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Mezi líni pnet slrajkl) klesl i
l if v ro 190 na 4A79 v ttx

1'm proepívalo ovíem iá
řoveA rolnictvo a má v dobré pmítl
ly iltté řay kterými s lllilo ta iá
kom MiiKliileyho IVIobný vfste
dek bu ) dojíeta míl! nový tákon

pelnř j bol hlivnl cíl jest ochrana

P4VAb!rAll! MÍST VISLA- -

ne k ýh norou vládou docháil chvi
Unl veol ecnho v svylncs
íl Af lttki iiktaiioven byl jak jsme

jllM1lJobnyavelvyncsm

WAB AI Whlte ktsrji!
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' r i:rhvaltě a ustanovení gen Drapcre i
MaMsavhustt s vyslance do Itálie
dochází tiké schváleni tak že možno

ýříct In přesul nt McKinter bvl al
posud řtNsinýmve svých nomina

lltMX it taulk vláda kakoubkI
to j pravd S Hluje re nyní že jet
ochotnou vliíi Spojeným Slátám a v

pf fpvléže některý cizinec do Kakou

ikn zavítá kdyby byl satčen jest
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roinmsjs Isktoí— ''Kdol by četl no

viny kdyby nepodávaly na př krvavé

imyslné romány kdyby Mvrabnl
1 1 A if jr visely ohavné roivody

lllné Kkltskyý Polotr lidi by
iímél noviny ve alvnf— lli by
"i j ýdtulit k lyl by lam náhodou
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n" dopoultřti en len komu se
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oejdná o poznesení Itdo ' ale pouze
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Jen o prospěch vlastní I! mažem

íli dl# ' c'j " l'ráv takovými

Argumenty ♦'omlouvají" svftj obchod
L„t__

Ických doanat loterních IvíndlA in

dikáři a Jiní vyvrhelové a Ucí Mnovi

náři" staví ie vými Mgamenty do
téže kategorie

—
tihm káikr ktítu wbi tt u-- ya trv ui

Héítání výloh Před krátkým ča
sem přinesly noviny Článek o dvou
řarnářích v Iowé kteří se soudili v

?°uaech onoho Btt" koro patnácte
et vy?av 6 Mvnlckých odměnách
aouanicn vyionácli tisíce dolarů a

to věe k vůli teleti jehož hodnota by
nad nikdy nečinila více než deset
doarQ'
článek vyslovuje naučení které

íi0dno íe Pováltnnutf Ou ukazuje

hned v počátcích O ničem Jiném ne
platí to tou měrou Jako o chorobách
Jejích léčení Ze zdánlivé mallcher- -

ní choroby vyvinou se vážné a vleklé
nemoce nejsou li vhodně léčeny aneb
nepHblédne 11 se k tomu v čas To
Enamena na knc ta dolarů výloh a

fPlynulých patnácte et byla mole
mauželka chnraya a poslední hyry
leta upoutána byla na lůžko'
bl "e tímÉř ani pohnout! a museli
i™9 íl °třov Jo malé tllté

gi Sní
tři z těch učených pánů vzdali se v
případu Jejím úplné naděje
Jednoho dne četl jsem náhodou v

Jednom Michiganakém časopisu člá
0 éku' řkutUem se roz- -

bodl roslal jsem si pro nulou bed- -
ničku a počala ho užívali Drv isme

ho I fc 14 hfmo t A tl l it i

i'lfih'tUlMlřf íi ií llftt

I ' '
nkt?rf i Mtihiiříft tfM# m tnnh!
kánsbé správy t#ntýl (h l niikl
nebude niktmk pndtll tt t&lut

