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KatiM (My Kaň k(rý nd h(HI

ntvffvbl js iřo tu maličko! f !

k lii mm!oiíl jVIaí aélulka kta

rl k klotn n(loIrfl
V Vuu aiv nnnt mo xitit llno

Minoll 1} Io tam ka přtkla ) "- -

nlt" U e třn utopil boiblavý élo

třhj N1U1U tam fotil rartfola hmt

řil vffi v lomp iakryt4 pok!opm
l bii th 4 tr)i tli ktnáls Po

tthitiiltm vtiitritf oioila

krorot 1 ! lotUnt t fMalvr 'OB# 0 riflclý

Hrhktlrfkf (i tllf lejft lH'"l'
KrH fipili#tli kýřh opUIÍ Vklil

llařl l ly pro ifulenl prr mla

ni eitir ve sut in( n Mio i ř Ih

ia: 'PřftmfitprilřHfiřriMký Ji Ihh

iKivibnei(l j!ikii) m4ia n#"lirti-lft- ý
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fto-- ti k polovin! řnkrovkv Ht4tt

jt 4)ko prsmta plnit) avltk rlý
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h lít 1 átit t)4lefi ri4ro( Ioii- -

Í4m a Mkiwsllovt lnVh% pro
J I potlobn4 ř4 II f 1 111 bc h"lri

poprot4rt i romyal eikořk'f' —

Tak i řrlný poj ulíatli fcý c'pi
aft:i'ký klxlto IfH lity toho

tnýil-f- tf nnt4jl 6toitl ni ekro- -

firmtlý (růtíijnl a radovat) ae i

víobn ro lil Jeho uřn pipilil4
po Inikaií

Pimokmth xl 1 1 r r vtriiiir a

opr4li'f I výktrtáčovaly str4

"ařicuoffil)" proti iH'hranhémti ťl

a fx fínajl ojft nimi bouchali d

trtt Zpomfnjf J dnea není před

ětyrmi neb plxd osmi lety l)ne

Jsou v iiml sUtUícové z I tli na ml

iony obútrTi kuří dříve t oaobtil

zkunoti nevěděli ničeho o "bUbo
iMrném" pusídnl svobodného ob

chodu ěili iruíťiii tu hrany celní

kteří ai nevzali tu práci aby nahlédli

do dělin a přesvědčili se Ii ti
0

alesnl proroci jen! jim tak lákavý
mi barvami líčili kr4y svobodného
obchodu a tak horlivé namlouvali
kterak ta zlopověsttiá ochrana celní

zem a je tlžl a j laěí mlui'i prtv
du aneb z lali ii kdož varovali Jh

před ivftdnýra hhem těch falešných

proroka mysleli to i nimi upřímně
avíik minulé 4 r-- byly jim ďibrou
školou Otázka celnt jest tak stará

jako neodvislost Spoj-8i4tf- t První

r _

utopil Jk podlou bjli porot il
KMimtíi onu ii mrtvou
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Zibrifi ivaua tužbu tuto v platooat

přictl
Ntwzí KT Vil ¥iit řli nimtu

vykoupení ěm proti Iticku ukáial
uu trit-- n

fnairm mi iir na arci uaie--
zalo ke v nel r nřěl "iir4vow tvranft

v #

vnucovali lida nadvládu jakéž týl ai

nepřeje a to bylo ovíern dontaóiteL

dcu pro ViUmka příčinou aby Ně-

mecko rychle postavilo le do bok
m 1

—

t é m

dale zathovalo To by tak brklo '
zákon navržený a přijaty v rrvním j Botv dosahuje deset procent kdežto

kongresi dle ústavv odbývaném byli00 procent veškeré sklizně doma zf- t-

H h pfiiUti MnM ]m ? Am#

řl# 40 ffllliortl nftllll pí tbA
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lahof 4a( tlalni (AJ patrni ionm
it tlm lř#fm aby Impnftr4m p'
Ulito! t4 dyta pok)lAtit a pak aby

trhy til iyy Kfm 1 řlMrT
mohlo dav oiovatl ! prnmttl f4--
i#fn 6Kifř4 Uk Jki lilii ři- -

lnl prorod nl4tl po f tyry m4f(
pM ftaUapAfm MrKinUtho f

Jti ly i'at éiy nj Ooo jim
'
najde o blaho

DiHofttAtft Rl ÍAiíMr arínAJl
rnoe vt ivati btat la t rt nová cel

'k -- ' 'ill vét4l la
n 1 oarvicii v 1 otf i nvn i

plobt fioUU tlotlateíný při
Mam a la rlt !_' " r'
'" r'Ml'tÍ Hjr Jicbl

úrok o II milionu Oni br raděll
vidřll irftslat kildoročně úroky
padali im do dluhu Jejich b'4bo
lení netmátna nikoho Kallý ví

