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tu po tfíďt roku a ejhle

riitíi civilizovanými národy j'st co

do poctu obyvatelstva Amerkatolíž

Spjené Státy americké jil nejprv-nřjíí- m

národem pa Utisku čítajíc
í 0000000 obyvatelů proti 100000

000 v Msi iukékileito Německo má

50000000 a Anglie Francio a Ra-

kousko každé jen ss polovici tolik en

Spojené Státy Tak ničili mařili a

v záhubu uváděli ti zlopovístní re-

publikáni naší zemi! Však bylo již

nanejvýš na řase žopřed čtyřmi lety
zvítězili demokraté Kdyby to bylo

takhb! trvalo dále byla by snad zlo

pověstná republikánská Amerika

předstihla koncem tohoto století i

Iiusko v po"iu obyvatelstva Demo-krat- é

získaíi si nehynoucí dík veške-

rého člověčenstva íe tomu zrfistu

rozvoji pokroku a blahobytu Spojo

ných Státu zakroutili krk tak rážen

a najednou a vrhuuli zemi aspoň 10

neb 15 rok& zpět
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všímavosi a netečnost anglického

časopisectva vftči věcem českým však

musíme doznali Je nevšímavost ta

jest plnou měrou zasloužená To nej- -
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(ipolkového
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nSili se MřemelaM jak e podoba od

celných našich pánft "prajifajtro"
ilobou toho totii naml&tl v konten-cíc- h

dost ku akatečnéma tnl&cení

Um alo nedojde

8lavi1 rakouská vlída uinala
ia dobré lakáiati vežkery pokusy

Tynáletem Hoetgenovýra To se as

ovjopíde bfcla Ze by ti poplatníci
mohli na ty ehnilé vnitřní pomčry

nalelitfi posvftiti

Pravda avítkai 1 Pravdivost to- -

ho okatuje ae opřtné nejlépe v tom

a jak tnačnou jednomyslnoatí lid niá

vrací ae k aáade ochrany celní a to

vador torno ie vyatrkov&ny rfiinó

léčky k nim! všemožným epftuobera

poaornoat lák&na jest
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Ve Wellington Kansaa 2&d& jeden

mol o rosvod od avé manželky a ja
kožto nejhlavnčjBÍ dftvod uvadl že

prý tato s rodné jeho aemě Kaonasu

neustale "ioufky" ai tropí což jebt

víoe než oo ve av$ vlaateneckoati

anéati můle
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cbodní tropí a pocenitovaním angli-

ckých jmen přesahuje vSechy meae

Tak ku přikládá nejnověji a Kacine

akého majora Janese který byl žalo

ván bývalým majorem Secoorem

odélali Čecha Janeíe A to neafiini

lj listy bumoristické nýbl aeriosni

Italu vtvolala jak znímo a

HabeSem vilka bea veikery podstatné

příčiny a nyní kdyi dostalo se jí po
řidného výprasku tvrdí že poplat- -

nictvo nesmí lekati a ladných byf
sebe vřtiícb obétí neboť prý toho
"oesť Itálie požrduje aby porážka
ona odčiněna byla Dl toho má

Itálie oraDodUné Donétí o nirodní
cti—aviak nelae ae diviti vždyť prý
} oeii aloději na Hčeat" se dril
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pirit bjl# a Jit vMy Ion Jilmou
stranou ktf tk úpfné o blibo t'to
zpfiiě a fibětnu vinch Hríli a

posud stírá l'ms!ti]iMiiif i dobřf na

přfd ťtyřdíl lily tid blibé řfpub}
kánské čy kdy jtns měli prá: i

peněa dosti a s bohatí tnášdns bu

bené demokratické ťijt kdy (A

rbodníci s prázilnoii kapkou potkáva-

jí samé jenom stávkující hladové

lělnlky"

AMErtlRÍNKO-SL0UNK- É novint

přináší ve svém číslo ze dne 2 dubna

třísloupcové pojednání a Janu Huso-

vi a Jeho snahách i dobé tcdtdo íí s

podobiznami Jana Husa a Žižky
Jak odcizily se nám Slováci i těch

padesát roku co počali pČHtovati

scpsratixm co počali zakládati svou

vlastní literaturu v r&tných sloven- -

ských nářečích jeví se již z toho že

pojednání počíná slovy: 'Ul mnozí

krajané zaslali nám listy v kterých
se dotazují kdo že to byl len Jan
Hub" — Tedy kmen národa našeho

který nám dal Kollára a Safsříka v

jehož sousedství narodil se a vyrostl
náš historiograf Palacký z něhož po
chází pěvec písně Hj Slované' jest
tak málo seznámen s dějinami český
mi ž veliká část dojista většina

příslušníka kmene toho neví ničeho

o našem Janu Husovi tedy ne niče-

ho o dějinách nicb o dějinách
vlastního národa jehož ještě do po
lovíce tohoto století byl podstatnou
a důležitou částí Jest věru na čase

