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kariérou svou pokálel jednáním tie- -

lůstojným důstojníka který! dob

rým příkladem podřízeným svým na

naiiřed Kil in 4 Provinění admirL t

lovo soočívá v tom že nazval ad mi i
nistraci Clevelandovou kterýž

rejvyAáím velitelem armády i ni a -

rickou v čemž ostatně zaji-d- ú ( ] to
cen není Leč pro něho co vooa
jemuž kritizování představených do-

voleno není bývalo by zajisté lep
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RppJI a a poj nlity ta lim

lam aby oriniiad přlltlho senátu

polkového dfi řukoti avých dostali

Bi lrtif najn la dána by tím byla
do fuky m ná ibraft ale

l4rovrA by tím Jakai v řur nepříte
le svého vydáni bylí — Kdož pak
ale ví Jak to dopadu kdyl zároveň

pM lom i o patronáži Jednali se bodc

a kdyl na tu přijde tu páni politi
káři starého čerta dají La záady a

prospěch strany
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a t

jjresem touiny na cuar odvolaná

byla počíná se promysl cukrovar-niřk- ý

v zerni vzmáhat! Nejposled-nějsfu- )

státem t něhož založení no-véh- o

cukrovaru se oznamuje jeat

Kentucky kdež v líowiiog (Ireen
zřízen bude cukrovar n kapitálem ho

andtkým To se rozumí že kápi- -

tatist&m těm dáno as hezkých pár
tisíc a různé výhody jakožto pobíd
lo zda víak Kentucky v ohledu

úrodnosti řepy Nebrasce se vyrovná
musí te teprvé ukázati

KlOT V BOCE 187H DEMOKRATÉ V

sněmovně poslanců přijali předlohu
o svobodném a tieobiuezeuérn ramení

stříbra tu nejpředněji státník ame

rický zesnulý James G lílniuev ně

kolika řtěích svých prohlánil to za

"ten nejmizerněji! kousek práce je
muž schválení sněmovny národní se

lostalo" A tehdy mělo přec stříbro
v dolaru 84 centy ceny Nynfkdyž
stříbro v dolaru víeho všudy za 63c

stojí zajisté že by zavedení svobod

ného a neobmezeného ražení stříbra

bylo kouskem daleko ještě mizerněj-
ším a podlejším než za jakýž r 1878

Hlain byl jej prohlásil

Illinouke zAkovodXhhtvo narí- -
dilo co nejpřísněji! vvéetřování

tak zvaných departi-mentníc- obcho-

dů chicagských Vyšetřující výbor
za příčinou tou ustanovený zabývali
se bude hlavně vyšetřováním zda

obchody těmito ceny snižovány jsou
zda jimi způsobována jest veřejná
nemravnost a veřejné zájmy poško-

zovány jsou a konečně zda zaměst

náním dětí lidé dorostlí o zaměst
nání připravováni tam jsou — Co

příští zákonodárstvo jemuž výsledek
vyřetřov-n- l podán býti má v záleži

tosti té učiní just ovšem otázkou

Otázka černošská jak be po

dobá dojde záhy svého rozřešení —

vymřením černochů Dle statisti

ckých dát totiž úmrtnost mezi černo-

chy na jihu rychle roste a co

že ve většině přípa-

dech aposobována jest smrt soucho

těmi jež ještě do války občanrké
mezi černochy věcí úplně neznámou

byly Za dokladu tvrzení tohoto
vezmeme úmrtnost mezi černochy v

South Carolině kde v letech 1880

a? 1887 zemřelo 8932 černochů což j

b)la téměř třetina veškerého černoš- -
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I(K) v Mvarpooln Jalt4 pM 60

dtij nikomu ani ve snil molnoat

(ottpnut( (oholo nenapadla vfo

obem přikládáno víry tvrzení státi- -

utikd Jíl po ealý rok opětovaní
I otevřrním obilních tfhft argan- -

linkých Indických a ruských pro

vidy jil vaíkery nadřj# na vysokou
canii pSenica zmařeny Jsou A vzdor

tomu ct ná plenice stále stoupá a

kdyby neúroda dostavit! se in li tu

jisté cena Jijí dolaru ta buši do--

áhne
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lu spolkového Shirase kterýž před
několika týdny pro ústavnost daně

