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VfUcb radoebB ve Pjenýeb řli--
l#eh tilm l BÍrhl 3S 000 i!ll
Isb# Jt lomti (ak l#dy kycbm
mohli býtl spokojeni s pokrokstn

ktsrý radothovl eini Kdo í jestli
1 ta Byaljtlho dm'kfti kího bia

byle plstí své dsnl lak velké pro
eento jako tito radoL

TlD' BťCIkfl BtfO lil TARI řlUO--
vat všechno ostnf slektrikoa V

t iCrlaieniáln(cb elaoicích byt ikoa
les jíl po dělil doba úSínek slsktří
y na rotoucl oeai a sice hlavni ve
taoici v Arohřt Mass prof (' I)
Wsrnersra TI tvrdí le ttxl vli
vem tlfktřioy semeno raochsm dílve
Míl a byliny mnohem vfce a bojniji
rostou i lepiího ovoce A semena vy-dáv-

nel byliny přiroteooa csitoa

vyrostlé

Dli rosLiiLifea iolbblivýcb
práv a Wyorolnge nejsou v Jackson
lole žádní Iodiané a žádoí tam toto
aro nebyli Ti Iiannockové kteří
se naléxa jí mimo reservaci jsou úplné
mírumilovní a vraci se na reservaci

tak rychle jak nohou a jediné nebes-peó- í

kteréž v onéch končinách hrotí
sst že mohou rodoii přepadeni býti
od bílých osadníkft jeitě jednou a

mnotí g oieh povražděni Tojsoa
ty dějiny války Basnocka kteréž tak
libně aapocaly

Po dvaceti letech rBAKTicKĚno
léčení proti vttekliné vynalesl teď

jeden učenec že Pasteurova metho-d- a

ta nio nestojí a nemá žádný úči
nek Tof se rotoml! Yždvf máme

také dosti profesorů kteří po stole--
ím tkousení Jennerovy methody
nad slunce jasněji dokátati mohou

že očkování jest nejen bezúčelné

nýbrž přímo škodlivé třebas od té

doby co očkování tavedeno bylo
přestaly neštovice by ti metlou člo-

věčenstva

PiBD ČTTBMI LETT VYDALI POM- T-

ističtí vůdcové v Minnesotě urovo- -
ání k farmerům vy bí telíce je vše

chny aby neprodávali avou pšenici
že vvntouDÍ cena listě na dolar

w

Předpovídání to ae nesplnilo naopak
pženíce v ceně klesla a nebyla oď té

doby v ceuě tskové jako tehdy po
nícb Letos opět prý koluje nějaký
cirkulář meai farmerstvero vybité
ifcí k držení tisnice a ncDochvbně

B é

e původci letoéníbo cirkuláře ví tak
málo jako oni před čtyřmi lety
jaká bude cena páenice příítí jaro
KoTf řiBkTALA ClIICAGSKi POLI

cie tropit bumbuky a mnohonásob

ným domnělým vrahem Holmesem

vymyslila ai tase "tajemnou" událost
a manželkou krajana F Kubáta kte-

rý prý manželka na smrt nemocnou

přivěsí do nemocnice udal faleinou
adresa a prchl a nebyl prý policií k

naletění Celá hrůzostrašná historie
se snadno vysvětlila když setnáno
že psu Kubát bydlí v čísle 1242

Austin Ave blíže Orand a ne v čís
1342 Orand Ave a že manželka se-mře- la

smrtí přirotenou Není nad

chicagskou policii při vynaletánl
ensací

Nkmibs týden ibt hedoSla epbí-v- a

s Německa neb Rakouska že tam

nějaký občan americký je v nesni-it- ch

Obyčejui jsou to chvástavf
občané "t říie bohabojnosti a do-

brých mravů" kteří nabyvše občan

atví amerického myslí le nemusí

Msliobylu li l i rotti Uho i li fři

(isinirssho K-I- I s!slifl Ifrřufrt

tcdlfl se dobře kvelt ilnliod ♦!
otls Srt tt B f řmv!-- i s íftn
li l přkbýv l v psláf lk I Hi!oii
fcárhH-- K b řn4 Mibsn rriuiiit V

