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nemá Žádné zlato by mohlo giran
tirovat dále a proto je stříbrný dolar
tak dole Iloháči jej koupí pak bo

o nčkolik centu výe vyženou a pro
dají a tak boháči vždycky toho chii

dáka okradou" — Kdy by bylo mož-

no nahé stříbrnáčnícké krenky podat
do Mexika na nkolik mčsíefl pak
by snad byli vyléčeni a Nežnuli že

jediná správná a bezpečná cesta
finanční je ta zachovat inčrni

plnocennou nechť jest
druhu jakéhokoliv tak jako jsme po

minulých 16 rokli mčli

Rozvod Natauk od bývalého
krále srbského Milana byl biskup
skoti synodou v Bělehradé zrušen
To jako se opít smířili?! Jak mno-

hý manžel přál by si lakového roz-

vodu na čas Mohl by si jako Milan

vyhodit z kopýtka a pak znovu se

vrhnout drahé Jínce své na krk
Není tomu dlouho co kril Alexandr
poslal mUe své dopis aby za Mila-

nem do ISČIehraďi nevrátila Umu
však takto odpovědřla: "Milý a

drahý synu! Neposlouchej rad své-h- o

otce a jeho přátel neboř oni vždy
byli úmyslnými nebo bezdčkýtnt ne

přáteli svého národa a proto tak ne-slav-

zakončili svou politickou
kariéru Ke SpaMiou se poradil ře-

ditel státu který národu vštípil ne

návist k sobč a jen silou chce vlád
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Jleu rok vlády demokrftické byl
pro zemi borsí v ohledu ztrát finan
čnlcb než c 14 obAaifká válka

Ntw YobskI Lntt časopis tak
to demokratický ale vědom i té a

střízlivě řízený stéžuje následovně:
— '"Kdo jest 'nebo slouti chce do-

brým demokratem nisml zavírali
oči před tím co na škodu svou via- -

eltií demokracie Spoj siálft provádí
Jest toho (tomatu už dosti A vrátí-

me li se k té spořivosti ve veřejné
zprávě tu mudine viickni doznali
že skutečnost oč kávání iitsplnila
Již 52 kongres se svou velikou de-

mokratickou větvinou v domu zástup
cfl uesplnil očekávání takové a dneiS

ní kongres jest na nejlepsi cestě

minulý v tom ohledu jeétě předsti-hno- u

ti Za republikánské vlády llar
risonovy kde mimo to Senát vřtiinu
měl republikánskou dohře mohli
demokrati vymlouvali se na tyto
okolnosti Avšak nyní mají de no
krati většinu v senátu i v domu zá-

stupců vláda jest rovněž demokrati
cki a tu nejsou výmluvy možný
nelze zodpovědnost za rozpočet sva-

lovali na bedra nedemokratft Tři
velké předlohy rozpočtové jsou již
schváleny o pěti pak příslušné zprá-

vy jsou již podány a ze sum jejich

vysvítá že vydání zvětSilo se o pat-

náct milionu dollaru u porovnání s

tím co poslední kongres ? dlouhém
svém zasedání povolil Očekávali

pak nelze že president Cleveland
"zachrání reputaci strany" tím že

odepře svflj podpis na celou předlo-
hu ! Vždyť každý při přlStfch vol-bác-

h

poraženy demokratický kandi-dá- t

do kongresu i jinam jediné na
něho svaloval by vinu svého neú-spěch-

u''
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tečnými a že pftsobnost lejich není
nikde znatelná osvědčilo se opět
jednou vvlhaným a zlomyslným

soviním zrušil americký kongres ff
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jeho vyhszováufm demo-krat- u

Lid dovkdi be wadchro jti i i ro
falešné ideály třeba iro ně umírá
ovoce vlak těchto ideálů klidt jiní
lid byvi caato oklamán Zeptejte
ae dnes na to nékterřbo demokrata

a uvidíte

lIlNDOVt Vtftf It DUKE ZEMŘELÉ

ho nerbyne ale a pným lovekem

anov a ne rodí Kapoledy veliký

prorok ve Wasbingtoní jest ducbern

nějákébo krále jenž znovu na avét

ae vrátil Vypadá to tak!

VétííIt' jet eadoht nad jedním
hříioíkem pokání tinicírn než nad

99 řpravedlivými VřtsíC jeHt

demokratických CHHopintt nnd

jednou mrňavou továrniókou která

po 0 mřslf ní rabálce aapocne pra-

covat polovicí dělnikS při Iřílvr
těžní mz'ě než byla před 3 roky
nad ckvétajícím vesméfl prStoyHlero

"O DEMOKRACIE JAK HLCBOCE J-- I

klesli" pal minule Staala-Zeitc- rjg

v Chicagu vytltaje nynřjsí práě
vžřcbny přechooaty jejl a běilu jež

na lid uvalila tradivi zásady itéi
alibfim daným nedostojíc A to

napsal list Hessinguv jenž před ne-

dávnem jmenován byl pro své y"

o demokracií poif mistrem na

chicagské posté Musí to a třmi

demokraty vypadat již bledé když

takto mluví jiin již "hlásná trouba"

Jejich
NtavrEtí TfiAKANt míli dopal

kdy! se minul o atátu jjich kol

rotnesla povf že také tam již bída

tasáhía Galveatonaké "Newe" u

vlci té praví mezi jiným "Zprávy
!

