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vynen byl v minulých dnch v ti

Y rki a v nfkobkd dnrli na to i v

Ht liouitii — rozhodnuto tottl že

krttUovánl úri-lnik- veřejného éto
isem po ibou povinnosli téhoí lylo
Že ludl pro kritiku podobnou í%

opia pak pro tikovou urážku ctí

tlhán býti nemftže a Že jediné ten

ráte "uražoný" úřtiinfk k soudu

rávo obrátili se rná když by éaso- -

piu tlomyslné proromledovánl mohl

lokárttti
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pokoušeli délati cihel bes slsmy což

jy nebylo niéiiii tak slavným nyní
ale dočítáme se Že raclnajl ni lidé

dřlati cihly bet — hlíny Aspoň tak

Iřlajl v Kansatu Cihly ty thotovo

vány jsou ze slámy a dřevéné vlny a

jhou prý tvlásié dobrými k používáni

ta dlaždice Dle toho neni již dale

kou doba kdy shledáme se s novým

néjiikým méntem nejen na papíře ale

kteréž i dlážděno bude pnplrem

vystaveno bude t papíru V nynéjsl
lobé vynálezců nebylo by to oslatné

niclm tak divným

Jedinkou ciaTOt kiekak t ny- -

néjsl tlsnc linnnčnl vláda naše vy

břednouti maže Jest když kongre
sem postaráno bude o dostatečné

přijmy tk aby ]mi béžné vydáni
vládni kryto býli mohlo 1'ostaránl

se o dostatečné příjmy daleko bude

moudřejším než-l- i vypůjčovaní se

každých ěet anebo osm métfcA

!od falešnými záminkami a žádná

administrace která podobným tpn
sobem záležitotli temé nati llllti
chce nezaslouží dftvAry lidu našeho

a nemnže vftbec doufati že by dftvé

ry tó vnbec kdy ntkbýti mohla
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evropským zemím dohromady o 172

80561 plodin a výrobkn méné n

v predchítejfcfm r(x'e úřadnlm a zá

roven pak koupili jsme tsrn o #48

(50H077 více než v roce předchozím
Následkem toho možno tvrdili že

jediný rok nového demokratického

zákona celního stál naš( zemi pravou

ponte maličkost — Jenom přrs $ 1

A nejen že bil Unce obchod-

ní jeví se t n4S nepropřch — zákon

onen mři Jest ten ipitnj následek

další že zničen jím aspoň na čas

promysl nsí že íarmer přiveden na

mizinu a že na tisíce dčlrfka vrženo

na hol žebráckou an každá příleži-

tost k vydřlánl ii živobytí jim
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pi on lntký lily N" pro
zradil jfi lom le dobytkářl V poli
dováni w hrany tebl njmi om
ísnýml rtsjlép# lim k ll napsat fa

"přija-l- l bud ptrtamenfein b!4

novtká a zlomyslná předloha ta'o

ťt požalováni orhrany ilfil stane

n% v 4 ci h sfrii4 h tak víeobecným
} lálfiá vlála nebude tomu moc)

olblVi"
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s týče nedlnl a hostinské oiétky
V mfstéNew Vorku by mnsel ov4ein

pohledali člověka kléry by 'ouhla

sil a ttm aby panovaly ábenické

nedéle a který by sfkojen byla pro

následováním kt4rémut hostinsti

pro nešetřeni zákona nedělního po

dléhaj' Zákon nynéjsi zavedla ím

Tammany a to k voli lomu aby jen
mohla hostimse Ždímat a je ku svým

lolitickým áČelftm tneuŽlvat Nynéj
sl republikánský ném tbce vzlti

Tsmmant tuto moc t rukou ale od

plrá dáti rrčstu samosprávu a právo

sebeurčenl nýbrž chce místo demo

kratické ma&mé dáti totéž právo
masitié Republikánské

vftdce v New Vorku mrzl nepoeby

bné že není stát v nynéjMch letech

lemokratickým Co není mftže být

Jkoks z komíny VandekmltÚ si

získal před ni koli k a roky náramné

krásné povésti velice pékným výro

kem o veřejnosti kteréž přec za ty

vftechny své miliony co dčkovati mél

a jak se podobá chce ho v tom nyní

president Southern Pacific dráhy C

P Huntington následovali Tyž totiž

v minulých dnech na otázku před

výborerr senátním mu přodloženou

zda na smýšleni veřejné nedbá odpo- -

védél že čerta dá o to co o ním lidé

st myslí a ze uplnč spokojen lest

když jeden jediný človčk a jednáním

jeho spokojen Jest a člověkem tlm

že Jest on sám — C P Huntington

Kdyby tornu skutečně tak bylo tu

vru byl by nejřřastnéjSlm člověkem

na svřlě leč jak se podobá není

tomu tak neboť v případu tom sotva

as vydržoval by si celou armádu

škrabala kteří veřejné míněni na

stranu jeho obraceli maji
m

(JIM DALI TIM VlCK 1'OCII YHUJK SK

o pravdivosti zprávy že by se bylo

Nansenovi podařilo severní pol na

leznouti a zároveň počíná rozšiřovali

se zpráva Že cestovatel tento oběti

nejapného Žertu se stal a že celou

výpravu svou na falešných ioforma

cích tajožil Plán jeho na dosaženi

severního ólu založen byl totiž na

tom základě že trosky a nešťastné

"Jeannelty" a pobřeží sibiřského

proudem k jihozápadnímu pobřeží

(íreenlsndskéaia zaneseny byly
tudíž cestu krajinou polární vykoná
ti musely a že tudíž lodi náležitě

