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Druhdy vyváželi jsme za 11 milio

nů teď ca 25 milionů Demokraté
chtl předlohou Wilsonovou zuičiti

reciprocitu a tím tento trhl Chtl ji
zničiti pouze jen proto že zavedena

byli republikányl To není politika
národohospodářská nýbrž nehospo-dářsk- á

Německo a Rakousko jásaji
že uzavřely smlouvy s Ruskem a

ničí z pouhé vášně stranic-

ké prospť-šn-
ó

smlouvy uzavřené

PlVECKt SPOLEK "Lf Ba" V Čni- -

cagu založený roku 1870 uspořádá
roku příštího v měsíci květnu veli
kou slavnost jubilejní Slavnost dle
dosavádnfho rozvrhu potrvati má

dva až tři dny a k súčastnění pozvá-

ny jsou veškeré pěvecké sbory české
ve Spojených Státech "Lf ra" vyni- -

kala vždy nal jiné sbory pěvecké
pilně se o to starajíc aby píseň česká
nalezla ohlasu v srdcích každého

upřímného naSince a po 25 letech
svého trvání a působnosti chce přiči
niti se zejména i o to aby zřízena

byla jednota pěvců amerických Pol
nik ten sám sebou velico důležitý u
také významné příležitosti kdyby
byl proveden dojista jen příznivých
musel by míli následků a vlivu na

pěstování české písně všude kde jen
Český blahol český jaiyk se otývá
Dle došlých nás zpráv přihlásilo se

již několik pěveckých sborů i růz- -

nyen osau česko amftnckých k tomu
to vvmimnAmii (!' " V-B-í I i m r

písně lež společně budou u příléži- -

tosti té zpívány Pokud víme byli
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The famotis document entitled
"American Tariff írom Plymouth
Rock to McKinley" (90 pages) pub-lisbe- d

by tho American Protectivf
Tariff Iajřue bas just been revised
and re isnued U should be in the
bands of everv iicroon whn—
cornplete and reliable informationf
upou the laníf Sent to anv address
for 10 cents Address Wilbur Fj
Wakersn General Secretary No
135 West 23rd St New York
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Chcete koupit harmonium ? i
Máme harmonium (varhany) Ster-- 1

ling které můžem prodali za cenu 5

poloviční Jest to druh Pearl Č 18
se dvěma řadami píšťal každá o 2j'')
oktávě Obyčejná cena íe $750
My m&žem jedno obstarali některé--
mu a našich příznivců za cenu polo-- J

viční totiž t3750 Není to snad'
nějaké harmonium t druhé ruky ný j
brž zcela nové přímo z továrny al
všem že zaručené Katalog v němí (
vyobrazeno a popsáno zašlém k přef
uicuuuu híí pozanani %
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Hledáte zninřnlnAni 1 íTJtnliií(nA lnlir£ Iři n- -t

Cechy a Ceíky kteří si chtl založitiV
výnosný poctivý obchod Můžete sa'i
tomu věnovali též v prázdnch chvív
lích 175 až i 100 měsfAnA

O podrobnosti dopište na Dr Shooní
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i anii hr opotorntla k U spis J k

doitinl j%k býti v takových přípa- -

dch obyjem proť abv ifedi
ílo molnmu ndoroiumní politý
kim ! Díjiny Vi(kr'ivy byly
Slavii jako ostatním éavopinum aa- -

sliny taj Nircxlnlhf) vjUiru jeboi
i Jr jt K V Miikoviký 144 i
Ho ICth Htr a o nřhol Dřjiny lze

objednat!

NbJKOVBJI NAVBilKi PlZDLOHA

celní obsahuje ustanovení že na cu

kr ze zemí v kterých vlády platí pře
mil na výrobek k vivotu uróený má

býti uvaleno clo vviií To mířeno

jest proti N7mecku Francii a Ha- -

kousku a projdeli předloha celní
m&žeme očekávali io ty země nene-

chají krok ten bez odvety Demokra-

ty mrzl že Německo a Francie v&či

naším výrobkům zaujaly stanovisko

přátelštější a rádi by zmařili obchod

zahraničný který s třmi zeměmi
máme

V 0KLAH0MB BB MINULE STRÍLBLI

dva redaktoři Jeden na druhého
střelil osmkráte a netrefili Noviny
se jim proto smály Věc víak jest
zcela přirozená nemažeme pocho-

pili že by redaktor zničil předruit
jenž poskytuje inu dvě třetiny látky
ku pnaoí jeho "redakčních" úvah a

dává mn příležitost o něčem "zají
mavém" psáti vfibec Proto oni dva
as stříleli na sebe jedině proto aby
se přesvědčili jak daleko kule letí

nejsouce životu lidskému nebezpeč
ny- -

Sním Massachussetskí usnesl
se předložití lidu k odhlasováni

opravu ústavy kterouž by uznáno

bylo "referendum" totil právo aby
lid hlasováním potvrzoval zákony
sněmem přijaté Než tak s stn 9

musl ještě budoucí sněm podobno se
usnesu totiž usneseni letošního sně
mu potvrdili Referendum jest jeden
z požadavku socialistu a nemftže být
o tom pochybnosti že v tbeorii jest
myšlénka ta znamenitá Pochybuje-
me však že v prakci osvědčí se po-ku-d