koirbí l#n by soudil J líbí rolnl

ekímti b Athtmn th t v"l
obřlmd skvělá ln lí-- lr a Wi lim

' k Is vřl I' ' I s kola r5řnjfsíi le
I ťr Amtsf !#! sdroUm blsbobtla s i#

ni"psk Kdyl ale ono m lo do d

mokrlkbo křim i jirk n#ho l(

onen arorirký oMm n řiirn i
Nfr Vorku lUn fiřiny "tířn lř"

Jlk # podobá syn itářoli vyvole
no byl tttítn v Ki4Íftveniidopl(
ka SlI srbo'i tyns nrj odybtié
I potA Mrruiti dtl jej MJmIÍ m

jtol pslfidtt roků l4M Kdjl

jj ptk viat di hřilr In (o lťi
pod pln4(t rok stáři plípuítny
nei#oi btl in to uioornfi a toiá
dn aby horha po§l vpii To J

dopálilo a a drtoil rároi tomu

vrMfnou o'il na komtnfs vlád- -

nlřio: "iVj rie jen ven a i lile jk
Vá lam fsckiijiw Zs to b)l ovšem

istčen a odsotiien To rotoml
že pan Merri pftobil veliký pokřik
ihned ale ani vláda na mu ncino
bia pomoci b jediné co mohla učiní
ti bylo že požádala aby mu trel byt

prominut což ovsem so až poud ne

stalo

Slavik iXai Ir za jiikX te
měsíců končících 31 květnem leto
éoíhoroku importovaly nau továr

ny 75000000 liber vlny nsprtti
poutě 8000000 před roke n a 42- -

000000 před dvěma lely Proč tak
mnoho importovaly letos setnšme

když přihlédneme k domácí střiži a

rbledáne že stalo ae tak na úkor

zmaření vlastního ovčářntvf V ná-

sledujícím podáváme střiž vlny za

minulých št roků:

Střiž z roku 1890 309000000 liber
ti 41 1891 307000000
o 44 1802 330000003 II

41 1893 304000000 (I

M " 1894 327000000 4

" " 1895 264000000 'I

Během dvou let tedy umeníila se

střiž o plných sto milionů liber jeli
kož ta blahoHlavenó éry demokrati
ckó nevyplácí se ovce chovati A nad

tím jásá Slaviel Věru že tterotrat
neplesal více nad zničením chrámu

Diany než plesají IíeroKtratové no
vodobí nad ničením blahobytu této
terno demokratickou politikou

KDYŽ PRESIDENT GttANT KTERÝ

byl zacbranitelem celistvosti repu-

bliky pópřál si za svého úřadování

krátký letní oddech spustily demo
kratičké časopisy nářek nad zánikem

demokratické jednoduchosti a nad
takořefiováníra se republikánského
caesarismu i nad lenošením které

prý jest okrádáním občanstva Koz
horlení to pánům demokratům velmi
slušelo Jak ale je tomu nyní kdy
mají litéí dems solo? I v tom oble-d- u

dočkali jme so radikální změny
President Clevelsnd jakmile se tro
cbu oteplí prchá z Washingtonu na
letní sídla kde se baví ve společno
stí tajemn!ků nebbankeřů chytáním
ryb když minou vedra baví se
honbou Tajemníci zda nejdou ho-st- y

presidenta nápodobí jej: tsjetn
nik Carliule ku příklsdu tuto dobu
projíždí se na spolkové lodi po všech
nasicn jetcrBthtajmník Lamont vrá
til se onehdy a vyjížďky po Soustátí
l_t m tm i

