
- PO KKOK XAPADII- -
Irtthy Jflf ltH4 tlk drM
lMfjtkMti )fí(f- - ht řfm h

livl I Mm bor tm rM#bw p

J Jl My tfnU fyM frojň4oV J J tiWin
U'" hH !t f !' A

fbyta- - ivritj f mM jwtkjm mí
Jtlla pM-y- b asi M lÍMís Zfjj(fc dthi M ň hi k4fafi tl

♦ tbr dtto iýJ' r4mfť)t4
A'tif fcqpovtO ii ti4 ffW

Jtk ftf tl 1 limit
ro fwfli w f fii hfll fi

l# rhUhotirty MMtffty
'If tlm Itlák # ) ! J

U laní Mil A

jm ( '

Jdř4hy a ftdporVil fcffcgriMKt kt f ř j
„„tl „ &( ' !„ (

fmonx7 zrn a vy

ť UM) Hmfttut 4

trk iMiij-b- y t tki UUřm prof#t
íri klři l4 l'ollř v Wa#Mjí
l4 t riorý I rtMitj'! kon-tftftf-

k

jrT tfiin tltbi mtnfb
lího ollalof tftilio i rd'fiin4hf
k M?rt l4 Ir i o o lfoltti k

tIi }! t' nimi V ltlP4ori(i
K'y p!4 tinj fftl flr-k- n

ři lofl aby nrmoM hjti inirt

( JUtt mi m ÍUnkln řy
j4 Hř4y tk]t fr4Mm
rk ♦ 'ibvsl ta f i 4 14

4 f i hnt It#ř4 lř4liy mUf pUíl
áfokr t! fi#iti!f# a mif
j#U(t pM iottf tU ft hf( k ltl
l"i i i rok 'j t ť t k'ř4 tfi

t sjUiit
H- - J '4iy lik

Jko pl iřily nt f4 tifkf C#ifi

M #4( t J4 rrioffi Jm# U Ml f Mt

fn#offift wífotttl
l'f I m4ft ! ml II Umu i U Un '

lipíM mlk iMí Kfř Wyi

mijek(l afUloh tfřilofi Villk4
poUínH ro!íUk4 nl „U

'

H A M #poU- -i i K

Ih Iik4 Třfitoř Mf

fjtWint asl ybí
1 kt loj po

l4tt II H#molbi a jffiftj tloly m

dovol oMliti 4 t tnlm ktfJ
♦# § i Jlrf ffi4 jkoti ďmtí dri#
i l i řol4t4 — tt 17m tutts VJíkilxi

t mis iljch 4 Utfi imálitl i N

fifo-U-J íjIiI a iII(ftoíklto uhlí

ktrJ ftynl # i4p')ftlm soiíMif §

třtir)'4 #Trj f toto pro14- -

tá rlřř' ! ! v IíImo I lili

noíi slalt I#vij4(řn m fylu a

ť dojift jn owtll j řtýřotrfři a

ii míli Pil f'4t k i(oit btÍftl

a úkor ilfií tt IÍMriA ru ik'ř o ili'fí st ml i U jí n# I i

nlIrAl rutdy V4k liybij#m'ď sisvn ttk iM lovtnho jt m i

I lato o(itl bylt k'i prop4i Ii4

mtjitrlt uMolol 'tmt l v oi
t#li nutí m kl lý olf 40nlk a f fV

mylhlk a k Uíto mi lt nhllíft byU%„ (r4n byl 4řli aby ukrojí
ftilovfcfit MN)bujimf I mtjitl4
ttkbflolA tlkaat tlm #!

mofiot "ut#if molovi d Ullo

oprMtání dolft
V ttkovťm statn Málo dobjánf

ohll jil pM ispoítlm nynřjil tNft

přfd rkř Tato v poutu jon

iboriila (Ui továrny laatavily
prá-j- i a Um i ii

paliva a kalJf
jdnotlív#-- c ií-tři-l palivem a ntnoti
tím niurtiAiU spotřeba a nul
převýroba o tolik vřtif a nemflydi

záliby stále vzrostat musila t prá- -

cepotřtíinu času zarazil to vrdlo'„Ilř %tiii „„prtvedlnoslí) ihotné
lél k otřejíí soutřli a ta k novému lJriťe x (:f 0)ffafI1 M„lát& ruk()ll

