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sloužd by tuedál za vu upřlinnol
TŽ uveřsjnil v minulých dnwn ve

rojný list v nřmž prohlaiuj Ž pry

mzdy přítomně hlavnř pak n far

mách jsou jřílíí vysokými lak že

by snížtny býlí měly a snížení toho

nejlépe prý by docílili dílo když by
dělníci vypláceni byli - lacinějšími
penězyl A to jest riejhljvnřStm
jeho dovoleni pro svobodnou a

ražbu stříbra!

VlLMOCNÝ ŽELEZNIČNÍ MAOnXt

Hantínyton jak podobá nedocílí

prozatím oč b v kongresu uchází

Měl tam v ohni hlavně dvě železa

Jedno z nich bylo jak známo srovná

ní dluhu Pacifickýnh dráh a druhé

bylo povolení 3000000 na zřizení

přístavu Santa Monica Prvéjšt bylo
prozatím odloženo a zůstane do pří-

štího zasedání a druhé odkázáno bylo
sboru inženýra k vyšetření a jest
jravdě podobno že bor inženýrský
zřízení přístavu v Santa Monica ne

schválí

Štítní hxem minnesothký přijal
zákon po příkladu VVisconsinu ucta

novujlcf Že nepolepšitelní opilci mají
jýt na obecné útraty potíláni do
ústavu kde se léčí opilství Vrchní
soud neuznal zákon ten za ústavní a

sice proto že prý jsou ním zkracová

na práva opilců Mohou prý být
posláni do ústavu ale nemusí se po
drobí ti léčení Teď by měl některé

0 t

iomateneu v blázinci apelovali na
soud že jsou mu práva jeho ztence- -

na a na tom základč požadovali pro--

uštěnt z ústava

Nej vyšším soudem spolkovým
vydána byla před krátkým časem

celá řada rozsudků od nichž mnoho
slibováno neboť dovozováno že na
základě jich bude moci nyní na pří-

sné zachovávání mezistátního zákona

obchodního nitléháno býti — leč vše

zastává dosud při starém Rozsud

ky jimiž by zákon onen sebe více
sesílován bvl lidu neoomohou a
vSeho čeho třeba jest aby v komisi

mezistátní zasedali muži kteří by
nad zachováváním zákona bedlivě

děli

Proč vlastní pkiiiesit Clkvk- -
and postavil dalších 30000 ůraduíJ
ků poj zákon?

_
Učinil tak v zájmu

4 (7

rtobré služby aneb zájmu demokrati I

lrK iiirfk u Li

mťrfift fit-Ui- f KřďflSfllI by ť
I

' k k itn m ti"nf lnib'i ( li f4

dftf AI fn' f poftřif1 Jrřrt l

dflfti jf'lnbi'í i4kny ♦' h

i4fp li f ktřý-- j '!ni nv lny
byly tř ť 1 #!řílíol! ffpfip(
valíi K fl b vlik (ikt střMi

Jb př' bdiť tf
I přcfl h'í í

by otin( 4ty 4( s í ktsrž 14

hm miř!iUb'# ! i tí probil ii
P'i !r jwriotMA KfMi f wi a

flákot přfkhli iřní lako-

ty ftlslsd 'Vily

NJjmi iff tříilibo a

řb iřitv lNk"kb'i(
t#to) povíftftot n VrdiěskoM p

třn'f ik"n4 SnHi jms Mk ty

t hýbnut o tom li prohibice nl
)ko(u ti tlrf)4 byli piiiM jen hřlí

ň ! botsjř#í a fif'dli!os!l d'-tn-

a přohibjí f Hoiblaí:b b ? I

těch jettl prohibici lfl lovili Brjft

stil (sh ly ani jediný lé pe í v den

voUhnl nýbrf svij blis a i Mi k plil-nost- i

přivedl o tom íÍ ťí uejmen
íí pfH hybnmti jtkol i n o tom in
% odpůrců prohibíťe velmi mnohý
zanedbal v ďllsžitý ten den občan