U kdl Jmt mflí vykoké cbranné
clo bylo víem lépe a každý mohl ai

in4ze zaopatřili nejen potřeby nýbrl
1
řfl 1 IKiilK- -

I '
V NOTĚ PilOLOZB CILWl JIALIlX

ma jedno nemístné opatření a to jest
le kniby tištěné v řecích cizích mají
znovu podrobeny býti clu Jak zná
mo ai do roku 1890 platilo ae 25%
cla na knihy z ciziny přiv4žené Když

VHlia Ulil uieuiu a illCIVIll- -
„

zákona vztahující se na kniby tiitěné
v řečleh jiných než anglické jest
článek 410 a ten by ponechán bvtimm f

měl beze zmčny

Španělsko blíIíí se ku kbisI
rozřešeni kteréž k převratu vládni
mu véiti mfiže K povstání na Kubě

připojilo se totiž nyní stále rostoucí

povstání na souostroví Filipínském
lXX „ X J _ ' Jl" i
aicic puíauuje oaisicn postí vojen-skýc- h

a jelikož tvto doma aebnánv

aaiacent byli kulkou povstalců ku-

bánských neb nakažlivými nemoce-

mi na ostrově řádícími Tak octla
e vláda nyní v tom velice nepři
jemném postavení že nemámí muž

tva ani prostředku o nichž dosud

myšleno ž po ruce jsou A situace

přitom stává ae na všech stranách
tlm sávažnějii

PoPULIBTIOKt ZA STUPCE V 0!- -

8rwn třetího nebiasského distriktu
1 Mazwoll Dodal lak 1m M

Poloho navrhující vládni prémii na
I výrobu cukru a aice navrbule 75 ctů

preove na každou tunu cukrovkv- #

Pro budoucI tři r°h 0 centů pro
následující tři leta a 95 centu pro do'
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Nofhr kMf pri nr nf)řii4-- f Clím

pfil )k lkru AhláJkO K il #1 (' I(l
ki4 na 1pi4i itnbti nn4mí holn r
paHAin AlrMli )tMnit' ! 'iikr Z4

du Omaká Nb

1'OKIlOfC 7AlArC
Omulia Net

Omaha dno 31 břcz M)7

PanFK Vondrejs
níl CPktujícf nM(í tento t
len 8undert C zejména Wnho a
WcitonJiinl Ncbrnkku ocrní Kani!i
t řájmu nníirh lintft 1'rooínie vk( h y
rikSc pHznlce by tnu r jeho snah á íi
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Hospodáře a Knihuvny Am

PbtKÍ řTÁTRÍ TOIBA TOH TO BOKU

bude v KhoJe lilami u 3 nce dne 7

dabna

Jestli par také v Noím Vel
kém Yorku budu uotá vcikáTam

many a nový velký bftd 1

ZLODtJ patb( do kXznick a jestli
že ne tane bývalému tttálufmu po-

kladníka Brtlťjmu yo tlinu-- t tedy
bude o nčbo pokáráno do konce ji-h- o

dnů

Sněm wisconsinský i&ijal ti-ko- n

dle ntbož nebude dovolmo IhA-ném- a

trustu doruáhati Ke soudní-jakékoli-

cmlouvy Sfriýíl nl [ roti
trustům airně v&ude vnQ-t- á

VbohwI boud btítu Michiganu
umal 2e guvernér Pirgree jn puliš
velkým prolimonopoliriou než aby
mohl Oicnopolizovsti úřady guver-
néra i raayora mčnta Dtruit

KBE8T'A! Kt vrLMOCI EVB P8KÉ

capomť-l- ai na to že uManovenan
neděle ka tapočH blok&dy kterouž
barbarítl Turci cbr&nčni býii mají
dopustily ne vlastně znMvťciní due
Páně

Malý mejlcRk Sv rn st pon-dě- lnl

plfie: — V "Nebrasce podal ve
sněmu republikán jeden ni vru na vy
Setření obvioěnf s volebních podvo-
dů ale bylo to poraženo většinou re-

publikánu" Ne tak! Popokraté
tvoři většinu a ti byli kdož návrhu
o Jporovali a jj zamítli

Dle posledního ckxbu jet naIlawaii 109020 obyvitelrj as toho J

pouze 3086 jMt Amerikánů kdežto!
devít desetin vešktrého obyvateUtva j

j8t domorodců Japortft a olňanfj
Čeládka tato zajmté nest-j- í z to aby '
B0 dále o připojeni eountruvi IIwai
kébo ku Spojeným Statuta mluvilo I

