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ském ve Sp Státech vydávaného
ukončen byl číslem právě vyda-

ným ročník sedmý a jak vydava-

telstvo tak i redakce věru s hrdo

stí pohlíželi může na práci v zá

jmu rolnictva našeho v roce uply-nidé-
m

vykonanou Číslo to jest

24 strakách a obsahuje hojnest
článků i drobností ze všech mož-

ných oborů hospodářství tak že

skutečně nyní jedinkého odvětví

rolnictvem našim pěstovaného
kteréž by zastoupeno tu nebylo a

něhož by Hospodář odběratel-stv- u

a čtenářstvu svému dobrých

rad a pokynů nepřinášel Jako

obyčejně tak i v tomtočísle přináší

značně vyobrazení z nichž jmeno

vat! dlužno na místě prvém zda

řilé kresby zahradnické a hospo

dářské budovy na výstave zamis--

sissippské dále vyobrazení hně

dého kohouta Leghornského a vy

obrazení brouka kukly 1 housenky

cylas íormicarius kterýž velkým

zhoubcem sladkých brambor jest
Ženská líesídka kteráž značné

pozornosti a oblibě u čtenářstva

se těší přináší též tentokráte vyo-

brazení a sice vzorku krajek k

jihž hotovení i příslušný návod

přiložen jest Obor tento bude

nadále v Besídce pravidelně pě

stován čímž zajisté vydavatelstvo
i redakce čtenářkám nemalou mě

rou se zavděčí Jak uvedeno u- -

končen jest číslem tímto ročník

sedmý a můžeme již nyní prozra-dit- i

že pro ročník osmý chystají

se mnohá zdokonaleni tak že v

pravdě dostávati se bude odběra- -

telstvu Hospodaře časopisu který

hospodářským odborným časopi

sům anglickým nejen se vyrovná
ale daleko co do bohatosti a pest
rosti látky je předči Doufáme

proto že přátelé Hospodáře sna

hu vydavatelstva plnou měrou

uznaií a uznání toto tím nelépe na

jevo mohou dáti tím když každý
v

z nich jostara se o to aby něja-

kého toho nového odběratele pro

časopis tento získal Získáním

nového odběratele pracovati bude

každý z příznivců Hospodáře sám

pro sebe neboť čím většího rozší-

ření Hospodář v českých kruzích

rolnických nabydc tím zároveň

větší zdokonaleni časopisu tohoto

vydavatelstvu možným se stane
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sýláno budiž pod adresou: Hospo
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rukou jeho jest moc svrchovaná

VSak není pravidlo aby nebylo vý

minky a nelze vždy říci že pro tu

kterou dobu skutečné' moc lidu

svrchovanou jest Nejvyšší mocí

v zemi touto dobou ie'ncpochybnč
moc soudní a zejména vrchní

soud Spoj Státu

Každá věc na světě buď si ja- -

kolivřk dobrá mňŽe bytí zneuží

vaná ku Spatným neb nepravým
účelům a není proto divu že také

moc soudní kteráž má býti tlumo- -

čitelkou spravedlnosti někdy zne

užívána bývá To děje se zejména
v posledních letech a to násled

kem různých soudních zákazů při
nichž páni soudcové libovolné si

počínají Tato libovolnost jedná
ní upozornila širší kruhy národa

na příležitost ku zneužívání moci

kterouž naše různé soudní dvory a

zeimena soudy Spojených Států

mají a není pochyby žc zrfistá v

lidu přesvědčení Že libovůle tato

měla by nijakého obmezení do

jiti
Že šíření se tohoto přesvědčení

nezůstává bez povšimnutí v kru

zích dotyčných toho důkazem

íefit Že při nedávné oslavě dne

narození Lincolna v Chicagu sudí

Brewer Ilen vrchního soudu Spo-

jených Států jsa pozván k hostině

Marquette klubem za příčinou

oslavy pořádané obral sobě právě
tento předmět za účel řeci své

Přípitek k němuž řečnil byl "Kot

va národa" a soudce dovozoval

že kotvou touto jest vrchní soud

Spojených Států

Nuž o tom nemůže býti po

chybnosti že zřízení republiky

této iest vzdor veškerým svým va

dám dokonalejším nežli které re

publiky jiné na celém světe a spu

sobilejšímk udržení svobod lidu

Děiinv samy pravdu tolio potvr
zuií Není žádná republika na

světě kteráž mohla by se vykázati

tak zdařilými výsledky tak ustále

nými poměry a takovou bezpečno
stí svého trvání jako republika
naše
Zakladatelé této republiky byli

v díle svém pionéry a když ten

dejŠÍ práci jejich po 120 letech

Dozorujeme musíme obdivovat!

se jejich prozíravosti a zdravému

smyslu Kolikráte již od té doby

co prohlášena byla neodvislost

Spojených Států zřízena byla ve

Francii republika aby po nějakou
dobu opět klesla v zapomenuti?

Kolikráte ve všech těch ostatních

republikách na této pevnině vzpla

nula válka občanská válka o úřa

dv a kořist' mezi tím co my těší

míru Všakme se nepřetržitému

jestliže uznávali musíme že není

celkem vzato lepšího a bezpečněj

šího zřízení nežli naše přece z to

ho nenásleduje že by bylo úplně

bezvadným a nemělo zapotřeby

nikdy a nikde opravy aneb zlep-

šení- Proto také náš vrchní soud

není neomylným aniž jest vždy

tím ochráncem a kotvou veške-

rých naších svobod jak zlíbilo se

sudímu Brewcrovi jej vylíčili rn
oomínáme sobě žc není tomu

dávno pouhé tři roky kdy tento

vrchní soud poskytnul nám diva

dlo iež iei dojista nepovzneslo v

ořfrh žádného občana Míníme

totiž rozhodnutí ohledně daně z

příjmů Vrchní soud pěti proti

čtyřem hlasům prohlásil daň z

Dříimů za ústavní ale než minulo

šedesát dnů zvrhl svůj vlastní

rozsudek opět pět proti čtyřem

hlasům a prohlásil daň tu za ne

ústavní Jiný případ měli jsme v

dobách války kdy soud vrchní

uznal že kongres nemá právo vy--

Aixni nanírovou měnu nežli v

dobi války avšak než minuly tři

leta také tento rozsudek svůj

zvrátil a to iak se tehdy soudilo

docíleno bylo p obsazení dvou

il T (Ultkli Ulil IIUIIUJ mp-
-

ha annmi to- - křiklouna chvástala nejdříve skro
iiuiiulki au j t
ho nepovšiml — jako by 16 mili- -

onu ročního schodku v takovém'míst ve vrchním soudu jez obsa


