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dojista nikdo pensi nezávidí a pří
činu k brojení proti pensím zavdá

který nim toho tak moc a tak za-

jímavého o tolika národech světa

navypra voval Toho jsme se od

něho nenadáli!

Na nase vyvrácení ivrzfní 2e

by Omaha byla z devíti desetin

opuštěni tak jak líčily jí D L

odpovídají tyto: — "P Z jest na

omylu domnívi-l- i se že my zúmy-

slně snad v poslcdifm Čísle v člán-

ku "Omaha dnes a před deseti

lety" bědný stav obchodu v městě

našem vylíčili Data ona přinesl
před nějakým časem zdejší "Oma-

ha Labor Bulletin" a dosuJ ni
v jediném anglickém listu neviděli

jsme vyvriecní jich pročež nemá-

me příčin — dle soudu našeho —

čeho opravovati v Článku tom Že

by demopopulisté vinnými bylí

úpadku toho jest právě takou
možností jako přivodění deště na

Kamčatce kýchnutím pana radní-

ho v Hudlicích" — Myslíme že

co jsme dříve uveřejnili bylo úpl-

ným vyvrácením klamného tvrzení
D L a ta jejich omluva di se

tak dobře posledního jako prvního
vyváděni bývají lidé aprílem

O "AlFCHETNÉM starci" stařic
kém státníku anglickém Gladsto-nov- i

udržují se houževnatě pově
sti Že blíží se konec jeho dnu
Slábne prý oeihkdč trpí neiiralgi-ckým- i

bolestmi a nemůže spáti
To v jeho věku jest ovšem pováž-

livým

Nyní vychází na jfvo odkud se

vzal ten odpor proti novému Čle-

nu vrchního soudu dřívějšímu
vrchnímu zástupci McKennovi

Byli to APA-ist- é kterýmž bylo
solí v očích že McKenna jest ka-

tolíkem Proto také Dennice No-

vověku polínko přikládala

Duuho sk Praha klidu netěšila
Od středy odpočívá klidně jen ve

stínu bodáků Ovšem že to není

následkem Štvanic jež dravec
Wolf a jiní dravci němečtí pořá
dají nýbrž prý jest to následkem

"kvašení" v českém obyvatelstvu
Kdyby associovaný tisk americký
měl svého vlastního zpravodaje

Praze dověděli by se čtenáři

jeho spíše pravdy

Minulí rok byl náš vVvoz o

$93000000 větší než kdykoliv

před tím a dostihl $1100000000
Co při tom lepšího že obchodní
bilance dosáhla taktéž nejvyšŠího
čísla v náš prospěch že totiž vý-

voz náš obnášel o $356000000
vlit než přívoz O tolik jsme
více do ciziny prodali nežli jsem
z ciziny koupili A to za ochran-

ného cla! Co tomu říkají theorie
demokratické?

VÝROBA ALUMINIUM NEBOLI HIINÍ- -

ku vzrůstá skoro úžasně V roce

1891 bylo vyrobeno všehovšudy
188000 liber v roce 1896 již 2- -

700000 liber a za minulý rok 4- -

000000 liber Počíná se ho nyní
používati ku hotovení bronzu na

místě cínu a jest prý následkem

své lehkosti lacinější nežli tento

Americký hliník vyváží se nyní do
Německa Itálie Švédska Rakou
ska Japonska a jiných zemí

Z NEDĚLNÍHO TELEGRAMU Z PRAHY

ze nejlépe seznati kdo jest příčí
nou kravalů a nepokojů Proto
že policie zapověděla nošení spol- -

kových odznaků a uniforem straj-- j
kuje celá německá universita pro-- !

esoři i studenti Cechové si dali

policejní nařízení líbit a ani nedu-

tají avšak Němci jsou to kteří
chtí za každou cenu provokovat a

když jim policie provokace nedo
volí durdí se že jsou na právech
svých zkracováni