SenItob Siikbmah vyjXrjftiL prý
bo ondyno že nevzal by Hubu kdyby
mu Španílskem třeba 1 zadarmo dá-vá-

byla V tomto týroku vvém

přetrumfnut byl zemřelým presiden
tem GifHden kterýž prohlásil že

by nebyl pro připojeni Kuby ani ten-

kráte kdy by ktomu Šaní Iiketn jeřtě
nějaký tm milion dolaru náiavkem

přidán bjl
Od počXtku lktonhiio boku

obdržely ocelárny americké tolik
zakázek na kolejnica železniční že

úplný obnoff ten celou výrobu Ion
ikon o 400000 tun pfevtauje Tof
sajialě nejlepíím znamením že 2ay

fpoj Hf4lfi Mim a ru h vjltií kta

řél nyhl jaon nvřsny a ativíl Jl
odpoěívsjl v klí du inirnoftitl buf#

velmi mnoho pro dflnlrtvo Hpoj
Htátrt A řkřtirtA inimenitl to bud

pro r utfoitlené ftsudrtb t vo o vtďi-len- it

b prérií h kdel po My řl roky

přiitilifý lij viděl five pr4r# até

l avébo přiěirtěnl plirh4itl v irniř

polic) r klefýrb bylo vyfotilo
MlMela mluvil o stříbře a ilktA al
třeba v il4tlé potichu ponou

projavovatl své inpokojapf MAIela

mluvit! o hinltch a mortijvtrb
bktik4b a kipíi4lu a pr4ol al aa

v4m bnl'1 v bitvě toéil kolečka

jiko velocipédy ivlk nepodaří aa

v4m tivéktl Kpoj Mt4ty nit)é na ca

tu k Mthohytu jestli ! nedáte

smri kémti li bi iné#tnánl a výdl
lek jich 1 pozbyl před čtyřmi lety"
Ntt hr si odpřirri ih branného ela

jikknliv vykračují a překrucuji

pravdu přece ifllan nevyvralital'
nim i- - nej!epí odbyt a největšl trh
na plodiny oata poskytuj n4m pou-

ta jn trh dom4c( a le lýl
ochromím působenlin zlojtověstných
4konA jestlile ochromíme molnoat

a schopnost ko:ipě v trhu dom4

clm taazujetn tím smrtelnou ránu

tak dobře našemu Lopo14řstí Jako

průmyslu VJI)f tu vši sklizené

kukuřice vyv4Jlme pouze 3 procenta
k leho 97 procent spotřebuje se do--mi

Z veškeré sklitet é pšenice vy
váží ee potue 26 procent kdefto 74

procent nilétá odbytu doma Vývoz
ostatních plodin a výrobku hospo

ilářských vyjímaje bavlnu jest veli- -

ce krovn uk ÍH celkový průměr

stává Zkvétá-l- i průmvsl lest sdo
třeba domácí mnohem větší a proto
i odbyt hojnější a ceny lepší kdežto

naopak je li spotřeba domácí malá

jsou přebytky velké pro kteréž se

odbyt za hranicemi hledali musí a

ceny proto nízké Jest to jen stran
nická králkozrakost která nechce

viděti a uznávali že náležitá ochrana
celní jest jedinou cestou k udržení

blahobytu v zemi

HOVORNA

(Poos koty plnm mBem tatataia op
n ená dojdou povtimnoti a odpovědi Do-

pisy nepodepsané a anonymní aa'aa-un- a

pohodlného místa koť )

South Omahii Prosím sdělte v
Hovorně: 1 Mnoho li si mřil
věřitel neb společnost čítati neb

tiWt úroku 2 Musí li se tolik
úroku platit co věřitel neb společ-
nost žádá J M

Odpovéd: 1 Zákonitý úrok jest
7 procent a jestli nebylo o úrok vy-

jednáno aneb když by dlužník vě- -

jřitclem byl žalován oro néUw f 4f

kou pohlédávku a rozsudek
proti němu vydán nere dlužná
částka toto nrnrpnto V2alr A

— VCMKUUW

imlnnvi líltii liMnl „ n 1

nl částky kupní ceny může žádatt
až i 10 procent a kdvž dlužící se
aneb kupujíc! k tomu svolí aneb
smlouvu k tomu cíli podepíše jest
to ovšem zákonnitým 2 Jestli
k(° k placeni takového úroku svo
lil aneb smlouvou k němu se zavá-
zal jest ovšem povinnen platiti k
čemu ae tavázal Tím ovšem ne-

míníme říci že dlužník aneb dlu-

hující musí platit takový úrok la- -

obdrželi od Petra d MVu naTnro

mjai pu muiuj uiuue v recicn ji
ných nel anglicky vřaděny byly roe

Snem ítítd New Ycbeo píijal ti předměty prosté cla Článek tento
předlohu na sloučení ee v jedno víech'tustal nezměněn i v zákoně nyněj-rně- st

přiléhajících k městu New Yor-- j jím vsak nově navrženy zákon toto
ku a jakiaile sloučeni provedeno bu opatřen! vypustil následkem fiebož
de budou se Spojené Státy moct po- - by knihy vřecbny byly podrobeny
cblubiti městem evětem světovým o

