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nou z prM avík ihliím vysetřová
nim iřisly mi Jevo liřoznb a sice

lř í ) fi byl ralolen
to z fiiiitimn iaxnskřno rui

rodiíň samých- - Shledáno totil
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"íýki „ děli ípaly Ti lidé

vírou tak ztanému "Christian Scien

té" Matk 'iěcli dftek jest k tomu
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se jí tánali
J1 r Tu° ch dítek

pravila že lest sokojen Žo jsou V

I oue spi a jest
ijimooure

„
jiue jei věru barbarství

němu! vele tento fti?tiittu ná- -
bi íenský! T-- Jest jauo za starých

i(ovUýlh kd (1ítky své obě
„ fanatismus dodoupí

tn mezi ze lopouAlí takových!
zločinů pak lest na ca-- aby zakro-

čil zákon a učinil tomu přítrž
To by nebylo zkracováním nábo

ženské svobody ale jen hájením

práv člověka Koupím n ujištěním
že jestli náš McKinley bude poraženj
nebude to ani naším pfáuíra ani naší
vinou Váš Henry Stephan
Dodatek — K bořejííma dodá

vám že po několikadenním vyše
třování koronerem byli manželé

Danleyovi propuštěni na svobodu

Ač bylo patrným že postel stojící

při stěné byla polita kerosinera a

bylo nemožno aby kdo oknem to

učinil tak že zločin musil spáchán
býti někým v domě přece nebylo

přímého důkazu a proto obvinění

rodičové propuštěni II S

Dobré pokrmy spftiobují v letě
nezáživnoBt když užívány ve větší
míře Dr Aušusu Kfin'24 hambur
ské kapky jsoa jistým prostředkem k

odstraněni tohoto neduhu Jezte

pravidelné a vezměte si k jídlu čas

MIM
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Nové nádraží'
bylo právě postaveno

Na stavbě nové

obchodní budovy
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jn k ly I vd teíf My mírnit

npbf povrchu a ofi t f roiK) vody

nrpfrléka Oni mi ale řvkli k lyl j
vo la tt Irirná lo ji Ibim stráví
A já h dfirnýílím le kdy I

pod hí&l U či tolik vi df jako ji
do hrát přitéká le lá Iný nítuá

právo p sel ivat nb na mně bě-

hat bych hráz vypustil
Frank feraMný

(hlpoviP: Zákon o zavodňová

ni zaujímá 65 stránek zákonníku a

k náležitému a zevrubnému pro-

zkoumáni a promyšleni vyžadoval

by několik dnů kteréž právě teď na

zbyt nemáme Po běžném pře-

hlédnuti zákona shledáváme že

vyžaiuje aby každý kdo vodu k

zavodfiovánl použlvati chce podal
žáďiHt a státní komixe zavoiřiovacf

na bhnketu komisi předepsaném
v které musí udaťt sié jméno po
itu proud z nřhož vidu chce bráti

množství jež chce používat kudy
cbce vodu věsti dobu do které

hodlá stoky třliiti a popis pozem
ku ktvrý bude zavodňován Po

důkladném vyžetření komise Žádost

buď povolí aneb zamítne aneb

povolí čalecné Když žádost po

volenatedy oznámefco budu žadateli
a zároveň vystaven a zaslán bude

okr kierkovi k vloženi do knih

cert řikát ěili vysvědčeni o tom

Pokud se tak nestalo nemá nikdo

právo zaooMli a pracemi k zabez

pčenlneb rozváděni vody Když
voda bude povolena tedy do 6

měfců nijfl se ředložiti státní
komisi mapy znázorňující kudy
voda vedena bude Pedle toho

soudíme že jestli jíle posud neob

držel od státní komise oznámeni

že záležitost Vaře nebyla dosud

rozhodnuta a může být že maji
sousedé pravdu O tom vSak ne

chceme rozhodovati pokud bychom
neměli Času k důkladnému prozkou
máni tákona

Soudce Foster v Topeka Kans

jmenoval v patek sekvestory pro J
U Watkins Lan 1 & Mortgige Co z

Liwrence Kans nejvělšl to obchod

totio druhu ve stát Závazky páčí
se ca 14250000

Mnozí lidé někdy po dlouhá lé-

ta trpí rozličnými chorobami a ne

vědl ii rady jak by se jich zbavili

Tak píše pan Aug Maneth z Na- -

vasota Texas: "Ctěný pane Seve

ra: VáS Plicnl Balsám jest ten

nejlepšl lék který jsem kdy oží

val Po vy ni í ván I aesti láhví byl

jsem docela vyléčen tak že ae nyní
cítím zcela bez bolestí kdežto Jsem

dříve trpěl stále bolestmi na

prsou" Severův IJalsám pro pifce

jest vikotka nejlepším lékem proti
kašli nastuzení cbrapotu bolestem
v krku a na prsou zádocho zánětu

