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nad částku kterál povolena byla
základ stříbrný? Zdá se to být

již náležitě organizovanou vládu
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příjmů vyplývajících udaní nemá
válečného loďstva ani pošty ani
úřadů aniž jiných důležitých á

podstatných zařízení ieŽ ku vláďž

platit každoroční více pensí nežli thodostické koleje z čehož po

smlouvy uzavřené může tato po
vypršení oné doby býti prodlou-
žena což lze vykládati pouze jen
tak Že Rusko tyto přístavy a při-

léhající krajiny zaujalo na dobro
a nehodlá se jich více vzdáli To
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místným připomenout! sobě le
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Omaha Meh letí budou Číňané poddanýmiK MICHIGANSKÉMU GUVERNÉRU
jihanském spůsobu vycpané po-

stavy jejich prostřílenv á spálenv područí vlád evropských Vemoci evropskýchPingree učiněn byl iotaz zda-l- i
Omaha Neb 6 dubna 1898 To vše proto že president Mc

[odporučí sněmu aby povolil po
Kmley posud neprohlásil Španěl

všech těch zápasech o samosprá-
vu a neodvislost všech těch ny-

nějších jiho-- a středo-arneríckýc- h

třeLnč prostředky na přípravy vá Válka skoro neodvratnásku válku pro ukrutnosti páchaléčné Pingree odpověděl žeChICAOSKÝ-TíNIE- S HeRALD PRINES1
né na ubohých obyvatelích Kubv"minulý pátek zprávu že prý se odporučí povolení půl milionu k malých i větších republik byly

všechny sympathie lidii této země
Není příčiny pochybovati oTo se stalo na tom samém lihutomu učeh však Že bv raději odpovstalcům kubánským posílá tom že myslí to kongres do o- -

poručil dvacetkráte tolik k osvo
kde před měsícem postřílena byla
celá jedna rodina černošská proto

střelivo a zbraně zabedněné co

'potraviny To jako s tím "krmč- -
pravdy s uznáním neodvislosti

Kuby Všechny strany v kon
bození huby bez války Velmi

jen že hlava rodiny ustanoven

vždycky s lidem o svobodu zápa-
sícím však v Žádném případě ni-

kdy nešly Spoj Státy tak daleko

aby uznaly vládu kterékoliv z re-

publik těch pokud nebyla náleži

trefně praví: "V naší zemi chudýJí bnaněly? gresu zastoupené patrně souhlasíbyl poštmistrem Tohle ie divnálid zájjasí be světem a jeho dítkyZlato není takoví skuta jako
s tím aby Spojené Státy mocnouvěc! Pro nigry na Kubě bv sepo tři pokolení potom musí za tobylo Ač válka přede dveřmi rukou zasáhly do osudů země té a

platit" tě ustavena pokud sobě neodvi-
slost nevydobyly pokud se z naddospělo již množství zlata v po

Jihané bili s každým na potkání a
své vlastní nigry zase bijou také
na potkání

zjednaly jí navždy neodvislost
vyprostivše ií z obietí vvKs&vařntV Chicagu jest strajk asi coookladně na $175000000 kdežto

truhlářů Povstal k vůlí tomu ho Španělska Že v smýšlení
za demokratické správy mizelo

vlády nevyprostily Pak teprve a
ne dříve uznána byla jejich samo-

statnost co věc dokonaná Když

Minulým týdnem klesla cena
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spolku čemuž se ale unie podvo různilo se smýšlení o tom zda-l- inežli jsme měli vlastní továrnv najsou odhodláni v pádu liti nechtěla fo se zdá byt tro lid na ostrově Kubě zralým je pro

překroČiti všechny příklady dří-

vější máme k tomu ovšem nepo-
piratelné právo í moc však záro-
veň musíme se připravit! na to le
nestane se tak bez vypuknutí

vypuknutí války složití úřad a chu jednostranným Jestliže Unie
plech vlastněné našimi zlopověst-ným- i

kapitalistickými upíry po
kud isme přiváželi vWhen nit

vstoupiti do armády Ovšem že chce aby zaměstnavatelé naiímaline co kmáni nýbrž co ofíicíři
pouze jen uniové dělníky měla by

samosprávu neb zda-- h ji zásluhu-j- e

Jeho dřívější žápas desítiletý
jakož nynější zápas opětně již tři
roky trvající a utrpení jež snáŠeti
musil lid ten neien mužové se

