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)lafské dráhy Is proputil Jedno-

ho díltiika béhem minulého strajka
ll-iriiřn- ího proto 1 r4Ul#l k unii

li-i-nK- h dlcíku a druhá laloba

tnsena nsn U prý překazil jedno
mu dlnlko obdrrenf prác na jiné
Iráte Jru sfédavi jak laloba ta
to rozsouzena bude Nám zdá se

le kdyi neměl by zaměstnavatel mí

ti právo propustili d'lníka 1 příčiny
akékoliv nesměl by též dělník mfti

rávo místo své opustiti což dojísta
Io by ale zkrácením osobní svobo- -

Demokraté v Iiiioia potéibo
Vili bodou v listopadových volbách

kaldý lila a jelikož blasy voličů če-

ských nemalou měrou padnout! by

mohly na váho muelo se "něco"

pro ně učiniti aby v řadách demo-

kratických udrženi byli A tím ně-

čím bylo omilostnění na doživotí

odsouzeného krajana při čemž gu-

vernérem Altgeldem omazán jim zá

roveň med kolem úst prohlášením
že jou oprávněni "něco" požado-vat- i

že jsou lepáími než národnosti

jiné a pod To se rozumí že nyní
každý Čech z vděčností ra uznání

toto pro stranu demokratickou hla-

sovat by měl

"KDO Jsi V 8KLENEMÉM DOMKU

ceházej kamením" toho na prvém
místě povšimnout! by si měla chi-

cagská "Svornost" Táž přinesla
totiž v pondělním čísle m t zprá-

vičku v nfž "nedostižitelné" prý
Svobodé texackó posmívá se pro

uveřejňování volebních oznámek

jichž z předu zaplacení žádáno jest
V lémže vsak čfnle jejím a po eelý

týden následovní na předním tnístč

čisti však lze že "každá oznámka

politická musí býti předem placena

jinak se neuveřejnl" — Zdá se nám

že dříve než "indepéde" Svornost ze

Svobody šoufky tropili si chtěla

dříve do zrcadla podívat se měla

Zajímavý mkzinahodm soudní

spor vzejde nám z nového zákona

celního Jak se c Washingtonu

sděluje budou brazilští obchodníci

kteří plodiny brazilské do Ameriky
dovážely žalovati Spojené Bláty o

náhradu a sice v obnosu cla na pří
voz od 27 srpna až do prvního led- -
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— více premyieni rtent-čat-

I ten kterýl ziiačně časti ' j
dlím národohospodářKkýfn věnujifí
o otázkách časových mluvili tntiri

přijme náhledy jiných za prav
1

aniž by se zastavil a přťinýAlet jafj
základ náhledy dotyčné mají J- -

§ t
no ovoce v praKci prim-si-

i mono

Jil před šesti roky přivedli
Harrison mnohé k skutečnému p'

!

mýšlení krátkými svými řečmi V

kampani politické a každý dčltj

udělal by dobře kdyby dakla?

promyslil st jim předloženou otáží
"Kterak možno dělníku očukáv
slušnou mzdu když ze závodu L

žádný zik podílníkům vypláq
není A farmer právě tak pror
sliti by měl druhou Jeho otát'
"Muže farmer očekávati dobrou VJ

□u za plodiny své když dělník ):
pracuje neb nízkou jen mzdu dow

4 t a i t
vft r u tecuto uvou ouzKftcn }

mýšleti by měl vnbeo každý 6U

práva hlasovacího požívá a kdo lt
sem svým rozhodovali maže

1směrtm celní politika naíe

má

Následovní výňatek z jedné z

sledních jeho fečí zaslouží též'
než běžné pozornosti: í

'Není tomu ještě dávno co si

jsme od řečníku demokratický 4

v čase kdy po celé zemi hlalt4íwí
panoval a kdy všem třídám lid 1 f'
Seho slušně se dařilo — mnoho ř' n

o časech kdy prý bohatí bohatt

a chudí chudšími se stávají w£
pravdy na tom nebylo — a žen k (

jedině oni s to jsou přivodili čv t5

kdy bohatí chudnouti a chudí V

batnouti budou Leč místo to

dokázali opětně často dokázanojí
pravda že daří se nám všem n j

stejně buď dobřd neb spalně fS V

sto provedení slibft dokázali Kyže daří se se nám všem hůře fl
všichni ponenáhlu—chudneme Zlí "

