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VUdtínovenfc jťMt pHhH iilkou tak

je ly tlriliy při ní olmtáti nunolil)
S Pudí Hrewer jak p 1oU thlř

]J"íiti e obouru t ranám sin lr&

im Irochu vlce s proto vynesl toi- -
háek tak dvojuniyfltiý l
a -

mu rovný notva nalezli Kozlu

Mií ie statut Bnťin ia úlné právo

iiiy kontrolovati n nhu dopravní
Utrnovovati rozhodl tíž že zňkon

Vinulym antmťtii přijatý byl přijat
featou ústavní vísk rozHudku tomu

fipadil korunu rozhodnutím že hbz

ustanovená jet pUlií nízkou tak
'
by dráhy při ní clmtáti nemohly

udí Iirewer přiznává nice že dráhy
tou přeupřllii kapitaliovány a že

se daly anovu tUditi aa pouhý

Ijfchek toho co stálo jich pftvodnl

fltvni ne o vianinu vu auuii h iiu
liduft bylo na né vydáno ať pocti
V _v :x 7Si

fmu roahodaje že dráhy maji piá

IJÍtati dot vynokou nazbu aby

'ohl krýti e úrcky na dluh a diví-l-nd-
y

na domnřlý kapitál k RlavM

!ráh použitý Uylo prý by neupra

lidltvým aby držiteló akcii a bondft

! leaniřních byli připraveni o výtf- i-

tk a kapitálu uložcního který jim
V) právu náleží Proto rozhodl au

ti Hrewer ža vzbledm ku výnee

fizby jeat zákon neMpravudlivytu a

froto i fleplatným

Na první pohled jettt tu patrným
jí pelý rOEHudek tento jent nd&Hlid

ými JetitliŽH utátnf íním má prá- -
) vý&ku azby uHtanoviti kteréž

%rávo mu audí Hrewer přiznává te--
nemfiže aoudce rozhodovat o

aatby té a pak by musil být

tion minulým tm''mem přijatý

I Hlav nim

yaJiraa?ou okolností jet to že

ndek vynežen byl ai pořetimř
Sa po alySeut pře a to právř až

vVden po volbS

'Vzhledem k rozMiidkti má Htátní
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l it ph'ved'prií J Tamrni