válkyplech z Anglie a ze Skotska po- -Kdybychom bývali tak šťastnými na druhé straně připustiti též to
že bychom měli stříbrařskou vlá aby unioví dékíci pracovali Douze Zastavte ten kašeldu a pouze jen stříbrnou měnu jen pro uniové zaměstnavatele zbraní v rukou v poli stojící aneb
musili bychom míti dvojnásob to

sylajice za3 každoročně patnáct
až dvacet milionů za hranice ze
země ven platili jsme zaň kolem
pěti dolarů za sto liber A tak
ten zlopověstný ochranný zákon
McKinleyho atozloděiské ochran

v lesích a horách se skrývajícíOnen kněz o némž před měsí- -
Jediná jistá a bnptíná etsía k jeholik dolarů než co bylo zapotřebv nýbrž 1 ostatní lid pokojný i míru

tas avení jest ulítáni Perunake koupím jež se pro vládu nyní v milovný zjednaly mu sympathie

cem sdělováno že v kázání vybí-
zel své věřící k tomu aby v pří-

padě války se Španělskem něhokonají nuu spojených btátťt do té míry
Žádná uhlazenost nekrvto traže zapomíná na tradicionelní poliVolby ve Španělsku i na Kube

dopadly akorát tak jak si vláda

jovalí pro Spojené Státy po ně
kolikatýdním odkládání popírá

tarrh Žádná opatrnost neskrvietiku země a jest pohotově bran
jeho příznaky Kašel kýthání

né clo nás přivedlo do té bryndy
že platíme za domácí plech polovi-
čku a všechny ty peníze za vše-

chen plech spotřebovaný zůstanou
doma v zemi mezí námi

O UK R UTHOSTECH PÁCHANÝCH Špa- -

nou mocí zakročiti aby sympathi- -že by to byla pravda že prý vůbecpřála To je zvláštní že v tŽch

monarchických zemích kteréž im svým zjednal průchoduani nekázal Kdyby onu zprávu
chrchlání plvání atd — všechny
tvto neoříiemné ZVukv řinřnv icnn

maji zdánlivé ústavní zřízení do Jakékoliv vyjednávání děje seo něm byl přinesl nějaký A P - J j ~~

osobou katarrhem stíženou Žádpadnou obyčejně volby právě tak časopis byli bychom mezi vládou naší a španělskou
jisto jest že nedostane se témuž ný by tak nečinil kdyby sí mohlnakloněni mu věřiti: však do najak si to vlády přejí Jw
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hubě A dle zpráv tež z Wash nýbrž vyléčení trvalého Paní J
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Amerikou a Španělskem bude mi onů k vedení války budou se mu- -

ingtonu docházejí jest nejen velicesit opatřili buď novými daněmi praví že trpěla ochrnutím "plic
nisterstvo rakouské žádati povo-
lení 50 milionů zlatých na sesíiení aneb půjčkou Můžeme se tedv katarrhem hlavy a že zneookoio--

pravděpodobným že se strany vlá-

dy naší dojde ku zakročení mocí
brannou v zájmu Kuby ba jest již

ještě dočekali toho že budou sesvého loďstva fo jim přišlo prá

něly na Kubě slyšíme toho velmi
mnoho avšak o tom jak počínají
sí povstalci kterak pustoší zem a

olupují obyvatelstvo zrovna tak
jako činí Španělé aby zabránili
tomu aby to nepadlo do rukou

Spanělů o tom zřídka něco pro-
niká Tentokráte však přece něco
se sděluje o působení povstalců
Vlak vezoucí zásoby a potraviny
z Ameriky pro trpící lid kubánský
vyhozen byl z tratě bombou na
trať položenou povstalci Muže

být Že jsme se dozvěděli o tom

proto jelikož na vlaku byl Louis

Klopsch a zpravodaj jednoho
newyorského časopisu prováze

vána byla zlým kašlem Zkusila
vé vhod několik lékařůplatit dané na vše co se bude při-

vážet! a na vše co se bude potře
velice pochybno zda-l- i se vůbec

Tohle je divná 'věc! Přece jvst válce vyhnouti můžeme se ctí pro
avšak tito vylé-