z příjmů hlasoval při druhém slyše
ní však v posledním okamžení svůj
ásudfk změnil a hlasera avým zákon

iotyčoý neústavním prohlásil nemů

že považována býti za nic jiného
než za právní kotrmelec Jakožto

dobrý právník a zvláště Jakožto pří-sedí- cí

nejvyššfho soudu spolkového
neměl Shiras k úsudku svému pří- -
cházeti ukvapeně a bel dobrých dů

vodů a když jednou k úxudku dospěl
a tento veřejně obláti! má také při
něm setrvali Pak li soudce Shiras

myslí žo prvnější úsudek jeho po-

chybeným byl kterak rnůže jistým

býti že úsudek nynější správným
Jest?

TVRDÍ SK lli tHÍ PRESIDENT CLE- -

vfland odporučí kongresu aby daň

piva zdvojnásobena byla čími
uhražen býti by měl schodek zruše

ním daně z příjmů vzniklý Tím

vrženo bylo by břemeno další daně

na bedra chudiny kteráž jak Be po-

dobá i na dále sama vládu vydržo
vali má byť by i již nyní pod bře-

menem tím klesla Z některých stran

tvrdí Be ovšem že další daň tato

placena býti by musela sládky kteří

pak a menším výdělkem spokojili by
se museli leč tu bylo by to pak daní

přímou a tudíž neústavním A i

kdyby tomu tak bylo tu koncem

přec jen pijáci piva zaplatit by to

museli — a patřilo by jim to! Proč

pak nejsou bohatšími tak aby místo

piva šampaňské piti mohli! Pak

žádnému by nenapadlo aby daň a

oblíbeného jejich truAku jim zvýň- o-

val

Veřejné knihovní v Minnea

poliš Minn darována Vickeraova

ilistory of Uobemia" spolkem čís
4 C S D P J aa kterýžto dar

knihovníkem následovním dopisem

poděkováno bylo: "Děkuji Vám co

nejvřeleji za krásný dar knihy "Ili-

story of Iíohemia" a uvědomil jsem
o tom Dra Ilosmera městského kni-

hovníka kterýž zajisté spolku Vaše

mu jménem celé knihovní rady po

děkuje O Čechách o nadaném lidu

a o velkých dějinách jest tak málo

známo v této zemi že vše čím v

ohledu tom poučení získáno býti
může vítáno býti musí Po doea

dosud Angličané i Američané smáli

se Shakespearovi kterýž píše "o
mořském pobřeží Čech" A přec
Čechy měly pobřeží mořské za dnů
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kl}Í afiá(oř Mdfpha l iftu narhtlf
té jMíy la píotl aftoJrnti
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c mlfott ntývalifi řch!a kl4Ia
tu páni tblri&H f'l ří i t"h- - n- -

♦ ílm!i a cany av4 niJíIi trprva pk
kdy i k tmi agitAcI iř#jnd pMnu- -

rnl byli Nyoí kdl fana p4iai
dui vý hrtána je! 2a Ir-aft- -

tn"u k ifmu fllojhu ntaLiimi a

oř or hj( a k ýirl rt-- avýth
dlouho poblact

('At K POMAL!' ZA 10 ALK JIH
apAí — Najitím dftkiícnj toho

l io V poalednkh idáti dnech

zvy#ena'it7 rntnými firmami prfl

mj!ovýiil dobrovolně nu-l- zaiiit- -

nancfim loit téchjichl itýíení to

to tkalvdhadován j na 160000

a prftrní-rn- é ivýáeaa nttda o 10%

Zajiitě Ie nemaže býti lepífho d&ka- -

ta že konečně počínáme lepním ia- -

aumhleděti Valřfo

Schodek v rozpočtu vlXusím ob- -

niil přítomné již přatf 150000000 a

dle odhadu demokratického aekre- -

táře pokladny zrotá průměrně té-

měř o Í500000 dennó Kde pak ly

aiiby demokratických atátnik5

že odstraněním ochrany celní a pod

blahodárným vlivem avobodárttkého

celního zákona Wilaonova příjmy
vládní vzrftfitati budou?

