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Západ si
spočívá v lida se ! občanských práv černochů Bý tátu nafem položeno bylo
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padalo po zavedení ženského práva hlasovacího
podala minulá
konvence
národní v
populistická
Cincinoati
Jedním - z delegátů
byla totiž paní Kellyová z Kan-sa- s
a mezitím co tato v síni konvenční ve prospěch hlasovacího
práva ženského horovala —
musel manžel její v před
síni malého křiklouna
po prsu
toužícího
V minulých dnech zemřel poli- tický vůdce a boss louisianských
černochů Henry Demas a smrt
jeho přišla právě v čas kdy novou ústavou Černoši z politiky
tamní téměř úplně vylučováni
Demas byl bez odporu tím
jsou
největším černošským politickým
Dossem jakyz kdy v ioustátl se
vyvinul — a po celé čtvrtstoletí
bylo slovo jeho mezi černochy v
Louisianě zákonem
Byl mužem
schopným a nadaným zároveň
však
zvrhlým a v nejvyŠší míře
korruptním a jmenováním jeho
před třemi lety na důležitý úřad
spolkový v New Orleans vyvolán
Skandál takový že senátem konečně jmenování jeho zavrženo
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