chřipce chorobám plic vůbec vše

obecně prospěšným lékem v každé

domácnosti Cena 25 a! 60 centů

Děti rády ožívají Severo? Baliá

rnu pro plíce protože má lahodnou

thuC a jistý účinek Proti zácpě

ožívejte Severova Laxotona Cena

25 ct S úctoo W F Severa
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S ÍRloa Vá knhn

V Ntinář

Nevím jk Unn k té ctí p'isl le
mne tin Nnwár doism svfm po
ctil ale Hf 1 byl tk lským k"

mru? vyladujf i luhbt abych mu

tél odpOVÍ-dřt- l a proto k vřii Milý

krtjtne de vi-h- o per y re z lilu
le Jste dobřw vyikolen podobslo by
se le jste proV uníversiltii řk'lu
aiieb třeba kolej v Americe rIh z

toho co z vás dýchá vidím 1 jt
posud chuiý duchem Neb kdyby
ne tak by Jste tie-no- opotáíit
tak surotě na}5dít ty d nej:el
nějšl časopisy Pokrok Zapidu a

Umaha IW Jak pak já mám v4m

odpovídat jenž jen: navsievoval v

Čechách školu pout jeo vesnickou

roku 1836 Avšak a'yt při co

Každý člověk má antb méi by zoáli

dějiny svého národa ma-l- i se státi

dokonalým a uvědomělým občanem

a dle toho pak núlo krúéet a po kro

kem novovéké vzdělanost i Soudě

dle vašich náhledů mám za to že by
vám neškodilo ojtnti sobe dějiny

Spojených Stájů buď anglické neb

české a až si je bedlivě přečtete a

rozumné uvážíte od prvního presi
denta ai po nynějít dobu pak se

z vás stane docela jiný člověk nežli

jste a nebudete víco bauobitrepubli
kánskó časopisy a republikánské zá

sady Já luyslím že vzdělanost a

věda jest pohnaní pravdy a šlechetné

jednání i mluveni i vše co mysl lid-

skou ufilecltuje Avšak takové ne

shledávám jednání vaše a mám za

to že jsem v srn ani v nejmensfiu
neukřivdil jestli soudím ie jaté chu

dý duchem S úctou
M SUvík

Poz red— Nadávali a podezřívali

et véd co páni populisté dovedou

Pan Nunvář nesnaží se přesvědciti
Vás ani jediným sbmm on nevy
vrací ani jedno písmeno z toho co

my napsali nýbrž vymýšlí pitomou

pomluvu kterou zastanci sířlbrař-ské- ho

švindlu vrbajl ueu-tál- e pocti

vým lidem v tvář Jestli jst kdo

uplacen tedy jsou to puzh jen
stři-brt- ři

a nikdo jiný JeMii kdo uplá
cel tedy jsou to rnajiteh ftřílirných
dolů kteří očekávají a hodlají míli

prospěch ze svobodné nžby V celé

JííebraBce nedotuje se mi za jediný
cent stříbra Vy aut já ani který
koliv jiný obyčejný člověk nemá

Žádné stříbro pro kteréž by hledal

svobodnou ražbu Tu "svobodu''

žádají a hledají pouze jen majitelé
stříbra majitelé ntříbrodolŮ z nichž

dobré tři otminy jsou kapitalisté
angličtí a devět desetin jestliže ne
všichni kapitalisté vůbec Ale proto

přece pan Nunvář et tuti q lanti blá-bo- lí

o upláceni Proč by upláceli
ti kteří chil podrželi nynější pocti
vou měno kteří nechtl v meně zrně

na kteří chtl tu samou měnu jako
jsme měli po zákonu od roku 1834 a

ve skutečnosti po minulých osmnáct

roků? Vy i já i pau Nunvář ví že

před čtyrmy lety jsme měli

totéž ménu jako před deseti n

pátnácti lety a vy i já i on víme vši

chni ie až do nastoupení správy de
mokratické mli jsme 7 zemi blaho-b- vt

lecšl nežli kdvkoliv před tím a

po tom a neíli kdekoliv na celičkém
světě Pan Nunvář ví že na nej-vyšéí- m

stopni blahobytu po Spoj
Státech stálo a stoji Anglicko kteréž
má zlatou mřnu od roka 1816 Ar
Vám vysvětlí lak to přišlo že za té
zlaté měny dospěly Spojené Státy
ph ochraně celní netvéisíbo blaboby
ta v letech osmdesátých kdežto za
vobodné ražby stříbra ale bez

