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Jx TO ALE MALÍŘ ! SLAVIE RTE- -

rá uznává lv populiotické tirády
ou těmi nejhomími a njthoub- -

ně)ýímí pro sem cbytala no vidor
tornu podporovali populintu Utley- -

ioilo kongreiiu v očekávání le jej
demokraté tél za avého kandidáta

přijmou Véak tu máí čerte kro- -
páč: Slavie míní konvence mě-

ní Demokraté navrhli mínto Utley- -

ho Doolitllea a Slavie nebude míli

tedy to pottíení podporovat! popu
liotu NejlepSí ovšem je ta dft-led-

"Slavie" Na redakční
Htránce odpuzuje populiatické

ik-Ha-
dy

a na jiné utrúnce odporoučí
populiatickébo kandidáta který by

ty záady ve skutek v kongrexu
uváděl

PrE-IDEN- CLEVEUND PáAL

Catchingsovi z Mississippi o

tom slavném novém celním záko-

ně "Miliony naSicb spoluobčanů
kteří bojovali mužně a statně pro
celní opravu a kteří zaVrbují tento
zákon mělo by pokračovali v tom

svém boji měly by směle se posta-vit- i

na stráž proti zradě a malomy-
slnosti ve vlastním svém táboře" !

Tak soudí o výsledku demokrati-

cké práce veliký demokrat a z

hlouposti lidu jeho Veličenstvo

president Spojených StAtfl Ale
řeki-žt-

e dnes některému demokra-

tu jemuž vso co demokraté zrobí

jet--t dobrým co tomu říká i odpoví
vám že za panujících poměru ne-

dalo se vío učiniti IJoďejC by ne- -

nějaký tlastr se již najít musí aby

aepoft z části velikou tu díra za-

lepil !

Zajímaví pAta nashromáždil

washingtonský dopisovatel "Chica-

go Recordu" pokad se týče délky
kongiesnícb zasedání Kongres
odročený po přijetí nového demo-

kratického zákona celního zaedal
220 pracovních dofi aneb 330 dn&

počítaje neděle vánoce zákonité

svátky a přestávky Pouze dva

kongresy zasedaly déle první kon-

gres jenž trval 431 dna v pravidel-
ném i zvláštním zasedání od břez-

na 1779 a 27 kongres o 373 dnech

Druhá delší zasedání byla od 202
drift do 304 dnů S vynecháním
nedělí svátka a víech přestávek
bylo 6 kongresů deliícb nežli onen

{právě odročený nejdelií s nich 50

'kongres od 5 prosince r 1887 do

'20 října 1888 čili 321 dnů
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Unioví trůoa npoIař( tak snad
no vyrvatl OrleanovH republiku
francjviskoa nmobo inifiii To
tldll I 4in hrU Pařílský ktsrý

polnfm svém "maniřesía"
radil svým př4lelům aby polpiro
tali vlila přfiltU Ptriera v

joj( (ipasii proti radikalísrno

Francouiltí royalisté nahlédnoa

asi i na-Jé- j jejicb aemoboa

dojití splnřní a resignací oddají
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TAJEM5ÍK VELKOLOf IlTTÍlC

Py tbiovych vyslovil se v techto

dnech Je nén ackých českých ani

jiních rituálů těch kterých loií ne-

strpí třeba lože ty od řádu ss odtr-

hly Jsme prý v Americe a tu plsti
výhradně jen pro americký řád —

eč anglická! ZajJraavo jest že své

ioby velkolože It P sama na přu--

klad rituálu jen v České řeči $7500
Kivolila a teď teprve vi že jedinou
svrchovanou a panující řečí ve 8po

ených Státech v Amrice pro Ame

ričany jest angličina Kdyby páni
řekli fe rituál bude muset být čisti

americký a tedy v řeči indiánské
ani bychom se torna telik nedivili

ylo by v tom více soustrasti ale ve

svobodné Americe zakazovati ptáče-

ti sem zalétnuvšímu aby si proto
že jest v Americe nemohlo zapět

jak mu zobák narostl toť přes píílií
České a jiné lože K I se snad od-

trhnou když velkolože upírá jim
práva jež ani v Rakousku kde přec
řečí úřední jest němčina českých

spolků a českou úřední řečí a český
mi stanovami nikterak jinak pantíč-kářs- ké

úřady na příklad ve Vídni

neobtěžují
ZÁUT SNAD ZAVÍTÁ K NÁM JIŽ BPO

léčný cvičitel Národní Jednoty So-

kolské aby uvázal se v úkol mu své- -

řený v upó západní i nebude na

ÉkodJ poukážemeli na část jeho po
slání jež zvláště pozoruhodné a v

širších i kruzích dojiti by měla po-

chopení: uNaše bytí sokolské se

nese hlavně trojím směrem a sice:

směrem zdravotním vychovatel

hkýra a estetickým čili k docílení

krásy a ladnosti tíhnoucím Pilné
a pravidelné cvliení dle Tyršovy
české soustavy tělocvičné která