aby břichy spáchané odcizením se

před půl stoletím byly možno-- li

ještě napraveny V obnovením sbil- -

žení kmene slovenského a národem

českým spočívá prospěch obapolný

Vyslanec Bavark si nio ztho
nedělá Že dostalo se mu od kongresu

dálky jakou neobdržel před ním

žádný jiný vyslanec To projevil

minulý týden při banketu pořádaném

pensijnl společností v Londýně vy

jádřiv se že není ničeho co by mohl

říci doma a neřekl by tam aniž niče-

ho co by mohl říci tam a zatajití
musil doma To Jest právfi v čem

se neshoduje a kongresem a dojista
také ne se všemi rozumnými lidmi

Co americky občan má úplnou svo-

bodu slova a mfiže kritizovati správu
země presidenta kongresu i strany

podle své libosti tak dobře doma

jako v Anglii Však on nenalézá se

v Anglii co obyčejný občan ame-

rický nýbrl co zástupce tohoto náro-d- a

ne co zástutoe demokratické

strany pouze jen jedné části tiýbrž

celé země celého národa A když
tn Dotunně a posměšně mluví o zása

dách většiny národa na místě na

které pozván ne co praobyčejný ob
čan americký nýbrl proto íe jest
vyslancem pak dokazuje že není

diplomatem nýbrž praobyčejným
mluvkou který ještě ani neví že je
špatný pták který do svého hnfida
trousí To dokazuje na novo že

Bayard troupem jehožto tvrdou leb-

kou ani tolik rozumu proniknejuti
nemůže

řtní Ms-stiUI- kinf-fif-i tn aíl kýi h

sí llft l h mii řfktml Ilmpopo a

ZmlMÍ rn"ii ktrými lrÍMsl m

doktor llolab po nktík řokft na

své druh! rest! výtkumné yboqřní
toto miís ip!)fbti Anglii mnoho

r)přljtmnotf ao jtli pouť

jn lámínkod ku vystábí trn rnaó- -

rtých sil vojcnký(h ktsríl by po

podřobtnl
Mi-itili- l5 (Ktulíty byly

k pokoření Transvaslti

I'(ICLIlt RXm si obVOIXvAií K

tomu le prý to byly Jel
nás tpaily v době války a re l z

nich nebyla by vlá la nJ mohla tuto
k zdárnému končí uvéti Nemíiín

být oíít m většího klamu nul jmt
ten col Ixe snadno seznati a toho ív

všech ztlnák& za doby války vydáno

bylo ♦100000000 kdežto úpi& pro-dán- o

bylo za účelem zaopatření si

potřebných prostředku k vedení vál-

ky za více než 12300000000 Tvo-

řily tedy zelefiáky pouze jen íentinu

peníz jichž upotřebeno bylo k splace-

ní válečných výloh a jež půjčkoubuď
dobrovolnou neb nucenou (vydáním

úpisu i vydáním zeleftákn s obí hern

nuceným) použito bylo

V Louhu ně není pat pfti nastX- -

vajfcí volbě státní vítězství republi
kánské vyloučeno a sice při voděn o

prý mfiže býti snadno spojením se

tří razných a jinak nepřátelských
sobě stran Jednou ze stran těch

jsou cukerní plantážoící kteří jou
ochranáři a tudfž nespokojeni jsou s

nynějní administrací kteráž výrobek

jejich ochrany celní zbavila dále

jsou to populisté kteří ze zánady

jsou proti všemu co strana právě u

vlády jsoucí učiní a konečně jsou to

černoši takto sice republikáni kteří
dosud vždy ve volbách za nejisté

pokládáni byli — Kdyi nyní i v

Louisianě připouští se že demokraté

poraženi býti by mohli to věru musí

si akcie pánfi demokrati! více než

špatně Htáti

JAK NKROtCMNÝM JEST TES KANA

tim proti přistěhovalectví objevilo
se onehdy na Elita ostrově kde jak
známo nalézá se přiutavistě pro pří
stěhovalce Kol 250 Italianfi bylo
zadrženo aby nazpět posláni byli a

to pouze jen a té příčiny že každý e

nich nepřinesl plnou kapnu peněz

nýbrž jen pár zdravých rukou ku

práci Zpráva sama udává že náhled

kem obav před válkou zrosil počet

přistěhovalců kteří prchají ze svých

vlastí bez dalších prostředku Však

to samé jest již důkazem že jsou to

mladí a statni lidé kteří by zemi

byli pouze jen ku prospěchu Ale

nesmyslný zákon k obmezení přistě
hovalectva právS tyto nejiádoucnjší
přistěhovalce vrací zpít Taškáře

který by přijel a plnými kapny peněz

uvítali by arci a otevřenou náručí

Každým dnem stí ví se patrné
ším že čeho nejvíce potřebujeme

jsou větší příjmy vládní Po min

několik měsíců bylo sekretářem po

kladny nám tvrzeno že už jest konec

veškerým achodkflm a zatím každým
měsícem schodek větším se stává
tak že nyní za devět měsíců běžného
roku úřadního 118819708 obnáší
Jest sice pravda Ie přívos značně