Ochranné clo jak známo jest
zabijákem zahraničného obchodu
— podle tvrzení demokratických
istů Však di"ná věc že ve sku
tečnosti působí právě naopak Rok

kterýž následoval přijetí zákona

McKinleyho a rok nynější po při-

jetí zákona Dingleyho byly lety
nejhojnějšího vývozu Avšak de-

mokratické listy budou hlásat že

ochrana jest čínskou zdí a když
nekupujeme tedy neprodáváme a
bašta! Oni to tvrdíač skutečnost

jest třeba tisíckráte jinačí a kdo
věří spasen bude

PREI) DVACETI LETY STÁLI CHRABŘÍ

Kubánci po deset roků ve zbrani

proti násilí Po deset roků domá-

hali se svobody a neodvislosti a

zbavení útisku se strany Španěl
ska Konečně uvěřili slibům vlá-

dy španělské že zavedeny budou
některé důležité a žádoucné opra-

vy a složili zbraň Seznali však
že panské sliby jsou chyby a pro
to nyní již na čtvrtý rok bojují o

svobodu a neodvislost znovu Lid

kterýž tak úsilovně svobody se

domáhá jest jí dojista hoden a

dovede ji oceniti ať o tom soudí

nějaký "slovutný" pán jakkoli- -

věk

Zdařilá orerace dra Schlatte-r- a

kterýž jak známo vyňal jisté
ženské úplně žaludek z těla byla
zdařile provedena též í v Americe

1 sice na dvou místech v St
Louisů a v Milwaukee V obou

na tak dalece jak se operace tý
kalo však oba operovaní po ope
raci záhy skonali Dělo se jim

jako tomu koni jehož majitel
chtěl odnaučiti žráti a když to do

vedl s ním tak daleko žc kňíl

Žrádlu již málem odvyknul pošel
mu Se stanoviska lékařského
může být i operace zdařilou ale co

je platná nemocnému jestliže za

platí ji smrtí?

Káva jest nyní levnější než se

kdykoli věk v této zemi prodávala
Jednou z příčin toho jest že Ar

buekle a Havemeyer si vězí ve vla

sech Arbuckle jest jak známo

král "kávový" kdyžto Havemeyer

jest králem "cukerním" Arbuck

lovi napadlo Že vlastně cukr patří
ke kávě a proto zřizuje cukrovar

který snad (?) bude soutěžiti s tru

stovým Havemeyer aby jej vy-

trestal za to založil obchod s ká-

vou a snížil její cenu tak žc při

prodeji se na ní ztráceti musí To

ovšem věčně trvati nebude AŽ

se řádně vykrákají podají si ruce
a budou pak d řiti společně celou

zem Že nyní máme kávu lacinou

to zaplatíme ještě draze
' '

Rádi bychom věděli jak to
vlastně jest Dennice Novověku i

jiní ex-brat- ří tvrdili Že úpadek
řádů ČSPS na západě zavinila

pouze a jedině panující tíseň a

Dennice Novověku tvrdí až dosud
že se časy nezlepšily a jest pořád
zle a čím dál tím hůř Však ale
od té doby co založena byla Zá-

padní Jednota přibývá jí členů

neustále a to měrou neobyčejně

hojnou Od prvního srpna do

nynější doby přibylo 400 členů

čili 40 procent Čím to jest?
Pominula snad ta tíseň vzdor

tvrzení "Dennice" aneb co jest
toho příčinou žc těší se Západní
Jednota nesmírnému rozkvětu?