I

au Biertmuz oceli najal si naspolko
vé útraty zvláštní vlak a ostatní ta
jemnící chystají se na vyjíždky buď
po vodě neb po souši ovšem také na'
národní výlohy Takovou reformu
takové důkaty demokratické jedno- -

duchoeti a šetrnosti nutno psát ve- l-
ityra a tučným K Dems rádi se
hnnMl nriilmiiM V ir' "V"ir'u 'rnera

jd ilÉ Clovslin f ié řl r ii lil T

j přoilvi Volwst

H4lSKsf (eilOoif) 1'AflfoL

nrnl t dn 5f sfpns vínjskoro
c#loii lr4nkii itnhtn řlnftoi ♦řctirtt-h- o

oi B nď iilje h Id tl A

M l'ot a T (l (' Mrrion a korní

mř J'dm t itosffvo fn!n!l m Um

#fvjml rodínsml v ivlá'tním f --

kiMhn vosu t'ři' n l'( řl ) dráhy
ftV Vjířtll B jlilťJ foi lb'jn } si

fřdttl platili pt)Stsdl by lo bjlfl
táto I odnýf h pár jtll i ni

k"lik (Nio kl) dého dioonlvá se l

byli bokimi lráfy lf P a dovoije
psfc: "Jiht vrt libí o Nebra

oky liťiníils tře jrné a inl'ttO veiktvru

po ditbnost dokáilti 1 si plstil
tvou eeia h kofiinfni a vtatpt
nt svém r Imnrrt Viíeiu pak není

soud leň sibopen sby roisiiovsl

skýkolÍv spof meti občsny svého

tátu b korporací Nn-h- f

jen fr
mer kterému n splíly koně utr- -

ťená lokomotivou aneb JmhhI sho-

řelo oeiií sspálené jívkrou t ptro--
trojp odvolá se k vrtlinfmu sonda
kde očekává le se oclnef r

bryndřt (Motip) Af nikdo jnl
ftrslil ruku neb nohu {sluje o fii-hrs-

da

B odvolá st k těmto výblnfra
otulcům B kde pak bude? V bryndě

po celý svůj Život Zdali! by nebyl
soud nevděčným když by ntbral
ohled na tu úslužnou potornost
která členům jeho byla věnována na

projlldce šest až deset titfc mil?

AC cestující který byl na celý život
tmrttčen tadá žalobu v tomto soudu

jak pochodí? Myslí si kdn Že

soudce bude se namáhat sby mu

učinil po právu kdyl je vyhlídka na

nový výlet třeba kolem světa s bet-platný-
m

stravováním a šampaňským
ku cli soudu b jejich rodin? Nesmí
se tspomínati ie pod tástěrou ocho-

ty b zdvořilosti poskytují so zvláštní

výhody jež vyvotují nejzlopovéat- -

nějsí vIiv"—Journal by se neměl

tak rozčilovat však mu to promíjí
me vědouce že není zuámo že čle-

nové našeho vrchního soudu nejsou
sluhové lidu nýbrž xluhové těch jež
e zvolili totiž korporací

Ve Francii vypoďítali £e bb

obyvatelstvo městské množí měrou

úžasnou z venkovskélo ubývá a z

toho vyvotují všeliké strašidelné do- -

mriLi- - !Lm ! X W

[ostup jest věcí tcela přirotenou
Soustřeďování spůsobu výroby vyža

duje tež soustřtďovánl sil dělnických
a proto není divu že v mčstech oby
Vhtelstva přibývá a na venkově ubý
vá V nynějších dobách jsou potře-

by každého člověka budiž jeho po
volání jakékolivék mnohem větší
nelli bývaly Vctmřme jeo za pří--

klad oděv Před padesáti lety lidu
obecnému postaoil oděv praskrovný
a bylo tcela přiroteuo když člověk

dochoval svůj "oddavkovy kabál"

pro dědice Jinak nyní kdy skoro

každý chce mít asptft jeden oblek

nový do roka Povážírne-l- i to množ
ství dělníků tamfstnsnýcb iři dráte
kdežto druhdy vozkoé z valné části

bydleli ve svých vesnicích pováží- - '
rne-l- i to množství dllnfků taměstna- -

ných výrobou strojů setnárae že jest
mnohem víceděli íkŮ nyní zapotřebí
nežli bylo druhdy b tudíž přirotrno
že soustředí se v městě Se strsny
druhé jt-s- t na venkově zapotřebí
méně dtlnlků než 4lruhdy Ko pří-

kladu vetměiiie žně druhdy a nyní
Z1 l'M 60 '♦"

