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Jmi dobrého aby zakrývali naie-

vady ale sami k dílu ruky přiložiti
nemažeme Časopis klerf by o

nás hlásal třm kteří k vlili nám se

česky učili nebudou udrti Isme
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nedovedli Tuhle v Milwaukee

chystají se k 50letó památce prohlá
šení města toho za město a vyzváni

byli zástupci spolkft víech cárodno
stí aby se súčastnili společného o

lom jednání a dostavili se víichnl

jen ne zástupci českých spolkft
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boru pro obeslání Národopisné vý-

stavy v Chicagu čten bvl doois

tajemníka pana Spěváka v kterémž

zpívá piknó věci o panu Kičilovi a

zároveň pochlubil se předseda výbo-
ru Dan Pecha že obdržel od iisnaa ' —

Krčila soukromý dopis v kterémž

podobné zpívá tento o Spěvákovi
Z toho Dřléel víbor k noznánf íe

mají asi oba pravdu a proto oboum
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vláda je na vsgacích? Vždyť je ve

Washingtone posud jeden sekretář

a nice sekretář hospodářství Morton

Jilrt nrnl hákok rif vALtno Ku-

bánce Mora vyplacen a již e "(Jélujp

2e ae cela vře dontane do soudA íe

je totiž několik nápadníků na tučné

to lOUNtO

Pít bamoviužo a dva poruby

amoTraždy udály e v neděli dne

18 irpna v Chicagu To jest patrný
d&kaz že čaoy ee lepdf a že už brzo

bude dobře

IUtHKÍMU K0D1&KV fiAEÍ Hl v

Americe znamenité Nejnověji íe

sděluje že objeven byl v hojnosti v

Lake Porter a La Porte okresích v

Indianě

DeISICK 1'KAVř ŽK KATOLICKÁ A

protentantská církev m Kbližují Pra-

vda my nř-c- o takového pozorujeme
zde v Omaze neboť katolíci řeití n

cenkýrai APA&ky mají tu již fpo
leíný organ

Podle právě skončeného ktát-níh- o

čítání v MaRHachusetts má mě-at- o

Iioston 494205 obyvatelů V

roce 1890 napočteno 448477 V

celém státu MaMachunett napočteno
letos 2495345 V roce 1890 bylo
2238942

Tihle povstalci kcbánStí ecd'
ikubI každý míli život pevný jako
kvčka aneb jich rauwí býti jako pinku
v moH Nemine den aby nám épa
něltké zprávy neodělovaly o nových

porážkách povstalců a oni přece po-

řád ještě dále válčf

Jak baeeck ktlo zjištEno ne-b- yli

ani odhadci majetku v káznici

Broatch ani jeho soudruh v tak zv

policejní komisi Vandervoort ani

Rassell a Cburcbill ve střední Ne--i

brasce když událo se okradení vlaku
Union Pacific dráhy blíže North
Platte

StIíbri má stmí ctnv poczk (58

eentft za onci a přece pokračuje se

stále s dobýváním ve včliinó střibr

ných dolů a to výtěžkem Maže li

se za ta cenu dobývati pak jeat blá

hovým očekávání íe vtoupne jed
noo na cena dřívéjží $129 za unci

16 ku 1

Z Madagaskaru sděluji jakým
pan Woodíord že prý pravou příči-n- ou

k zakročení Francie prH: býva-Um-u

konsulu americkému Wallerovi

bylo že od Hotíq obdržel nějakých
yýhodoých koocií t to prý vládu

fnnroiíMkiiii proti nmu popudilir
tuk til Vvit je] v obJalotHi díl i
odsoudili
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vrnidrli dřin''křti ký h l'řel nř
koliki Ipty jíté s o THimlnirl tak
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hlesnout Je jest řiominarl

pfiimotit - ul ji má! O ro Iid4 M

stojí to obyčejní Mké m nio nestojí

HimirÁl iiospoDÁlsrví Monrnfi

řoziifil pravidla vlhuícf se ni do
sanováni fiřidnlkn I na odbor pro
domácí dobytek víebo druhu Jemni
v Čele stoji I)r { Salmon a ohUlnje
tik zvláštním Hrkulárem
Mnrton vl jsk dřlatl pro sebe řekla
mu a udrlovatl jmenn své stále před
obecenstvem

Ktáoími iaíim ctháICm a i'a
mír že Sovereign — Nesovereíin

rytíř — nerytlř my budeme brál v

ttoniu-l- l a tm pondřlku národní
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zálfžitoti uvřznépého bývalého kon
ula Wallera m Mtdagnnkaru Spoj

