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Urrem k zemi a utrp'l p fii ni tak

těžkých že za nedlouho zemřel

V zákonodárstvu aUbiiuk'm
zvolen v středu příštím senátorem

spolkovým f?eu K W Ptlters de
mokrat Obdržel 21 hlvsi) v senátu
a GH v sněmovně

Do Washinitoiiu došl i v úterý

zpráva že dosava lni čínský vyšla-ne- o

Yans Yu iřesa!eti do Petrohra
du a na místo jeho že jmenován Wa

Ting Fng
V Ďas Moines Ia snusobena

značná sensace objevením že kupní
víbor staró radr njestfko ve spojeni
s městským zápisnikero a auditorem
město okrádal a sice že pochíiny
přehnaně vysoké ceny za vle co

město potřebovalo a že kupováno
všeho daleko více než vc skutečnosti

spotřebovati se mohlo

Tržní zprávy
Chlcsg? 1 pros '98

Po elf mls týdsn byl ji!'-nl- eenjr pero %

vystoDplU přss SOa Tento t)n pojal o(b
lni 1 frodávi Jr i i HD% pri kvítoo
8') 14 pro řsrvmiee 77 olmk fertuni i 3 i

Eakuřics wlrvávi x ni Mi 2 tutli
sochá t lofiik ik:liul t i %1W- -

OTMiaje liiclnym i 3 H i bil 1HJ

Žilo M 1 pI plnnl I prodává m 4lo

Ittmta tetrvAvá b-- s iiinr ' 31 7

Luis miiiO i" drtil' tu 74Vil'H

DobyUk hov! )t tony psvn vj HI Jlft

minulý tydsu ponikud i cen iloi-l- l tento

týdnu opit ojU přiliofilo Uk Ik olkm Jt
drmUt ikoruoSOo pel přd týdnem Jt"in(
oll prodv)l s po $S70iM vstlluoa vlk

PO H tWiítU Krávy n )uolrlo loil po %í%%

voli k liro ltr380
Voploiý dobtk minulý j& o iii trocha

v et o itlsplll nl tsutu tdMj J t m or o'ib-lojll

prxlá to viUluou pt $US0i&1 48 ni on

prodány uktor vlull pilní sUJ sl
U l 80

Oiuslis 1 pros 'ii

Dobytks hovtfio poMu s pMvaiell UoloiJI

lo plsti Mjinons Jsti-ínlo- volooh Dne

pltveleno 30 stál tuínjon voli prodávány od

1375 du $47 Krávy julovlon u Jstky byly

po liL3 voli ktlrj J75 tlKJ

VKprorlbo di bjtk ) ayo! pflvot M hojný

ba dnss pllvino vlt-- n l kt iý jiný du v ro-o-

lotu 134f ka-- i JediimK ii přlílny Jd
Bxk vllvt ni trhů Jltiýih s nllí Prodával

i dass tký 3 l!íS'i pritrdul b'ttký

ni do S 48

Voji íhmiIv dtuply jíl uy 3Jo

Mulo Jrt Ul cooy v)ll ibyřřjui k nkls-dán- i

Mfcio dobr stolní i v nkuv IKiUo Z

nisli'o tl1

ZvlfnjHi yul dosUl k Krállrl S nj ol ]

velmi Ucin tolll králfrl UCufiOa tuoet isjlcl

ll3IWiillA Mvok J"" vsácn po M

ia tum ti ksobny $1 3Í (1 7f : vererly 5a7o

tocti toioni uaiii : Ji' sur 'ui --

lllopy liaile sutllopt idky 13 14

Irbt )st eu ! InJIťoli KleUsl-ple- o

iafl-- kchoy s husy 7 rtitc m
loo

Seno J posad b moj: u ) "sl výls
fl (0 i ullin tl

HI Louis I pro

riaolso V mlnull u týdní sťnpU v rsu

fltk Ulilo týd n 1'rodnvá t 1

(rv ná aťmks Kl trits í so

Xokullr J o-- t a ul i"

Bsvln J rsoy utAli-Ji- l pftlrdol a 1%

Navr Orli'tis I pros '

Uavlas ) eauy klldol du a T%

¥

řifpal i4vy
! l 4 tt 14

Itdftfil tnt ieela VřMd Inj W

nřllh' ť#řf my
řmy f t 't'i 1 7" ''" v l'h' i
ft ll a Ic Iv ia li íi I- - H'ftl%

eelá jedftl d MlM fMoi bv V

ťti ttth Kťti (f íiřijř h Ir f H kv

ifMiítt Vím# iivli m fa ♦! a law

tk khktiv k KHřw imI

t4lí'l A 5brf řlfiitnm U by bjl Jikf vnh II li
h hipitalMV llří ! blit I"- -

ky #4 ubxtpi l a tti #i fi #i
fa j ft lttl ' t iv 1 IíIM

jt fa alatýnii pn'iy

tdíht Ihnl ifi rrťl tuli ly i Mu

keh UklvkilaMt pí b n

kJ 14 jn4 f'á f AíitA i ř't
mu tak prav U I if-- i Nrit
'iKveíin l míl vkU Iv vil i I i lf
f IV řellllM lmirf lit