řibid mu ixl firteriím

lowiaf not vinila }!if jt r
Jdřltm ti cli málo dmolrtft k(#ř

V'lřifrnl (íoifiill j1(
přso Jsfmm n iotkVÍ NcitáU i

Ikiis jH posof ri f rohní tu
snadno stát! mfi rt6íe f t tri-t- y

dřinckritirké tt dloubfrh ik'- -
an vyioicen iiule Jr Jednou z

Llsvních z% llryanovsktib
kratS i i )ádn a i rtu l"f rt ti

nesmí fs by rátrtt bhhcbvtula
tsvedrnl svobodné rilby stříbři b)
možným

1'opiMsrtouíuiťjl stasi rR?r
a jejich jsdnéríaik Jjíh jednání
vlatnl neliíi v niěriti od unh-- a
na inNto aly pokársli to pokuránf
bHÍno lieřm i

j ta přlkUd Tk
ku přiklala v Nbrc i řt-- 1 t

páchal republikánský sněm s věb-mi-

populisto ideruokrslQ betprští
otnav ta tiřiiatf dodattk k úutř# 9

který nrobdržel dostalnnu vtiino
blasft a nyní guvernér k tomu pouka
oje a omloá populikty když ěinl
to samé Kdu pak ale to-ts- refor
ma?

Ó míní zXvinti! Na jisém mí

stě přiuáiíme vjůitck Nw Vonkýtlt
Listó o "Velkém New Yorku" ale

mezi vypočítávanými velemě-t- y mar
ně oko bledá metropoli tápvlu krá-

lovna prérií perlu velikých jzer
měto zahrad: Cbig) I A píece
má Chicago vícu obyvatelstva než

víecbna rnéita tsru uvedená vyjma
prvních! Jk by ale také tiebvl

dědeček New York žárliv když rou

il vzíti do náruče ct-l- é okolí jestli
chtěl předejití tomu aby jej Chicago
nepredstihlo ve čtvrtině let co on

čítá
' V 8NEMOVHĚ POhLANKCKÉ BKONČE

na debata o celní předloe a táž při
jata i předložena bude nyní eer&tu
Mezi opravami jež v předloze uřinó

ny byly jest i ta že vztahovali se má
na víechny předměty importované
kteréž by kouřeny byly po prvním
dubnu bea ohledu na to kdy přive- -

ženy budou a kdy zákon v platooHt

vejde K tomuto kroku viděla se
němovna nucena následkem velkých

objednávek činěných importéry v

Evropě tak že by země zaplavena
byla zásobami véebo druhu dříve než

nový zákon v platnost vejiti by mohl

Letv Smí jabo jest na zaade ve
líce zpožděné Ačkoliv v letech ji
ných větfiina setby oJbyde se v

březnu letos není posud skoro nic
zaseto ač již uplynula první čtvrtina
dubna Příčinou cdrření toho jest
přílišné mokro To platí pravé tak
dobře o Dikotách jako o N abraee a

Kansasu a sdá se nasvě lčovati tom'

jsou jistá cbdobí v kterých vrací
e leta mokrá a po nich následují
opět období suchá JHtlí to pravda
mažeme hledéti Tstřío několika le

tům v cicbž i v krajinách suchopár
ných bude dosti vláhy k vypěstování
dobrých úrod

PLDK PEABT CHyeTi NOVOU V Ý--
pravu k severní točně ku kleró prý
hodlá vzíli pouze dva bílé společníky
vydati se na západní pobřeží (iron

andu odkudž se dalií kroky říditi
si

badou Prvním krokem pak má býlí
postoupaní k severu Jak dalece mož

několika tuzemci založení pre
atímné osady ku kont-čnjr- a krokftm

so

tA fcMíJftř Ntlo b

t IL 11
ndmrn rM#ni binotáho moru ot#
(In Mthkf kálán Jocif

V Nortr IUlCtl tHumttnv
to U iB#4ti tékooodir!! ob

isnttft k CMlblttovinf il thli' ¥ I -

bfti riA likoti jimi právo k!aoc
aillno bvlo bt prvt tlm krlo

í((l iAtÍ tmt jko! i likon Jimi
akliUo byl b ptUsj tfMt ilm
Hol opomratli fttb odmítli volby m