ÍStaty požadovaly aby zástupce je
juh smil natfviti Wallera ve ?ě

zeni čemuž vlád francouzská zprvu
od Ira a vak koncern minulého tý
dne konečné povolili musiU Htr

ek ÍSsm jent doti silným aby ní vy
nutil co mu právem náleží

V iLLlříOH fK Olnf VATI HTÁTNÍ

republikáiinká řvéd-k- á liga sjezl
řlfťho března a očekává prý že

budou ve sjezdu zastoupeny ívédské

igy ze všech okresft ze státu Podle
rámusu který tropili a tropí české

republikánské ligy v Chicagu podo
balo by se Jakoby tam ntbyly ligy
žádné juié národnosti nežčeké Tak
to obyčejně bývá mnoho křiku málo

vlny

í HTTR08T CíňANĎ JET I NAD ZÁ

kon Spojených tííátfl Jelikož zákon

uT1 "P° I' kýCh
sem ale iřiunniif irív I

iv
obchodníků stěhují se sem Ctňané

řes Havanu kdež se jim vyalavl

vysvědčení že jsou obchodníky a

pak mohou směle do Ameriky Ne

stěhují se ovíem tak houfně jako
dyby mohli sem bez překážky ale

stěhují se sem přece

Dle státního censu v Iowe
est nestarší osobou v onom atátě

černoika Lucy Alexandrova bydlící
v Keokuck kteráž prý čítá 119 rokó

věku HyU narozena ve Vircinii a
" I

roce 1850 přijela spolu s otroká- -

řern Alexandrem jehož byla majet- -

kem do Keolcuck a obdržela tu od

něho svobodu Jak se podobá do--

sáhují černoši vySsího věku než bč- -

ohi au jestli Cobře avoie stáří noří— I

tají

Ted' došlo na St Joseni Mo
V neděli dne 18 t to událo se tam

vzbouření v polském kostele a sice

proto že lást člena církvt nepřeje
si tamějšího ksonza Strana rozkol
nická vtrhla v neděli do kostela

ozbrojtna holemi a svedena v po- -

avátné místnosti krvavá bitva v

které jeden c rozkolníkft Karel Wie- -

czorek byl smrtelno poraněn a dva

jiní těžce Poláci sice malí revo uci

v krvi ale toho by se byl má o kdo

nadál že budou dělat v Americe ko--
atelní revoluce neboť až do nedávná
byli Poláei tak věrné oddantmi rfr
kvi jako Irčané

Nová pohroma hrozí velebníó
kům — valné zkráceni příjmů V
New Yorku totiž začínají pobrobníci
aavádét pohřební obřady pomocí fo--

nografu Fonograf ae modlí zpívá
tu Ittlmw ltai I _

unii muicggi UWUUU
vůbec viechno co si ien nnzatalt'~ — — -4

přejí tak vážně a dojemné jako by
to yi kněz aneb řečník pěvecký
sbor neb hudební kspela Teď chybí
lesie jen anysme mohli a fonogiafu
ilvifeti Od neboitíků o tom lak aa

jim po imrti daří

vnft výrobků ktřřél by Jinak mol l

leirifei smertAti vyrobit zrosti %%

poslední řok ni #7 T I tfiS I H kdelto
rok přel Um btl f(H777A07 Ob

liAielsr Indii liilince oiM liodnf v t
minulém pout 1IMjf!i0 v ná

prospřeh kdelto řok pře I lim bvla

f JJl?nltl Kdo IvtoČfslifeiiváli
len nebude hledat vysvétleni Jinde

proo v rnintilém roce tak kvípně

ubývalo našeho zliti
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vlá la v Anglii udélá čehokoliv ve