úplné našemu národnímu rázu ed po-

vídá vede nás těmito směry k docí-

lení zářící mety: povznesení mrav

ni Nepovznášíme národ však nic

jinak jenom tim že povznáifme je-

dnotlivce jako členy neb údy národu
a nepřiblížíme se k metě zmíněné

jenem tím když myšlénka sokolská
všade se ujme a tělocvik dozná roz-

šíření všeobecného v národě našem
Z tobo nám bratří vyplývá jiná
velká povinnost přičiftovali se pilné
o rotiíření tělocviku a získání no-

vých pracovníků na poli sokolském
a nových šiřitelů myšlénky sokolské
Nebudu bratři žadaco snad aby
jednotlivci pracovali přes své síly
budiž vlsk žádáno a sice se vsí dů
rázností aby každý súčaslněný úkol

svůj náležitě plnil"
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KiLlrORlIKt TlSO OBD!fO KA

výUv£ v Antverpii laťu tntililii

Tk tfdv koneínž i Kvroji on4vi
výtecnoit naieho vína

'Jakípi Maimc tak jdi Uhie''

jťít jťilno ntsró politické Hlovf

Jentli e Kplní tél leto uptliy le jo
demokratech ani mantný flek

Z Kveopt n sdílcjk £b Alfbbd

Notl vynálťice djnnmitu učinil

opět tový vynalez a nice hmoty kte-

rá prý úplní tahradf kĎŽi i gumu

JiCkTTOTAK ZVLlÍTSt ti LIDÉ

kteří rádi rpattili by národ rá-

di proň r'ivřili by různé otáky ve-

řejné obyíejnfi nemají ani tolik by

vyrovnali praobyíejné nejmeníf své

? účty
McKlfUIT VIXVLZ TVRDIL ŽE PRÝ

od té doby co demokracie jest u

vlády že nic jiného nejde nežli

správa vládni sama V tom se ale
velice mýlí v távodecb továrnách

a obchodech vře jde a to dosti ry-

chle jenže — kopce

Pamítka chicagského oaat Bu-

de letos opět utipořádána na den í)

říj a sice řízením klubu Marquette

kterýž přičiní se prý již aby
délo se tak každoročně i pfipomč
lo ae epflftobem přimčřrtiým veliké-

ho vzrňatu velikého mí-Nt- a

Ústavní kohvenck v New Yohku

přijala do ústavy článek kterým

zapovídá ne mátním a soudním

přijfmati bezplíitné líttt-k- y

od dráh To jet krok v pra-

vém směru Volný lístek jent tím

nejlevnŽjSím a také tím nejobyčej-nější- m

úplatkem dráh

PoftXD ža mo Tlble v New
Yorku veliká Btávka krejCovttká do-

padla na proflpech dělníka i není

pochyby že utalo e tak následkem

přijetí nového demokratického zá

kona celnífio Kdo by tomu váik
nechtěl véřít ten roftíe ei jen přečínt
některé demokratické Iřsty ty apeň
tak blábolí

Nad naoBKM ivÉčisEiÉHo pKzniv
ce Čechů Amerických Vojty Naprat
ka Čechové po celé Americe fou
strast proj-vi- li ženy české v Chica-

ga pak zvláátě přiměřeným eptíno-be-

vzpoměly památky muže jenž
otázce a emancipaci žen vždy byl

přízni v i hIoží na hrob Náprtk&v

yénec vavřínovf

(

dl!í „„j demokratickými IleiiL
„4tUi „ phlkinké

!

f mn
-
(!#mřiVřfA

(jií prohlédli a seznali i fásaly
aemoiraticse nejiu term ku pro--i

spěchu nýort na újmu Jen lak dá

te a brzy vrátí se důvěra v lepV
časy

MNOlltM X TÍCH NAPÁLEMfcn DA

rebákŮ kteří si dalichytit IvindJ
lery newyorskými nabízejírími jimrA
lacino "selené zboží" totiž faleiné j
peníze vysvětlí se nyní jak to při- -

ilo že ivindleři ti prováděli rejdi
své beztrestně a nemohli bít poli-- 1

1

cil dopadeni i když byli udaní j
Vyšetřováním senátního výboruj
Lezowova vyšlo na jevo že Svind-j- j