připravené táž cesta podobno by se

vydařili měla Leo nyní vychází na

jevo že trosky ony nepoebátely i
nešťastné lodi té nýbrž te byly to

padělky umístěné tam a nejapného
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ho vnM řmřlll( Mortoni
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CIeveUnl ia n lovu orn ! na

flAdnl lodi Uloil liíco kachen a

jiné fvÉřf ! tritirkým tvtiu e
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tíTfillBRO tTotrX V CENĚ A DOHTOU

pilo raÍDiilým tulném na 70 centft aa

unci cd e rovná ceně 54 U eetitft

aa atříbro obusíené v dolaru VHlu
I noa toap4nl ]et jr$ odbyt na atH- -

bro v Japotuko

{ VK FílANí II fcTOjf H NA TOM 1'fcKC

jen !épe než my tady ve Sp hiátech

pakli totiž nedávního křiku: "Dolft

e eáteto!" soudit i inĎŽHne N4S

aen&t přivedl to totií tak blubokoíe
) DÍI jíl i nemftíe

LONDÝNSKt eASOPUT NEvtfc' il
i by Anglie ku trůnění okupace rgypť
i gkó m odhodlalala A maji také

] pravda! Kdo pak kdy alyAťl aby

Anglie níčebo o vadata kdyi by aa

i to něco lepílbo v hrnti nerotla?

Nyní když lid pomqbl vťisiu
půjčky admininfraoi bylo by véru

jil na č8 aby také již jednou ad

minintraci nail učiněno bylo nřco

pro lid kterýž doavadnf nenchopno

Btí avou na pokraj úpadku přivedla

Jak chlouby to bylo v ameri- -

okýcb čanopiriM-- v rninnlých dnecb

že vypnna prťuidentem pĎjřki

nDHÁna byla řeKteroníUobné Ve

Francii vyprána byla v minulých

dnech té phjAkt a up4n byla

Za adminihtraci presidenta Cle

velanda ri)moožřn veřpjnj) dluh ni

O p&l bil lionu ďlirft Kepublikánom
vezme to hezky dlouho m ž př(rntek
tento opětně splacen bude jedinkou

átéchou vsak při tom jest že se

splácením již po čtvrtém březnu roku

nřlitího zaoofato bude

Pftr„lwlKATirtr„LUTftBA
talo hnedle v loni nl seéaft a

pomíjela tíseň Včak podle Dutino-

vá obchodního přehledu bylo t prv-ni-

týdnu t únoru tohoto roku 321

úpadkn proti 270 minuléheroku a a

téch jež u 4y s t omra prOroys!o

Véraobná4elydliby letos 12372253
nroti 729341 nřeJ rokem a li b ir

I g"i před dvéma lety
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prol to iil?ifil?

ve Hojrnýrh Htiďc h lriw000 míl

Vřřfjnýth i't eol jtt m# 1)1 v

ktffíkohv ífiui jiné Ipů doinatl

mtií Id vřtiína ďt třeh v v lmi

Špatním #tiva Jt Hnutí v pm

opřeh řdoknaIift)f ct naith ftlf

ovtalo a pM lty rol ijité
iž jřdl dotí dlouho aby přípruvní

kroky ku adokonalnl ťřt naSicb

hht učitií-n- jíl býli mohly
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Pacific dráhy Iluntington tvrdl d

