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Tak bláá zpráva a ()wef N Vork

ie ilns IR září práva taková za-

jisté nepotěší y kteří umínili si n

bohatili stbe pustošením lesů ff Sou

stálí a dření všeho li ln vysokými

cenami najmě dřevařské truty at

lid po v šech ně který stavební drivl

potřebuje muž? jí příznivé uvítiti"
Jak patrno raduje se Hlovan Atoeri

cký z toho Jo dělníci v Kanadě bu-

dou mlti zaměstnání a výdělek kdež-

to dělnici naši vládní budou zahále-

li a trpěli bídu nouil My nevidí-

me v tom nižádnou příčinu k chválo

zpěvům a jásotu

Jak draho nám přijde dkmokra-tic- ká

správa země to se nedá nija-

kým spŮsobom ani přibližně odhad-

nout Někteří ztráty dají se ovšem

V Omahft dncáfi září I8ÍM

ni strany klerikálnl výstražným hla 4
sem Máť ona jeiiá velikf vliv v #:
IL -- „ I IH I X

mlý li I venkovský Veliká mtsf
iislezaii leštA v teiím tiolružl v

ij iikm-- i a vlád Poměry f C4-hácl-
i

ač tu a tam bývají pěkně lič

ny jsou přec jen velmi smutné V#

mif se vsi usiir všechna snaha ajnámaha všechna práco zápasu ná-- ro

Inostnimu druhým důležitým o- -

lAfkatn ilulir venuln mm trsmIA
zorností Tu klerikalisrn postřehl i

proto jeho výbojnost a inlvaha V i
otárkácb církevně náboženských sto j
jí (yecby velice pozadu nechávají ae -

Ještě hojně ovládali a podporu ! --
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t břtkl jb ř iodkkh'
ki aby tu ípř t lili fn-c-ii

by st ml I ý ilobvUk Jim i ti k

rum vyvJu iVlnt k tomu po

díl (práva naho koimu! v Znri-ťb- a

v kttríl niřii"iil na lrli
tu tlia e Svjcírku iitoJuost vý

vozu americké Iti cifilim
Mwoiif e uvl pard UtamlX

d2 nai tak xáhy pňvlu rodu 6

svých zapomíná poněvadž í ve těl
řích osadách c ke íkoly sulnitnl a

nťKInl e tuši aneb to m patrnou
návštěvu zrušeny

1 ýti mukl České

casopisťrtvo je- -t tilavníii: lakloreti
v záleŽitotecti nároiliilcb ale co

platný snaby ty když nejsou podpo-

rovány cekkou školou

KftEaťAffHKX morXlka klade ve
likou váhu na sedmé přikázání a

zrovna nejzbožnější duse na po-

hled jednáním svým dokazují že

žijeme v době licoměrnijtví pod-vod- o

záplátovaných kolejí krach 6

a šachri bankovních bursovních

Spekulací jež spíše vzájemné okrá

dání a vykořisťování podporují

aby z takového pak výdělku daly

pár dollarů — na nový koatel

Lid nedovede se obohacovat a

vykořisťovat! na účet jiných on

nní schopen ckradati obec a stát

jako se strany všelikých korporací

politických "klik" a trastu se děje
a ku podivu Že nebyl by schopen

když zbraň v rukou jeho leží —

osudí volební — zbaviti se takých
a podobných upíru kterýchž nám

doba nynější doba Clevelandismu

nasadila

Divná veo! Jak bou&(vala

druhdy Slavie proti tomu když ně

kteří chtěli navrhnout! liranta po

třetí za presidenta aě nebyla to tře

tí lh6ta nepřetržitá Však ejhle

Když nyní guvernér Wisconsinký
Verk navržen je po třetí Ibfttu ve- -

lebí jeho navržení Slavie co iifjlp-
ší věc jakou jen demokraté uúioili

mohli Tak to je a bylo u Slavie

vždy Ať dělají republikáné cokoli

věk není to dobře když ale

totéž dělají demokraté už to

je tak dobré že ani lepším být ne

raftíe

V BAIACH NAŠICH fiOKOLsKÝCII

jakoby pojednou nový ruch se já- -

vil Každý uznává že závody v

nynější své "šabloně" odstraněny
býti musí že udílení cen jednotliv- -

cftm působí jeti nevraživost nelad

IÍ11 i ý -

nruzosirasne uiumi usvuuioii uviue- -

ním ško ním a nostunním iakož i

že čnnost sokolská nezáleží pouze
a výhradně v tom abychom novým

"pllškem" se ozdobili ale že hlali--

ší lest vvznam věci sokolské krás- -

ný účel: vychovali dorost náš ne -

jen po česko ale v pravdě so- -

kolaky
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I thi ftřýr k Mm liíiiboii řippřo-p-
v