nebudeme míti "Svojanov" dle
plánu prof Klácela

NTMi ALK 311 BUDB BRIT K0NB0

světa Ultra demokratický Slovan
Am také pozvedá hlasu svého
ovšem že svým mírným způsobem
aby projevil své zklamáni nad ničem-
ností demokrata a praví: — A! bu-douc-

budou demokraté hlasovali
pro opravu učiní dobře když dodi
jf "Vymíněno ale že to není na i j
mu zájmům neb proti náklonnost
a přáním cukernlho svifenstvi ''
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Mezi viriiMi osadami fmti
v nichž stitiatika nae za účrlenj vý-

stavy nirodopisué provedena jíl
byla jt první Alleghany Price
s tím spojeni ulož-- byla jednotou
českích soolkft LmnM tlnm„ '

nejtarsích tamních osadníků p Kuř-nero- vi

kterýž také svědomitě ji
vykonal Z výsledku práoejebo se

dovídáme že česká osada v Alle-ghsn-

čítá 4200 osob že prvý osa

dník čcuký usadil se t ím roku 1850

50 procent obvvatelstva jsou řeme

slníky 35 procent nádenníky a 15

proc obchodníky čtvrtina všech

mají vlastni domovy v ceně od

$1000 až do 120000 jest tam 15

českých spolků z nichž 6 jest kalo--

lických jednotou českých spolků

vydržovaná jest nedělní škola na-

vštěvována 80 žáky jest tam český

katolický kostel a škola navštěvova-

ná 150 Žáky dvě třetiny všech jsou

občaty americkými politického hnu- -

tí mnoho se ale nesúcastní a mimo

jednoho policisty neměli dosud Žád-

ného jiného úřadu co do politiky

jest as polovina republikána a polo-

vina demokratů a co do vyznání
katolíků a svobodomyslných —

Mezi osady kteréž na obeslání vý_

stavy národopisné se již připravují
slašf vřadili nyní také uvědomělou

osadu Wilber Salině Co Neb

Tamní Tělocvičnou Jednotou Sokol

uzavřeno totiž zříditi pro výstavu
zvláští album do kteréhož vřadřny

__i i a -

oyiy vy nejen ioiomzny miHlních

spolků s krátkými dějinami těchže
ale i různé pohledy na osadu onu a
na příbytky a farmy krajanů našich
zároveň se stručným popita-r-a colé
české osady salinské tak že podán
byl by tak věrný nástin pérem i obra-

zem jedné z největáích a nejuvěd
mělějšfch osad českých v Nebrasce

NB VŠZCOíCr DBMOKRATIOKf LISTY

jsou tak vášnivé a fanatické jako
naše české Tak ku př San Antonio
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ta rodní ik oevyrovnfc rý ©

obromnonti tvé níkttrrt táplavf
kUri! adeří na demokrat toboto

litu při pHill Rtitnf roIW A jako
v Penuujl? anii LuJe i jinde
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Clevelandovj odznaky Oviem

i te nosily u přeJu na kabitf Teď

M do( odznaky jiné a též i jinde a

to v mnohem vřtit míře nel ony

Mají podoba tiplat a nosf na na té

iinti kalhot na které e aedi

CLITBLANDOV! BICI řilBtvX NA

váze ale na vál nou ti ve vlastní jeho
trané asi otva tk v třetím koo-greani-

m

obvodu v Tennenee navr

íeni resoldce íe schvaluje se nynčj-i- í

ipriva vládni a konání presidento-
vo položena býti musela za děsného

hřmotu p&nft demokrata a nyčenl —

ca Hul

POWDERLT JSA VTLOUttN Z &XDD

Rytfřa Práce kteroužto organinaci
na nynójSÍ stupeň jeji povznesl prý

plakal pravé že takové pohany
oď

"bratři" avých ai nikdy nezasloužil
Ano nevděk avčtem vládne a k vfili

Powderlyma tak zvané "bratrHlvl"

výjimek délati nemaže

JBOU TO ALB ZLÍ RZPUBLIKXflt!

PovÍBtný chlípnlk Breckinridge

který uchití o znovatvolent do kon-

gresu teď njiíťuje své bývalé apolu

rebely že ten soud se 'slečnou' Pol-lardo-
u

spinkali mu republikáni a

hlavně Členové severáťkého veterán-akéh-

spolku G A II jen aby se

jej t kongresu zbavili

JaeX to níboda za Ticn ntwíj
lích zlých Časů Sotva president

vyšel z Washingtonu jakoby i Živly

přírodní se na to dopálily Všude

samá byla povodeň samá bouře a

sotva se vrátil jako kdyt utne Je-

nom v lida to bouří stále dál a dál

kdyl vidí jak si při minulé volbé

presidentské dal

NZM&ŽB BÝTI O TOM POCHTBN08TI

! Bland jest představitelem náhle-df- t
demokratické strany pokud ae

týče otázky mčny To jest včtíina
clenft oné atrany ráda by raéla laci-

nou měnu a hodně ji
V se co v ne-

prospěch jest amerického obchodu
co rozvoji jeho překážet! musí a na
úkor jest spojení — to chtí

Bjlo by jn liliodno by ířvj'"IJ'"l"ítíjl by ráj vířil I
Omtha A l_i Se jim tO Uodařilo! vSaU UtnvVW 11'TIIV UJ i

tastouDena i nsklomom
?e k třÍDravním krVkAm íiTn- - '
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