čili ji nemohli
bován Za minulé válkv bvla do- -

velký a mocný národ tento Sli
známo že teď vládne Wall Street
a Lombard street Rothschildové

drobena kolkové dani každá píse Bylo ji poradě- -
jsme u věci této až příliš dalekomnost každá smlouva každá nota než abychom mohli se vrátili a

no aby zkusi-

la Peruna a o- -

a plutokracie A přece neprodává
president Žádné úpisy na nichž každý check každá Škatulka sirek

krok kterýž připravován iest vkaždá láhev léku každá živnost a kamžitě zpozoby tito upíři mohli krásné milion kongresu jemuž tento již dávnokaždé zaměstnání Snadno se můky vydělávat jako se dělo za byl pohotově totiž uznání samo
rovala změnu k

lepšímu Užípana Clevelanda méžeme dočkati toho že se dějiny
budou opakovat váním Peruna

jící zasylku podpory Kdyby ne-

bývali na vlaku nebyli bychom
třebas o tom se dozvěděliBude-l- i vXlka jak draho nXm

statnosti Kuby jest pouze jenom
krokem dalším kterýž učiní válku
neodvratitelnou Usnešenf kte-

réž výbor senátu pro zahraničné

kašel ustál a v krátké době i o
přijde ten špás? Tvrdí se že mi

Denní 'Hlasatel píše: — "Po-

krok Západu diví se tomu že loni

docházely zprávy z Klondykn o
ohromném bohatství a letos o vel

statní neduhy zmizeli Nyní jest
jí zdraví úplně vráceno a přičítá

The American Economist ze dne
2sho března přináší ve snůsoběnulý týden měl sekretář pokladn v záležitosti projednal a při neibliž

Gage s předsedou finančního vý obrázkové přílohy zvláštní a zají ší příležitosti k přijetí podati ho
to léku Pe-ru-- Pe-ru-n- a účin-

kuje na rozrušené sliznaté blánv a
ké bídě Vždyť loni též mluvilo boru sněmovny Dineleyni poradu mavé seskupení vyobrazení a vy dlá není jen pouhým uznáním doa přišli k tomu náhledu že dříve
se o zlatých republikánských ča-

sech a letos dělnický lid poslal by
brané ze sloupců toho listu za mi vstalců za moc válčící nýbrž jest

přímým prohlášením války neboť
než v šesti měsících se válka skon- -

rád všechny republikány do ho
nulé tři roky Tato vyobrazení
v poltu mnoha set pudávaií na

čiti nemůže a že bude zapotřebv k
roučích pekel" — Tak? Snad ne zahrnuje y sobě 1 usnesení k za-

kročení mocí aby se zjednalo muprvní pohled zřejmě a nápadně
vedení její neméně než $100000
000 měsíčně tak že bv za lest

s odstraněním příčiny příznaky
zmizí rychle a trvale Pe-ru--

yyléčí katarrh kdekoliv usazený
Zašlete si na dr Hartmana o nej-nově- jší

spis pojednávají o chro-
nickém katarrhu Jest to poučný
illustrovaný spis o 64 stránkách
v němž katarrh iest léčen ve vlrh

pro ty polívkárny a ten blahobyt
důkaz o tom že otázka ochrany platnostijaký nám přinesla demokratická měsíců stála $600000000 To celní jest živou otázkou politickou Ono by vlastně v tomto nříoapolitika? by bylo zpropadeně draho avšak a svědčí o tom jak vydatně háje dě i kdyby nebylo té druhé částijestli jí musíme mít s pánem boVe Washingtonu obdrželi opis na byla zásada tato americkou onoho usnesení i kdyby usneseníhem do tohozprávy kterou podala vládě své jeho spůsobech Zašle se zdarochrannou ligou Každému mi samotné bylo pouhým prohláše ma když dopíšete na The PeraNejbojovněji ze všech časopisů lovníku politických obrázků od ním ze Kubu za samostatnou u na Drug Mfg Co Columbus Ozdají se býti některé časopisy stří- - poroučíme aby si číslo to objed

komise španělská vyšetřující vy
buch na lodi Maine a ovšem do

spěla ku zcela opáčným závěr
káni nežli komise americká Pq

nal a shledá že nemůže za de
znáváme vedlo nepochybně k
válce neboť krok který tím se

podniká jest skoro neslýchaným v

Drařské jako ku příkladu New-yorsk-
ý
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