(pl4vy pokllrí'ii bl U l b

llMISftlfll Z !f'!bni
líf r r bvly vkU ln v bir ki b

k r4lrdiíi

)n m řřna l!0 I l'lAí '
Iln#i 30 řeivna l"l li-ÍT- S Sil I

Pna 50 feivn l!j 1 117'jtf ftl 4 31

'A i"ho Jl# řa J"vf' le preoídert
lUfřícn baiikfiin tt4jěovf ňíbil
ili ě #a ataral o t aby lo co pi
Cltveland I fijil bybt ij ěi male
no a k bplfcreni diuhii raroanino a

umeníenl úroku opolfbertí tak Že

aa lei o II fit v klenul n4iodrií dluh
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velamb a di mokraticky kotáre n
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řlí-i- l

atížnotein a neměl by bu loučí re
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Klba Neb Myslím že rni neza-

přete Že jrfle paali ve VaSem liftu
nro poctivou menu totiž co matné
žc je každý dolar tak dobrý jako
každý jiný totiž rlatý neb papírový
aneb Mřlbrný U nfti v naal eountv
e atal ale příběh Jeden farmer byl
dlužen do St Paul na bank 1 100 a

nemá niMe pnáno že jaou k oplacení
zlatem Šal zaplatit a platil papí-

rem a mříbrem ale pan bankéř ae

nafouk a povídal že takových peněz
miiMÍ mít Jeňlě jednou tolik ty že

platí jen 50 centu aneb aoy mu dal

ledno Mto ve zlatě '1 eď Vál žádám
za vyuvěllenon jentli to mftže bon

keř udělat aneb ne Uudie tuk la

Hkav a odpovězte v Hovorně

Václav Křepet

Odp — Atkohv nevíme nio o této
záležitoKti iiiužeme přece Hlarcho
naSeho nřítele uíidtiti že to

pouhou Hmyiilénkou a bude-- li jjátrat
kde to pftvod vzalo přijde dojíst a k

poznání že to není pravda NaSe

měna je všechna te)ně plnocennou
a záiionnitou a není nějaké
zvláStnf ujednání fdy Izo platili je
ilrou aneb druhou aneb třeli Kdy
bv bvlo vyjednáno že má být pláce
no ve zlaté tedy by ovňem mělo být

placeno ve zlatě ale pokud je Jedna
měna jako druhň přijal by věřitel

dojUta kteroukoliv z nich pokud by

tato ateirá hodnota polrvala Ne

věříme že by ne kde nalézal bankéř

který by požadoval fa jakýkoliv
dluh dvojnásobný pořet nařich do-la- rfl

totiž že by odepřel brát i v plné
ceně lakékoliv naře dolary Kdvby
bylo se stalo po váli a přání našeho
starého přítele a býval lryan zvolen

pak by ovsem nyní ti kteří dliuni
Hnu n ňouv zlatem Mtlattie musili'

un mwu niro nr i

uk dobr4 jak lya Abychom od- -

povJ5tiři na dotaz tedy : Každý
bankéřncbankéř musi přijmout kte- -

rék0lvÉk fe zákonných penoz za

ai„h nenMi nějský zvláSmí druh

yinaoen Kdyby dluh zněl na spla
'ťenI ve gatJt musilo by se ovňem

splatit ve alatě právě tak jako mu- -
sila by se vrátit pšenice když by
někdo dlužen byl píenici

'ibř l'f4 pOflkIO4flO Jst i lsjlí
' lll- - A i1 Imtui mlfin- -

IflfJ ft1 9 i I " - ! ~w

M kampani byli M'l příkl4d4n

in i tuk iPilafidat řtb"f byl f0

Mlíf ilafařský lit Po v"lh
k ty #s efi stran řtl4fo fa Isplí

jř-- i ť Jvl H'"f(íly
At" (tf vjíoiřovaU

ifrivy tf vím nl V't řliaf'fi
spoMnrvtf isjmsfta Islsmíních
nb (ikovb jaké jon a Iei
silním rnonopolsffi v btíiKm iy--

A výiU Isk jhi poiorov4iil
jt f# jímřryie ani v lisjfnsřtlím

nt!f il# vyjmi t tm k U

ffi # lo a pliťifi Ít4 lok4Iftíeh

% en k titsři4 jt bsivý
lftliřt4 přu felsk Mltiilway Aga"
dokftňea třdí I Ji volbl Jst ti
#pfí Il4 horli Ml lřl Volbou