ni reprieiitatkuu konservatimii a

toho národ fenký přidrželi se (

raftže Neinže řidr£i ani
mn !í'5ř n'c- - '""'' "

kouMrvtÍMu ani kleikalimu
nř l"k l'rai!0a' Jk" " eri-Sm- ír

Cý doUr' J n! majícesty již národu českému

bude kráčet nemůže býli - cheli
Nřincl AnglÉané v rukou a ti

btli mezi kultur' nir„tr „MS-„-
í t0 v'v(' "fn lak že Mexiko
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zákon stříbro udržující byli jsme v

obchodních kruzích zde velice Dře- -

kvapeni neboť měli jsme zprávy
eŽ považovali sme za spolehlivé le
odvoláni bude nemožným Od té

doby byli jsme v stavu rozčilení
Není to ovAem obchodnicky mou-

drým rozčilovat se ale pravdou to

jest Pokui Spojené Státy byly
volnými kupovati a uklédni stříbro
celého světa byli ostatní národové

spokojeni nechť měli sebe bližší

styky se zeměmi výhradně stříbro

používajícími Zákon Shermanfiv

přijat a ohledem na západní majilely
dolů ale největsf prospěch z toho
mtla Evropa Vy jste ručili za

stříbrnou měnu celého světa Nás
bolelo velice že Shermanuv zákon

byl odvolán Tím bylo určitě zji-fitě-

le nebudou Vaše Spoj Státy
více žebrati o milost u vlád na této
straně nýbrž Že lid americký bude
miti moo diktovati celému světu co

by mé) činit ohledně ustanovení a
užívání stříbra co kovu peněžního"

Zákon "pokutový'" ? lowé

Takméř proti očekávání přijal
sněm iowský přece zákon 1kajíoí
se bostinco aó dojista jest týž dále- -

kým toho aby uspokojiti mohl stra- -

nu liberální svobodě osobní přející
i stranu prohibiftnf V sněmovně

spojili se jak jsme již sdělili vý- -

střední probibičáci s demokraty
'

aby překazili přijetí nějakého ros- -

umného licensnfbo zákona ač spo- - %

léčné s demokraty bývalo by to
hračkou a liberálně smýšlející řepu-- 4

blikáné aspoň na oko dostát chtějíce
slibu v republikánské platformě učí- - e

' — i"
jiný nežli pokrokový musí jiti s

duchem doly musí krácvti smřrem

který je v KouhUse s moderní vřdou
a osvětou Jediné tak dospéje cíle
stého a tužby i snahy jeho dojdou

splnřní Co od kinoervHiivcu mohl

by očekávali již 'zvčdčl v dobé po'
sleduf kam přivedl by jej klerika

převéd'f se jediným iiabléd

nutím do dějin nvých
Chicao-k- é PbXvo Lidu chlubí

e že řestí socialiKtC' 4 rozbili" schůzi

derookratukou v 10 wardě svolanou

ve prospécb dem kandidáta té war

dy uepripiistke samého kandidáta
ani k řeči A to si libuie časnou

který s drzostí nermírnou přijal
jméno "prdtio lidu 1" Tak rozumí

ta 1A4 anrchistická svoboilé právu
a samosprávě! Překážení jiným u

vykonávání občanských práv jest
hrubým násilím a nejtížiím prohře
žením na pravé svobodí % volnosti

Anarcbistická Iftza jtt tyranítéjší
než ten nejhnríí despota Ona sice

předstírá ie chce svobodu ale jen

pro sebe ostatní lid chce jen tero
riaovat a tyranisovat Na Iftzu ta

patří knuta a galeje neboť "Svobo- -

dy kdo hodeo aobodu zná váŽiti

každou"
Lid počínA nahl žeti že cíitbil

velice když avéřil vládu v ruce de
inokratft Neníf divu nebot? každý

pociťuje tu zménti Proto také při
volbách na všech stranách jeví se

velký obrat ve smýSIenf Doplfio-vae- f

volly koiigresnf y Pennyl vanii

a New Yorku tak jako místní volby
v New llaoipshire New Jersey

Michiganu a New Yorku vykazují
velké přírfUtky republikánské Ve

něnému musili spokojiti se s před l (
lohou takovou pro jakou mobli -V
flllflt -- hAft é?

'""'i 'vn iiiciic laiiaiivau proni-- n

bičáky Proto jest týsledek takový V

že jen málo zadá prolithici Jaouť
opatřeni zákoi a přijatého taková že f

nouti Smutný příklad tvého ne-- j Právník Josef JiM Král který upra-íť-tné- ho

otce budiž tobfi výstrahou voval české dějiny Víckersovy v an

milý synu Jako matka tebe prohni
'

gtickéin rouše byl v těchto dnech

abys o nic tak pečlivé se neMaral požádán hlavním redaktorem angli-jak- o

o lásku národa nebi ť jen ona i ckého n aučnébo slovníku ívaného
tobě i zemi zabezpečí pokoj i šťastný "Johnsons Universal Cyclopedia"
život Proto že Srbsko je země aby stal so spolupracovníkem téhož
ústavná nesmis dávati na jevo ne- - při třetím vydání udaného díla kle--

si va promoice mnoiio nezadají j#

Zákon jest velmi obšírný a po-- A )
drobný a proto uvádíme jen stručně H
hlavní jeho opatření
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