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ké olrovy joti tak ihlrlio fxl
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plípadn vilky bylo by náramně

obillným a nikUdným j Proto
fa jich nerií ďot na tt4t a nebylo

by dobře aby zůstaly pro vidy
lirríiorií 4 Proto Je by bylo
koro nemoJným aby kongřrn
etavil lákony k jejích správě
kterél by nevedly ku zmatkům

5 Protože obyvatelovo jest ne

žádoucím a nehodným občanství
amerického — S senátorem Jo
nesem sonhlasiti budou vlichni
rozumní a nepředpojatí občané

Nový DAtiKosXntV vvdavaielský

podnik vzniká v St Iouisii Spo-

lečnost zvaná 1'olygloti Puldish-ín- g

Co oznamuje Že hodlá vy
dávati měsíčníky v řeČích anglické
italské francouzské švédské nor
véžské dánské české Španělské
německé holandské polské slo-

vácké a maďarské Předplatné
má obnášet! dolar na rok na kte-

rýkoliv z měsíčníků těch Mě-

síčník Český má nésti název

"Americký Sborník" Nevíme sice

jaké znalosti vydavatelstvo v

němž hlavními činiteli jsou tušíme
Konta Brokerage Co v St Louis
o poměrech panujících mezi lidem

veškerých těchto národností má
ale kloníme se skoro k náhledu
že podnik ten jest trochu odváž-

ným
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j ho 4mlnav4t li juté poJadav-k- y

mí právo požadovali l uni?
náhradu Může být l ze lUno-vik- a

ApravedlnoMi jt toroziudkem dbrým ale chy ba j'-
- Ic kde

se jedná o práva korporací oby-

čejně jest marným upraví dlnosti
se dovolávat

Pózou NA VISDIIMY StfM'JK
se že se ve státu našem potlou-

kají podvodníci kteříž lidí

rolníky koníederaČními bezcenný-
mi dvacítkami Chodí od íarmy
k farmě a předstírají Že kupují
buď dobytek obilí neb cos jiného
a smluvivše za cenu vysokou
nabídnou závdavek pět dolarů

Vytasí se pak s bezcennou dvacít-

kou jižních států a požadují $15
ovšem v dobrých penězích nazpět
Nechť se každý má před takovými
to i všemi jinými na pozoru

Prohnaní vídenští šmokové jsou
opět v práci a zásobují anglický
asociovaný tisk hanebnými po-

mluvami na Čechy Minulý pátek
přinesly časopisy zprávu datova
nou sice v Praze ale nesoucí kaž
dou známku prolhanosti šmoků

vídeňských že prý Mladočeši pro
cházeli pražskými ulicemi ozdo
beni jsouce klenoty jež při vy-

bíjení krámů naloupili Jest to

patrný pokus vzbuditi předsudek
proti národu Českému jakoby byl
rotou lupičskou

V Chicacu odhy"vala se v PlzeS-ské- m

Sokole minulou neděli velká
schůze v kteréž přijato bylousne-šen-f

ujistiti telegrafickou cestou
starostu města Prahy o účasti
kterouž béřeme v této zemi na

zápasu jenž děje se o práva náro-

da českého To by bylo v pořád-
ku Může však být že by v

Praze raději viděli aby napřed
byl umyt ten Škraloup z výstavy
národopisné nežli budeme chtít
osvědčovat nějakou účast' na ně

čem novém

Sknsační povrsl dolehla z Ita
lie Král Humbert prý uvažuje
do opravdy o tom zdali by se ne-

měl trůnu vzdáti ve prospěch sy
na svého knížete Neapolského
kterýž jak známo pojal za man
želku Helenu dceru knížete čeř
nohorského To by znamenalo
ovšem do velké míry obrat v doIí
tice evropské neboť lze míti za

to že by tomu mohlo následovati
ochlazení přátelstvK vůči Ha

kousku a Německu a přilnutí ku

uusku a Francii

Rusko kterU se připravovalo
již po kolik roků ku zavedení zla

té měny učinilo tak konečně 1

minulých dnech Vláda vydala
úkaz kterýž prohlašuje le vymž
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plavby po j in Nic4r4f(iii a vy-lok- ti

jeho fa(f Snn Juan b I

Notte rt4 dolm iík roků j4koI
i ku stavbě dráhy po řrky kd

by bylo lírba vyhnouli v pře-

kážkám ji I by plavbě v rrlu
stavěly Pmllr toho by avi

ie kanál nicaranan-k- ý

ktný ifízen býli měl ameri-

ckou upobČnoMÍ a v nímž Spoj

Slity podílu břátí míly
Zam-olIuhíh- iriTU iwrAUi

se bývalému státnímu auditoru

liugtne Mooreovi Minulý úterek
odsoudil jej sudí Cornish v Lin-

coln ku trestu osmileté káznice

při těžké prácí a pokutě v dvoj-

násobné částce obnosu zpronevě-
řeného totiž 146416 to Moore
na omluvu svou uváděl žé prý
zpronevěření zavinili jeho přátelé
kteří se od něho dlužili ale pení-
ze mu nesplatili kdyl jich mítí
musil Moore byl jedním z repu-