Máme-l- i věriti Denmci Novotě-k- u

tedy všudy na východě a ze-

jména v Clevelandě se poměry nez-

lepšily posud ani o mák Je-- li

tomu tak radili bychom cleveland-ský- m

aby přesídlili se k nám sem

na západ Nechť se usadí zde v

Omaze aneb v kterémkoliv
menším městě aneb na farmách

kteréhokoliv západního státu se-

znají že se Časy zde valně zlepšily
a ponenáhlu vrací se nám dřívější
Amerika Jestli z Čech vystěho
vali se do východní Ameriky aby
se zbavili bídy a jestliže v té vý-

chodní Americe nemohou se jí
zhostiti tedy nechť jen přijdou
sem k nám na západ a naleznou
zde Ameriku kterouž hledali

Ol SAMÉHO PŘIJETÍ ZÁKONA DlNG- -

leyho zrůstal každým měsícem pří-

jem ze cla tak jako ubývalo zásob

zboží jež v očekávání zákona toho

byly sem před tím doveženy
Během měsíce prosince byl příjem
ze cla o 50 procent větší než v

prvním měsíci platnosti zákona

toho a docíleno bylo za měsíc ten

přebytku $2000000 skoro O tom

neví žádný demokratický časopis
a mlčí jako ryby Za tento měsíc

bude nějaký schodek a to proto
že počátkem roku platí se úroky
na národní dluh tak že jest vydání
větším než obyčejně Dejte pozor
jaký to řev bude od demokrati

ckých časopisů za dva týdny že

je schodek mezi příjmy a vydáním
Ale o tom nezmíní se ani slovem

že v prosinci byl přebytek a že

schodky se umenšují tak že do

jista koncem tohoto úředního roku

pominou

Domnělé podvodné pense počí

nají poutati pozornost v kruzích

nejpovolanějších mezi vysloužilci

samými Těm má a musí na tom

záležeti aby pensijního zákona

nebylo zneužíváno aby na jejich
účet netyli z obecného žlabu pří-

živníci a podvodníci a měli by tedy
samí pečovati o to aby ti kdož

nezasloužené pense požívají jestli
jací takoví jsou byli odhaleni a
nekalému jejich řernyslu přítrž
učiněn Zasloužilým vysloužilcům

vá pouze jen doměnka že jest
mnoho takových kteří pense ne

zasloužili a přece jí požívají Nyní
se sděluje že plukovník Kirk zá

možný vysloužilec ze západní Vir-

ginie nabízí sto dolarů za odhale
ní a dokázání každého případu
podvodné pense Kdo tedy ví o

takových případech může si nyní
hezký peníz vydílati

Pravda vítězí! Jak známo když

byl dán vznik výrobě bílého ple-

chu zákonem McKinleyho popírá
ly demokratické listy žc by sc zde

jaký plech vyráběti mohl Když
to již nešlo nijak zakřídovat tedy
aspoň dovozovaly že prý sc zde

plech většinou pouze cínuje že

totiž Černý plech zde nehotovíme
a nikdy hotovit nebudeme týž žc

se přiváží z Anglie Tak tvrdila

ještě loni Slavic Nuž podívejme
se na zprávu za úřadní rok končící
dnem 30 června 1897 a tedy v

době kdy Slavie takové tvrzení
Činila Za ten rok vyrobeno bylo
ve Spojených Státech 446982063
liber plechu naproti 307226621
librám v roce před tím Z toho

plechu vyrobeného zhotoveno bylo
446924855 liber ze zdejšího ple
chu černého a pouze 57208 liber
černého plechu bylo sem ze Skot-

ska přiveženo Nyní pochyby o

tom Že rok letošní bude již krýti
celou spotřebu

STRÍBRARI V SENÁTU PřlCTNUJÍ SE

všemožně aby zlepšení se časů
zažehnali Nejsou spokojení s

tím že obnovena důvěra odstra-
něním obav že by mohla naše
měna klesnouti na základ stříbr-

ný že přetrhnul se "nekonečný
řetěz" a zlato místo plynutí ze
země hromadí se v pokladně
vládní nejsou spokojeni že každý
náš dolar jest tak dobrý jako ka