pros pích birnetilismu ten bude asi

zklamán vyjádřením se prvního lorda

pokladny člena ministerstva mi
fonra kterýž na dotaz v parlamentu

učiněný zdali bude radili vládě aby
lodllehi se na obmýšlené peněžní

onřerenei odpovřdřl : á ísem a

vždy jsem byl ve prospěch meziná-

rodního dohodnuti avšak nemám

ráva abych zavazoval své kolegv a

nemyslím že by mezinárodního do

hodnutí bylo docíleno mezinárodní

konferencí" Z toho lze soudili íe
tak Jako ve víech konferencích jež

popudu Spojených Stálil v tá mu

bimetalismu svolány byly také v

kcnfsrenei nové jestli tato z popudu
Německa se uskuteční Anglie bude

proti každému dohodnutí se o po mé- -

ru rsžebním

VtsetrovánIm koroneka o ieíCi- -

nách sesutí se budovv stavěné na
4

West Broadway a 3 tilici v New

Yorku vyilo na jevo že vinníkli jest
více Kontraktor Parker když shle- -

dáno že podal nynější nabídko svo

lí k lomu aby mu z téže jesté 6000

strhli a rak ovíem Šetřil na vSech

stranách Jak se podobá získal si

stavebního inspektora iíucklevho
Sf

který nechal jej dělali co si jen přál
a tuk se stalo že základy pro hlavni

s'oup uprostřed stavení který nej-vě- tfií

tíži nesl postaveny byly na

místě kde druhdy stávala jáma pro

odpadky a mimo toho základy ne

položeny dosti silně tak Že povolily

aby aspoň jednou neopatrnost taková

příkladně potrestána byla a vinníci

víichni aby dostsli zs to svfli trest

A pak se divíme íe pořádní a

poctiví lidé si nejdříve několikráte

rozmyslí nežli svolí k tomu aby
obětovali svůj čas a své jmění v

zájmu národním a že prolo možný

jsou takové skandály jako jest oba- -

polné odhalení Krčila a Spěváka
Jak vyrozumíváme byl co se týkalo

myšlének i práce dusí celého výboru

pro obeslaní Národopisné vstavy
pan tajemnik Kosnř a za vře své při
činění nevzal ani centu aniž měl z

toho jaký prospěch aviak proto ne

ušel postříkání bahnem od Denního
Hlasatele který sice věděl o všelija
kých křivých cestách jimiž se pan

Spěvák dříve bral ale tehdy mlčel

jako jÍHló zvíře v žitě Inu ovsem

vrána podle vrány sedá O Spěvá- -

kovi se muselo mlčet a poctivý Kosař

se musí hanobit

On dřívějších starých cakC de

mokratských neni pamětníka aby
vláda a její nohsledové úředníci

tak do politiky jako činí úřed- -

nictvo nynější Starší čtenářové
listu mají nepochybně dosud v pa

měti kterak za presidenta Granta
stěžováno bylo na to že úřednictvo

snaži se politika ovládat avšak co

děje ae v nynější době to oviem
nesnese porovnání ani v nejmenším
S dobou tebdelší Sekretáři nreai- -
dentovi imahetn účastní ae politi

ckých pletich a dávají nařízení jak
konvence mají se usnášeli Vůbec

vládní mašina politická nebyla nikdy
tik převládající Jako jest v nynější
době mašina Clovelandova ve stráni
demokratické Toto panování byro- -' i

kracte stává se Již i demokratům sa--

mfra nesnesitelném Tak ku nřf
klada S li Evans dávnoletf tioliti- -
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Tohle jhou mvné ve i! Přece
čteme pořád a pořád jaký už máme

to blahobyt a jak ty mzdy jsou už

vysoké protože se pořád zvyšují a
teď najednou z cista jasna sděluje ee

z Piltsburgu že tam bude utrajkovati
14000 dělníka sklářských nnněvadi

jim nechtí přidali 4 až fl procent na
mzdě ač tnk b lSt m„u v„u
nižší o 14 procent než byla za toho
řatrolerého zákona McKinleyho
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počíná chřestiti trochu zbraní Mi-

nulý týden uveřejnila článek v kte
rémž vyzývá vládu o vysvětlení v

jakém poměru si stojí Anglicko ku

Hpojenjm Státům vzhledem k nica--
raguanskému kanálu a jestli prý
Spoj Státy chtl a věci télo Anglicko
ignorovali že prý může dojiti ku
vážnému sporu neboť Anglicko prý
nemůže přihlížen lhostejně k tomu '
by 8 jené 8J J# iUfi
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dle Uulwer Clayton smlouvy stavba

i„ai i„" £ TnuU btt moi- - Takové chřestěni
zbraní nezastraší strýčka Sama ku
rý a věci té půjde svou cestou jakou
za nejlepsí uzná

Tru T I"™okrtlck7 ákoo celní od něhož

slíbováao nám bylo viechno blaho

vysvítá láaledujíofth číslic: Za

rok končící dnem 30 čeryna r 1694

za zákona McKinleyho obnášel vý
vos našich výrobků a plodin do cizi

dj $569058159 Za rok končící

dnen 10 itrvoi 1898 pouia 793
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