ny II i!l na My byl oďtfuRřn víak

civíli4'fi tud# poidrsff pád Jrhu

rxtl
"SlaiHUrd" 1'ru'lké kollnánl ve

řťjnťho fiilnnl není známkou zdra

ví iíilitíikA atmonííry 0tatnA
m51eme být jitt že McKinlevov

brak znovu neobživne Kopubliká
ni doitaíi za vyučenou a budou ne

Hpfrfp příznivci nižSImu tlu Ho

ni že demokrati tak brzy byli o

Niívn i Celkem zasloužilí f u li

díl eiAiho OHiidu

"Daily New": WiUon byl ume

ten vlnami veřeiné nevole avíak

Cflní jeho z4kon rfinlane a McKin

leyiMiuuo jo překonanou povřrou
Proto inAžemo poneLiid míli ca to

že práce jo ukončena Senátor Ili

byl demokratem aviak j dobře íe

preHÍdent Cleveland ne bo zbyl Po

rážka jeho je úplná a doufáme i že

trvrlá

"Chronicle" blahopřeje obýváte
Htvu ku velikému v(

tézHtví nad Tammany

''Telegraph" prohlašuje že páč

Tammany jent uejdíiležitčjŇI událo
míI při úterních volbách

Pařlžtdtý (SnHopM 'IempH" při

náŇf olouhý článek o porážce Tam

maiíitft poukazuje na duležitont jej

a poznamenává k tomu že to pova

žováno jent za důkaz znovuobiivnutl

amerického vlastenectví když voli

čovó bez rozdílu stran opojili m ke

cnioenl korrupce

Kombinace o lenitbi trbtkého hrd
le "Obzoru" píSoti a Bělehradu

Není daleká doba kdy ae bude mu

Met vá?n6 inynlit na ženitbu krále

Alexandra jemuž je teprve 18 let

ale vypadá jako dvacítiletý Privi
n že královna Natálie již učinila

pokut aby mu opatřila nevěstu

ttiHka ale nepodařilo ko ji nnad

irávfi pro její neřťnHtnó rnanželHtví

a Milanem Nutno tedy obrátit! ne

na jinou utranu Mftže býti že Mi

au jako náinluvčl avého Hyna bude

íťaHlnřjňí V Srbnku vřdí Že že

nitba mladého krále bude OHudným

okamžikem pro budoucí dřjiny Hrb

ka ]roto HrliHlI vUntenci a utaje

ným dechem provázejí každý krok

tvého krále na jeho cealách Novi-

ny zaznamenaly že obzvláSlé vlídné

io pohoKtinntví dotttalo ne mladému

ráli na dvoře rakonukém a mnoho

ne mluví o ym pat i foli krále Alexan

dra k arcivévodovi Josefovi a jeho
ynu PH tom ovsem se nezapomíná
že arcivévoda má uličnó dcery na

vdavky
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Mním řfkft'i li i bjlo til tif#
knjři přítomno innii nimi I

mnoltttl d4m t přlkla Um

ami-ri- í kýfb !?f! vt-lm-i njfrntly
reformo KaMf i pHttnrtfc--

cítil tm p'otín pMlimti"ll tolika
rniiH 4rodff poli poKvajírfeb
í)ilee ) vfet-hn- a

poiornot tn

ottítřeďovala na rev Parklifta
Mul trn atým vystoupením lirt
iiamlou4 fíeí jho j# pij nr4

neíileiin4 prošlá vl-r- h řftktft
jVa ViMém Jeho alovu Je patrno
la mluví a přesvědčení V úroda
vé řeči připomenut Je kdjrf před
lety restoval v Kvropť zajid (q
Kostnice aby uvidl místo kde

první mučedník reformace zahy-
nul Ilotet v nřml bydlil jest
bývalý klášter a dosud v nřm je
zachována cela v níž llua byl
včznřn Pak nřkolika slovy

zmí-

nil ae o Husitských v4lk4ch a pě-

kným obratem přesel k nat4vají-čím- u

volebnímu aápasu Pravil:
"Vaii udatní předkové postoupili
nerovný z4pas i celou Kvropou ta
náboženskou svobodu a nyní kdy
občanstvo New Yorku chystá se k

boji ca občanskou svobodu Vy Ce

chové nebudete zajisté mezi posled
nimi" V prábíhii řeci podřkoval
českým hostinským ie oni první
usvčdčih adejňf policii s ohavného

vyděračství Každý odcházel ce
tchAze úplné uspokojen ač nebylo
"o občerstveni postaráno" jak v ji
ných politických achfizlch stalo ae

zvykem

Krajani riaíi až na pranepatrné
výminky volili reformní ticketu
NaSi předáci tammauStí naříkají
že tak ae Cechové do smrti nedo
mažou vlivu No proto ai nezou
fáme Celý poaavádní náS vliv
dokázal jen to Že ai několik chy
trákft naplnilo kapsy tím hříšným
mamonem a jako nádavkem k to
mu že když nčkterý mladý ničema

přtfiel do konfliktu ae zákonem že

mu nčkterý tammanský politik
který ae honosil že nosí české lila

sy v kapse pomohl ta dobré zapla
cení c trublu V tomto případu
bude ztráta politického vlivu pra-

vým požehnáním Beztoho ae ne
zbednost emabá mezi naší mládeží
a bcztrcHtnont jeítfi to podporuje
Nove křídlo metropolitního umě

leckého muaea bylo otevřeno V
novém křídle je hlavnž tantoupen
umělecký průmysl Jeden veliký
sál je naplněn kopiemi ruského
zlatnického umění jichž originály
se nachází v zimním paláci v Ere-míta-

v Petrohradu a v Kremlu
v Moskvě Veliké uznání ruskému
umění í V jiném kabinetu je úpl
ná sbírka modelů víech vynálezů
ženíalnlho švédského inženvra
íriksona atavitele MoniUra té