ždý jiný dolar že dolar stříbrný
neb papírový vyrovná se zlatému
a koluje s ním na roveň v hodno
tě s tím vším nejsou spokojeni a

raději by viděli aby sc obnovily
poměry jakéž panovaly za demo-

kratické správy presidenta Cleve-land- a

Proto podán byl v senátu
návrh že po soudu senátu vláda

jest oprávněna vypláceti dluhopi-
sy své buď zlatem neb stříbrem

pcdle své vůle O tomto návrhu
debatováno bylo skoro celý minu

lý týden a tento týden bude po-

kračováno v mlácení prázdné slá-

my Nemá-l- i tento návrh za účel
vzbuditi znovu nedůvěru v náš

systém finanční a vésti k nové pa
nice před budoucí volbou presi- -

dentskou pak dojista účelu jiného
nemá a míti nemůže Ovšem že
v senátu návrh ten projde neboť
nalézá se v té části kongresu vět-

šina krenků stříbrařských

Chicagský' Pokrok píše vzhlepem
k úsudku kterýž o Kubáncích

pronesl "slovutný" cestovatel pan
Vráz jak následujer — "Krev bí-

da krev bída a jiné útrapy!— tak
zaznívá k nám den co den z ubo
hého ostrova Kuby avšak naděje
na odstranění těchto hrůz není
ani nejnepatrnější Mužové se
zbraní v ruce snáší všechny útrapy
na válečném poli ženy pak a děti

po stech a tisících již bloudí hla
dem přemoženy a vysíleny kraji-
nami jejich tak úrodná druhdy
vjasti A svět ten milosrdný
svět "osvětou" prosáklé Člově-

čenstvo "pokročilého" století de
vatenáctého — přihlíží ku zbědo-

vanému nářůdku jako ta němá
tvář Ba ještě více ozývají se

již i poznámky Že lid kubánský
jt nevzdělaný samý to prý mulat
člověk to tedy černé tváře a co

takový že měl by být ponechán v

dosavadní porobě Nedivili by
chom se kdyby slov podobných
pronesl Člověk který ve svém ži

votě nepřišel dál než za 'humna'
ale to musí nás překvapiti když
mluví takový nesmysl muž který
"objel zeměkouli jednou a půl
krát" Ano takovým žvanilem

jo "slovutný" cestovatel český
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ŠkAROHLÍUOVÉ A FALEŠNÍ PROROCI

nemohou mluviti pravdu i kdyby
chtěli

Minuli? týden jsme mé li v Omaze

ledový karneval a nechybilo
k tomu nic jiného než led

Co HNĚTE NVNI DEMOKRATICKOU

stranu nejvíc je Že za republikán-
ské politiky počíná se zemi vraceti

znovu dřívější bývalý blahobyt

Náhlý a směsný konec vzala
rebelie rudochů v indiánské terri-tor- ii

právě tak jako rebelie něko-

lika věrolomných republikánů v

Ohio

Theodore Dur rast kterýž byl
v Kalifornii pro vraždu pověšen
nalezl konečně pokoje Mrtvola

jeho byla upálena v krematoriu v

Alta Tenas

Tázali jsme se minule co asi

řekne Rusko tomu co Anglie Číně

nabízí Dlouho jsme nemuseli na

odpověď čekat Již se oznamuje
Že Rusko k tomu nesvolí

To je hrozné! Ten velký zločin

jak známo spáchán byl v roce

"73" A teď zase senátor Hanna
v Ohio zvolen byl také 73 hlasy
Patrně že 73 jest číslicí osudnou

Mnohé ctitele expresidenta Cle-velan- da

kteří by byli před pěti

lety třeba za něho i krev cedili
bude dojista zajímati že si expre-side-

nt

Grover Cleveland zřídil

oboru

Divná věc! Pan Wallkk přece
zasedá ve státním sněmu Iliínoi-ské- m

ale ve Virginii podán byl
návrh aby staří mládenci byli po-

vinni platit každoročně dolar daně
mládenecké

Jestli pak jste sohé vsímli že ty
korohlídské časopisy kteréž ne-

ustále popírají že by se časy lepši-

ly jsou ty samé kteréž ještě před
málo lety dělaly si úsměšky z vý-

roby plechu v zemi?

