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dn u y tntmenaly I'an redikur
líreotorn ani klovém ('ctnifni1'tjkrok Z

řři Ameriki" nikde nřco četl o
Htouplaf pienic i bOo na Sfo boíl1' víelmy vlály tak bláhový a vyma-

kají na občanech daně?kdllo atMbro EQtalo herky na 6Ao iacoviku jahtl lOzní řtdátl lepu

kteří myšlénkou podobnou § za
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r v republi
p'acena alibi a mimo to jest zdena olavu padekátileté záfaj ta lánlé kfiaiě Spoj Státft pro otázka

na Jevo věnovaly redakční úvahu
naší poznámce o patrném lvíndlu

který proveden byl při stavbě vátak draho Ie si mnthf sotva vvcelitvot a probláSení ůktavy a celní přioktřuje a z lá ke Je po
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bem: "My nechceme podceňovali

náležitým apSkobrm obralána bude
ádoucno jeil to jil i toho důvo-

du fe Itálie tak značnou mírou ku

zdaru výitavy kolombické přikpěa

jsou mndiem výmluvnějlí Plstí
so sde za 3 libry brambor 'i i v

hlávku zelí 37c libra rjkých
ntellígenci čtenářfi "Pokroku ZA--ad- un

a [ tuto předpokládáme ie

í raii iycticm 'Micamtu hutom

aby jejich li'ní utrina mlzdoče-k- á

bjh tak 'jednocenou jako #trk-n- a

republikánská v ctttce cílní jeat

b) la a bude

Lkia pbj poctuou mísu a prfTl- -

ŠťASTNY NOVY ROK
jablíčík 37c čtyry jablka 25c oni ví čeho "Pokrok" neví nebTo lU TAK JZÍTĚ f ťllXiELO S

ilru rolnl i7c libru malých oři- -I)!e nejpoklednčjřího rozhodootí pen-siln- í

úřadovny není ptý příčiny

vědět nechce Zaj'maj( li ae o

4!ečcé loďktvo Spojených Slitařkfi velkých oříška a mandlí i! 5c
vé volby ve Virginii vySelíila žepřeje vZvm tv$m f trnářúm

l')KKK 7ÁVMV
za libru máku $1 Libra masaproč by ten jenž

bí-be- e mat
jest Jim známo že kýl křižáka
"Tt xai" položen byl r 1H8SI -- t#

k výklužnému oprávnčn býti nemél lyl tam mnohé deseti tikícft vo
stojí 25c libra ryb S!0c tucet va- -

Kádi bychom věděli kdo tedy k f- - Uch oprávněných zkráceno o prá- -

ly ta admistrsce republikánské
tra 50c— 150 libra kávy 60— ti
ibra cukru Do libra másla 75x a

ibr losek 15o" — Je 'i tomu tk

řluinčmu opráviičo nenf když do vo voličské a jen následkem toho
Máti ae pene má i drebá'iovi kte- -! gv{třzil Uryan a atříbro Z tří

iretúlenta llarrwona aže"Texta"
povodně dokončen byl r líl sa '
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blaze

fíí! ÍSÍÍ?" l±'v kongreau mf8ta poslanecká di- -
K TOMUHLE SNAD SKNÍ lAPOTáE- -i

stem dodali pravdě podobnosti

praví dále: "Pro dobro "Pokro-
ku Zápalu" zmlnímte re však krát

ecui laotiuiuu říši v piliu t t"OU l

Členové Bt"ktft těc fak pohodné jaouna 7500 tito buď zamýšlí BÍ POZvXMKT

"1'okrok Z4p"
ce o nistoni zatroienébo křižáku

jak Jeví se z výročních zpráv todne 18 list:

veřejného života ae vzdáli a do aou- - ¥B "rgmii k jioub ui jmu
kroml ee uchýlili aneb mají krátkou vyavítá z toho že ku příkladu v

parní r Jinak zajité připomenuli onom Hlátě kterýž měl v roce 1 8í0
bvai jaký osud ctíhoul roku 1873 l655í0 obyvatelů bylo vrženo
vŘechny ty kdož v kongreau pro imi oRitníR bl-- ft litn v

Ttxasská Svo
kretiře Whitneyh Tracyho &

Herbcrta" — Teď se ale podívej-n- e

trochu do těch zpráv sekretářů

vébo prctilrtmtovnJLo &konfi ktffýl
by ee trany oo(16 ve prospěch tru-ít- ft

vyklédin býii nemohl

A DEMOKRATICKÉ ČAU Plst JEÍTĚ

pořái He tříí tomu ie poml tr&
bída a roiterie kterou jejich presi-

dent a jejich politika na těmi

uvrhly

JlHTL! TE1' I ijDK K VXLťS

Španéhkera mfiZme o třsiti že

počátkem nového Holell počne

přibývati opřt hojnou mírou pen-eionict-

Geoko i mcí ijala BarANoi a

stříbru vtřinu :í 4000 avřak míatní

ančni zavrhl i avrb aby dlužní

smlouvy npla'itelné tbtem prohli
Seny byly ta uetakcotiilé

KliTBY ruSrlOlNT CLEíELANU JES

počkal do 4 liřt itia rr chl by i cho

dit na lov kacLm kriikolv a kdy

bod a píše: "Ač-

koliv republikánézvýíení vlastního platu svébo bW '