aké své povinnosti a tik se stalo že

prohibice prošla většinou 5721 hlasů

Ietoa ovšetn Izn opět počítiti na to
Že každý za)ppentti prohibiční bude
v deu volební na svém míté nejen
hlasovali nýbrž i pracovat! o udrže-

ni svého koníčka byf í patrně byl

přes véd ěen a osobního pozorování
že se očekávání jeho nesplnilo
Doufáme však že odpůrci prohibice
budou letos horlivějšími nežli byli
před 1 lety a Že nepostačí jim pouhá
jen jMjrážka prohibice nýbrž žo po-

starají se o většinu takovou aby agi-

tace prohibiční navždy ve státu za

mezena byla Doufáme že si ve

zmou příklad z Nebrasky která pro-hibiěni-

fanatismu zasadila ránu
smrtelnou odevzdajíc proti prohibici
většinu skoro 50000 hlasů

V této naději utvrzuje nás hnutí
ež v poslední době v jižní Dakoté

povstalo Zakládají se tam totiž
zcela po spůsobu jakým v Nebrasco

bylo agitováno obchodní spolky pro-
-

tiprohibični v nichž účastní se hla
vně obchodníci kteří poznali ten

zlopověstný škodný vliv prohibice na
obchod Do spolku nepřijímají se

žadm hostinští ani obchodníci a li

hovinami tak aby fanatikové prohi-
biční nemohli vytýkati že jest to
snad nějaké hnutí v zájmu a ku pro-

spěchu salonů

Není snad zajotřeby abychom ob

šírně dokazovali záhubnost prohibice
na obchod celého státu Připome-
neme pouze jen to žo prohibici maří
se veškerá domácí výroba zamezí se

ivovary i lihovary avšak pití se

nezamezí Vládní berní úřadovna

vykazuje žo v jižní Dakolě minulý
rok vystaveno bylo 1300 vládních
ovolení k šenku a v torn nejsou za

hrnuty mnohé krčmy tajné aniž lé

kárny Na místo aby zásobovány

byly tyto hostince výrobou domácí
musí ovšem veškeré nápoje tu pro-dávan- é

při váženy býti s jiných států
a tak plynou velké peníze každoroč-
ně ze státu pryč čímž tento jest ne
ustále ochuzován Druhou příčinou
ochuzování jsou soudy proti hostin-

ským kteréž z velké většiny zadává
ny jsou dotyčnými úředníky pouze
en proto aby spůsobeny byly hodné

útraty okresu neb obci JjJ s těch-
to příčin jedině musí horliti každý
rozumný člověk tarr i všude jinde

irjBirauvm prouioice a jest po
vinností každého aby se o to všemož-
ně zasadil

Doufáme že čeští voliči v ližní
Dakot učiní letos svou povinnost
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New York budenynf ěítíli ltWjóOf)
obyvateli ({oiloha Jrho obftáíí ny
nl 3V míl má vt svih branittrti

'}70oo lornů tbeh!tfi:h l"J)tlM
domů obydelbith 3"0 školních bu

ďv 1 100 kostelů a tolikéž hotelů

6WJ akrů puků í0 mil dlážděných
ulie a kanálů I0O mil plynových

potrubí a 1I0Q mil pouličních dráh
New York bude nyní druhým nej-vřtšl- m

městem na světě neboř před

slibuje jej pouze Iondýn 4ri5000
obyv n iJfH mílích kdežto Paříž
má iiWWu obyv na 297 čtvereč-

ních mílích Chicigo něco přes
1500000 na 1!J Čtvr mílích a Phi-

ladelphie také skoro 1500000 na lží
čtvr mílích

Prolilblco v Jižní Dakotě

O J té doby co Jižní Dakota stala
se státem před 7 lety panuje tam

prohibice Když totiž předložena
byla tehdy ústava státu k odhlasová-

ní voličstvu předložen byl zároveň

zvláštní dodatek prohibiční a ač

přijmut většinou nepatrnou přece

jen ovšem uvalil prohibici na nový-stá- l

Tak jako ve viech jiných státech
kde prohibice byla zkouAena přišli i

v Dikolě k tomu poznáuí že prohi
bičnl zákony nevedou k cíli jestli
totiž cíl ten jest větší střídmost a