bedny na eýr která donutila k

ústupu až dosud nepřemožitelnou
válečnou loď Jihanfl Morrimack
Brožíkův velkolepý obraz Co

umburt na dvoře Ferdinanda a

sabelly jo přestěhován do jiného
kabinetu musea kde v Sak nemá
tak výhodné postavení Změna
to stala se nutnou pro veliké rozmě-

ry obrazu Ve edi na niž dříve
visel musely býti proraženy dvoje
iiroké dveře vedoucí do nového
křídla V jednom kabinetu umí- -

stěna velmi bohatá abfrka porculá- -

du v Jiném králek a věiířů v
v m '§ r

byla fptř#ftt ftt)m přimlřnjfm
Jmanm

V Ar Imy íif I í
4# J# právl

ýtv pobiin nooyorkýk
kř4k n4lljMl do tk ivif4
vyltl spoUínottl Vn i vfitivy
nthn J# pt riJký 6!v Vstsp
ni prMřo dna bylo h liř n4
I UJfil dny AQ rttiiH

rftdfftMaf nedlll iblodl
Jmntf4 pfol4i ďv koti
nirlit4# rob íi tonu 4J

O tln pro(otantsk4 kit

lýibtl a írtl lm tily tm j
n pokropit jí a ftfi4 jlf ia

tih vyin4nf k4(4nl vltnl
přednálky rv Katona pomal J#m
fa J poí'l iMlonl#n Kalil
bych vlern řalim raiik4l(lm klM
kosirl nsnaiýtajl Jinak nl Ik

cbiítek aby přinesli si ta ohlf a

IIÍ poslerbnoul 4tra Katona Pro-rt-

na včrnf ndílní přednál-k- y

Je ri4!rduj(cí :

4 list: Naia povinnosti o vo-

lebním dott vůči dobré vlá l

II list: Tyranie bohttví
1 list: Tyrani práce
35 list: Pullman sociální eipe

rimeit
U pros: Hrozba proti společno-

sti anarchie
1C pros: Kristus a společenské

trnatky
23: proa : Kristus a tří ly proti

maasám lidu

30: proa: Kristus a idelní stát
Tento program musí e zamlou

vali i nevěUímu odpůrci kostelů
Hodina cdcjSích milionářů Asto- -

rŮ pustila ae do stavby velkolepých
hotelů Jeden Astor postavil
loni 13 poschoďový hotel Waldorf
roh fi ave a 32 ulice a 18 poscho
ďový New Vetherland roh 5 ave a
69 ulice Každý t nich stál pět
milionu dolarů Avšak bratranec

předešlého chce jej bítovata proto
jakmile dostavěn bude jeho dvou- -

milionový paláo roh 5 avenu a C5

ulice nechá zbourat svou dřívějál
residenci a devět sousedních pan
ských domů a na pozemku takto zí-

skaném (100 atop při 350) postaví
obrovský hotel nákladem osmi mi-

lionů VýSka jeho není dosud
ale bude bezpečně mezi

18 a 10 poschodím Tento hotel
bude sousedit a výie zmíněným ho-

telem Waldorf a přímo naproti ně
mu nachází ae obrovský miamoro-v- ý

paláo A T Stewarta který atál

přes 3 a půl milionu a je nyní ma

jetkem demokratického klubu Man

hattan
Je pravda jaou tlé časy a pracov

ní lid sotva uhájí holé živobytí ale
ani v dobách největiího blahobytu
nastavilo rc tak velkolepých ob
chodních a obydelnlch domů jako
poalednl dva roky To nejsou ví
ce ty kasám ické obchodní domy
ani ty iablonovité obydelni domy t
let Hcdmdeaátýoh a tím přilepeným
průčelím i hnědého pfskovoe a tím
věčně stejným kamenným achod- i-
Stěm jakých by naíel v městě deaet
tisíc na jeden a týž plán stavěných
a které činily ulice a aveny New
Yorku tak jednotvárné a unavující
Dnes nestaví ae panské domy s prů
čelím 18 a na nejvýS 30 stopovým
nýbrž 60 až 75 atopovým při hloub
ce 150 atop Na místo někkých pí-