blikánských darebáků ale repu
blikánský soudce mu naměřil po
zásluze

V ROCE 1802 KDY PRÚMYSLNÝ

rozvoj této země stál na svém
vrcholi spotřebováno bylo zde o

177000000 buštft pšenice více
nežli bylo spotřebováno v r 1894
v době kdy muselo dělnictvo brátí
útočiště k polévkárnám Z toho
musí býti každému makavě pa
trným jak ohromný účinek měla
tato větší spotřeba na ceny a kdo
není na hlavu padlým snadno se

domyslí proč za demokratické

správy byly všechny plodiny íar- -

merské lacinými a může pak z toho
seznati proč ochrana průmyslu
našemu prospívá též rolnictvu a

působí blahobyt pro všechny vrst-

vy obyvatelstva

Vl4da kanadskX jak znXmo vy-

jednávala s naší ohledně lovu tu-

leňů v moři Beringově Naše
vláda požadovala aby pytlačení v
moři Beringově úplně přestalo
Na tento požadavek odpověděla
vláda kanadská že jest volna naň

přistoupiti když ustanovena bude
bezodkladně společná komise jež
tento spor vyřídí k uspokojení
Kanady Jelikož Kanada nebude

spokojena jinak nežli když bude
míti svobodnou vůli v pytlačení
rádi bychom věděli k čemu by
vlastně ta komise býti měla Jest-
liže k tomu aby Kanaďany 'uspo-
kojila' aby jim povolila vše co

chtějí pak vlastně není Žádné ko-

mise zapotřebí

Jak se zd4 stojíme před novou
zahraniční zápletkou Republika
Hayti na ostrově stejného jména
východně od ostrova Cuby ležící-

ho dostala se do sporu s vládou
německou následkem toho že
věznila jednoho občana německé-

ho Německo si ovšem nechce
dát líbit jednání takové a zakroči-
lo o zadostuČiněnf požadujíc ná-

hradu přílišnou a hrozíc obsaze-
ním země Hayti spoléhá se však
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4Ur( tíh cíl 1'okřokii Zip-di- i

v nithl prý byli kornulrm

v)v4ni dJici o At?Kutinti

lb řtnjnovi aby ♦ o dMntví pří-hlii- li

S'f potf-ťiij-ni- tníiil pli-pumíí-

fa nic tkoíio ¥ itř
naU-- n bylo

Clil rituf lÉfY ISMU Vřť
íích řnt poUtají kouhlamé

řprávy fa e b to o pot po-
rn mnohem rnně lidí n7li kdy-

koliv za před4l Č ty ry zimy Fa-- b

Sní proroci ovš m vzdor tomu

pofáde tvrdí fa m f%y n-- b pší

l5odjť by ne! Kdyby mluvili

pravdu tedy by nebylí íabĚnými
proroky
Mfi Kamhaivi a CouiMAtxi hro

zí vypuknout! spor a rícc o vodu

tekoucích řek a vodních proudu
V Coloradu totiž používá se vše-

možně voda proudu tekoucích ku
zavodňování což ntní občanům

kansasským zvláště v suchopárné
částí západní vhod neboť by
sami mohli dobře vodu též pouŽÍ-va- ti

kdyby jim ji v Coloradu ne-

zadrželi

Mkxiko sice nemá" takově sv-bo- dy

jako Spojené Státy avšak

bezzákonost není tam trpěna
Úředník kterýž byl původcem

lynčování útočníka na presidenta
Diaze i jeho spoíuvinníci byli
odsouzeni ku trestu smrti pro ná
silné své jednání Kdy byl kdo
ve Spojených Státech odsouzen
z podobné příčiny k takovému

trestu?

VsKCKA SIÍVA IHíINÍ TRXVA lií- -

valy doby kdy Cobdenův klub

jehož cílem a snahou je aneb být i

mělo šířenízásad svobodo-obchod-níc- h

lyl skutečným representan-
tem smýšlení v Anglicku Při le-

tošním výročním banketu však
zasedlo již jen třináct Členů klubu
k hostině Třináctka jest osudnou
číslicí jen aby také se nestala
osudnou slavnému klubu

NYNÍ KDYŽ OHNOVKNA ZNOVU O--

chrana celní počíná lid poznávat
které a jaké bylo vlastně to 'zlo-

dějské' clo Uyl to celní zákon
Wilsonňv kterýž okradl zemi

způsobiv zvětšení dluhu o 2Ó2

mil a úrok o 11 mil ročně okradl
dělníka o příležitost k výdělku a
ochromiv jeho možnost kupování
potřeb okradl též rolníka laciný-
mi cenami všech potravin