'J' zapotřibí ku
1 S

"un uvnfcctl akrů obilí ctyry
leDCV 4 "lče a 4 váiače jestli
mři lu l'riři vykonati ta den dnes
Tlu)tJ tutíl l'fM jeden člověka
Hn'™ potahem sh samovátaclm
lroJni ovšem ale na druhé strano
J6 "Hřebí dělníků ve místě kteří
ten esroováiscl stroj botoví' Mv

nespatřujeme v lom vtrůsta obyva

Tistáraei IIU jf itu atls

Vjt hdtl katím th(t

Wirt

tlllsf v4aktf JAW BOflCff

fSMT

ai f"em

I mmr+ w 4J i

Usniv rttf
Jl }Ktfi Hfl tmtft kl

Upromt fH# lM M M

jliito MftkorM )♦ l I )' Mini

M l ! I l4lnHf #

11 I I- - Iwiinl !"( VtMftnf 4I tf
Mkf n ént pn i tfN"li

Ti# ) Sk MfM mfHM

omltiy
ftin a ranSnk Mír tttol N ls (cihm
titfl ) ( }
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1300 liber chininu pro své vojiko
To iod dotttlo Ukov4 třeol řed

pOTktalct!
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7 přou njnl o to kdo jit vétifm
demigpgero id!t guvernér Átgeld
Aub guTtrner Stone i MÍMourt
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!e zoicent bjrU ohnřm titAI ři#t

Spokine ve WiLicglon kdeito

TiMtoS roélo rníli mřU fcprigue

ZATXDIMt I50YO tiitllt BTftiBRA

V bývalém poořru ka ilto 10 ku 1

bylo by pr&vS tak roxumné jako

kdyby ae v lUkoonko vrátili ka roř-o- ě

iajoové

Bc&LlMGTONfKi DKÍHA OBJtDHA

la si nové paroetroje k dopravě cb

vlaků rueti Chicagem a

západem které budou jesditi rychlo-

stí 80 mil ca hodina

A opít ídKluji ik z Alaikt ii
již to nebude dlouho trvat a budou

ttam véicbni toleui vyhubeni násled-

kem py tlačení Pak bude aupoň

konec tulení otázce

j TBHHLB TÝDEN BIDB KtNIC SVĚTA

jestli mají pravdu fanatikové nibo-'Ženi- li

"banda ivafouíkaM (Ilolineta

jBand) kteří odbývali ajetd tvfij mi-in- olý

týden v Tábor Iowa
'
Dli ''PífEC&fcH ListC'' jkst

'onen farář Smola s Ameriky který
'v Čechách byl aatčen proto Z neuci-Jn- il

cadoat povinnosli vojenské v

'Americe jil asi osm roků a nice prý

(anglikánským farářem ve Sv Pavlu

V Minnesotě

I
M S A Akdreí hodlá" co

jdříve podniknouti cestu přes severu!

(točna v balonu Hodlá vystoupili
]na Spiuberg&ch a doufá íe sestoupí
inřkde v jilHÍ části Alasky Jednou

(dobrou věcí jest že jentli se nevrátí

'nebude asi vypravena sa ním řipe-]di-
ce

k jeho vyhledání
! Čtimi ado: "Bud' poctivým a

jpřímýmw v jednom čauopise jehož

jredaktor byl před dvanácti lety aoar-chito- o

před desíti sociilistou před
tosrri demokratem před íesti svobo

idosnysloým před čtyřmi katolickým

jv posledních letech populistou a

)Oímrdou protestantfl ale vždycky
tlbářem a avfidcem žen

TlZAS i STÍTKM VilLJJAKÝCH

tajímavýcb vřcí Že tam mají bosi

'odporu nejicajfmavijlí fenký časopis'
' sejesjímavějilbo ieikého redakto-- (
Ira to až je inimou véci ale teď se