řitlřm Mt viáftoW llcnnf

rřfti#n ythit NJmork' u
4 l# j#ltU dílftř l f f4řřt4t
ty Iíl4tjí Itm ř j nJfl# 1 M

i)ídl Mm'Ui IH fkfll
l"tttm kfři-- i y lJ'tl#Klřj i
A#4dka fl4v4 tr4f # tt lnl a

'(Mí Iři M tMf"i )(
m)iki mM a ryby tcimiiHlit

k"M-i- f amfUky f lVli tMl Ml

ti fpr4fl ktr4 fttUté

itr Sil tl 417 h!r41 knM
fffjokloř 'yrfy pilník I min

fk lfi4 vyltlov4f K'ji# J4ř- -

k4ho iltf dlhí trt ktřf ml tylly
M ji itjfmitl Utitirk4 ádij
Zihřřiajl I77 trm dlřMkýl
klilijltíoli a Jílli mI b l!

rli h (lxfrh 7 rUh' ?m
fMMb f tírhu rltnati ai5M tyM- -

I4ly ťiH t frři y V'f 'řil iibnNi

ydUfi4 tnťly byl 371 iltýrh
(I'cfb4mk Ulkt bylt rmn pro
ř 1M poklt lnlm odltorrm na !!)')
tlí lliltch nt kMlii řt'ij
tlhi llVň domli díhtrkjrli in

v jho ditrikt J#l obra-(-

vtlmi tmavým a smutným a
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Z tho jn patrným In If 3ra stav dři
nu tra v ('fílieh jfíté hftř nrl
jitidf Vík tito konzulové ač io
sňali tfhto stav ilřlnlkn evropských
přec i&Nlávajl vírni straní která
chce 144 promysl a nafa dlnittvo
vysadili soutřli cubolenho dťlni-ttv- a

evropského

Strajk a uhlíři

Skoro po cdó oblasti uhhxlolné
ve středních a východních státech

kde dobývá se tak xvané "měkké"

uhlí vypdkla všeobecná stávka
Musí být! každému zřejrom a patr
ným že když v této nynéjSí dobč

kdy tčžko výdělku a carnčstnání

najiti odhodlá se ve

škeré skoro délnictvo jednoho oboru
ku etávce musí k tomu mi ti dojista
aávažné důvody muní k tomu býti
dohnáno poméry nesnesitelnými A

takovým jest skutečné oud ubohých
uhlířft Mzdy jejich byly ponené- -
hlu snižovány již po řadu let až do

spčly na ten stupeň že když mohl

by pracovati celý čas celou dobu

celý den přece by vydělal o málo

více než co k Živobytí třeba Váak

k tomu přidružilo ae v minulých
9 mčsfcích i to že pracováno bylo

jen část času jen 2— 3 dny v týdní
tak že dělníku nebylo možno živo

bytí vydčlati A ještě se jednalo o

snížení mzdy ! Jaký div že konec

ně propukla stávka I Jinou otázkou

jest ovsem zdali stávka bude zdaří

lou trvale zdařilou a do jaké míry
Již to že nynější stávka není první
a jedinou nýbrž že jest jaksi zakon

čením mnoha jiným stávek ve všech

oblastech uhlodolných v minulých

letech proti neustálému snižování

mzdy podnikaných jest důkazem že

příčiny její neleží v přítomnosti

nýbrž mají kořena v minulosti Dle

všeho soudíme že v oboru tom byla
a jest převýroba že stálo a stale

hledány a objevovány byly nové do- -

ly s trftstala soutěž trustem soutěže

klesala cena

NejlopSím d&kas toho podá
malé nahlédnutí do číslic statistj

ckých Dle úředních zpráv bylo to

měkkého uhlí jak následuje:

Roku 1880 41857055 tun

1885 63567284 ti

1880 63380119

1887 75440107 o

1888 87598063 M

1889 85373059 U

1890 99392871 W

1891 105268307 l

1802 113237845 II
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any ot&zky o ni! ae má jodnati
kli vňicLni členové na jcdnó
anft odepřou uloužiti na takovém

iuora suavaji ne Bvevome zamou

lul Mimo tobo pravidlo toto bylo
Ijató vřtíinou oHlancft a není

lly rákonem jednotlivce jakým
llo jednání Iteedovo co predMedy"
'I Ač je nám mámo že když pánba
fulával fiítron Slovánek dvakrát
Išel přece nemQžem vř řiti tomu