VLXOA KANADSKÁ" ODKťRKLA PRI- -

stoupiti na závazek Že učiní přítrž
pytlačení tuleňů v moři Beringo-
vě Což aby kongres upravil zákon
celní tak aby se jasně a určitě vy-

rozumívalo že zboží přivežené z

ciziny pro Spoj Státy avšak

dopravené po kanadských drá
hách má být podrobeno diferen-

ciálnímu clu? Snad by to pány
Kanaďany přivedlo k rozumu

Tento tVdfm odhalena bude ve

Washingtonu socha gen W W

Jielknapovi kterýž za Granta byl
sekretářem války Belknap byl
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)!tho!nf smlotivy TfRinou folio

jfst př rftlÍ jrfim'l nírnctký
ansílít kítiHj jř hUvti

V 1 Mi-- KK A HV jťll tik

míči fa na kopanou v tťto zemi II
natlřjnýth iii!aIíkň a na sta jich
bylo zmrzačt-n- Hra rníícm na

kopanou j t barlarskou a rntla

by zapovžj na býti

Šll!IXIÍ:fl MLMOHKM IZE NAZVATI

to co ont luly se sbřblo v káznici
ve Wyandote Kansas Okrt sní

zástupce mři ph dnáSku vřzfiům
a započal jí slovy: "Tllí mne ve-

lice ze vás tady dnes vSechny
vidím"

IlI!NU-KřM- U fl VHKN-řRt-
f

SKliVIO

jak se zdá dosti korrupce v pravi-
delném zasedání státního snčmti a

proto svolal zasedání zvláštní To
budou optt pánové Novák a Válek
mít příležitosti aby svůj čas ve

Springfkldu "užitečné" trávili

KrYŽ NÁkOUNÍ SťOlťK VCITUŮ

odepřel odbývat' budoucí rok

sjezd svůj v niestř na5em chopili
se v čc i učitelé na západě a uspo-

řádají transmississipský sjezd uči-

telů Iiehei doby výstavní nebude

týden aby nebylo zde odbýváno
nřkolik sjezdu

DEVÉr IiKSKTIN MVVATKLSTVA IIa- -

waiska jest proti připojení ku Sp
Státům a devět desetin obyvatel-
stva této země o Hawaisko nedbá
V5ak tčch několik lidí tu i tam
má jak se zdá tolik osobního zá-

jmu v provedení úmyslu připojení
že se toto mftŽe státi skutkem

NřMKl KV kíksKi SNřM BYL ZSOVl

k zasedání zahájen a rísař nčme-ck- ý

obnovil svůj požadavek o po-

volení 200000000 marek na
stavbu nových lodí válečných
ačkoliv snčm již po kolikráte po-

žadavek tento zavrhnul Jest
pravdě nepodobno Že povolí to
tentokráte

7a)'A NMiřiLNÍ I5fF rťUNKSLA co

přílohu krásný pohled na budoucí

výstaviště Ti kdož sami jeStž
nenavštívili výstaviště a neměli

tedy příležitosti titvořiti si pojem
o obrovské rozsáhlosti jeho mo-

hou utvořit! si dobrý úsudek z to
hoto vyobrazení a dojista že jsou
pohledem na ně překvapeni

AČKOLIV S IIOIřK MFZI PťtíjMV A

vydáním za tento rok tak dalece
obnáší již přes 140000000 oče-

kává přece sekretář pokladny

da klade republice Hayti za do-mě- le

neoprávněné uvěznění ně
meckého občana Emila Luegersc
jsou následující: 1 Náhrada 20-00- 0

amerických dolarů 2 Ujiště-
ní že Luegers se může vrátili na

Hayti a bydleti tam bez obtěžová-

ní a nebezpečí 3 Písemné do-

znání vládě německé že byla v

právu a vyslovení politování nad

svým jednáním 4 Přijetí ně-

meckého Charge ďAířairs v Port
au Prince presidentem Hayti
Odškodné peněžjé považováno
bylo ze strany Hayti za věc mimo-

řádnou a námitky činí Hayti ze-

jména vůči požadavku posledněj-
šímu neboť zástupce Německa
hrabě Schwerin zachoval se vůči

presidentu prý sprostS a hrubě

Když stane se neco n ecř íj emn ého
ŽiJům v Čechách protože jsou
Němci aČ z českého národa žijí a
tyjí tu hned vídeňští šmokové

rozhlašují do celého světa že Češi
šli "na židy" ačkoliv pravdou
nepopiratelnou jest že mezi Če-

chy není skoro žádného antisemit-stv- í
alespoň ne u porovnání s

jinými zeměmi Však od vídeň-

ských a berlínských semitů si dají
židé líbit jakékoliv pronásledování
a vzdor Luegrům Wolfům a

nesčetným fanatickým antisemi-
tům německým zůstávají spojenci
Němců a nepřátely a utiskovately
Čechů Kdyby židé v Čechách
byli českými vlastenci tak jako