itii Bsmňhoti vy Uval) Upity splst-ft- é

ve ilsté mini l)ťm k tm
JII# f rý místi BemrdfOd prnl(vttl
ládnýřh práv jl líiti výl'vnl ttAf- -

itfm snlmsm o UUtiS bltls a jlí
kol bylo jím povoleno vydársfl
éplsy splatné jínsk nl v ďlsr L
mámená trý lo jmi nnu fákord

toe a ne výhrado! nljský drtih mny
Clovlkti obyčejnými mjj da

Béma i lá se roioi lk tento bti ne

myltm beb tlsti mni jet jedním
a druM penli nííclt a riá li mlto
esb ob#e právo dlaJiti m vůber má

dojiita právo Bktanovitl Jský druh

st vy Hařitl B jik splstiti chie

Na Mistrovi (Ibamlavo v Cul

csga jest krematoriam k spalováni
mrtvol viak používáno jt mfroi
velmi skrovnou Za celý minulý rok

rylo tam spáleno poutě 40 osob a n
půl roka letolnlbo V osob K spá
leni mrtvol netřeba íádných tvláAL

nich připrav Ibkev le oťtčelbé
ednoduchá a ťodobnó i íatstvo

ilke smočeni fe vodě kamencové

prostře se přes raker aneb přes
mrtvola nel spslováni itpočoe Za

spálení mrtvoly čítá se 25 v černi

aabrnuto jest jíl i použití kaple ku

lobřebnim obřadům a popeloicka na

tbylý popel K spalování používá
se ssrový petrolej a krematorium ta
říteno jest na spálení dvou mrtvol
soudobní když by bylo tapotřebí

S UTAJEBOO radostí blXA Slavie
e město Kacine prohrálo 05 se

edoalo vlastně? Jednalo se o to

aby pokladník městský ukládat peni
ze na bank který byl by ochoten

platit E nich úroky městu To viak

pokladník činiti nechtěl nýbrž chtěl

úroky táboouti sám Ntal z toho

spor který rozhodnut byl v nižší
instanci ve prop®(h pokladníka a

Slavie nad tírn jásá Snad ale leStě
bude v dobré paměti kterak hanobi-

la atátní pokladníky t téže příčiny
Však ovšem pokladník městský v

liacině jest demokrat a to je jinší
kafe

Demokratické časopisy a ikjme-d- b

nejfanatičtější ze všech fanatiků
Slavie jásá nad tím že náš přivez
zrůttá že spotřebujem více výrobků

evropských na úkor výrobků domá-

cích Při tom opatrně zamlčují tito
falšovatelé veřejného mínění že zá-

roveň klesá náš vývoz a že jedině v

minulém roce jsme vyvezli o $65

000000 méně než rok před tím Se

stejným právem mohou jásati nad

tím že když vystupoval president
Harrison z úřadu svého obnášel ná-

rodní dluh úroky nesoucí 1585037
000 kdežto dnem 1 na tohoto
roku obnášel 1747360000 tedy o

1162323000 více ta těch 29 měničů

aprávy demokratické

Jak peoliianou jz TezabckA
Svoboda vysvítá z toho že vzdor

tkuštnodtem nepopiratelným a vzdor
tomu že všichni její čtenáři mají v

dobré paměti jak bylo dříve nežli
dostali jsme demokratickou vládu

osměluje se pustili do světa následu

jící lež:—
-- Pak je do světa na vše

strany křičeno jaký blahobyt převlá-
dal v zemi ta panování republikánů
Ovšem že blahobyt převládej ale

jediné meti těmi jimž republikánuké
zákony poskytovaly ochranu kdežto
statisíce ba miliony lidu po celé ze-

mi hladovělo"— Každý člověk bez

výminky vl že za dob republikán-akýc- h

nebylo polévkáreo a že země
těiila se blahobytu a rotkvětu

db celém avětě A
vzor tomu osmě loje se Svoboda tak-t- o

lháti!


