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vit Pro mor dobytn v jižní
AfflM' uříd koupen b) k do
přavfil nluJIi pro vojsko to vi Iký

poČi I lnekň V Kapském tiiinté

působila vdifcé ročíleni zpráva
h- - britská vláda řohodla se vy-

dali k isílní vojska v jiXní Afri-jede- n
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lo Kapskdm inčsta nastoupit
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!o jiínl Afriky Také pnrtntfxl-k- á

vláda prohlásila jií vlídč
britské } n může dovolili aby
britské vojsko Indie přichází-jíeíbyl- o

do nitra jižní Afriky do-

pravováno po řte ambei lidy
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IIKUNO Nb Prosím za la

skavoM udřlte v Hovorní l Jak

jmenuje dřevo nrHjtriini i
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Co to prospřje nám farmářům

kdyŽ bude tlo vysoké aneb jak
to nazýváte "ochranné" na far-

mářské plodiny a výrobky? Vždyť
my takové nedovážíme sem nýbrž
vyvážíme 2 A co nám to pro
spěje když bude vysoké clo na to

vary a my budem musit platit
všechno dráže než jsme až dosud

platili Farmář

OJpovht: 1 Uvažujíc o otázce
celní musíte míti vždy na zřeteli
že clo jest jedním z hlavních zdro

ju příjmů z nčhož se kryjí vydá
ní vládní Pro ústřední vládu
naší neukládají se žádné přímé
danč Všechny ty dané kteréž

platíte okresnímu pokladníku jsou
dané místní a státní a ústřední
vláda ve Washingtánu nedostane z

toho ani jediný cent Clo jest

jedním z hlavních zdrojů příjmů
vlády a za správy republikánské
poskytovalo obyčejné celou polo-

vici aneb více příjmu potřebného
Proto ukládání cla jest tak nutným
a nezbytným jako jest ukládání
Vašich daní Školních ve vašem

Školním distriktu aneb dane
okresní Jestli jest nyní nutno
uloŽiti clo vyšší nežli bylo po mi
nulé tři roky jest toho hlavní

Zvláštní výprodej vybavn zboží
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$125
$:í75
$500
$575
$31)5

PEO MUŽE A ŽEHY

1000 tuHíi intisk)'ch liru vat po
M jl eunii 'Si h) ?5

500 luHti inužskýfh řerných bavln pinirnch bozo švii 7c pár
lOOfiidíi našich lílaukslone iicžolilciiýcli bílých kosil zho- -

fovených z Xew Vork plátna dobří jako dolarové jen "0c

250 tlící fi mužskj'ťh přktiých Madras žcIiIciikIi kosil 50c
500 mužských kožených pasft majících cenu až 75c pouze 25c
500 lurtn mužských slí po 12jc

500 beden mužského spod pnídla majícího cenu 50c jen 25c
500 fuclíi mužských punčoch beze svíi ĎC

200 indii mužských kosil do pníce 25c
Mají cenu 50c

vaii pr( jmi Mai kle! vfi

v 011 to iroto J mntřdía

poptávka 11 byla tak vdkon jakou
druhdy 11 u! lí j nu ik d"l'fý trh
ďmiírí dál vlažní ním mjlliHf
11 ví jko dříve tfdto pfíí III
iivmI oýdi pro4jívj proto odifan-n- é

du právě tak rolníku jakmld
niku jako viibic cdé Mni

priMpč je i Vám

PřOsflII

te v tfovirii když m- - nkďi na

roumu pfímátnr 1 uznán j t za

ni vyléitdiidio 4 je poslán do
stítnílio ústavu pru řieyjlr iidné

pomati íhi j- - stli z takových
j M nčkďi vyl7 1 an b ne — 3

KdyŽ svobodný tnvf-- atéb k

obirný 160 akrů n ruhydlí
111 11111 stále j stli n!i kdo mfiže

poženu k konlcMovat Hin b lie -
3

Jak dlouho musí kaídý rok na po-

zemku zůstávat a když by sechtí l

ř
z ii ho vzdálit jistli musí si vzít i

dovolenou aby o něj tu —

4 Jestli he bude Iiiiim t za vládní

pozemky platit aut li budou dar
uia Josefa Kri tikova

Otp 1 Kdo je nznáu za nevylé- -

citi lně pomateného a poslán do
ústavu pro takové ubožáky pro
toho jest ovšem velmi malá nadě

je Že by mohl kdy opět rozumu

nabiti nč možnost toho úplně
vyloučena není — 1 Po zákonu
má to býti jeho domoví 111 k!