WiíconioÉ miljfcfm 16808OO
slíbili voavé plat-
formě že ochran- -I) znXní NEjvvft!no nXviadníiio ' '

Až do 4 března 1889 byl sekretá-

řem pan Whitney a ten ve své

zprávě datované dne 1 prosincené clo opravíabyv Kansia Že probibice ani za jeho
správy ani za eprávy předcb6dc5' Mibmvrský uuvebséb VeBejnI bylo ukládáno na

všecky věci a v Jiprováděna nebyla měli by vzíli na 88 vyjádřil že jediným způsobem
vědomí v prvé řadě hlavně ti kdož j{mž vzmáhajícímu se olupování via- -

1888 na atránce 466 Mess Ss Doo

1888—0 nezi loděmi jež jsou již
rozestavěny uvádí loď Texas Se-

kretář Tracy ve své zprávě dato-

vané dne 3 prosince 1891 na strán

tom samém ob-lo- su

jak to sta
novil celní zákon

ve státech kteréž prohibicí obla- - kfl přítrž učinili so dá jest když v

ženy dosud nejsou prohibicí ráli několika případech zákonu průchod
zavedenou by viděli' Jeť z toho dán bude a několik lupičů zločin

McKinleyho a t
d" — Republi ce 470 Mess A Uoo 1891—2 uvá- -

dí že Texas započat byl dne 8kánská platforma
praví: 'Nejsme
vázáni na žádnou

tale vže patrným Že žádný zákon
'
gvflj ni popraviéti odpyká V

prováděn býti blase a tímto výrokem svým vypsal
když za ním veřejné emýřbní ne 'tské odaěnu na vypátrání iupičft
°J'' I kteří min tdne o olonnont imrcii

avláštnt sazbu
celní Otázka je

níbo vlaku v samotném St Louis se jí vse jest otáz

Hýv soudie(!)
Ilajdušek ve své
Svobodě 17 pros:
Onehdy jsem na

psal žh republi
sáné slíbili ve své

plstformě že o

tráví zákon sta
novicí ochranné
clo a to tak aby
clo bylo tsk vy-

soké jak bylo
když byl McKin

leybo celní zákon
v platnosti Toto
mé udáni lak ros
čertilo Rosické-

ho že jistě zapo
měl že kdysi v

(chách hrnce
fušoval neboť se

pustil do mně a

vynadal mi hfiře
než nějaký holo-

mek Ale vzdor

jeho nadávkám a

popírání že re-

publikáné nesli
bovali zvýSiti

clo oni

přece pracují k

tomu cíli aby
ochranné clo zvý
fiili a dělají to
atiž by ae bjli
nspřed o tom s

Rosickým pora-
dili Zajistézvě
děli že liosický
někdy hrnce fu-

šoval proto Jej
nevolají do žád
iié porady mají

chž pomýšlí prý cukrovarníci lam--1
pokusili a sice vypsal odměnu 100

ní na utvoření cikernlbo trustu jímž
kou praktickou
kteráž říditi se
musí poměry do

by jakož i sta

bv cena cukru kontrolována 'byla na JttAoí a zatčení každého a

se zpráva taio býti pravdi- - pičfl o dalších $200 když rozsudek
vou tu očekávali se mflže že trust na treH amrť zníti bude — Lupiči
tento bude si za nedlouho cuker- - (

ktří „lAt Missouri za pole Dfisob- -

vem výroby" —

Ilajdušek nemá
ním trustem naším ve vlasech a při tolik mužnostiinosti své si vyvolili zajisté

koliv by mu libo bylo aniž by mu to

kýmkoliv vyčítáno bytí mohlo

Dle iv&Av tklkíbakíckýcii do

fpélo liutko oftaitifíui velnocemi

evrophkýfri konečně k doroumén(
vtbledtm k Turecko i% nc&iett kle
tomu Turecko nechce dosud nikle-ra- k

rozumět

Kosobes rnt mtKÁ konečný m

vyřlřenlm otá ky kubánlé al dc-eta-

prý e nu fkt o pomfrech
lávajících — To péni konreniiíci

nejupíití raporneriuii že 4aedánt
nynčjsí nt4 býlí pouze "krátkým"

A T0fliit byl KaX-n- f tocDBOcii!