Za řavnícH 35 tnO vUtf McKí

leyho propultlno bylo i vfienf íta
oáUkých KaU vU: vřitlob
oběanB amerických nslli ta 35 po
ledních týdnA správy CUttlandovv
1'oaie S obcaol amsrití jsoa lam

jilA vliořni ktf řl poladojl se ta

kroce( o propoltéoí Jik podo
14 Dol vlidajsko vlil

KOMCINT VELkťCl lf0p#tcH
jak m podobá stlJen bale v otjblil
il badoacnoetl as tým! osadem

jakým v minulých dnech trast želez

bíM lasalto byl Veřejné mínění
v ismlch jako ku f Anglie a Fran
cis jest totiž přilil pokročilým ael
aby na dále dovolovalo chránit! shni
lotinu tureckou na ujmu řecké civi-

lizace a svobody

PtXD 3 LBTT aTBÍBBAl! DOTOIO- -

vali le je ale proto že je pieoieo a

bavlna lacinou a ty le jsou laciné

proto le nemáme volnou ražbo stři
bra Loni lil nechávali bavl na ně l- í-

Dě stranou a neustávali tvrdili že

stříbro vláčí pšenici nihora a dolu

Letos už to není ani bavlna ani páe--
oiee ale jest to kukuřice a oves kte
rou stříbro vláčí nahoru a dolu A

takovýmto hnmbukářum a demagc
gam posud lidé věří!

Spůsob jakým Španělsko vílo i

na Kubě bodl čím dále tím větři

odpor Ohledné alaceo známo jest
ie by! vlákán do paste nafi calíčené

Minulý týden opět zajat nástopce je
ho generál Rivera a tvrdí se o něm
že k němu byl vyslán ípehonn pod
záminkou že jest to posel míra a ien
Uk podařilo se veliteli ipanélskému
se jej tmocniti Následkem toho

arňatají sjmpathie pro neéíastnou
Kubu čím dále tím více

Podlí tflEDMí ípkívt btAtníBo
továrního inspektora v Pennaylvanii
saměstnáváno jest nyní v továrnách
onoho státu o 100000 'dělníka více
více než bylo před áesti měsíci O

tom ovíem neví ikarohlídové kteří
by rádi viděli utrpení lida a všeobec-

nou demokratickou bída proto jen
aby mohli poukszovati k torno že

posad se nevrátil ten pravý americký
blahobyt na který a dřívějších repu
blikánských dob jsme uvykli

ODbOKHÝ ÓASOPI8 PBÍBODXICKÝ V

Praze Tychizející živa přinááí v

jednom a posledních čísel pojednáni
píakových a prachových bouřích že

re Sp Státech jakéž prý suřívají
aápadné od Mississippi Podle toho
pojednání avíří tyto pískové bouře
neuvěřitelně mnoho prachu ale to
váe není ani stínem proti tomu prá
iení v onom článku a svědčí o tom
že Í učenci dovedou notnou práieni
ci spftsobitL

Dva Nebkasóíhe pOsobili ni
smírné překvapení ve Wasbingtona a
John C Cowinovi a Jobu L Webster
o?i právníkflm omažským nabízeno

bylo místo výpomocného sekretáře
války oba viak tuto poctu odmítli no

ťříčina je na snad Jsou oba dobří

ilineo" propuštěn lakmile se vykáže n" sshoiinr Prt o- -

americkf m průvodním listem Ba iajt fa ) wiráf iMfm úpikias s4e-neje- n

to v případě jakéhosi Šedivého
"--
"íll Pr s aokými kííkfanr-pr- ý

OKvč lčila svou dobrou vflli vfiči moi bUtju itod aji-- í u„ bu
Spojeným Stáiflra a propustila jej