(
cla Učinili jsme lice již kroky k

více než tři roilioných obyvatelů ' odvráceni toho avšak bylo by k pHu
Teď prý se jen jedni o název pro ten nl aby zasadili se o ponecháni knih
"Véléí Ntw York" Jelikož Nový bez cla všichni čtenářové knih tako
York dávno a dávno již starý přerontl j výcb což mohou když dopííí na cá

bylo by nejlépe aby nazýval pro-- itupce svého v distriktu v kongresu
stě Yorkem a když to starému Yorkn ve smyslu tom článek nynějgího

5 i

li

i
si

i

!

si1
i]

zákon celní a to zákon ořiiatv za
0

účelem ochrany celní Dějiny učí

že pouzo jen v těch dobách kdy zem

požívala doBtatečoó ochrany celní

těšila se blahobytu kdežto v letech

svobodného obchodu aneb cla k vůli

příjmu trpěla největší tísní Však

obyvatelstvo této země zrfistalo tak

rychlým spfisobem že každó pokole
ní samo pro sebe musilo nabýti v této

věci vlaHtnl zkušenosti Ti kdož

nezakusili blahodárného působení
svobodného obchodu dávali se po

čase vždy svésti lákavým líčením

falešných proroků a teprve když za

kusili trpkého ovoce poznání vrátili
se znovu na cenu kteráž jedině může

věsti zemi k rozkvětu a lid k blaho-

bytu Minulé čtyry roky byly pro
národ země této cestou trnitou a po
kud potrvá vzpomínka na tato leta i

na
yuT" "y Kierci sme poZi

vali pod náležitou ochranou celní

potud dojÍHta bude v zemi dosti lidí

rozumných aby nedbali na blábolení

falešných proroků a nedali m jimi
znovu oklam ti

Náň domácí trh jest nejlepíím

V sněmovně poslanecké v kongre

neouae vnoa mu2e ee nazývat Starý
York

NA ZÁKLADĚ StEDKCTVÍNĚKOLISLA

"maleb" kteří svědčili že nisled
kem úrazu vnitřního při srážce

utrpěného mateřství pro ni

věcí neznámou bude priřóena v Em

poria Kans před delším časem pa-

ničce jtdoó porotou slušná náhrada
Z rozsudku oznámeno společnosti i

železniční odvolání a konečně minu

leho tídne rozsudek soudu nižiiho'kA flAMAkla Mail — J ti t 1 1

soudem njvysílm potvrzen A mezi g DyngjžI p08adky M KM Leč
tím atala ke paní dotyčná - matkou

při tolu očekávalo vládu nemilé pře-třec- h

dětí! - Neměla by stíhányní kvpení oeboP l0 lji5lžn0 u uen
na býti pro nevážnost soudu? Um --

ojeka loIik jak doBnd myf)IeD0
NiDivwf bozsudek vrohhíhO sou co hlavního na jak velké množství

du jímž zákon vztahujíc! se na tru- - dosud placeno Páni důstojníci
sty uznán byl i za platící pro dráhy kradli prý totiž jako straky a počl
učiní nepochybné též koneo vydérao tali počet mužstva daleko vyšším
nnsti majitelů dolů na tvrdé uhlí než jakým ve skutečnosti byl při
Jak známo vlastněn? Isou tvto nf čemž ceod počítá váni ti kteří v hrob

su jeet jak známo na pořádku ený úrok jest deset procent totiž
debat o nové celní předloze Nejpo věřitel který půjčuje hotové penl-zoruhodně-

řečí celé debaty až do- - ze aneb při uzavírání prodejní

t "

á

SUQ DVIM re O noslancn Ililivsrí
Iowy který pravil mezi jiným:

"Poprvé od roku 1816 velká větší
na amerického lidu jednomyslně
uznává důležitost z prospěšnost zá--

konitých opatření v zájmu našeho
vlastního lida — farmer proto že

skoro vše co má na prodej musí pro
dáno býti zde aneb zůstane nepro
daným továrník proto že shMal
nemožným odprodati domácí výrob

ky v trhu který se Již vyčerpal a na

—

kolika dráhami kteréž dohromady
tvoří ten nejzlopověstnější trust ae

všech Ony nejen že ustanovuji
ceny za které samy prodávají a ta
které všichni kdož od nich kupují
průdávnli musí nýbrž obmezuji též

po své libovůli debývánf ubli a lé

uhlí se museli až posud
tomuto vydéračstvl podrobovat]

ZílXMt K?AltGELlnTA SAM JoHKfl

kterýž víru glovy ne příliš hledanými
iřfinftfm An 11 iuli
on Ijco v Atlaota Oa o rozvodu a
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