(Vay nestotipljf i ov4 fř4(

it"lli4 ff konsěn I4daf řoa

urnnt (lovik inoěk4val a Iviisní
im hned po voli ie ěy okamlit

ilidy Jt {ohý klam Jakílo

tajitté aj-of- t ul tir po kampannl
todílířk nefil aapotfeM"
Poiovnejmu lo a tím co aktě

n 5 bvly távěrkf onoho £anisu
PMevlím dluíno mlti na iřeteli
! řaiojía tento jest odbirným a

I nepojed nával o promyslu vcelku

a v M ( nprl Ze veker4 Jeho úva

ba vztahuje se porna Jen na po-

měry Žeb zniřnl a tu píle řasopla

len fi4ledovnř:
"I ZlepSil s nbchoit MetniČnl

vňbec? Jsme nuceni odpovidlti

le ne Ha místy na zánadé a Jiho

r4pal6 jest horlí než byl dříve

V drobném ccstov4nt od mlsu k

tnUtu nebyl žádný arOat Tu a

tam jsou osamotnělé případy irft- -

stallcí ěilosti ale bledě na celou

zemi v celku nebylo ž4dnó aleplení
ani v letování ani dopravy To
— - - - " —

Jest dokázáno tnmo veškero otázku

ta zpráv obdržených
"2 Ačkoliv posud nebyl žádný

zrfist dopravy železniční spolčen©- -

sti v celku značně rozmnožily avá

vydání zvláště ve dvou směrech

luk vysvítá zřejmě z výtahu zpráv
níže uveřejněných Jsou mnohé

případy rozmnoženi pracujících
dUnlklí v dílnách a všeobecně jeví
se větíl ochota ku hojnějšíma ku

pování Toto poslednější vysvitá

zřejměji ze zpráv továrníku nežli

ze zpráv spoleccoatí
"Ještě důležitější věcí nežli

svichu uvedené jest ten velký po

čet společností které podávají

zprávu že se připravovaly ku

zmenšení počtu svých zaměstnanců

v případě že by byla volba do

padla naopak 7 toho vysvitá
zřfifmfi ta_ velkost nebezpečía

jemuž země uíla Železniční spo
lečnosti v době tísně udržovaly své

zaměstnance a výlohy na výši kte

rou tehdejší obchoď neoprávfioval
a to v naději na návrat lepfiíoh čaaft

a jsou nyní pohotově vyhověn svý

Suným požadavkům kteréž by moh

ly na ně činěny býti bez rozmno

žení svého vydání
"Očekáváni oživeni obchodu v

neibližíí budoucnosti jest skoro

všeobecným Jest skoro až obdi

vuhodná ta jednomyslnost s kterou

věří ( že zlepšeni to počne po

prvním lednu Co nejlepíího jest

patrná důvěra ve vSech směrech

Že obnoveni toto bude trvalým to

til že potrvá aspoň po několik

roku
' K závěrce řekneme le d&kazy

skutečného zrSstu obchodu jsou
(Jnea patrnějšími nežli jsme oče

kávali shledati Zleplenl toto

víak lest tak dalece hlavně v ná

hledech Dráhy používají příležitosti

nyriějlích levných cen k zadáváni

zakázek a prováděni oprav kterél

doufají Ze osvědčí ae opo JaUtněný
mi brzkou potřebou Továrnici téi

podobni podlnuji pracovat% a zvit
iomiti ivou výrobu tak aby byli

připraveni poskytnout! výrobky

když jich bude zapotřeby Z toho

vleho vysvitá skutečné obnoveni

důvěry H rozšířením této davčry
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proapělo métecku arolnictvu Proto'" ) repuonzane vei právo
tak dobře

T nynjH U()UH jU jiKnui "um kiu
l W™ u vv 1 oto a mfiže býtiže by platili j2 dva do

opravu musely by schvá lit sněmy iary BlřIbrné neb papírové za jeden
tM ětvrtin všech slátfl My soudme'0 Vňak na řlěstí nesulo a po

nnhVhlm U kžd bude Kouhla- -r v uHisii t nfaiti a p umrmciUiui Mii-- v

buray byly zmařeny riemlnnne
tím ovíem říci že bychom schvalo-
vali anad jakékoliv praktiky jež by
obecnosti byly na újmu které ae na

bursách provozují vsak lesí našim

opřimným a poctivým přesvědčením
Se iniaření bura bylo by právě tak

rozumným jako kdyby ai přítel ná8

aap41il stavení proto že se v něm

asadilvmvři
Druhé co si p Kment přeje jest

zkažení trustu Vtom souhlasili

bude dojista p Kmentem každiřký
obían a my jsme toho pevného pře--
avědčcoí le atraca republikánská

"-- '- — ~ - r -

bude a totiž po delší agi ad řroni
kne většinou občanstva I'okud nj-

-

hled ten posud vjeobecně nepronik- -

du km Dnie u uu
J'í státním aněmlim k projednání
předkládali jelikož mohlo by se atá- -

tl že by propadnul
Pan Kment dělá jeStě zminku o

dvou věcech a sice tvrdí že prý
cizozemští lordové de vlastni 20 mi- -

' --

ITT'