—

beztrestně ačkoliv prý do Ameriky Zpráfj osobní
odjel bez dovolení jsa v záloze To

jwu nějaké ratity Že jedná vláda ra-- — Přítel nál pan Jos K Schmidt
koaská pouze jen dle své úmluvy poltovský a Verdigre Neb meákal
Vždyr smlouva mezi Spoj Státy a v Omaze jsa na zpáteční cestě z Iowa
Rakouskem zní že službě vojenské a City kdež adržel se několik dní u
trestu podléhá bývalý přísluiník ra- - lože nemocné matky
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Wto Tiskáme Dnlstn

fiMlel v4kor JAV ROtlfff

řírt lit Hn-)t- i AkntM tl n

ťl# ♦ ir1M rrmljflí
otřífníli ku prfll

tio řtrn
Wr-i- - It f

lAvrtir rti
H n nprruti ni lHr ifl nim m

i4i nkorti Jl ítii k )! Mini
hmi i!ii n wifinl umu i kicmiit

t p i fřcoil (křiM Mrknll IMnlM

Mi - knlkf VfVrmiy ttallk
ňíMřhř )! in m imkI iříinHltiťhTj Mmo i
P'iii Ut i 1'fikfnk f4ii Ointhk

OKtlllT

ktl (w-i- k ntinl" tíikilny o
tftni# fťí Wr o7')n lkotM iNhn-Imi- M

fí t řiHmi TA rr-ni- ifikfál 71
fin t!)ctil h!ahnftnt dmrtl Jln4 flttV
n II fí s# kM4 UTřfJnřnl
Wiitf kMI pr)!í ltr oh)-ln4- p tnhk

)k Tflííiti €hfUku mlll ! př-- l Tofif
jhiik n rt(i dhu ntnáml nckolnl fit
foX-Hn- i )inol'i i pokrok ti-pit- t

Offinha K n

A4rťijt JHrK4ul j

POKIIOK ZATAIJU
Omshm fVt

Omalia dno 7 dubna '97

T!ILK JIR-- ) POŮ1LO rtKNl TO JE

lravh! Povodně cyklooy jini rel
ki neitřtí Jaou tis denním pořádku
Jen bv lépe fkoncilo nel po5lo

ZA PKVNÍ MtitíC ObHOTIRi IP1ÍTT

republikánuké minoly ráiem dostv

vadní pr4v:dclné roětifční Kchodky a

objevil e přebytek přfjmft a sice

obySený republikánsky - 19004
664

"ViTil NKW Y KK" BCDI IfÍTlBKO

ro $200000000 obecního dlaha —

Bodeli títn2e krokem v dělání dlohft

pokrajovali bude se moci ra ndlou-b- o

pochlubili tím že má více dlaho
než celé Sp Státy

MA88ACHUCITT8 POTAlOVix JI8T
za rejvzdélaněj&f blát v Unii a přec
v upij nulém race přižlo lam násled-

kem sfouknuli plamene plynového
51 OHob o život a 118 se )ich tímže

spfiHobem na pokraj broba dostalo

Již dohotovisa čpět jkdita lod'
váleírá Iowa ToP se roaumí že

jest to nejlepSl Jeď kterou máme

To platí vždy o té nejnovéjší nežli

ne osvědčíŽe vlastně není ani plavby
schopna tak jako bylo Texasem

SlTTJACK HA KcbI ztuTÁVÍ DO8CD

nezměněnou Každého dne oznamo-

ván jeHt totiž obvyklý pocti vítétstvl

Spanélů i Kubáncfl a o nějakou ta
zprávičku o občanu americkém kte-

rýž yt vězení ipauělském cmírá také
není zle

Z Da KOTY Si tDtLCJK il ZKOCiKA

mt tam zjiřtřno že ani polovice se-

mene

o

kukuřičného nevzebázf a jest
sbáňka po kukuřici a roka předešlé-
ho Tu samou nesnáz budou míti
farmt-ř- i celého západu a každý měl

