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Danivt Wobster ta týl řas ďwlal

pout 9)328 Jak vidět platy ro

stou ta lo ale schopnosti a charzkte

ry pártQ poslanca po vřtíinfi vážnou

měrou se scvrkajt

Na ostrov k KritI ut i Iítowxě

situace daleko horši jest než svého

£asu v Armensku To jest nejen

novým d&katem barbarství tareekó

ho ale zároveň i trestuhodné

nedbalostí a nevsfmavostí velmoci

evropukých pod protektorát jichž
dána Kréta smlouvou berlínskou

právě tak dobře jako území armén

ské

PÍT M1LI0S6 OHOB DLE STATlUTlKT

má úpory své uloženy ve spořitel-

nách v zemi naši a průměrem na

jednu osobu úspora v obnosu 1371

30 připadá Není to sice částka

značná led ve větSině případu repre-

sentuje to úspory celého téměř Života

tudíž také tím více by to bylo

pocítřnn kdyby zavedením svobodné

a neobmezené ražby stříbra skutečná

cena úspor těch o 50 procent
snížena by ti by mMa

ILLINOISKX POROTA UZNALA Ml N- U-

lého týdne vinném b&dlerstvt muže

jednoho kterýž pomocí peněz o

prosazeni předlohy jedné v posled-

ním zákonodárství Illinoinkém ee

zasazoval Kdyby příkladuporotou
touto daného i jinde a častěji násle-

dováno bylo tu snad přeo dočkali

bychom se dne kdy upláceni a

bfldlerstvl v našich zákonodárstvech

nemožným by se stalo

VinkzukLhkí KOMIhI zbývá pký

dosud hezkch pár dolárkQ a oněch

1100000 kteréž kongresem na krytí

vydání a vyšetřováním hranic vene-

zuelských spojeného povoleny j( by

ly a lo bude asi také tou hlavní pří-

činou proč dosud se zprávou tvou
hotova není Možná také dost že

částka dotýčá vůbec ani komisi ne-

stačí a tu přeo musí komise být na

místě až kongres na podzim opětné
se sejde

dli poštovních zprav kvrop- -
akýcb přišlo při známé tlačenici

Moskvě o žtvot 1878 osob a 4000

bylo prý jich poraněno Toto jest
větším počtem obětí než vyžádala
si jich bitva n Oravelotte kteráž za

ta oejkrvavějfif a celé francouzsk-o-

německé války považována byla —

vzdor torno nezdál ae ale počet obětí
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tfidžio I prťxiJfUt vetovali j(

nebude Hyla to renotuce n odroíenf

Dli Hipmakka nm míIíidkrt

republiky Trnvftlnk4l'Bul Krugir

oejfřtifra žijícím utitníkcra dn-An- í

doby k c&hltfdu tomuto pocÍDA w

nyní i nevřMcí AngHe kloniti

DLK POiLfíiNtCtl ir&iv O0?IUNtB

illÍDoíký AltgelJ jt donud týcbJ

ufchledu vftei tSfía otAxk&ra veřej-

ným jakýchž byl dííre — Inu

tždytr ul WebHter pravil : "A man

changes bií mind a fool never"

Stbana kkpublikAimka' JltiT wi

jen proto aby americkému džlníku

dostalo e té nejvjňií možné midy

jakáž ve vSecb remích e nevyplácí

ale aaroveň i proto aby i v třeh nej

lepélcb penřtlch vyplácena byla

ClLKEM VZATO 1'RÍt 54TÍH0

kongresu není přec bet náležitého

ovoce Poskytnuto totiž dosti dftka

i& třm kdož n&bledu tobo jsou že

senát upolkový úplné abyteéný tile

aem jet a že by iruňen býti mčl

V MlXlKU MAJl SVOBODNOU A NI--

obmetenou ražbu stříbra v poměru

16 : 1 vtdor tomu ale žádný z técb

kdož po aavedení téhož mezi námi

touží nevyváži stříbro své do Mexika

aby si jej tam v mexické dolary raziti

nechal

Bývalý poruLisTicnt acviasKa

oregonuký Pennoyer avolen byl v

poslední volbft mayorera města

Portlandu a pH tom pronlásil že

pokoji se poozu a polovicí pravidel
nébo služnéb Patrné veáel do be

a poznal avou vlastni cenu

V Chicagu si ohdyno ortTUt

aabil jeden lupič rad čji než by do

rukou policie padnul Patrné sa

nynějších bezpečnostních poméru v

Chicagu považují to páni zlodějové a

lupiči sa ta nejvítíl hanbu když by

do rukou slavné policie padli

HORÁCI liOU ZVOLÍM BTL SVÉHO

Jasu guvernérem iowským hlavně

následkem tvláAtní shody okolnosti

a ponířrft a proto nyní asi hledá zda

by poloboá shoda okolností opětné
na stolec presidentek ý pomoci mu

nemohla Při tom nejspíše zapomí-

ná že blesk uhodí málo kdy dvakrát

na jedno místa
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Nlvji' i'w aAt t hlimtj riiitr
byl v osldflirti Id4rl t4kn ia- -