to uilí iřrh sřffřn o ly " "" I""

rif to J4 Mrnt i Iti l'i l? il
i dfinokriHiké trny pře l lin
cnhiMrt tí ly Jm Nk mlí'i li i

tni peiifr al ipřopi i n to

mř 'IVb ly ksí lý bnk který
i bfřl m'dd vy I4t sté ll l pe
Ife ale livlv z lom -- u zmitkv a i'
ř4tf Z lof ne lilě bfál ieníe t 'Jbinku liliélio sáta Jink nelil s- -

rálkoii Ani bmky nrrbtřly 1 rt
leníte l Jittýrh t4tů jinak le prý j

inuí ttm poUt na výměnu Jenom

ni lMfiko'lfb rn vlatnlh ne

déUly banky rlku Všik ti ne- -

lijlo to nrhorf nektiře i
a

"V"""'nfe neměly ceu ani H U
„mohdy se stalo U P J

je vydíl udělal úpadek Věděl jsem
i

iifiiilv le batik c ji ni vvťiat I leden
' v 'ii a když druhý den chtěl

6„vU „

je více nazpět nevzal

ani svobo la ani prospěch pro lidi A
i t_ ti_ ix inTlil nJ Ifl lil lil IHZI4 I 1 lil Ht I I lil - lil I '

k

Tu svobodu měli by jen ti majitelé
_i i # i l #

trbroio o a oonac s e cnu- -

oy
té svobodě nic nevěděll Já to ne ~

noba pochopit jak mohou být ti !Ué
u _: i iui n9i bbrA 1

peníze všecky dobré jako zlato

proč by chtěli mít peníze patnťjsl
OJ těch demokratů s nikdo jakživ
nedočká nic dobrého V letech pa-

desátých pauovali neobmezen a!

spůsobili v zemi hroznou bídu Po

tom co začali vládnout repuoiiuane
vždycky chtěli jen lo co vedlo ke

zkáte V letech Šedesátých jenom
nadhaněli otrokářům aby ssůitali lidé

otroctví Potom požadovali aby
se přesula vé-- t válka a jižní státy
nechaly se odtrhnout rotora když
se jednalo o návrat k dobrým pěně
zům tedy byli proti tornu v roce

1870 Pak zise neustále chtěli evo-bodn- ý

obchod až toho docílili a uva

lili na zem bídu a tísn"i Oni chtěli

svobodný obchod proto aby chudý
hd musil dělat lacino kdežto repu-

blikáni chránili prftmyd a lid došlá
val dobrou mzdu a všem se dobře
dařilo Republikáni jak přišli ke

vládě dali každému příležitost aby
doslal pozemek ale demokraté lo
nechtěli ti jen chtěli mít svobodný
obchod a lacinou práci Kdyby bylo
avobodué raženi stříbra tedy nevím

jak by to chudému lidu prospělo
neb-i- pak by dojista mzda větší ne-

dostával ale peníze měly menší ce-

nu Bohatým by ovšem zle ne-byl-

ale li chudí by to musili od-fié- Ht

Martin Lohr

Chadron Neb - Hed Pokroku

Západu:— Známo Vám že sem bý

val vždy zttvrrelý demokrat a zajisté
se badete divit když Vám sdělím

že }ero převlekl kabát a prohlašuji
před celým štětem a celou apoleú
noxti liddkou žh jse-i- i so zřekl té

zvrhlé třidy lidu a nikdo mne jinak

nepřivede než abych hlasoval pro
zastance lidu McKinteyfio Přišel

jsem k tomu poznáni po zralé úvaze

a doufám že každý kdo che pracovat

pro dobro své rodiny a celého náro-

da uěinl jako učiním já Víte
že jsem v této zemi již velice dlouhou

řadu let a když se rozhlížím po mi-

nulosti ledy musím doznat že jsme

nikdy nic dobrého nezažili kdy! byla
demokratická administrace Jest mi
to líto že to mám celému světu říci

neb jsem byl vždy Jedním z "ková--

nyco
i avšak pravda toho jest nepo

piratelná Myslil jsem že za tu

dlouhon řadu iet co byla demokrati
cká strana odstavena se pole

pšila avšak nejen já nýbrž každý

snd pocítil toho že není od nl

žádné polepšeni možno očekávat
ÍV nsk tun lid asi invsll Že bv

stalo kdyby pan Bryan byl zvolen ?