skovcových sotva tři palce tlustých
desek které vlivem povČtrnoatí
oprýskají užívá se mohutných
kvádrů pokrytých ucaěl provede
nými okrasami na místo foSen be-

rou ae ocelové traversy které ae

tlačenými cihlami vyedf na místo
síňkových řimaů berou ae měděné
neb brozové ba v poslední aeata-vu- jl

ae a ohromných kvádrů a t ro-

jem vytesaných Velmi umělá itu-katéri-

práce v aálech a pokojích

4lnl ftUiky řr# b a am'14

t!rM l lřijfi n4í(
Prtránfk p"í-4h- l volM na

drM ani t j í Ir nm
ktfřlf# ri"í pofiíd k iml li

rf I n lfnřrl
Po a ft atI

CESI V AMERICE

V rřf i :iiy( it zvolen

byl přo ulil iikmliii Inť-vhld-

rtpsiMikán kn]n t't (Hvl bk vť
4ino'i I u b!fi tnpr i i protivníku
f'iii krijirni li-f-

?(

7 ÍHitfrh řkMi kifdíUťi
pro rů'f'4 úř ly v lvwiii cmuly
Wii byli !Ii ř( a {' p Tmu

llU4'rk klfrkfm ikrroHio o i In

p CbarU Volata okrskovým ná
vládním a A M Mrhhia lUtovnim

t) ('bipewa Kalia Wí vybn
chlw v Jfdnom skladíti ruin týdie
Šest tun dynvnlhi fiml bylo mičeno

msjttku v reiiA ♦oo'i KraJah P

Průcha byl výburbrm nepocbybri4
usmtrrn Ubíral e právě v lu dobu

okolo klalitě a od té doby mbyl
více i drn Zdá Že byl rottrháii
na kusy a fti pozpUtky Jeho nikdy
nabudou shledány Nalezeno en

u('co cárů jak m myslí t jeho řalů

V Kl Cimpo Tex započal

krajan Alois Chovanej vydávali ar

glický časopis týdenrf "The Kl

Campo Kígle''
j Hroznou smrtí zahynul v Lake-pr- t

Yankton Co H Dak řádný
a pracovitý český mladík M Kaiser
Je to letos v okre-- tom třetí po-

dobné neřtěslí M Kaiser zaměst-

nán byl při vrtání studny a když již
byla tato téměř hotova spustil ae

Jen 6 atop do hloubky aby spojil
prkénka která tvořila ve studni rou-be- ni

Sotva počal abíjeti viděli

spoludřlníci jaho Že mu pojednou
vypadlo kbdivo z ruky a pak ae sám

sříti' do hloubky odkud jej vytáhli
mrtvého — Zasažan byl totiž zkaže-ný-

plyny a omámen byl dřivé než

o vytažení požádali mohl

Z Hroznou smrtí zahynuly dvě
dítky našeho krajana p A V Jířika
v Lřat Wis jeilenáctileta Kila a
osmiletá Anna Obě deti hrály ai v

iďe poblíž hořícího kmenu když
tento pojednou prohořel a na obě
děti wo svalil Pokřik obou přivolal
v lese pracující dolnlky ale dítky
utrpěly zatím tak těžkých pohmo-
žděnin a popálenin žu za nedlouho
zemřely

V okolí (Jreenville Tex řádí

poslední dobou značnou měrou pa
liči a aíce oblací pozornost svou
hlavně na džiny bavlnově jichž do

neděle celkem 11 zapáleno Škody
na džinách a nakupené v nich ba
vlně apflaobené přesahuji již 100-00- 0

dolarů

-- 90iMlrel --t&~
prnií odniínu ~ nu svřt výstavě

mm
CREAM

mam
NRMB

člal práluk l Tlnotho kamntir Proti 4
sumia kamtno Jinoch naílitol

PC40 HotO V POPRKO
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P řijmutí Dového zákona kterým by
-- Atba raírníjí anížena byla Cesta

frvnéjSí jeat nepoahybní lepňl ne

pVneraŠi nám nio ca to U kdyby
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