leři ti byli ve spojení s policií J

kteráž jím nadháněla Každ kdo J
se švindlery spolupůsobil musil

platit policii padesát dolarů mě
síčně a za to policie je chránila Je- -

sta že některý strýc z venkova
hledal že jest napálen a šel si sU--

Žovat policie ovšem s ním Slataml
kde jej openllili ale napřed ivin- -

dlerům o tom dala vědomost abvl

mohli pryč Jestli že podařilo se

strýčkovi z venkova napálili i visr
dlery a zmocniti se balíčku skuted
ných peněz který mu ukazovali
oznámili to ivindleři policií a sirý
ček byl zatknut peníze mu odej
muty a pohroženo mu soudní
stíháním jestli se navykli lí Tak1

hospodařili Tammanistó v New
Yorku Ostatně

1 _

New York lép
nuioMiunuie ívazuy národ ma o

byčejně vládu takovou jaké si za

slouží a to platí i o vládě místní

V New Yorských LisTEcn čte
ime: Jenom prolhanv ecoumuw
dovolí si dnes ješté popírati že

každý krok o nějž tarifní reforma
ku předu se doBtane nepoailfiny

no viastniro ui ! ntvi o r

"" J

ni'iiíjiťi n'ii jm pr'i n

jským čsm np-s- li U UIm f

Tn stojí 6 probli1 li ! 7J
es isi a aeinii isrovsíi surovou -'

i

nsrnll by ani rrdígovat lít JW
kaiujtm len4řt na dopis Jana Vař- -

I

kde lo vlastni chol( pravda na

nk kdo to vlasmí lle a kdo by ne

měl redgovat litM - Pro lobltlo
nenalesne M výmama ani v Jung- -

není nik-l- schooen nelil len 1 Ml-- I~ ' '
Lidu

Dejá povést' k neuvěření po
chází s Minnescty Tam před časem

vedena byla stížnost že v lesnaté

severní části státu řádí zloději dříví
na školních pozemkách kácejíce dři-

ví vhodné pro pily a prodávajíce je

dřevařůra Následkem toho zava-

děno bylo vyšetřováni a skutečně

shledáno tak dalece jak vyšetřeno
že pověsti ty byly podstatnými a ny
ni vzniklo podezření že ony ohrom-

né lesní požáry které vyžádaly si

skoro na tisíc íivotů lidských a více

než $25000000 škod spůsobily za-

loženy byly dřevaři zúmyslně aby

zmařeny byly stopy jejich krádeží a

tím důkazy proti nim Hrozné po

myšleni! Necbfsi to pravda neb no

zasluhuje tato pověst co nejbedli-vějMh- o

vyšetření bud aby vinníci

za hrozný zločin svůj potrestání do
šli aneb aby břímě podezření z uich

sejmuto bylo

Šoupeš Woods v Chicagu pred
nímž Debs a soudruzi se nalézali pro

porušení mezistátiího obchodu a

urážku soudu za poslední stávky
udělal kotrmelec Praviltě Ze pou-

liční dráhy a obchod na jatkách jsou
částí mezistátního obchodu Možné

že ml pravdu! Když mezistátní

cestující po mezistátní jeda dráze

přijede do mezistátního nádraží do

Chicaga a dá se dopravili károu po
uliční na druhé mezistátní nádraží

aneb omnibusem stáá se dle výroku
soudce tato kára aneb omnibus prý
částí mezistátní dopravy Jak

Na jatkách zabijou te

zasského býka aby mohli jej poslat
na trh new-yorsk- ý po mezistátní
dráze tim že býk z jiného byl stáda

a maso jeho rovněž v jiném státu

upotřebeno jest dle soudce čásii to

mezistátní dopravy jež na jatkách v

Chicagu se provádí ToC již by fe
mohlo říkat také: "mezistátní jat
ky" a p

V Praze vi vlasti naši staré
založil se spolek jenž jen jménu
českému na venek sískatt může le-

sku a nznánf důkaz že (dechové i

v obora obchodu obchodním prů-

myslovém a práce nechť kdekoliv
e nalézajíce vynikají a jiným ná- -

naše industrie Vždyř přece jeVn pnade všechnu pochybnost Že našij { s

továrnicí konkurován by mohli t iÉ

&
Uti

řjs

celým světem kdyby jen chtěli"
Věru že zřídka četli jnm

tolik in&lo slov které by obsahov3
ly tak mnoho nepravdy Kdyby
bylo pravdou že reforma

smyslu demokratickém posilt}
náš průmysl musili bychom Lýíi
svědky všeotecného vzplanutí ve
škerého průmyslu když už ten zlo- -

pověstný zákon McKinley-h- o je
pryo a reiorma v platnosti Kdyb
zažraný Amerikán který pýchou
americkou jest tak oslněn že neví
co mluví chlubil se Jako činí New
Yorské Listy že totiž naší tovární