dUH pUťmf)# dtk ttlio14rfi4 a ImU

itřaii ClsvIin Jořf)jvyí4ím Jsd

N41 vat lf rsL4Nto rit ivoAk a

g!irWm mttivka )Uarl prý jil
rnita otiíio ntil a omýllf prý(

na vi liní s UlioJ Vlsk on to

néjikýlsn rnlo jil vjlřlf nebof
do natoapinl rspabHkiniké a lminl

trao ntnt jíl tak daleko a mftle

byt jit Ie o mnoho díle na fnNtí

tom pooechin nobude

Nuvtrtí mikXIkou rnorl Mi
eti Aritony New Metíka a OkUho

my do svátku slita jt odpor tfcb

kteří co nfroxliodnřji Jou proti při

jt( stitft takových jel nauledkem

malého počtu obyvatelstva v senátu

spolkovém rnřly by více lástopcft

rl ke kolika jich by v snřmovně

poslanecké oprivnřny byly

To jsme to dopracovali! Na

české jeviaté chicagské uvadřny jitou

kusy jalo Babinský a Marino Mari- -

neli mořský loupežník benátský !

Col pak mfiže se ostatné očekávali

když časopisy tamní podobné íkváry
krvavé uveřejňují a čtenářstvo své

tím tou mírou tuŠlechCujt že pak
nic jiného než podobná krvina mi- -

osti před irskem jeho nenalézá

KdtI bíkonodXr8tveh hewyor- -

ským anámá Rainesova licenční před
oba přijata byla tvrdilo se že pode

psáním téže guvernér Morton veške-

rou dalíí politickou kariéru svou

zničí a pakli že ji nepodepíše slibo-

váno mu druhou tase stranou asi

totéž Guvernér předlohu onu po-

depsal — a o jeho presidentech
aspiracích namluví se toho nyní prá
vě tolik jako před tím

President Southirn Pacifické

dráhy xajisté že mnohem lépe spí

nyní když lomsianskýposlaneo Boat-ne- r

místa svého tbaven byl BylC

mu poslanec tento trnem v bokuneboť

bylf co jeden clen vboru vySetřu- -

jícího dráhy pacifické co nejroahod

nřji proti plánfim železničního mag
náta tohoto a možná dost že právě
ta okolnost že práv lidu proti kapi

talistickým slodjAm se tal&val nej
více k vyhození jho a kongresu přu
při a

Francii zmocnila biMadaoaska- -

ru a aniž by ae koho ptala prohlásila

jednoduše veškery smlouvy kteréž

vládou domorodou se zemčmi cizími

učiněny byly za zrušené Do toho

mají však i Spojené Státy co mluviti

neboť doposud v platnosti byla ob

chodní smlouva a ostrovem tímto
uzavřená a Francie měla by klepnuta
býti přea prsty aby také ona pocho- -

pila Ze se zájmy americkými libo-

volné zahráváno býti nemůže

KCBA BtXla SA JEDINKÝ LOňiKÝ

rok španělsko více cež zač by celý
ten ostrov za těch neivthodnělAich

podmínek prodán býti mohl Leč
í f i

uenmi no zauiuinau za k?pinei8K0
boiale tu vlastně proti sássdě reDU

blikánské proti sánadě neodvialosli a
než by tuto avítěziti nechalo a cel
by tím "Ipatného" přikladu obyva- -

leiHivu viasmi zeme datl dovolilo
raději vydá dvakráte leíté tolik i

raději uvede ae v óilnv úpadek
hmotný Inu proti gaatu žádný

aispniai i

nověji jeví se opět při uveřejnění

pojednání Paldova ''Čechové a jejich

zápas o samosprávu" v anglickém
měsíčníku "Tho Midland Monthly"
Měsíčník len poskytl ochotně-- místa

pro pojednání to a vydavatel jeho

rtěl veškeré právo očekávali že uve-

řejnění statě té provázeno bude

pozorností českého čtenář-

stva že bude mu za to povděčno a

přiřiní sp když ne rozšíření onoho

měsíčníku vůbec tedy aspoň o ode-

brání hojného počtu výlisků sešitů v

nichž pojednání jest uveřejněno My

ssmi abychom poskytli příležitost i
našemu čtenářstvu za nejnižší mol- - f
nou cenu sešity ty obdrželi objednali

1

jsme jich 100 výtisků obdrževše oby f

čejnou srážku a prodávajíce Je bez k

zásvlkon Měli Isme ovšem aa to JL

že naže objednávka jeiÍct)ho sta šeši- - í ú

tů jest pouze prozatímní Xie roze- - t
brána bude nejdéle v 10 dnech F

Vsak ejhle ani polovice sešitu ctéch y

V

nenf dohikI rozebraná a lak se douv"—
bá již rozebrána nebude Nám za

naši ochotu vyplyne z toho notná

škods Tutél zkušenost měli jřme
nfpj 1 let v r "Klucslionsl Hevtew"
se slavnostním cmem mavnn veno--

váném Komenskému kteréž místo

obyčejné ceny prodávali jsme po 20

centech a jfbož sni 60 výtisků Jsme

nerozprodali Je z toho patrným že

lid náš je-- t nanejvfse nevděčným a

není hodným aby anglické řasopi-sect- vo

splAtlo nevšfuiftvot jeho
jiným než opět nevšfniavostf Trpké
ale pravda !