kainjlcí pol přísnými trely pkti- -

lovánl s plodntnti rolnkkfmi Na

iioi korrtm ignorováni ifclt
lidu niiflto vihUdern k přijrti

lá-kon- a

polobnébo a to jdíně proto
poněvadž návrhu tomu stavf! s na

odpor hloubek #kulanlA msjícli h

p ruc nejen p#nl ale i viiv kIí- -

titký A J sto liío dolarli má na

kongres náš většího vlivu tu l stjný
čet voličů jt mámou věci

Za Mi'o RvkrcN kakno utio
v mincovnách vládních l&0í)Ooo

stříbrných doUrft a tím nejlépe
lokátána lživost tvrzeni stoupenců
svobodné a neobmezené ražby stříbra
že etřluro jakožto prostředek pla
tební bvlo vyloučeno a peněžní
hodnota jeho íe zničena Od roku

17íJ do 1873v kterémžto posledněj

ším roce dotýčný "zločin" zneboď

nocenl tř(bra spáchán prý byl
raženo všehovšudy za 8 a čtvrt
milionu dolaru tak že v

květnu raženo bylo právě tolik stří-

bra jako průměrem po patnáct rokft

než "zločin" dotýcný spáchán byl

Amkkickemu SYNDIKÁTU PúVoLENA

byla výsada ku zřízení dráhy na

Koreii a sice i hlavního města Seolu

do přístavu Cemuko Jak známo

je na Korei Kusko téměř neobmezt

ným pánem a při tom zaznamenati

dlužné že povoleni výsady této žádné

překážky velmocí touto Činěny ne

byly ba naopak že ještě Ámerikánftm

všemožná pomoc při tom poskytnu
ta byla To vše stalo se zajintě jedi- -

no následkem toho že Huško dobře

ví že Spojené Státy s pravidla bledl

si svých vlastních záležitostí a že o

rozšiřováni úžení svého nestojí a že

tudiž podnikem tím territoriální

zájmy Uuska nikterak poškozeny
nebudou

Všeobecně au doznává Ie hna
čni článek republikánské platformy
státu Iodiana bude jaksi podkladem
článku finančního v příští národ ií
platformě republikánské a nebude

tudíž na Skodakdyž jej v plném zněni

podáme: "Stojíme pevně a důrazně

na našem požidavku o poctivé měně

peněžní a věříme že peníze naše

neměly býti by horfilmi peněi těch

nej pokročilejších národ 0 světa
Jsne co nejrozhodněji proti každému
kroku jimž ohrožována neb znehod
nocována byla by naše měna Jsme ve

prospěch stříbra co měny leč pouze
do toho dosahu a pod takovými
obmezenlmí aby rovnocennost jebo
se tlatem mohla býti udržována
a proto také jsme co nejrozhodněji
proti svobodnému neobmezenémo

neodvislému ražení stříbra
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fm ): fii'M I dluhy dřlvíjšl tliti
kly! !♦ přijle llitlk koupili ti

p)tbk mouky shledá le stojt dv

lnso dřívějibo jednoho dohru
sni-- b U iŽlován na něm bud

!'d#--
dolar ve ibté A podobně

by lo I s ernou oatatnti h potřsb
livotnb-- Kdyl uválí la rntda

jst lou pooUdnl vřil která! stoupá
a pravidla ale prvcu která! klá
lajiité l roirnyslt s ddnlk dvA
kr&t ne! na třlbriřskou udici se

thyi ne

Kdo má IIohtineo
anebo kostel ? Tto zajímavá otázka
předUdjá k roboluutí soudSm v

