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I bn' kdelio ve skutečnosti to rau

není tak Je prvdi Ie c kř ilscí

riíl al# tito tolik co obnášela prs-ini- e

kteř u v!á ll plstila — B lid Je

vlidou byl to tedy lid jenž prémii

platil Nynější kongres prémii z
_i B_ 'i i ll ll I

cukru oisiranii iuar neitoaiebB

Žádnému oplatku ani nebudeme

rnuiet plstit prémii těm kdož cukr

vyrábí jestli Wilsonova předloha
stane se zákonem c ž prospěje obe

cnému lidu třtbas by imkr nebyl tak

laciný Jko býval" — Nuž posvítí
nic si trochu na to její blábolení
V roce 1890 bylo při veleno do

Spojených Států za $9G 091533

cukru na který zaplaceno bylo
153083631 B5 cla Z všechna léta

od roku 1885 až do roku 1890 nepla
tilo se nikdy mtně cla na cukr než

$50000000 Jelikož clo na cukr

bylo clem k vůli příjmu clem podle

systému demokrattkého tedy ovšem

se jím zdražoval cukr přÍ7ežený
tak jako i cukr zde vyrobený a kaž

dý kluk vyjma red Svobody ví ž

před přijmutím zákona McKinleyho

prodával se ckur asi za osm centů

libra totiž asi dvanáct liber za do

lir Zikrjnem McKinleyho clo zru

seno a cukr stal ku levnějsdm tak že

prodáváno dvacet i vlce liber za do-

lar Spotřcbovateló ušetřili nejen

tech padesát millionů cla jež se

druhdy plalilonýbrž i rozdíl ca ceně

cukru zde vyrobeného tedy při

nejmenšim 00 iniilionQ dolarů do ro-

ka Naproti tomu prémie nebylo
vyplaceno ani loni přes deset mílii

ouQ B B té neplatilo občanstvo pří-

mou duní ani jediného centa
Avšak Svoboda má tu nezměrnou
drzost že tvrdí že cukr neziauiněl o

tolik co obnášeli prémie

K dranUlému úoora

Rok 1809 jest rokem velice pa-

mětihodným neboť poskytl světu
muže již na obzoru slávy věhla-

sem svým a působením nad jiné
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ku nyn [4ím potfeťátn vlily bylo
by snad AAff aby sekretář Crlile
pmý4tel na uMienl spohtelea po

dobnýth v této zemi

KrOBJÍl VBCOnI fXsTCPCS Olket

jest jak známo železnicím advoká

lem b táKtupcetn trutS — Jct tu
vlastně kozel zahradníkem Proto

také není divu že nepodniká ničeho

proti trustáíu a jellile co podnikne
že jim neublíží Tak ku přikladu
zadal žalobu proti cukernímu truitu
ve Philadelphii a nice proti přenese
ní cukroviru Philadelííckých ve

správu trustu Zixtúval svou iěc
tak znamenité že vstoupením oafcb
cukrovaru do trustu nebyl porušen
zákon o trustech Pan Olney by
měl jít nazpět ku svm železničním

společnostem a udí lat místo něko

mu kdo jest volným i schopným k

plnění zákona dohlížet!

Kansas Citt Times VX&NIVB a

zařivd demokratický canopis ulevuje
si následovně: "Nynější ktav věcí

jest hanbou pro naSÍ národní intelli

genci a pro čest a vlastenectví na-

šich zástupců v kongresu a budeli

následovat pohroma ani jediný z ny

nějSích člena toho tělesa nebude ví- -

cekráte zaujímat místo ve sněmu

národním Věci do-pf- ly tak daleko

že trpělivost přestává hýli cnostf

Jest ca čase aby kongres ul)ňtl
opět od lidu" — To jest hlas deruo

kralického časopisu — ovéem De

čtifkého českým časopisům je po
řád ještě Clevelaud pánem bohem a

kongres duchem svatým proti nímž

se ne-- ani slova čpelnouti Texa

ská Svoboda jest u v) tržení nad

demokratickým blshobytem a nemfi

že si jej vynachválit

V Fbaucii hodlají ZVfšlTI CLO

na pšenici a mouku do té míry že

zamezí přívoz a Vrsjio jiných najmě
z Ameriky Ztratíme tedy opět

jeden trh a každý kdo má špetku
rozumu musí vědět že nám to ne-

pomůže nýbrž uškodí že kolik jsme

posud va Francii prodávali bude

nám zbývat a budeme to musit na

bfzet v Anglii co potlačí ceny pet
níže Proti takovému jednání méli

jsme zákon reciprociloí President

mohl v případó takovém říci Francii

neb Jiné zemi: — "Vy ukládáte na

naše plodiny přílišné clo kdežto my

přijímáme váí cukr bez cla — to

nejde buď snížila vy clo na pšenici
aneb budem žádat my clo na cukr!''
— Viak demokraté a pouhého hlou- -
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tatím naví