bydlí kde má míti svuj příbytek a

v něm zůstávali KdyŽ by poze

nuk opustil uiíiže ovšem někdo

jiný jej zaujmout Čili kontestovat

Opuštění neznamená když by od

jel do města něco si nakoupit aneb
za jakoukoliv svou záležitostí —

3 Zákon o tom nepraví praniče- -

ho nýbrž předpokládá a očekává
se že má pozemek býti stále jeho
domovem z něhož se bez potřeby
nevzdaluje Na jak dlouho se
může vzdálit to závisí od okolno-

stí a poměrů Uyly již případy

rozhodnuty soudem že vzdálil se
osadník svobodný na celou zimu

jelikož však dokázal žc učinil tak

pouze jen za tím účelem aby si
něco přivydělal tak aby se mohl

na pozemku udrželi a dokázal dá
le že každé leto pilně pozemek
vzdělával dle nejlepší své možno-

sti a jinak zákonu vyhovoval roz-

hodl soud v jeho prospěch Kdo

nechce míti kontesty a opletaČky
se soudy ten se nebude z pozem
ku vzdalovat na němž mu zákon

nařizuje bydlet KdyŽ krajiny zá

padní byly suchem postiženy před
n&kolika lety přijal konKrcs zákon i

dovolující osadníkům na rok seiw

lířadovnř: ohlásí To bylo proto

aby niohl' sobí: vyhlc-dávat- i Živo

bytí jindu - když jim domovina 16- -

íož neposkytla —4 Mánie za to
že dotaz Váš vztahuje se na po-zeni-

Sioux reservace a nelze

nám na nřj odpovědíti pouze jen
z tú příčiny Že ne jsme ani vSeve- -

loucf ani proroci 2c v senátu

irobla předloha kterouž sprostřny

býti mají osadníci placení o tom

jsme již zprávu přinesli Jestli
také projde v sněmovně' a jestli se

jí dejstane podpisu presidenta
to všecko je u Uoha a ne u nás

NtbezpeH konfliktu v Jilni Ari-
te zmenšilo se následkem ústup-nos- ti

republiky zavaalskč Te-

legram sdělil již že snčm její od-

volal zákon o přistěhovalcích pro-

ti nřmuž Anglie v zájmu snazšího
se usazování svýeh příslušníku v

Zavaalsku tolik námitek byla či-

nila Praví se že lord Salisbury
osobnž nepřeje válce ale tuto bu-

de možno pokládati za odvráce-

nou teprve tehdy když by také

ministr osad anglických Chamber-lai- n

asport zmírnil další požada-

vky s nimiž proti republice ké

vystoupil když už tato

sama byla vyšla IJritňm vstříc

Mezitím ale Anglie vc zbrojení

pokračuje Onehdy prozradily

"Daíly News" ve zprávě z Ply-inout-

že ministr vojenství vy-

konal jil opatření aby pro 30000

V) putovali im b fil fiovMti

tnliri h náte h ru mluví Vám

pravdu řatopiny tikot Vi()
tbivoziijf Iv my pliiibny a prti-fn-

ty rolnické pouc j 11 vyvíííiin
a ikAnfi in pfíváífiiM m proto h
rolník o hrany nlní zapotfily
IH HM l IIMUll Vfíft III iltl
1 1'# prop j' porovtw jt n itnlt
% pí ítomnoMÍ iMifovm iti- - 01 Vám

protpl zíkon M Kin! jim a jak

jnte a piioubi ní o hrany n lni v

ltih zákoti McKirdfvh'1 plul
(hái jiííth prospívali a jak jM

prospívali a prospíváte pi miniiM

tři roky ix I zavrhni iiytiiíílxi
d 'tnokratirkhu zákona Wilsono
va kti-rvin- odíraná dříve Vám

poskytovaná valnř ziiMiiíi iia 1

Tak jako iiiiim I jste m nati z víle
uvedeného Že bylo j 11 pouhou
v así tlomiirnkon h- - farmářské

plodiny j 11 vyvážíme a indováH
me a in potři bují protu odíraný
podobně jste na omylu ře ochran
né clo vždy a ve vSeth píípad di

zvvsuje ci nu toho nač ulocno
jest N niť clo příč inou j dmou

j7 působí na cenu a zi jim na ne

na ceny tovaru To snad jste se

přesvědčil z minulosti Pamatujete
se dojista ještě na onen pekelný
rámus který demokratické časo

pisy tropily po přijetí McKinleyho
zákona s plechem kterak slze

krokodtlské prolévaly jak se zdra-

ží ten plechový neilek dělníka
NuŽ bylo pravda anebo ne Že se

zdražil? Neníliž pravda Že plech
jest nyní lacinějším nežli byl a že

již skoro celou polovici téhož zde

vyrábíme poskytujíce mnohem
desítitisícftm dělníku v oboru tom

zaměstnání? A vzniku průmyslu
tomu dalo pouze ochranné clo

McKinleyho A tak se to má i se

vším jiným větší neb menší měru

Kdyby i pro začátek než průmysl
takový zde náležitě se zakoření a

soutěži cizí čeliti může výrobek
ten se zdražil přece jest jen otáz-

kou krátkého času kdy soutěž
domácí o snížení ceny na míru

slušnou a přiměřenou se postará
tak že konečně neplatíme za vý-

robky takové tolik co druhdy a

máme tu výhodu že používáme

výrobků domácích a nezávisíme
od cizích aniž stále peníze za ně-

ze země pryč odesíláme VŠak

farmář mimo toho má při tom tu

výhodu že při náležité ochraně

irůmyslu a zkvétání jest spotřeba
jeho plodin a produktů mnohem
větší doma než když průmysl
vázne Následkem toho pak nejsou
tak velké přebytky ku prodeji za