Vojáčkovaní a zavXdIní Byao

kratičkých Hp&Hobo evropských po--
číná poHleuní dobou nabývali ve

Spojených Státech atále více pudy

NejpotdednějKÍ ukázku toho podal

minulého týdne brooklyniíky pan

pOHlmiatr kterýž nařídil liotonoSSm

že vSechny avé přediilavené když na

ulici je potkají po vojensku zdravili

muHÍ POjde-l- i to tak dál tu za ne

dlouho bndou jim rauneti ruku líbat

SVOLÁ 5KB0 KE8VOLÁ? Tot' MNÍ

hlavní otázkou Míníme tím zda

když dafi i příjmu neúatavní prohlá--

ňeca a tím vláda o příjem hezkých

pár milionu připravena svolán bude

kongres presidentem ku zvláútnímu

zasedání aby o nějkký nový zdroj

příjmů ku kryti vydání vládního

nezbytných ae pOBtaral Či nechá

president kongres na pokoji a vydá
zas za milionu dluhopisu
aniž by se o oprávnění k tomu ptal?

Otec demokratického za koka
celního nynějáí generální pofitminlr

Wilaon kouká doaud těmi samými

brejlemi jakými na svět hleděl když

jako předxedy fínaněnlln výboru

minulého kongreau zemi sliboval že

novým zákonem celním poskytnuty
budou vládě více tcž poslaěitelné

prostředky ku krytí veškerého vydá
ní vládního a že Ještě uluíuý přeby
tek v pokladně zbývati bude Tvrdí

nyní totiž že prý prohlášení zá-

kona 9 dani t příjmů neústavnfm
na finance vládní žádného vlivu mí-

li nebude neboť prý poměrv va

světe obchodním rychle lepSiti a

počínají následkem čehož i schodek

záhy vyrovnáo prý bude ZajiMé

každý by si přál aby toto proroctví

Jeho
se vyplnilo leo dosavádní zku
nikierak neopravfiuje aby mu

i té nejmeníí víry přikládáno bylo

a pak teprvé úsudek avůj veřejnosti

býval podal Jakožto soukromníku

nemohlo mu to nikým zazlíváno býti

kdežto co vojín dopustil ae tím hru-

bého porušení pravidel i slušnosti

HlUKÁ BKBRÁNKA MUSELA MÍTI V

rukou správu poaledního zákonodár

stva v Severní Karolíno Po odro
čení zákonodárstva shledáno nyní
totiž že guvernérem schválena a do

zákonníku vřaděna byla předloha
kteráž v senátu položena byla na

stůl a v sněmovně vůbeo pak ani

projednávána nebyla a vzdor tomu

nyní přec zákonem zůtane! Aspoň

bylo lak rozhodnuto soudem státním

kterýž prohlásil že dosvědčením

předsedy senátu a podpisem euver
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V ltll!Xfl MiPt'Unv lAItiMI- -