ČiLRf ÍAíom IlAanti Wicklt

ktrý horovat pro opravu cclnf a de

mokracit praví : "Demokratická

atrana poSlná lid mrzet" — V h

caoopiaecb to neul ponad po

lorovat

SOTTA BTL BlSMARK P&UAT Ví

límkera na milost ji! mu chtl na

nřkterých ral-te- ch ta liva atavČt

pomníky — co buJoa mu atavČt po

amrti vódí jen bismarkovekou mánií

potrefeni Němčíci caroi

PlVHÍ T&AFIKT VJliMf CABOLIst

Jaké tavedli tam alliančníci a jaké
chtí lavádřti v MinnenotS i v Ne

brasce oftaobl tam mnoho tló krve

V Charlestonu doSIo již k mnohým

výtržnostem jelikoí guvernérovi

špiclové udivají hoBtinnké a udavač

atvf to nenalézá ohlasu mezi obeceD

tvém Státní salony jsou tak ner--

myaiuými jako prohibice

GcVIRNtaSTVÍ TI STiTB OHIO

muií mlti velmi tboubný účinek na

kapsa Jak známo zbankrotil loni

bývalý guvernér Foster a nynéjM

McEinley a teď ne sděluje že tíž

předcbfidce McKinleyho Campbell

udělal kotrmelec Jt li pak také

demokratické Časopisy budou proto

Campbella "trhst" jako čioili a obé

ma ďrofaými? Či budou mít pro

demokrata soucit?

Obžaloba proti pražské "Omla

diní" zaujímá v Nir Litech plnýuh

dvacet sloupcft tixkových a čte se

Uk jako pohádka o nějakém tajném

polka karlonářu Členy "Omladi

ny" byli a většiny mladíci tanáSejí
cí snad světobornými myšlénkami
oa pflvod irádcft a la Mrva pochy

bajeme vlak že vládi Habsburku v

aákladecb svých již tak mnoho jeHt

prohnilá aby se i "mladických snu''

musela báti

ŽIdost "Rtt1b6 PbXoi'' o zadb

Jovací rozkaz proti finančnímu ta

Jcmtíku Carliileovi aby nemohl

vydali nové dluhopisy byla soidera

odmítnuta Soudce pravil že Jtytf
ti Práce nemohou dokázati že vy

dáním opisu byli by nějak zkráceni

tetr'IHto a ovšnt tmi I tskA

fi k timn býtl flenem ttřiwy
Křaftk"vi kt#H tskovými řnjf- -

iUflkarni nnáJf— Jtli to trtil rtent

Jn pěnitá kschna — pitřldoblá
tinee Tsk Jko by nemýlila ďt4t
strana založená na tiáboleo

tvllk BemtJ mít mlt % v této i
mi strint islolená n Jniznl ()itit
ní kde by ta!U být vUtfiě inei neb

hraníctf Člověk který má ta IISuo

jmění if ftie ovažovat sám sbn z

chudého avšak V očích těih kteří

flmjf ani vindry jest nesmírným
In diářem Kdyby jednou mílo iia

stat zde praviďo in při volbě úf I

niko bude se hledět více k majetko

vým poměrům nežli ku schopnosti

navržených pak též bude nebepeří
svoboda nas bude brzo v kon

círh Ohzvlášté když by m'lo být

zvláštním olpiručenlm pro úřad to

Že někdo v této zemi — kde každý
má příležitosti časem domoci se slu

šnélio majetku jestli má také i k to

mu potřebnou pilnost přlčinlivost
šetrnost a obezřetnost— nedovedl po-uži- li

příležitost b zastal noiikem

pak mohli bychom očekávali že by
ti nejneschopnější nejnešetrněji! a

nejnepořádnější lidé byli správci vf- -

cí obecných 1 Z pravidla ten kdo

dovede své vlastni záležitosti s úspě

ebem spravovat dovede být i nejlep
fcíui úředoíkeat a dovede nejlépe há

jit zájmy všeobecné

Velký kaíek spustil časoph
Plaoter and Sugir Msuuf icturer z

demokratického státu Louisíana nsd

tím že sněmovna poslanců v kon

gresu jednaU úplné v souhlase sde

mokratickymi zásadami a zrušila

prémii na cukr aniž by uložila naA

clo Těší se ale že se dá napravit
a praví: ''Toto odhlasování v sně

movně ač velmi zlé ueuí konečným
b tím oslabuje se hrozivý pro nás

jeho dosah Opravená předloh
Wilsonova projde nepochybně sně

movnou ale pak přijde do senátu

Bude o ní hlasováno dne 29 t m

V senátu nebude takový spěch jako
v sněmovně a tu musí podniknouti
Louisíana zápas o spravedlnost
zdpaM o iioot" A když se tak tro-ch- u

