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Opravou celní slibováno bylo nim
nížení všech potřeb íivolnídi
jest trpké veleni trpké doufejme
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vřletn Utni vxroatt? nái obchud ta
bnniín řroto tiaío výroba buJ
bojnoitt a ttálé práce col v iapřl
bude mlti Iťpíí mdy a vneobrcný
blahobyt
To byl ten obrat ktfrý demokra
tiuké čauopidy po dloubýťb 10 rokft
řtin lidu
rozvinovaly a!
ž
dala ae pfHvf'dcili
není to pouh&
fata morgana pouhý přelud pouhý
obraa vzduiný a povoUU tedy demo
kraty ku vládě aby provedli a upl
nili co tak dlouho a tato nlihovali
Nul jik u uplňují ty jejich 'iby a
naděje? M&me po ruce utalintiku
přívotu a vývozu rneti Anglií a Spoj
Státy ta mMc leden attéjevtae
líoii-ín-

ř'

tiám velmi zajímavý účink opravy
celnf
Vývoa anglckých tovarft do
StátA
e v tomto roce proti
Spoj
minulému více než tdvojn&Hobil V
roce 1904 bylo přiveženo
em ta
£065639 roamanitfch výrobku leto
za £1078131 A! na nokteró nepatrné výminky jeví re v kaidém oboru

trflat přívozu t Anglie Vlny posláno aem deietkráte více vlněných
látek pčtkiáte bnvli)r'nch o polo
?ici jutových dvojnánob
lněných
více než dvojnásob lilÍDÍnélio ná
dobl íkoro dvojnánob atd
Jent tedy ná obchod tahranicný
kuteAné větSf nel býval jen le bohužel ne dle nlilu demokratických
nýbrž pplnily e výstrahy republikánské KdeMo na5 továrny mojí
tavřeny a niíe dřlnictro tahálí

trfttá přívot výrobků

práce evropské
k naší vAeMtranné ujmě
Nuž rnad ae ale Hplnily přípovědó
denjokralické a trontl vftií ještě měrou ná vývot? Víl)ť tak nám to
bylo slibováno ití totiž budeme více
ta hranice pro lávat když budeme
více kupovat! Co pak tu vykatuje

Skutečně vykatuje že
vývoa náá byl vélíím než před rokem
Vyvetli jsme do Anglie více
akoro všeho co tam dovážíme avřak
nastojte utržili jme mnohem méně
V roce 1894 obnáíela
než jinly
cena do Anglie vyveíených jxitravin
tbolf £7608 077 víak letos poutě
£7146983 Jrit tedy vývoa náí a
Anglie ta jediný měsbf o 2305485
menlim než loni Třipocttrne-I- i k
torna oč větším je přívot totiž
naíe
15053480 shledáme že
metinárodní bt!ano
jedinou jen
tatUtika?

poznání

Nathlam ftrfifltá
O velmi důležité pro nás opravě
ústavy jedná e právě ve státním
sněmu
Jest to oprova článku
právu volebním