n&n bu la roiu)k o nátnoli
dně t fiMjmA Jko "iloíin roku

Kl'Tlr HluKO IPOKfMfnO Iltll
chtělo Kortou tu molni I

Aogli okojíb bj ne oUtkim

lUnní rritt — xtli hěkdy spí-li- t

rorái ()jratřf)6 }iKIov( toto

radlo i[oft ltto$ jUlil o farineru

ktf rýl a racl rvou i jíspUi1

IJkooKLTN Oliil'A-TSk- 1 JIT HO- -

výra monopolem Veíkerjr tarntií

plynárny Holtily e jeJtn velký

trust kapitálem 15000000 Ko-

lik milionů toho jettt 'vo(ly" ne

neudává

V LoNDÝHÍ ODHÝVll BUDE PftiStl--

ho mértlce koogre jehož i t&aiupct

amerických Jekinic ne iúčatnf lim

to není nic divuého Ve Wath-ícgton- u

zaaedá leleiniinl kongrři
každou timu

SlKKIlIa 011 BY JISTI NtltUDK

hned tak chlubit fie tím že povřtr-Doaln- l

maSiDerie pod jeho oprávou

dovedla gpuHobiti úžehy (ílunecnl a

oznobeniny — a to vňe břhem pou-

hých tři dn Ď

SáLT'LAKEHKÝ KOSOBKI 1'ENkISÍ

▼yjadřil ae pro poctivou měuu pe

nižní Jak ale tu poctvoHt
i před-tavuj- e

vyttvítá nejlépe a toho že

chce aby aa 50 ctft ntřlbra vymřňo
vati Be mohlo za 100 ctft zlata

Mnozí z tich fabmerO xtirí
ověřili tvrzení že pSenice nikdy více

než 60 ct& za buši nepřinee an utří-br- o

p uxe 65 ctft ti unci stojí litují

nyní že tvrzení tomu uvčřili a že 82

ctovou pňenici užívali co krmiva

KcbInStÍ POVSTALCI DLE 8TÍLK

docházejících zpráv dobývají jedno
ho vltžzdlví za druhým nejditnřjSl
ale při tom jet že vojHkem Spaořl- -

kým jak a vlá Infch kruhu ae tvrdí

atále více a více líůováni jtoa Kde

jeiit ai pravda?
CbiCAGHTÍ BCKkIA''! jIrají kak

rychlým utoupáofm ceny pít-nic-
e

Západní farmtři by nad tím tel Já-at- li

když by axpoň čát rozdílu v

ceně do kapea jejích aplynola místo

aby výhradně jeti nenasytnými Sp-

ekulanty pohlcována byla

Pak pat ptao sikí mocnIljším mí-

či! Veákerá korreupoodencei ostrova

Kuby podrobována jetit přísné cen

auře ářada íjmnřlnkých a následek

toho jent ie dočítáme ae atále en o

vítěantvích jichž prý armáda ipanřl-ak- á

jedno po dralilm dobývá

néra předloha zákonem se stala byťJl
by toho i sebe větším Jvindlera docí- - 4

leno bývalo Za takových poměru
rtvlrt liv nvkum vlivtctntrm alitr 4

7

J
5

konodárstvo vůbeo k zasedání svolá-- jj „

váno bylo neboť předsedové mohou f
vykonati práci tu ami A pak se A

ješté očekává aby lid měl před záko- -

]
"

nem úctu! „ f
1

8

Papeí se avfM SLOLĎKNÍM VKŠK-E- jrých církvi křesťanských nepochodil 4!

Oznámili jsme již Ie jeho vyzvání k ' I
církvi pravoslavné ku vrácení so do i j

lůna samospasitelné církve katolické

bylo a poděkováním odmítnuto a ho

košíčku dostalo se mu v

minulých dnech i od církve angli
kánské A ta šla v odpovědi avé

Ještě dále než církev pravoslavná I

Kdežto tato vatovala poure papeže
aby ve směru tom agitovali přestal
prohlásila církev anglikánská že ne

ona njbri církev katolická bludů

tvých odříci a do lůna církve angli
kánské i kteréhož před několika
stoletími prý byla vyšla navrátit! se

muBÍ! Jest tedy po spojení a i na
dále budeme míti tři různé církve a

nichž každá zůstane i na dále tou

nejcírkvovatější
"ČÍM ZAVINĚNA NTNEJŠÍ PKNÍÍnI

krise v Americe''— bylo předmětem
zajímavě debaty 7 posledním zase-

dání francouzské společnosti národo-

hospodářské a ku podivu náhledy
všech řečuíků shodovaly se v tom
Ie v první řadě zaviněno to bylo
agitací ve prospěch svobodného a
neobmezenóho raleni stříbra Tím

ského obyvatelova V letech 187 Shakespearových I kdyby zem va-a- Ž

1894 zvýšen počet úmrtí na 9604 Se nikdy více břehu mořského dosá- -

pří čemž zároveň dle dokázaných bnouti neměla přec pevně doufám

dat na každé dva porody čercošuké že aspoň domůže se bývalé avé neod-t- ři

úmrtí připadaly visioati za kterouž nyní oejvěročjší