zlepšení mravů obyvatelstva Tak

jako všude jinde přišli k poznání že

zákon prohibční sice zamezuje ve

dení slušných Živností hostinských
slušnými lidmi za to ale napomáhá
k rozmáhání se tajných krčem říze-

ných po většině lidmi kteří nemají
co ztraziti jak na jmění tak i na ru

Shledali že za takových okolností
na místo piti střídmého nápojů mé-

ně škodných a méně alkoholických
zmáhá se chlast a kořalečnictví K

tomuto poznávání dospívali ponená-hl- u

ze zkušenosti až konečně minu

lý státní sněm který zasedal po no-

vém roce 1895 usnesl se předložiti
znovu k odhlasování voličstvu otázku

prohibiční tak aby se voličstvo pro
hlásili mohlo zdali po nabytých
zkušenostech přeje sobě pokračovali
ve spůsobu nynějším aneb přišlo k

poznání Že jsou jiné spŮsoby jimiž
se živnost hostinská lépe a pro všeo-

becnost prospěšněji regulovali dá

Kdyby rozhodnutí otázky léto po
npitiinn lioln ! v tát nK

tan znoia nevzdají se pevnosti jednou
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Slavik nipo H' vv jk iaoó far
máři jsou nadáni ro McKinleyho a

ptá oe jestli že jim clo přinese lepil
úrodu To ne ale přinee lepil od

byt a Um lepil ceny

Z FACIKICKÍIIO 1'OBftEif H% HDtLV

je že jeile nikdy nehrnuli eiá& tak

do Ahiky jako letos hkkk je Um

ilato a též prý cestovatelé kteří

cestují pro tabavu chystají se letos

k hojnější návštěvě Alaiky než

jindy

Jeden s německých princů byl
prý ondjno u lífma italskými bandi-

ty přepaden a oloupen To bylo

pouhou oplátkou za půjčku se starých

dob kdy nčmectí princové přicházeli

dolu do Itálie za účelem otupováni

obyvatelstva tamního

Z Londýna hb sděluje tt tam

panují obavy že se Spojené Státy

zapletou letos do nějaké války To

by nepřekvapilo President Cleve-la- nd

ve své první lhůtě uvedl nás na

pokraj a tentokráte mohl by nás

uvést do skuteóué války

Stuni r&fčlNT stejní níiledky!
Stit Illinois míval vidy přebytek v

pokladně pokud míval správu repu-

blikánskou Ttď poprvé od počátku

války občauské má správu demokra-

tickou a zcela přirozeně jest to také

poprvé kdy pokladna státní jest
prázdná a warranty prodávají se se

srážkou

Podlí nalkt bt&íbrarO čím víck

peněz a čím peníze levnější tím lépe
Nauka ta neosvědčila m v Persii
Dočítám se v časopisech i Čech že

zavraždění šacha perského mělo pří
cinu svou v tom že následkem pří-liin- ho

vydávání tam měděných
peněz nastala tam drahota bída a

nespokojenost

PAM řRCD-ID- SOUTHIRN PacIKIO

dráhy Iluitintop nerad prý by
▼iděl aby kongres odročil se dříve
dokud by známou předlohu na upra
vení dluhu drah Pacifických nepro-jedn-

al f
—Inu jak pak ly ne! Vl ljř

pře" na lakomém milionáři tomto
oemDIe býlí požadováno aby také i

T příštím zisedání kongresa oákiaď
oou "kliku a oeluu řJu politických
'drtoUbft ii vydrlffval! I

fbol liřs líoř l i # HpijřBýini řttáty
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ktrřěž pttrne záUií b rt bliboby- -
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V JI IHAVDA Tl JI fKAVA Hf