Inr Tak vli li JpjníUká a p

p#l tpůjílí rflifiA památky kf

MnliJkí iw tHovoti výtav v

Cliícvtt tím výslovným doroz-

uměním vlá lou ivf f piU ji
tato za riálriiU ochrany po nřktu
rm obrněnci parníkem váleřným

opojených St4t(k — Zpět AI do-

sud uik nestalo ac uplynul jil
skoro rok o l výstavy A pak m

divlm jestli Amerika Kvropé jesl

pro posměch

MXmeIel mnoho (eských rodí
íd které své dítky ěekému jazyku
neučí dílky jejich ěesky nemluví

ano mluviti nechlí aó rod i ř o ně-

kdy anglicině sotva rozumí a bídně

ji komolí A máme žel mnohé

české osady kde české školy svo-

bodomyslné živoří nenalézají

podpory a náležité pozor-

nosti takže zrušeny býti mutí

Kde to žactvo ty dítky přilnouti

mají vlastně tedy k České národno

sti — al na zvlas'ní případy —

když školní vychování a styk spo

lečenský jsou přirozeně směru

zcela jiného

Dob&e radí "Sokol Americký"
bratřím svým: Nezavádějte do

cvičení zbytečné poklony pozdra

vy a "saluty Co je dobré pro

vojáka jenž jest všemožně zbyteč-
ně týrán a co dobré jest pro slabo-

duché kteří vidí v zbytečném
znak vzdělanosti nebo

dl se pro nás tím méně pro naši

mládež Neučte ji věcem zbyteč-

ným a ničemu co zaváří otročinou

Jen pošetilci mohou si zakládali na

takových tretácb jakými jsou různě

prováděné pozdravy A jest to po-

šetilost takovým tretům učili

Komenský v Labyrinthn světa pra-

ví: "Potkali li se klří rozličné-

ho tu bylo kejklování rukama ústy

koleny a jinak k sobě se toulení a

choulení summou rozličné trety''
Celá vojančina jest surovostí zbyt
kem dob barbarských i neměli by-

chom si z ní vypůjčovali ani ato-

mu"

NKDÁ SK UPRÍTI ft NAUKA (

praktické platnosti svobodné smlou

vy o práci jest lichá a planná
Jevlf se nejlépe za nynějších špat

ných časňv kdy mnoi-- rád jest že

vůbec práci má Obchodník pod-

nikatel továrník a výrobce kupuje

práci arcif jako obyčejné zboží

jehož cena se řídí dle obyčejných
tržních zásad nabídky a poptávky
avšak při tomto kupování a při

J tomto prodávání za doby nynější
soutěže již novým celním zákonem

zvláště cizině umožněna jest není

děln'k jehož volnost se sice theo

reticky nznává skutečné tak neod

mi - i ii_ ! i - i
i i

™ l
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a poijniKsiei hutvi vrací ueiiimu
kuDule V iv ooměrrt Blav obebo -

du a soutěže tohoto ciziny zasáh- -

ne jak vidno i děln'ka jenž leto -
ní zkušenosti pohádán asi dvakráte

se bude rosmíškt nežli by a vo- -

lebního osudí dal hlasu svého těm

již zlaté demokratické časy mu

naslibovali a zaiím připravili mu

praveny k OKamzue pomoci prou i

všem lěřkostem v zažívání — Kj' '

ll8rtz Cook St Portage WÍ8 M
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KaIdý kaxdidít do bijiati y