byl by tak hloupým aby nevčdčl

Iteed před 4 roky řídit ne tak

lividly jako řídlae Criap že když
1 Reed přítomné nehlasující činil

na eákladi pravidla (rule) přijaté
vž ti i nou Hnřmovny Jediný ros

tneii tiravidlem nyní demokraty

ijatým a oním republikánHkým

ten že před 4 roky pravidlo
iuuaio s povinriuHi preuHeoovi

y přítomnodt nehlanujících cjistil

jljžto nynčjMf pravidlo ustanovuje

ty předMeda ajiHtil to proHtředni-yl- m

dvou filenfl To jnou ovfiera

'(:i vedlejií Jádrem jest že při'
fmní ale nehlasující mají být po
i&nit Vidlí Klnunn Amirii'l4 nn

týchá ae čím dálo tím včtíí bulíky
'
ým čtenářftm na nosy vSfieti ! Musí

t míli ale trpčlivó čtenářstvo když

t ždébo jeho bulíka přijímá!
1 Cmvxlakdskí Volnost ovioí v
firávé konsula jaké kde roxko&oé

Í )inčry panují meei dČlnictvem ná--

podující: "Harvey Johnson konsul

q Antwerpách výrobním to srdci

vropy uvá'U že tamní dčdnictvo
i-- so blavné chlebem Remčstv

fívem DU Henry C Morrise

r4nsula v Ghent ve Flandersku
"Vá třetin obyvatelstva pracuje
í továrnácb "Tito lidé'' líčí MvČt

i nou vydělají aby se mohli najíst
foiatit vňak lahůdky a pohodlí

j jU jim úplni nemámy Jejich
l'tva sestává hlavně a brambor

iVeniny polévky a chleba nikdy

(by však velmi iřídka masa Po--
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frmlrl V Iířitolil N II
sic v siářf íh b t mřel nt tá-

pal plic

Hnid Oklthomi s 01 n trn li-

je In tamní banka učinila iip i Irk

a l lid zahnal pokladníka jejf do
North Ktiíd klt tenUi vsedl n

vhk a ujel Život předsedy banku

j v nelwípčf

U řeky líijf Iaramie nedatt-k-

líU k Hills v zápalní části okresu

Albany llyo přišli zlaiokopci na

bható ložisko zlaté ru ly

Na farmě Carrollově na něko

lik mil od Cedar Ilapids Iowa pá-

lila žena farmerova pařezy 71etý
hošík Její přiblížil se k plamenům
ty zachvátily jej a dítě dříve nežli

matka pomoci mu mohla hroznou

smrtí zahynulo

V kamenném lomu Kettínge-rf- t

za městem Strong City Kas

přišlo se na pramen oleje mezi ska-

lami Sbírají se penízo a činí se

přípravy aby se mohlo dále vrtati
V městečku je velké nad tím roze-

chvění

ííuvernér Flower jmenoval dr
Jenkinso zdravotním dozorcem v

přístavu new yorském avšak senát

jmenování to dne 27 dubna nepo- -

tvrdil a zamítl

Důležitý posudek

Generální návladní Maloney vo

Springfieldu III podal minule ná-

hled jenž jest velmi důležitý
Prohlásil totiž že ve státě Illinois
nestává žádného zákona který by
městským a obecním úřadům po-

skytoval práva aby hlasování o

licensních otázkách nařizovaly m

podobného odhlasování jest
aby so zjistilo jak obyvatelstvo o

dotyčné otázce soudí Pakli alo
občané pro aneb proti udílení ho-

stinských přece hlasují nemá toto
hlasování žádné zákonité platnosti
- !_ -- 1 J Jll Jl_a urauy muuou pry 1 na jaio uio
svého dobrozdání jednati
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j ruMilránikm ktbinrfi v rrpubli
kánkm kongrii a za

kťho prenídonta hrp hodiU Tř

prvé ti d'rnokr4lii kó vli ly pan
ministr siravidloNtí (tnMo by vi t- -

odporoučí kufírenu co si dráha jn
přeje A to jest aby Spojené Slity
hvililv vSechnf do-a-v! iáclané

sni 'y 'tvrddy to 00 byla

ti 1 dráha okradena aby dovolily
dráze spojili všechny doisvadní tra-

tě i jedno a vydali ra 210 milionu

úpinQ ku splacení nynAjAiho dluhu a

zaručily zaplaceni úroku i splace
ní upisft téch Pomysleme jen:
Před 25 lety zaručily se Spojené