Nádstát tak jako vSechny aláty
západní chová tnacné procento při
střhovalcft a naíi tákonodárci až
posud utnávali že jest ko prospěchu
všeobecnému
poskytovati takových
výhod přiatťhovalc&m
jakých po
ostatní
Htáty
západní vfdou
skytují
ce dobře že v přistěhovalcích nálet
nou osadníky pilné a přičinlivé
atálé poctivé a o vývoj státu bedlivé
Proto tákony státu Nebraéka nečiní
ly ž posud žádného rotdílu mezi
občany rodilými a přioUhovalci i
poskytovaly práva volebního a tudíž
i
podílení se na obecných záležito
stech přistěhovalcům kteří jeatě ani
občanství nedosáhli kteří poutě o
občanství e přihlásili čili jak se
říká měli 4první list"
Kdyby jednalo ne po o ze o opravu
ústavy v tom smyslu aby práva volebního měli pouze občané totiž ti
kdož obdrželi "druhý list" nedalo
by s meoho proti opravě takové na
mltati NynéjSí opatření kteréž má
skoro polovice stitO není tcela spra
Není dobře aby právo vo
vedlivo
lební mel a o záležitostech obecných
hlasem svým rozhodoval ten kdo
není občanem Kdo chce práva volebního požívati měl by oceňovali
je dojinta tou měrou aby občanem
e stal což posud v mnoha případech
Kdo nedbá o občanství
nebylo
kdo chce zastali ade cizincem neměl by požívali též práva volebního
Víak volební oprava o kterou se
ve státním naíem sněmu jedná jde
mnohem dále Požaduje totiž že
voličem může býti poutě ten kdo
jest schopen čisti v řeči anglické
To bylo by ovíem velkým ohrnete
ním práva voličského a mnohem více
než polovice nynějších přistřhovalcfl
bylo by zbaveno práva jehož až dosud požívala
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K tomu jest ohětft přiotlhovalý i
pravidla volíkem
fomíiým a poctivým volfa dle vh přMvřdíenf
vldoniilX a bel hí# Id M prop hy
wikroř4 a vleliké pletichy N
malost ře anglické n#l i ol
čna } řlatf hnalmit na távaďi při
konání jeho občanských povinností a
a oprava ntavy v tom ohledu
jet
tudfl tbyttčnoci
Vlak nejen to ona je I neberpec
nou Jet tboietovánlm práva voleb
ní ho
I)ns navrhuje se obrnetení
tohoto
ra otčny omřjlcl
práva
li přlítě mftže obmetiti sena po
platníky a k I ví jak pot léjl Vk
ve vseobecnén právu volebním v
podílení se víech vrtev lidu v obec
ných záležitostech
spočívá pouze a
svobod
Vín
našich
jedině tiruka
obecné právo voUbnl není ovíem též
bet vad %ak jest doSn nejsprave
dlív jíím a každé (bmetováni jest
krokem ve měru opačném V této
těmi používáme téhož a proto že ho
používáme platí Spojené S'áty za
zemi nejvobodnější
za těmi rov
ho
za
následování
vzor
ných práv
lidu
hlavním požadavkem
dný
obecného v Evropě v nynějíf době
jest právě víeobecné a neobmezenó
právo volební Proto započetí ob
rně ování tde na jisté bránice na ji
eté třídy občanstva bylo by krokem
nazpět
Úsilí o obmezení práva voličského
vychází patrně t hnulí nativUtické
ho kteréž v několika poulí d nich letech se po Sp Státech síří a nepřátelstvím
proti všemu co
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Tito fanatikové
vyznačuje
nativiatičtí zapomínají že tato země
bet přiatěhovalstva bývala bytastala
puatinou a jestli oni sami sebe považují ta jediné a pravé Američany
íe není třeba daleko jiti v jejich rodokmenu abychom nalezli zdali jejich předkové byli z Holandska
Německa Skotska Irska neb Anglie aneb konečně zdali snad patřili
předkové jejich k oněm nejprvněj
6fo přistěhovalcům kteréž vlády
evropské vyvážely sem aby ee jich
zbavily když Amerika tvořila kolonie trestaneekó Tito nynější
žádné příčiny
nimajl
v
ohledu
rodu
svého nad
se
vynáňeii
jiné a zkracovat! evobod svých spoluobčanu a kroky v tom srueru učiněné byly by ovňem kroky v směru
nepravém
Sněm ovSem nemaže samoteo a
o avé vfili změnu tuto prověji nýbrž
jedná jen o návrh k tomu cíli lak
jako druhdy o návrh prohibice a
přijmeli návrh k tomu cíli musí lrí-v- e
voličstvu k odhlasování dán býti
Véak že ve
než by platnosti nabyl
sněmu o návrhu se jedná jest dfika-tejaký duch ovládá v nynjAl
robě a ž jest nebezpečí uskutečnění
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Oprava lato jest nespravedlivou
v&ci voličstvu
nynějiima jako je
nebezpečnou všeobecnému právu volebnímu
Není spravedlivo aby voličstvo njnřjií cbaveno bylo práva kov? kaiasif
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Divadlo Matíre kol4 pro
koly v ťíhieaji sehrálo J dťuké
kouskyt Illtský nfn a £ovlrk4
lko
4 I)íva llo draifi aliřn Jan Neruda: Cké
aneb
Amtioftky
enká vojna Divadla byla ve
$mh dobře navštívena a rot umí se
le zakončila obligátním plecem
ft
CviČenf PiieAsklho Hokola
Hyto to jako na řozloečenou ee starou cviílrnon neb se taV v hej
blíliím lase fične přestavovat v
Návlilva byla velmi
plovárnu
se ale bylo radost po
Také
četeá
dívat na tu drobotinu ivláliě ona
cvičení v provodí ipěvu byla
a něco nového v naiich cvi
čírnách
O vzorných
výkonech
HokolfkA
netřeba £ t nit po
tatných
známky jsou již známi pro svou
Sbor PlzeAský Hokol
vytrvalost
se pomalu ale jistě tlačí na prvé
místo ostatních aboro chicagských
což i veliké části táslnbou neunav'
něho harcovníka Josefa Čermáka
Z otnalosti mu byla dána kytice
při cvičení jíž si též tasloužil
Ve dvé hodiny odpoledne
0
druhé
bylo
postní kázání Svobodné
a
Obce jež řídil p F H
ae
těšilo
též
návštěvě
jež
hojné
7 Touž dobou byly recitovány
pí Splavcovou Čechovy "Písně
otroka" a čistý výnos té akademie
ae má zaslali ženě při aoudu omla
diny v Praze odsouzeného jakéhos
Kříže Nevím ani kdo byt výbo
rem a tudíž nevím kdo jest ten
útlocitný krajan jenž podnět k to
mu dal
Jen tak mimochodem
řečeno když ee na úpěnlivé prosby
bídou Blížených krajana v Nebrasce
počalo abírati bylo často alySeti:
Nač pořád ty sbírky ar jim porna
že stát a sousedi my máme své domácí chudé zde a nemusíme je hle
dat až do Nebrasky Arci tohle
přijde do Národních Listů a to též
stojí za něco
8 Smetanův večer pořádaný pp
Čapkem a Vilímem byl též četně
navštíven
0 P&l tuctu scbfizí s nichž
byla demokratická Není to
dosti zábav pro neděli jedinou?
Mimo to nesmíme zapomenout
že jsou volby ta dveřmi a to se ví
že jest živo — tvláir letos kdy
boj slibuje býti tuhý CeSi již po
léta pomáhali demokracii a letos
došli té cti že nemají jediného
krajana na demokr lístku Jak
bídně se ta irská chasa zachovala
vfiči Čechům při konvenci v níž
měl býti jmenován Wm Loeíler ta
assessora snad demokratům českým konečně otevře oči Pan Loef
ler byl luzou irskou přímo o nominaci okraden Za to se mohou líbit
demokraté že ve wardách českých
od slušných lidí hlasy nedostanou
Frank Wenter kandidát mayorstvf
prý jest rzen v Čechách o Češích
ale vf jenom tolik žo mají mnoho
hlasu v 8 0 a 10 wardě To stačí
Měl li by člověk soudit dle toho
shonu o kandidáta mayorstvf na
výsledek volby tu by člověk snadno uhodl kdo bude příští mayor
totiž (l 11 Sviift
Kepoblikáné
jednali v&Či nám ČechSm štědřeji
Na tiketu tápadnfho townu přijat
byl chvatně tnámý krajan Steiner
ta kollektora bet velkého úsilí a
má tolenf své poj i Stí no
Za radního v 8 wardě navrhován
a
byl chvalně tnámý rodák p M
od republikánů ale on odmítl
nominaci
Demokraté
přijmouti
snad navrhnou p P Stalinského a
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K
Josefu iSídwellovl
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by práv!
letoa kdy tak dva silní kandidáti
tm pero! přllslitost ivoliti si
U
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nátura
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Js-iA% tlkofi váh it protrné
Co
vmI Im$ nel
sté strany
jume KIívI vyndali boty a teď —
('vidíme to nám 1 dub-- nalílí
V lálíře kaUdu kéio je tífího jen
ti a tam ulytet je tavili feny
Tak Národ ve svém roijfmánf tase
s lla lil si láhu rn nebožtíku Voj
Ano ano ten Vojta
Náprstkovl