Mtdrid Iowa Státní zákon nařizuje
totiž že Žádný hostinec nesmí se

nalézali do vzdálenosti 300 stop od

kteréhokoliv koslela V městečku

dotyčném nalézal se na jednom rohu
hostinec již po delší črh když tu

nyní páriům methodistam se zlíbilo
kostel na rohu protějším postavili
Proti tomu všemu ohradil se botin-sk- ý

a žádá za vydáni soudního zákazu
lak aby v stavbo pokračováno býti
nemohli a v žádosti své tvrdl že

zákon státní v případu tomto vUst ne-

přestupován jest od pánu rnelbodistb
neboť hostinec jeho tam stál dříve a

když roelhodisté kostel postavili si

chlf tu prj musl sami dbáti o toaby
stát při nejmenšlm ve vzdálenosti

takovéjakáž zákonem mezi hostincem
a kostelem ustanovena jest Me

lhodisté tomu ovšem nectili rozumět
m dokončili cblí stavbu kostela svého
dřívenež o Žádoxti hostinského bude
moci rozhodnuto bytí tak že pak
ovšem hostinský proti v&li své pře-

stupníkem zákona by se stal Soudce
nyní zápas! a lou olázkouzda hostin-

ský uznán býti iufiže přestupníkem
zákona když byl sám zákon nepře-

stoupil a proti přestoupení tomu
stranou druhou za včas se odradil

Padesát Čt?rtjf kongres

Když předseda sněmovnv Doslán
c& Iieed na místo toto při zahájení
padesátého čtvrtého kongresu zvolen

byl prohlásil v nástupní řoci své že

jako padesátý prvý kongres zazna
meuan jest v uejinacn pro to co vy
konal bude as padnatý čtvrtý kon-

gres jehožto dlouhé zasedání ve
čtvrtek ukončeno bylo pamětným as

proto co vykonati mohl co ale vyko
nati opomenul A v tom soudě a

vysieanu celfclío Jednaní kongresu
měl úplně pravdu neboť kdežto sně
movna byla převážnou většinou re- -

puuiik&nskou senát zase nalézal ae v
rukou střlbrařa demokrata a popu
list A a následkem toho zůstalo nevy
konáno mnoho co vykonáno býti
melo

Co hlavně od kongresu bvloočeká
váno bylo na prvém místě zvýšení
přijmu vlfrlntcb na druhém pak
místé zajištění stálosti a bezpečnosti
miny naší Sněmovnou poslanců
přilata bvla předloha celní kterou!
opatřovány býti měly administraci
veSkerv peníze ku krytí vydání
vládního potřebné leč senát odmlt-nu- l

předlohu tuto schváliti leč bv k

ní přívažek svobodné ražby stříbra

14 i ooouue kimi na oim-vih-- na

šeho pobřeží povolena i znaéná částka
na zdokonalení a rozmnoženi iisniof
uího loďstva našeho a6 při tom do-

znali dlužno že mnohem vfce v oble
du tom vykonáno býti nmhlo nebili
některých pán A wuútorn kteří povo-

leni náležité položky na odpor se

stavěli

Podobná jednomyslnost jako v

případo Venezuely projevena byla
obéoja sněmovnami i v případě
otázky Kubánské a v obou sně

movnách téměř jednohlasné projeve-

ny sympalhie s Kubánci za svobodu
vlasti své bojujícím a jest vinou JedU
ně presidenta samého že tito nepo-

žívají dosud práv jakýchž by poží-
vali kdyby jakožto moo válčící v

souhlase h resolucl kongresem přija-
tou prohlášeni bývali
Co týče se zákonodárství ostatní

ho tu vyjma povolení obvyklých
rozpočtu sotva vykonáno bylo co

by za olšírnějíí zmínku stálo

Dlužno tu připomenout! pouze zá f

kon jímž prodej falšovaného sýra

regulován býti má zákon zapoví-dají- cí

zápasy pěstní v územích a

zákon odstraňující dosavadní spu-so- b

placení maršálu & návUdnbh i

spolkových Dlužno při tom při- - '

pomenouti že sněmovnou přijata a

senátu k projednání zásláua byla
celá řada předloh jichž přijeti žá(- - i'
doucným bylo na projednání jichi

'

ale pánům senátorům následkem '

Hahotllouhycu debat vthlodem k ] )
avrilaťk! r%A ra9fk2 atf}ir iuii nmU i I
" — " !
lO

Co týče so rozpočlA tu dlužno '

doznali ie sněmovnou poslanců
snaženo aby tyto co možná nejvíce

obmezeny byly a pakli ne tak
nestalo tu příčinu toho hledati
dlužno jedině jen v stanovisku kte
réž vfičl rozpočtům senátem zaujato
bylo
Celkem vzato vykonáno bylo

kongresem meoho dobrého i mno-

ho zlého a poslední jest téměř v

převaze a to hlavně následkem to-h- o

an otázce finanční žádného

projednaní se nedostalo A za to
odpovědna jest střlbrnáčnická vótři- -i i

!an
— _ j _a nTBiu a nu sněmovna pos

cft tellltn mmilllLUU i- i t f-i- iii

při každé příležitosti pro adravou
měnu ae prohlásila