nud že obnoa v!4dé naSÍ dlužný jenl

volným taplatili — tatím ho al aoi

ve nu aby dluh onen

taplatil anad 4m i vlantnl své kapny

Čeho rád by docílil jent aby mu

jeSté více fatoi povoleno bylo lak

aby t veřejnosti tolik jť&té přuéa

vyždlmati mohl kolik by ku splaco

nl dluhu onoho tapotreb! bjlo

Na rkT bet dolauů ocenil waiii

ingtonuký soud život Vtttá pftl ro

kern tanlřelila sleéna Flaglerova
dcera Jenerála Klaglera černoÍHkého

hocha kterého dopndla na hruSkách

v tahradé V minulých dnech u

znala se při souJu vinou a soudce

uložil jl pokuty ♦500 a tři hodinovou

vatbu To jest hrubým políčkem

spravedlnosti který nelie mlčením

přejiti

JhOULIMBU rolníky naJImi do-l- d

někteří kteH vířili by dosud tomu

že svobodným obchodem stav svfl

zlepSiti mohou tož nechť podívají
se jen na Anglii a t&hy blud svň

poznají Od roku 185u zvýšena tam

týdní mzda řemeslníka pr&mřreni

vzato o ti 41 na farmAch vítk tvý
řena v období onom o pouhých "2

centA a fsrmeři tamní nejnou si na

tom o nío lépe než v kter:koliv z

ostatních zemi evropských

Anolickou vlAihu vyslíno
minulých dneoh dalších 20000 mužft

'
Jka do jižní Afriky Mmž pravdé

'podobného i4téru dáváno jest ne

dávnému projevu vládnímu že pokus

na acelenl celé jižní Afriky pod pro

teatoráten anglickm uéinřn bude

Nyní naikytuje se nřrneckému Vi

lémkovi nejlepií příležitost okázali

ala při prohlásit svém že zájrn
Némecka v jižní Africe ta každou

cenu hájeny budou dotud stoji a zda

před pantoflem babiččiným přec jen
TiHlii valliilin r£riáaWli nornú nvlr
m"J ' " rUMl"" "rJ"
na odpor se poslaviti

tm p t t ie b nejipr přot
pak by i tUkiti přiA
kébo th tMk'b' n4řoh lk h' io
tyl twlia? S'klrrí n!( ké

ply rhicntk lo affi fiž ijt ia
rt 1 dílijl ( % Woo tminl I elé
j Jih 1 1 tíkff řé éok 4t iy
nd tlftito pífn4fiírti vs sté nv-řo- ti

dut Jí Vik jms přivili le

njle 41 tec er by mohl Wonlma

pro Astkf ri"t-{k- rtárol w llit by

bylo aby jim tam uloíil r j a ý

roturnný éopís
Jar i hhim4 wiirial aulu

owký t)í"ebo V oble !u ofáiay
ho-stin-

a táttiro pří tarém Jisto

jsi im nebude plíjtt žitný l4kon

který by dovoloval výrobu opojných

nápojfi vs státé nhť ki prodeji

domácímu new i nrsnicr íummii

zjiilZ-n- le tétsint spnatoríl Je proti

opitími takovému by cbtél

sněm měnili zákon nyn'js Je tak

těl pochjbným a ve skutečnosti ani

jedna ani druhá strana o to nedbá

Demokraté domnívají se že bude

lépe aby Žádná zm'na nebyla jeli
kol budou moci udržovat otáku ho

stínskou v politice % tudíž o jeden
divod v kampani více ve svnj pro-spěc- h

kdežto ssi repuhlikáné počl

taji tak že maji zbraA v rukou

kterou mohou donutiti hotín"kéaby
tančili podle jejich šalmajn Mezi

těmito dvěmi mlýnskými kameny
nalézá se otázka ta bez naděje na

úlevu neb polepšeni

Naše ckvy ohilí fcfnl thiiy
anglickými to je dobře známo Však

méně se uznává že ceny obili v

trzích Mdl se množstvím

obili jež se tam očekává Ku příkla
do: Minulý týden došly zprávy z

Argentiny že tam úrodu psnriice do

padla chatrně následkem čehož

ovšem nebude se tolik vyváželi do

Anglie co obyčejně a cena pšenice
následkem toho stoupla V minulých
dvou letech měli jsme ve Hp Státech

menši celkovou úrodu než obyčejně
ale následkem rozrušeni prOmysSo

vých pomérft donucen byl americký
id k větší šetrnosti" nespotřeboval
tolik chlebovin co druhdy Živil se

jak známo polívkami měli jsme větší

přebytky obili k vývozu a náslnd-ke- m

toho nižší ceny než kdy před
tím Kdybychom spotřebovali tolik

v zemi co druhdy neměli bychom
takové přebytky a ta to lepší ceny
Kdybychom rozšířili náš průmysl a

rozmnožili naše dělné sily tou mě

rou že by naše vlastní města spotře-

bovaly vše co role vydají byli by
chom od trhu anglického úplně ne

závislými a plodiny polní měly by

ceny "americké" a ne evropské Co

prospívá rozvoji promyslu prospívá
rolnictvu a celé zemi

V Nkhiusck rk ocinila nXiiii
štika v rybníku Až do polovice
městce února plynuly vody poli
tické klidně a skoro jednomyslným
náhledem bylo že delegace nebraa

ská v republikánské národní kon

venei bude neústupně stáli při Mc

Kinleyem Hýli ovšem někteří jenl
dávali přednost kandídátarn jiným
zejména AI!ionovi te sousední
I iwy jsouce pamětlivi tohofe Iow

obyčejné podposovala Neiirasku v

požadavcích jejich v kongresu i v

Jiných snahách avšak sotva bylo vy

hlídky le by Allison na hlasy
Ne-bras-

ky

počítali mohl Tu viak s