Mysli snad někdo ie mu ba le pršet
stříbro a nebe neb Že mu přijde samo

to co DotřebaieT To je učiněná

zpozdilostt Se stříbrem ae špatnoo
měnou daleko oedojdem Pana

nyní VVťhttifut v ř 1

podob-

ným viřoI V#btf ( f ivtl V

rAitt ly ] I mysUm
Kw it4

itl !! litýui léto ť "Va

řujl li í pM AVty khkŮ Ukotý h

Vsrujl kMlo při"iiliéhn lelidka

té'i irn é %hf byl ti SU&ÍÍ roli

(téovým kltrfiri Pratlm Jrm Jt

jt to pokus M%hitřtili v4b ft jeho

proti vitálnímu Jeho nájmu přiměli

rj ty jinriíiu svobody zmařil

! vchody"

HOVORNA

y1I rrrfP" aoiyml -

icjnMlStílto m I

VitdígrlH Neb IVoiinjjOtoímiH
Ufikitě ¥ ItavorriA jaký iiiáuie H

tomiiě koogriK tulii jnk jeat složen

politicky Jan limo

Odpovll: V en4tu j 39 repu

blikán839 Jemokrslh a i '2 populit&
V n?raovrJ bylo poiátkfíii iaedáol
244 rcpubtik&tiO 105 demokrati a 7

populiatĎ

New lííMlfird Masa Mlthti ním

v vaši Hovornť v ct valem Hao-pis- a

cd ni i jí-H-t dovoleno íssýlánf do-pin-
ii

obsahá urižlivího neb nemrav

nébo a jaký tretl ta ten řin tihtif

tasýlalele I

Odporlď: Zákony poštovní za

poridjí iaýlánl poStou neslušných

tieadnývb n-- b nernravDýcb věcí st

jet to dopin éattopi obraz kniha

aneb jikikoli? jiná věc iiťairivná

ntb k nemravtiým úcel5m ař v obal

se luavřeié ntb utevřítuó Téi rairno

to tapovfdajf )saHý:tnl poítovních

lltká boiíD dopiso ES jirhi obálce

i ?encí by nabrala bs ulova neb

uralliva nelu£na aneb vý-

hrůžky Pro obé j:st trest pokuta i

po přfpadó tení Z toho nemáte

ia lanýláiií dopinA teluSníbo neb

necudntho obxabu hC zavřených nb
otevřených podléhá trentu v každém

případř í dfžto naproti tomu dopis

uzavřený luohl by obaLovati urážky
altt když nabyly by nemravné n--

necudné nebl by trestuhodným

Prague Neb 1tí 1 bycb kdy by-

dle zodpovídali mi následuj!:! otát
ku: V čem jnou splatné naSe

vládni úpisy? JetU ve tlaténebo
v "tvrdé roěné"? FJPolák

Odpověď Viecbny riale vládni

úpisy jnoo splatné "ve tvrdé mě

ně" (coin) Tak to stoj! ta nich

tMn Mloěno bylo ovšem zlato

jelikož v dobách kdy přijaty byly
r5zoé zákony dle nicbž iípiny byly

vydány neměli jume žádnou jinou
ménu ne! zlatou (mimo drobných)
Nái národní dlah úpinový obnáíí

590 milionů úpisft 4 procentových

vydaných na základě zákona z ro-

ka 1878 25 mil 2 procentových
na základě zákona t roka 1877 a

262 cojL 5 procentových vydaných
za nynéjií vlády ale na základ!

zákona z roka 1875 V žádné z

tích dot kdy ony zákony byly

přijaty neměli jme ládnoa atřlbr-no- a

měno ani jediný dolar v obě

ho a "coin" znamenalo oviem zla-

to Od té doby oviem raženo by- -

bude v brzká postaven n
Knězem kostela tohoto bude rev

F L Babsteinek

Železniční společnost vlastní ně-kol-
ik

set akrů dobrých pozemků bií-ž- e

města
Jest to krásná příležitost Pro kaž

dého Čecha který ai přeje tak uči

nit! k nabytí farmy mezi svým
krajany

JI T"i lUf A Mapy a ílla

ZiLlMfllTI A itrovanéipi
ky podávající úplné podrobnosti
vztahující se k této osadě zašlou
všem krajanům zdarma
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