by dříve íkuniti semeno své nežli k
sá&nní ho použije

Zpbíva ža SE JEDXOMU Fsahoou
zovi podařilo vynalézt způxb foto-

grafování v barvách dělá těžkou bia- -

vu fioaučoím minislrflm abankérSm

Obávají t že pak bud lze každou
bankovka každý úpis každý podpis
a viecbno vSnde fotografickým ftft-sobe- m

pHléiat

SBDCERVttCl ZVRÍVU PftlViŠÍ 8 LA- -

vie Jitý ftlověk a tlvidere Ills
hledat marié ztraceného otce a kdy]
jej konečně njHfl byl až mrtev a

pochován toliž ten nalezený otec!
To jest Uk smutný případ jako ono
ho člověka ktorý sel o večer apit
zdráv a ve J a když ráno probadil
— byl mrtev
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kousky který stal se občanem ame- -

rickým jenom tehdy jestli se bea do--

volení vystěhoval po odvodu když
již byl co rekruta do armády vřaděo
aneb když byl již ve službě aneb na
určité dovolené neh

' —" "7
třetí když by odjel maje dovolenou

Da neurcito aneb náležel k záloze
neb domobraně a vystihoval se po
obdríenl oznámeni že se má stavěli
do sluíby Proto kdyl
„o juumenl obdržel nemůže Jej vláda ra
kouská potahovati v případě že by
so navrátil
-
L"NDfNKf "Tbuth podbžel

vládě anglické v jednom z posledních
svých činel zrcadlo přbd očima a

popsal slovy nás edovním : "Aoel e

dnešní jest Umčím Karthago bylo v

canech Btsrých Nám panuje hla--
dová nenasytná aristokracie kteráž
zase nalézá se v rukou bankéřů a

phjčovatelů peněz cst a poctivet
za poměrů nynějších považovány
jsou za zbjtečnost a zastaralé krámy
Ministr jemuž podaří se přivlastni--
ní území jehož obyvatelsvo přilil
slabým jest než aby odporovali

P

mohlo prchlaiován jest za hrJinu

Cncu% uimuuu Hieryz postaví ""Jeu íiepseni Clm dál tím byla
palác za úspory svých spolcobča sinřiSÍ 1Tk& opustila lože a koná

nů obdivován jest co polobúb f1 5chnu dnácí práci sama ačkoliv

po-lřilí-
me hordy Afričanů r'chlL t?" ""S' T'ntZ 8rastný Btav

ycI1K rpůson ničím Jiným nežli
palnými děly Maximovými honosí- - užíváním Hoboka
chrabrostí naíicb vojsk Když Když vfiechno osUtnl mine re účin

na pokyn králů a císařů střílíme na " užívejte Dra l'etra Hoboko:

Evropany sápaící o neodvislost od víc na iekatl k dlouho? Ik
bídáka kterýž Vf9 "Č™ I kořen ch°roby

ííí pohH Mj„ ~':zvJr:r)tě tímto vlastním onlžeoím A Není to žádný lékárnický výrobek
ač honosíme se naií silou a mocí Df bri lze jej dostatl pouze od míst
přece máme takový strach před na- - Dch Jedat'ú anebo přímo od ma

páděním že hromadíme brojení n

brojení nechf i D4s to loji 00 řhioaDlí A"™

právníci a příjmy Jejích obnááí něko--1 Tato oaada dle jeho náhledu mohla
likanásob tolik co služné onoho ůřa-- by by ti 360 míl od samého polu a tu
du Vlak proto přece nepřestávají [ vyčkal by příhodné doby ažby a

ve Waabingtobi divili že někdo pomocí saní ped mob! podnikooutí
mfiže nabízený mu úřad odmíinooti cestu ku cíli svému Hodlá a zšho--
Z WAaHWOTOřrc al diob is f Přir''iti retu na 5 roka

pro ářadv m bnrr'ik Jkkré8D4 W bude příležitost vyslatLlT oi tím několik výprav k jhoJako bylo Clevelanda přsd chránění!
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