Ndé tnul na j řítě li-I- ta!i
biti 1 bnJ olikojp klfj e

na ariiilo rnřnit tiřkly politický
kibátek

Doj řoi! bekkXm na tíicii itea
nich V Chicigu v Onuze a jinle
a výklcltk jekt iždj tentfl — lra
ne dile jfítř a sařivootf tře

ba potajmá

POKiniO DOVIDt SB t'8Sí(VATI

jako ten nejpoctivěji mul tna li i

aebebldnžjil lín fa labem kde i to

ieoa kaldí dovede e umAti — má-

li nové uby

Některé íksy iabývají ei otXz

kon emancipační velice i zastávají

§e tak velice práv žen le rapome-no- a

pH tom mnohdy nejen na ku-

chyň ale i také to — ie i maži

nřjaka ta práva příwluíf

NlKTKaí DEMOKKATt POCHVALUJÍ

ři nynější tákon celní co lepil

neili McKinleyho Jeli tomu tak

muií nám také přinénti lepŘÍ
2a-- y

neili onen Uvidíme v brtka jestli
nim nemalajoa straky na vrb£

RirCBUKiHt V NlVAIít požXda-- li

sice senátora Jonese aby se po

děkoval ale odpověď jeho již na-

před mohli vidět tolik že vyavaní

jejich obdržel proratím však

"žlabku" že vtdáti se nehodli

MATOB MĚSTA WAŠEHO — JI8T TO

na pováženou — odmrštil minule

jednoho i uchaneíft o registraci

při volbě poněvadž neuměl ani

dest Čitelně pH&t jakoby v politice
taková maličkost měla rozhodovat

Dějoa se to teď věci !

Nií BÝVALÝ SENÁTOR VAIf WTCK

byl vždy trochu výstředním a proto

nepřekvapuje zpráva že si ve Vanh-ington- ě

kdež nyní většinu ěa-- u by-

dlí koupil starý kostel a v něm nyní

obývá Libí prý se mu ve zvlášt-

ním příbytku znamenitě

TlTE8! POZCSTATKT VELIKÉHO

přítele Čechů amerických zvéčueié-h- o

Vojty Náprstka uschovány bu

dou v popelnici v nejkrásněji! potu-řtaioa-
ti

Náprstkovy v jeboprumy
šlovém museu v Praze Takové

pomníky nehynou ale v duMch a

rdcích národu na věky ne staví

CLIVELA5DI8M09 A LEOILATI VNÍ

podvody politické chyby a sliby a

hnmbuí? bvly v Maine poraženy
tak uraví New Yorský Sun Když
▼ Maine tak pěkně prohlédli tu sít?

nvněiší správy vládní jak asi buíe
v stÁtech druhvcb kdež rovněž

pocítili ta tíha — politických chyb

demokratických

Omabk 34 xáH ' ť
fíthm týdnu mlnuUho byl přlvoí dobytka fTí

vypoMtat Tak ku příkladu víme

že obrat peněz v bankách za ro

končící rokem 1893 byl 02000000

000 kdežto za rok končící červnem

1894 obnášel jen 4800n000000

Jeví se tudíž obchod menší o

$14000000000 za ten rok Kdyby
chom počítali čistý výtěžek obchod

ní jen pět procent jeví se nám v

úbytku tom Již ztráta $700 000000

To ovšem pociťjvati jest i v úpad

cích kteréž byly větší o dvě stě

millionů Jakou ztráta utrpělo rol

nictvo klesnutím ceny všeho co má

ku prodeji nelze odhadnout! Tak

ku příkladu cena koní klesla o dva

cet procent cena ovcí neméně

Ztráty dělnictvem utrpěné jsou ještě
větší uvážfmeli nucenou zahálku a

snížení mzdy Pochybujeme že by

dva billiony kryly ztrátu kterou lid

této země utrpěl za jediný rok vlády

demokratické

Demokratický New York Sun

má aspoň tnlik pravdomluvnosti že

nepoplrá juko činí naše české de-

mokratické časopisy že nová celní

předloha bude- - míti v zápatí snížení

mzdy PíSřť: "Nová celní před

loha bude příčinou upravení cen v

mnoha oborech obchodu a jelikož

směřuje většinou k snížení jich če

lili ovšem bude i k nižším mzdám

následkem čehož dělníci budou ne

spokojeni a budou tomuodpoi
klásti I kdy 2 by mohli zrovna tolik

zboží koupili za méně peněz nebudou

spokojeni ObávajlC se počátku
snižování sazby mzdy však jestliže
američtí vyrabitelé shledají že ne--
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