Státy za tutéž dráhu za s 30

milionu dluhu a úrokQ ale dlužník

ač mohl a měl smál se do hrstě a

neplatil A teď pan Olney aby
chora prý nepřišli o těch 30 miiioun

jež musíme zaplatit a těch 20 rnili- -

onň jež úrokft jsme zaplatili navr-buj- e

abychoní převzali čili se za

ručili za celý dluh který dráha má

Uvalme to dohře! Uvažme ku

př že bycnom se zai učili za nějaké

ho darebáka v částce 30 dolaru

Chlap mizerná by neplatil ani úrok

ani kapitály když by mohl a konečné

by udí-la- l bankrot a my bychom
musili zaň zaplatit za 00 jsme ručili

Tu by nle navrhl nám někdo aby-

chom nejen to co nám dluhuje mu

prodloužili na řadu let ale zároveň

zaručili se za vAochny ostatní jeho

dluhy v obnosu 240 milionů že je

zaplatí i s úroky Co bychom si

pomyslili o taňkáli který by nám k

tomu radil? Dojista že je a oním

darebákem jedna rukat A 00 by si

o nál pomyslil svět kdybychom sku-

tečně na takový návrh přistoupli?

Dojista že jsme těmi největiími

hlupci pod sluncem
Nuž a právě to odporoučí nám

pan Olney Cluveland&v ministr

spravedlnosti! Učiní to kongres?
Nedivili bychom sel Vždyť je de-

mokratickým

Trpěla jsom silným chiapotem
a nastuzením Využitím půl balíčku
Dra Augusta Koeuiga Hamburské-h- o

Prsního Thé byla jsem vyléčena
-- Paní Babette Bucb 628 Itaee ul

Cincinnati Ohio

W P Hend v Chicagu jenž
několik má dolů v Pennsylvanit

t hodlá povolili požadavkům slávká- -

snilování rzdy Slovem průmy-
slová a obchodní tíeň nynějil byla

1 r t a š a t
Um sltbh m aiero veiuioulu zlomilo
hřbet a do té míry do pomáhá- -

lo dřlníctvo uhlířské
Lm

demoJ
kratického presidenta a demokrati-

cký kongres a přitpélo ku nynější
tísni nadržující následkem ohrožení

celní ochrany zavinilo varno posled-

ní zhoršeni stavu svého

Z těchto příčin máme za to že

není valných vyhlídek na trvalé

zlepšení poměru uhlířských Chce-me-l- i

odstranili nějakou vadu musí-

me nejdříve odstranili její příčiny
V tomto případě jest to převroba
zvětáená následkem zmenšeni r po-

třeby Strojkem se ovšem mohou

zásoby vyčerpati a všeobecným

strajkem jak byl zahájeo donutit

společnosti dolující k zvýšení cen a

pracování plnou dobu v dolech na

nějaký čas Však jakmile dobylo

by se uhlí do zásoby musí se opa-kova- ti

poměry jaké trvají po něko-

lik již let Pokud se neobnoví pl-

nou měrou činnost průmyslová — a

to nebude pokud demokraté olřá-sa-ti

budou soustavou ochranného

cla — tak aby zrostla znovu spotře-

ba uhlí a pokud so neobmezi přes-přílišn- á

výroba uhlí a neklesne na

míru normální nelze hleděli vstříc

trvalému zlepšení zuboženého stavu

uhlířů

NáA ministr (nespravedlnosti

Když president Cleveland sestavil

si tvfij kabinet své ministerstvo své

rádce vyvolalo velmi nepříznivý

dojem že povolal k sobě vesměs sa-

mé advokáty a sice většinou advoká-

ty stojící přímo ve službách dráh

Nejtrapnější dojem působilo ovšem

ustanovení železničního právníka a

podílníka dráhy Richarda Olney
vrchním zástupcem V tom případě

platilo plnou měrou že kozel usta-

noven zahradníkem

Jak zachoval a chová s pan Olney
vfiéi trustům jest dobře známo Ne

pozvednul za svého 14 měsíčního

úřadování ani prstu aby učinil

přítrž činosti trustů ač tyto drzeji
než kdy před tím sobě počínají řů dolů uhelných a chce po přípa-B- a

(

on prohlásil se sám proti zákonu dě býti prvním jenž silný řetěz

o trustech úmluv majitelů dolft prorazí


