

První v#lko olírk'ii imíooi bila
volba ff"k4 iťi AIťU doby

mll )#t#raUt4 V4k

kllr- - 7!n phjali a4kon jrofl

přuibovaMov l přií i4kny pr
li liř( nl o liř prii! Umiň
lakoatm I šiřin ktri J přijali a

nabyla třr li i sfrana i#mokratlrki
kl#r4 ivlíli Jfffřoi ri ínMin
V dáb rá'# InJMch byly ťatíjií
imíny a! }4 In4 laa vslikí jako la

kdl 1'rariklín Pirrrs ivoNn 11

jri l#nif n roka 4J ollrlv J'l
sUklorálnbh blasd i Jíl llUlo
Ub ly doba přfilonf k ly Whlgové
k vAlí svýra jílnínt pij#firňrn ns--

cbleli laujmouti roíhodbé a(anovlko

ví í otrm tvl a poidíjl na ti viníkla
strana rrpoblíbártsaá ktsrá roku

loo ku vládě dostala Zvolení

Linrolns ntbyto lak velkým př#vra
tem nebř zvolen byl pooit jn

loho f byly étyry jxditícké

strany V foo 14 byl Lincoln

zvolen ovšsm Jedoohlaspě vlak ve

volbA podílely m poiae státy sever
ni Před dvěma lety byla skutečně

změna veliká kdy demokraté rázem

domohli a nádvlalv ve všech obo

rech vládních Vsak převratu leto-

šnímu sotva který jiný se vyrovná

Časoiis Hailwat Ku v muwX
vá zprávu komise ustanovené k vy
šetření minultbo velkého železniční
ho strajku za správnou a vytýká jí
mnohé vady iserr prý pravda le
dělnické unie zakládány byly až po

spolčení se řiditelft dráh Často
rOzné organizace bv ve st rajkách pod

pórovaly a to bylo příčinou spolčení
se dráh k sebeobraně ropfra dále
že by snížení mzdy dělníka Pulloia- -

nových bývalo 25 procent Popírá
Že by strajk se byl vztahoval jen na

Pullmanky a dokládá že i na drá--

hách kde Pullmanek nepoužívají
bvla stávka Vvvracf že bv náiem

né na dělnících Pullmanových bývá- -

lo vymáháno a upozorňuje na to Ze

dobo strajku dluhovali dělníci
i 0000 nájmu Připomíná komisi

že dle nevyvratitelného svědectví v

době strajku méně než třetina dělní
ká zaměstnáných byli nájemníky
společnotti Připomíná komisi že

byly násilnosti v Pullroan dříve než

všeobecný strajk zalál Vyvrací že

by úředníci železniční unie byli ne
radili k násilí a připomíná komiHÍ že

bylo před nf svědectví o pobuřujících
řečích které úředníci unie dělnlkfim
drželi a v nich mezi jiným za zbraň
avorníkv k snolováni železničních
voza odporoučeli Vytýká pak ještě
jiné menší omyly a dovozuje že by

zpráva komise neměla býti strani-

ckou Komise nezachovala se ae

zprávou svou ani společnostem ani
dělníkům

HOVORNA

(ťooH douy plnfro nénem uutoli
poTuaaDti a odpovadl Do-

pili aa{KHMtpaaé a anorjrmnl Balss
tma pobodlnabo miatav koti)

Verdigre Neb— Sdělte laskavě

kdy zemřel velkokníže Václav Hua--

ký a kdo byl jeho vlastní otec

Anton Houžvička

Odp— Nikdy jsme o něm neslyše-
li ani nečetli a Jest nám tudiž ne-

možno žádaného poučení dáli

Hemlngford Neb—Proaíraaděl

te v Hovorně: 1 Když je domovina

5 let zaujmutá na které zaujfmatel a

rodinou bydlel a jí vzdělával a pak
umřel adali by matka mohla obdrže-

li patent na pozemek pro nedospělé

dítky co dědictví — 2 Zdali by ma

tka mela právo si zabrat jinou do-

movinu— 3 Když je lesní claim

starý šest a pil roka stromy zro-ctl- é

a majitel zemřel adali by mohla

matka obdržet patent

Odpovžď— 1 Ano— 3 Ano —

3 Ano kdy! úplně zákonnitým pod-

mínkám vyhoví