utěšil připravuje se na úplné

zničení průmyslu cukrovarnického

takto: "Nebyla nikdy doba v ději-nác- h

průmjsli cukrovarnického

vyjma první léta války jež byla by

Uk plna nebezpečí Demokratická

sněmovna nedávno lidem zvolená

vrhla se na nás a sjodiU ná s palu

by myslíc ie prokazuje národu

službu když zúmyslně ničí nái pra
mysl cakrovsrnický který vjŽida
celé století budování než byl přivé
den na nynější stupefi Trváni jeho

je nyol na váhách v očekáváni vý

aledku konečného a jest-l- i musíme

zhynout zhyneme mužně zápasíce o

každou píď půdy připraveni na sdr

cení ale nikdy na vzdání si My

věříme že přece docílíme nějakého
ochranného cla a naát snshou by

mělo být docílil co nejvysŠíbo"
—-
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I# zlo Jich vládou fpfisolx-n- é teprvé
laciná néti B ! demokraté jedním
ritem koneo tomu oéiniti nemohou'

Vfiporoeneli si nkdo na ly poměry

jaké jsme méli před rokem dvémi

třemi a vftbecza 'právy republikán
ské a porovná je s nynější bídou

jakrž i s bílou která za dřívější
lemokracie panovala sezná rázem

jestli způsobili a působí zlo repu
blikáné aneb demokraté

V RTNáMŠÍlf MtmftM POČASÍ BA

tuzeniny často se vyvkytujf tak

jako nastuzeniny rýmy katary
kašle a jiné neduhy Věhlasný pa-

řížský lékař dr Kout podává obe

censtvu radu a lék který dle jeho
tvrzení vždy nastuzeninu přemůže

použije-l- i se ho co nejdříve při počí

najicfm nastuzení Odporučuje ko

linskou vodičku pravou aby jakmi
le cítíme nastuzení rýmu kýchání
neb kašel nalili jsme jí trochu na

šátek a vdýcbali jsme jí za dvě neb

tři minuty pilné nosem neb ústy do

sebe několikráte za den Je li na

stuzení na prsou nechť se děje vdý

cháni ústy a sice hodné z hluboká

aby pronikl lék hodně hlutoko do

prsou Jest sice v hnile cítěno při

tom perné pálení na chvíli ale brzo

pomine Dr Iloux tvrdí Že značné

silné nastuzeniny byly zastaveny ve

24 hodinách vdýcháním tímto když
se neotálelo Pro dámy kolíu

ská vodička jako lék bude ovšem

zvláélě vítána pomftže-l- i však i nám

silnější konstrukce uvidíme až zku

símě

Lid v Sccudoli v Čechách nedá

si vymluvili že občas zjevuje se

tam jisté prohnané holčici panna
Maria Sám biskup Brynych hum

Log suchdolský odsoudil avšak

marně Lid v davech putuje na tak

zvsné místo zázračné probijí tam

své těžce vjdrenó peníze a hurobu

kári se mají dobře O lide lide

nešťastný povfiu ti zaseli v Brdce

mozek aby tím spíše s tebe těžili

mohli! Nyní docela utvořil se v

Such jole výbor jenž si obral ta
úkol Socbodol proměniti v drahé

Vamberice a tak Prasku přetrhnout
obchod kterýž z hlouposti lidu vede

Výbor tento nestává s jednoho dok

tora B ostatně pak pouze ze samých

'hostinských Hostinští asi poroz

uměli nejlépe jak takový zázrak ku

'spaseni a uzdravení jejich kapes

aule posloužili b proto vzdor všemu

popíráni zázraku lidmi rozumnými

I

vynikli Jsou to Lincoln Tenny-- -

sen a Gladstone jako zářící sou- -

hvězdi v dějinách lidstva zapsané
Z nich jen GUdstone dnes jil Žije

V i
Na den 12 února připadá památka tf
narozeni Abrahama Lincolna jen! f"'
spatřil svěllo světa v okresu Ilar- -

din v Kentucky a stal se jedním a

nejlepšfuh synů národa amerického i
i mučenlka leho Dne 14 dubna
1863 byle v divadle Kordově ?

t

Washingtone jež nedávno se sesu-l- o

zavražděn hercem J V Boo-tbe-m

jenž prý za poražený jih s

pomstil TýŽ střelil po presiden-
tovi volaje: "Sio semper tyran-ni- s

Jih jest pomstěn" A za co
m (V ar t i

se tnutu r ao incoiu jaico prest- - y
dent Spojených Států rázné vystou- -

pil na prospěch emancif bob o tro-- é