hranice a farmář obdrží lepší ceny
ak za to co prodá doma tak za

ty přebytky jež vyveženy býti
musí O tom nás nejlépe poučuje

pohled na úřední výkaz o spotřebě
našich plodin Tak ku příkladu

pšenice bylo doma spotřebováno
v desetiletí od roku 1870 do 1880

průměrem každoročně na osobu

507 bušlň a sice nejmenŠÍ spolře- -

)a byla v roce 1874 v kterémž jak
známo panovala tíseň a tu obná-

šela spotřeba 446 na osobu V

následujícím desetiletí do roku

1890 obnášela spotřeba 561 —

V následujích tří letech za půso- -

ení zákona McKinleyho pod

správou republikánskou obnášela

52 na osobu však v první tří

etech správy demokratické obná

šela průměrem pouze jen 426 na

osobu a sice nejméně v době bídy

největší roku 1894 kdy klesla

spotřeba na 341 buŠlů na každou

osobu Následkem toho ač sklizně

nebyly ani tak hojné jak obyčejně
yly Větší přebytky sklizně kteréž

se vyvážeti a za každou cenu za

hranicemi zpeněžiti musely a spů- -

sobily ty nízké ceny jaké od na-

stoupení demokratické správy na-

staly Podobně bylo i s dobytkem
všeho druhu Ač jak skopového
tak hovězího i vepřového dobytka
kofistva za demokratické správy
tile ubývalo kdežto naproti tomu

ŽENSKÉ ŽIVŮTKY
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Nojvélší ýUr živiil hii pro žriiy a dívky
US oddélein v tlrulii(iii poschodí jest ži-íít-

liy

turnéř přeplnéno

la(Miu f uctíi žtvíilkft tmavé I svřtli'darvv do 2fi„„ „

Xa třech stolech rozloženy jsou žlvíilky v číslech 32 až

40 všech možných vzorkíi mající cenu $125 75c

Xejkrásncjší vzorky žlvfitkíi z Importovaných i domá-

cích látek po 1 $125 $150 až $2

Sto fuctíi domácích obleku pro ženy v barvách Nvčtlých
I tmavých 4í)c

Všechny ženská $Í)S $750 u $11 obleky po $1550

Všechny $i:t $15 a $17 obleky po $775

1 příčinou to že přijmy ze cla v

téchto letech byly nedostatečnými
I což Vám snad dobře známo jest
jakož i to že ku krytí toho co se

nedostávalo musel president Cle-vela-

dč-lat-i dluhy a přidělal jich
sthvála Bohu v době míru tolik že

t kdežto v roce 1892 platili jsme
Voků $23378116 za minulý

' úřední rok zaplatili jsme již $35 -

385029 totiž o $12 milionu více
r-- i Pamatujte o $12000000 jedním

rokem! A to nejen pro ten jedei
rok nýbrž pro všechna leta bu-- !

doučí pokud tyto dluhy opčt upla- -

ceny nebudou! Píšete že domní
MUŽSKÉ OBLEKY

Mužská $! obleky
Mužské $(50 obleky
Mužská $10 a $12 obleky
Mužskí $ii kalhoty
$7a obleky pro hochy

váte se že clo dané na farmářské

plodiny není ochranným jelikož
se takové ze země pouze jen vyvá-

žejí a žádné se sem nepřivážejí
V tom jste ovšem na omylu ač to

nenf vina Vaše nýbrž snad nčkte-réh- o

časopisu jemuž jste dal víry
a sluchu Proto nepochybně bu- -

dete así překvapen když Vám

sdělíme že podle úředních zpráv
byl mezi jiným dovoz sem násle- -

£ '
j dující

v letech 1895 a 1896:

novójňí módní obuv
-- barvy rudé a hnědé

Ženské pékné šuérovací střevíce pouze II OS

Žt)iinké pékiK viui kozinkové střevíce rudé

Imrvy mají cenu $3f0 nyní pouie W48

Žťimké "lírooks 15ros" vicf kozinkové

střevíce rudé barvy v Šířkách A a£ K

majf cenu $" nyní pouze 1360

Ženské černé donola žněrovací pólo

CL1"

1

botky za 98 ct
" Objednávky poštou se vyřizují

Dom ivířut h :i3iWiai JtiTritDI

obllln imr iaivi
Čekftnkr lfHl lri
náviny SJTIom RtT7i3
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Vláknin IVATSW I235'A1
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'Jfímule 517015 AI ltjl
$ mlk prcHláiio llnli) Sllii7iri
Hýi SM SKCItj(
Htnrn 4(i'i4l M-w-

fnkru i?fl7M ivTiika I5ňin vvnti
Alenin 3l7?ii7 ílllftťi
Vln 72w# Klin
Vlny U77uiůw 83uitu

na 16 a Dodge Omaha
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