V Londýnč zemřel n cialinta Wil-lia-

Myrri iafeilav značné jnč
ní přen 60000 liber Strl (čtvrt mil

dolarfi) neodk&zal z ní ho ani vin-

dry ivým oudrhflm Takových ko-

čí tli itů hubou jetit ovSem více

Dřílžitosli té mohla bv se onét o--
aby doznal že ee

mýlil a vícekráte
to nedělal

tvrdili pravdivost přísloví že ' když Devřř " žlntl 00 ""J1
se dva perou třetí ae směje" takým krvežíznivcem jakým guver

list 1887 Však N Y L!ty pra-

ví že tapočat byl roku 1889 Lhali
tu dva sekretáři svým presiden-
tům aneb N Y L svým čtená-

řům? Skrctář llerbert ve své

správě datované dne 17 list 1894

na stránce 377 Mess it Doo 1895

praví: "Druhé třídy loď válečná
Texas jest v podstatě připravena
ku zkoušce její strojů a mohla by
býli dohotovenou a připravenou ku

službě v několika mísících'' Na
straně následující uvádí ji v se-

znamu lodí rozestavených VSsk '

dle N Y Listft byla dohotovena
r 1890 za správy Harrisona Kdo
lhal tu opět? Sekretář presiden
tu a národu aneb New Yorská

svým čtenářflm? Tak to dělají
viechny stříbrařnké listy! Texas

byla započala za první administra-
ce Clevelandovy a byla skončena
sa druhé jeho administrace a sta-

věna dle pláni) anglických anglo-file- m

Wbilneym schválených

nér byli se ukázal
PotvbzbhI MEKBETiáB vnitra

Fraocise odloženo bylo senátem
až do zasedání lednového Za

V Tbb National C nebvatokt
of Muio oř Amerioi" v New Yorku

okolností jiných by to Francise kde před nedávnem p&iobil též náš

n

f

ft

i

Uj

zajiktě cti zel o — neboť a toho pa- - světoznámý skladatel Dvořák koná- -

irnym jesi ze prou nemu nejsuo ny ouaou pololetní přijímací zkoušky
námitky činěny jsou — jelikož J v následovních dnech v tomto pořád
víik IbSta jeho 4 březnem dojde ku: Dřtsk? den: V sobota 2 ledna

Mluvit ji t kTBfnuOA mlíet jk a on dol ře ví že ustoupili musí ať 10 bolio do 12 hoio Da pn0 §
již potvrzen či nepotvrzen J'' houile Zkoušky ze zpěvu: dne 4

"Cbud
U

tomUPlDekk"ÍtÍÍedn- - Zk0°iky 1 wbídM
1 5 ledna zkoušky na housle violu

Zaj mavX ipbXva objevila si cello contrabass a harfu dne 6 led

alato přiví taré čeké třínloví v

případu otiiky kubánuké mfile ala
ďokatat e toho pravý opak 1VÍ-li- i

mnoho mluvení pátift kongres

I ce za to že Jeho

porada se nehodí
j K ničemu a v tom
i mají skutečnou
i pravdu

PAW OLIVEBHH NAP4AL JEÍTt KB

koncem týdne v anglických časo-jn-a Zkoušky orkealrátnf a na vše
nisecb že totiž eiikoDálnf veleb- - ck7 duhové nástroje odbývány pak

DÍkft mfile o&m totii přijít notné
draho a male u4 atúti hodní zlata

1'CíDKLt TO AfilTAC VI FKOMPECB nlček lien T Fr go v Ssginiw
bu °0 e 6- - dn V hnábatm kolik řádkd Na naše úfnbd ti- -

Z Birmirgham Ala oznámeno
v pátek že expresní vlak dráhy
Southern zastaven Lyl as 64 mil od

měkta toho dvěma zakuklenými lupi-
či kteří pomocí dynimitu jedna s

pokladen ve voze expresním roztrhli
Kořisť jejich byla prý pouz

Kuby takhle d4it budou mlti 8p

Stlty zahy "na ruce'' dlouhou řadu

dobrovolníka kub4nnkýcb kteří

oprávněni budou k výtlalbě kdyl

Micb bolnoati své se vadal ' aby "V""Zijakožto sila též ná4 krajannmění hereckému věnovali se
% roJ4kf pt0 Jotf[ Kov4řfk f fmohl — Ino vyměnil si veřejno- - odděleni kde t vyučuj hře na bou-s- tí

pouze ůlobs Dřív dělal si ale a violu

slice z úřailnlho sosu olpovídá
uveřejněním ohlavení se 4své"

agitační brož Ury uváděje to ohla-

vení za důkaz že prý ta jeho bro- -