býl

jo

jet

ti

o

jim njj# s mIi Takový tarylý
nevfren a oni ho ani červy ta živa
nežrali jak by si to k vůli větší cti
a slávě bili piní v rouchách černých bylí přáli Ž by! alespoň po
smrtí upálen loje jim snad trochu
úlchou jen fe s to mělo stát dokud ten jeho duch tu schránka
obýval aby se mohli těšit a jeho
muk
Jaké to musely hýl zlaté
čas ve středověku když se mohl
takový nepoSodlný člověk jedno-dusdát na hranicí a upálit Teď
se člověk musí spokojit s nějakým
Alfa
tím prokletím
e

únor přijelo do Soustátí
proti 16 2 V
lěmžo měsíci roku minulého Za
posledních osm měsíců přijelo sem
9
přistěhovalců 130129 proti
roku
období
lonskéko
téže
ta
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Kcpublikáné v Khode Island
odbývali státní svou konvenci ve
čtvrtek a s vvjimkou guvernéra
tnovu navrhli všechny úředníky
dosavadní
V zákonodárstvu missourském
přijata byla koncem týdne předlo
ha kterouž střihání ohonů koňských

tapovídáno jest

V

O
Toledo
shořela v
neděli budova pro parostroje dráhy
Wabash při čemž sříccoím se tdf
Iři zřízenci okamžití usmrceni a
devět jiných těžce poraněno
Newyorská dobročinná spol
tamýšlí postarati se o po 3 póru chudiny tím že veškeré prázdné
pozemky a staveniště v pole zpracovat! zamýšlí a sicn dán bude
každé rodině k obdělání as akr
půdy Wm Steinway věnoval k
účeli tomu k použití 200 akrů v
Long Island City a podobně i jiní
učinili očekává se žo nejméně tisíc akrů půdy tím spůsobem v pole
proměněno bude
ť?isté poměry panovali musely
v chicagském domovu pro zbloudilé dívky
totiž
Vyšetřováním
zjištěno žo dívky ta každý i sebe
menší přestupek nelidsky trestány
byly a ta jeden t nejmensfeh trestů
pokládáno připoutání těžkými řetězy k podlaze tak že sebou vůbec
ani hnouti nemohly

prvtií odniónu — na svčt Ystavě
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