valý Ktwriiír iowský BU j pocti
vý člověk třebas cbll nepoctivé
pentxe Apon se t svou nepocti-vttst- l

neskrývá Minulý týden n

psil opět illouhý list v kterém vy

klálá své třlbrřké náhlily a do-

vozuje že mzda a zejména mzda

dělníka n frináoli jest příliš vyso-
ká a proto že jest potřeba aby sní-

žena byla pomm í laciných peněz
To cbtí ovšem siříbraří všichni jen
Že ne vsiduif mají tolik poctivosti
by to doznali a tak mezi nepoctivými

vyniká IJoies svou poctivostí tak

jako mezi slepými je jednooký krá
lem

Hotm bNE a aiRlzuvE proiiiAšknI
ohledně měny přijato bjlo v Mis-sour- i

v republikánské státní konvenci
a zní jak následuje : "Setrváváme

pevně a rozhodně na naAem poža
davku poctivé měny Věříme že

naše tněua by neměla byt horší nežli

jest měna skoro všech osvícených
národa na světě My jsme rozhodné

proti každému kroku který by hrozil
znehodniti a zhoršiti naší měnu My

jsme pro používání stříbra co měny
však pouze do té míry a za takových
pravidel aby její rovnost a nynějším
zlatým měřítkem byla udržena a

proto proti svobodné nvobme-obinezen-
é

a neodvislé ražbě stříbra v

poměru 10 ku 1"
V Rusku míli stríhknou menu

od roku 183'J co zákonitou a nezmě-

nitelnou mécu kovovou Pokud cena
stříbra byla v poměru ku zlatu co 15

neb l ku ltnél stříbrný rubl hodno

ty 74 centů ve zlatě neb ve stříbře
Co však cena stříbra po klet la uznalo
i Rusko za potřebné zavěsti opravu
měny a postaviti s na tu půdu na
které stojí véichní vzdělaní národové
a proto přeměněna měna ruská ze

stříbrné na zlatou Nový zlatý bl

obsahovali bude 1 10} gránů
rytého zlata proti 115 gránům v an-

glickém souvereignu a llSgránoni
v pělidolaru americkém Proto bude
mít i desetírubl ceuu 1510 v naší
měné a rubl bude ceněn na 51 centů

VlXda německa" varuje ve-ke- rv

své poddané co nejdůtklivéji před
stěhováním se do Spoj Států a před
pos lán m sem peně za účelem ulo- - řantv0 nenf pochybnoi)ti 0 thd
žení Mo ná že výstrahou touto ku občanstvo by dojsta velikou
přstéhovalectvo německé do Jit v(lšinoo rozhodlo o odstranění pro-mr- y

obmemo bude zastaveno vsak hibice AvSak íaDalikové prohibD(

tak oa prvém miste za úieWzlep- - vydobyté a proto již od minulého ro-Ihů- ty

šení hmotného stavu siého a chce-- ka orgauisujl se pilné a připravují k

li vláda německá vystěhování zam- e- nastávajícímu boji Nejsou to len
z i i i in li i nati invai luidiapiii jaa t

tím as sotva bude Ten kdo na vv
li i_

-- - _
eiruuTisi se oicinv pomvsii cini

" r"1"' ™ "

s oetUna luu vaskorv iřb
Slecbno varování marným

zasiepenci místní Kteri nasune

~- - ~- - -- - iuiiit is uyi
učinil začátkem aneb v polovici své

mohlo by se souditi že jest to)
zájmu věci a zá-a- dy Však nyní

Ira allnnbii Křttsi L 4 Im%i naiuHRu luuki avii m irhi i nw urm' 7
ak tvrW!A ti — „i w

pouze jen proto aby jeho reimbli- -

káoský nátttic4 demokracií dusata
n4 úřady pontebal

iLut_ L _ i _i _ Irail oci před skutečnosti a

hledávati si nemuselo Pnkad tak děti pravý stav věcí nýbrž jsou
a po tři měsíce trpěl Jsra nejtéžífmi
bolestmi Účinkem Oleje Svatého
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