VvRABITFLÉ" PLECHU PRÝ CHYSTÁ jí
se ku založeni trustu Myslí so

bě asi: "Mohou jiní mohou jiné

proč pak ty ne Antoníne!" Však

ale s těmi trusty se bude chodit
tak dlouho pro vodu až se ucho

utrhne

V Coloradu jest jeden dul kte
rýž se nazývá John Sherman a ne

dávno objevena byla v něm bohatá
Žíla stříbra Tento prazvláštní
případ ovšem učenci až posud
nedovedli vysvětlit: Sherman a

stříbro

Senátor Hoar z Massachuseets

navrhl opravu ústavy dle kteréž

by nastoupení presidenta a nového

kongresu dělo vždy posledního

vykládali pouze jen dvěmi spůso-by-:

Buď se jim nejedni o pravdu
a s ochotou otiskují každou smy-

šlenku škarohlídskou aneb bez

myšlenkovitě bez uvážení zdali to

pravda aneb ne patiskují ze zdroje
z něhož rozumy své čerpají My-

slíme Že jsou D L dlužny to
Omaze a její obyvatelstvu aby
doznaly Že pomluva kterou otisk
nuli o Omaze jest pouhou smy
šlenkou na kteréž není ani stínu

pravdy Jestliže pomluvy té do-

pustil se dříve některý jiný list

bylo povinností D L když po
mluvu tu nalezly aby ji vyvrátily a

ne aby pomáhaly ji rozšiřovat
Není přítelem Omahy kdo tak
bez příčiny dopouštěn se může na
ní tak bezpříkladného hanobení

Jestliže D L odmítají doznati že

to co otiskly v bulletinu jest pou-

hou bezpodstatnou pomluvou mi'
občanstvo Omahy podstatné dů

vody domnívati se že otiskly to
hanobení Omahy zúmyslně na

poškození města a jeho obyvatelů

Jeden z naších vážených odběra- -

telů z Tacoma Wash píše nim:
Co pominula demokraticki bída

a nastal republikinský všeblaho- -

byt snad se nám podaří nějaký
dolar zachytit abych mohl to
ostatní doplatit Že Vám takto

píšu jest Vaší vinou Vy mite
svou hlavu Co demokraté dělali

bylo všechno špatné A co re-

publikáni?"—Zdá se nám že vá

žený náš přítel kterýž chce býti
scad trochu sarkastickým trochu

přestřelil Nejsme a nikdy jsme
nebyli fanatiky Neschvalovali

jsme vždy všechno co republikán-
ská strana koni aniž jsme odsu-

zovali to co dobrého vykonáno ze

strany demokratů Jestliže toho
to poslednějšího bylo málo není

dojista naší vinou Nechť jen se
náš ctěný přítel trochu ohlédne za

sebe a vše dobře uváží' Nechť
otevře knihu dějin a porovná jak
prospívala tato země když řízena

byla zisadami demokratickými a

jak naproti tomu pokračovala za

sprivy republikinské Nechť se

zepti těch starých osadníků kteří
zde byli v dobich před-

- vilkou a ti

mu poví jak těžce zipasiti museli
o skývu Nechť si vzpomene na

doby republikinské a musí uznati
že v těch dobich prospívala země

a celý nirod A opět nechť roz-

pomene se na ty čtyry roky v

nichž měli jsme demokratického

presidenta a demokratický kongres
a řídili se demokratickými zikony
a dojista že musí uznati že za
Clevelanda vritila se nim ta sami
stari bída kteri bývala před
vilkou Za těch pir měsíců co
řídíme se opět zikony republikán-
skými nemohla ovšem odstraněna
býti všechna bída a nesnáz do
kteréž jsme zabředli čtyřletou
vládou demokratickou Však kdo
chce pravdu mluviti kdo nisilně
oči před pravdou nezavírá ten
dojista doznivá že se poměry
lepší a že vrací se nim opět doby
na jakéž jíme dřív byli cvyklými