šenost jest sice těžkou školou Živ

leč za to pak vždy jí řídili se htetí

"Nepřemýšlel jsem o tom''
velmi často obyčejnou výmluv'
Poslední volba prezidentská

pro celou zemi tak smutných tSálU
kíi jedině proto poněvadž lidi
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preídfhtkl v ktsrll byrbom byli
míli ploil tóno" Demokraťkl

éopíy o tom ovSin ani muk
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Jeioviukýtu tímto beaUm řídila

losti l vidy newyorki Tam many a

ani letos nrbud jinak Vzdor lomu

0 v New Yorku téměř 100 osob od

souzeno bylo pro podvody lvindle

ři loňských volbách spáchané ne

dala se Tammany tím zastrašit a

řipravo m polrodyony páchali
znovu čemuž nejlépe nasvědčuje ta

okolnost že na registrační a volební

výbory jmenováno několik t těch

il pro loňské volební ívindle od

souzeni byli a trest ai již odbyli Inu

ovšem Tammany nalézá se v úzkých

a proto potřebuje ve výborech vc- -
ebních mule kteří "byznisu' již

rozumí

IJTL BT TO TAK ífil ABT CllIST- -

vost jihu byla letošní volbou prora-

žena! A možným to jest nepřehá-ní-- lí

nejpřednějAÍ orgán demokrata

v Tennessee kterýž zoufale volá o

pomoc proti zlým republikánům jež

ve východní části státu většiny na

yli a proti spojeným republikánům
a populistfim kteří zase v západní
části státu velkou naději na vítězství

mají Nepřičinf-l- i se demokraté co

nejvíce tu prý republikánsko-pop-

istická většina v příštím eákonodár- -

atvu jest zajištěna Jelikol pak zá

konodárstvu tomu volba senátora

spolkového připadne není co divu

že každému řádnému demokratu při

pomyšlení na to husí kůie naskočil

SkkXtou Hill její btXt Nkw

York má to neštěstí muset nazývali

svým representantem ve Washing
tone" pravil onehdy před demokra

tickou konvencí svého státu že ny

nější zmetkové dílo demokratické

celní politiky jest lepší než byl zá

kon McKinleyfiv pročež prý se také

jisté v něm národa dobře zalíbí jen
až obchod a průmysl tomu novému

řádu (či ne řádu) zvyknou— až prý

se tomu přisposobíme Nu má-- li

národ k tomu dosti svaté trpělivosti
a kromě toho dosti úspor z dob ono

ho starého a horšího pořádku tu

ovšem by mohl očekávat! že tomu

zvykne VždyC zvykne i bujné hří-

bě chomoutu a obéAeneo provazu

proS pak by tedy nemohl časem

svyknouti amerikánský občan demo

kralické zlovtádě? Nemá li ale I
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ooh i iichl cktří jou prý mulo
vé ráfMkl oftÍ pro nio]i
zaujímání xi-fiil- u v Aihland kt

rým! prý za miliony doUra lea bylo
vlád odcizeno Jest ťru Dejvyiíl
ca aby úřady přihlédly k obrov

skyra krádežím lefl které s ve

Wisconsiné a Minneté provádí

V KOCE 100 IODLE ZIUÍV CENSO

obnášela průměrná mzda dMníku v

továrnách 1289 roěnř To bylo za

doby demokratického cla V letech

následujících přijato bylo republi
kánské ochranné clo a dělnictvu se

vedlo za něho tak bídně že do roku

1890 vstoupla mzda na t485 průmě
rem tedy skoro se zdvojnásobila
Od řasu zavedení demokratického

zákona celního počala mzda ovšem

klesati na dřívřjSí míiu

Na jiném místí "zahi£
no" spolku nebraskýťh obchodníků
v zájmu státního lístku republikán
skébo jímž voliče k podporováni

republikántikého £ekance guveruér-stv- í

příměti te snaži Jelikož čte
náťstvu naSemu náhledy a důvody

strany druhé jsme již podali jest
pouze spravedlivým abychom i stra-

ně druhé sluchu popřáli a čtenáři

naši nyní z ofivodu stran obou pře
svědčení vlastní utvořiti si mohou

DlTlíOjTdHÝ MAYOK ZÍSKAL 10- -
kladně městské hezkou sutou tOOOO

a zároveň poskytnul při tom zaměst-

nání značnému počtu bez práce jsou-cíc- h

osob Když totiž letos z jara
počet bez zaměstnání jsoucích v De- -

troit ruačně vzrostl a odnikul žádná

spása nekynuU použil mayor lidu

toho k zasázení několika se? akrů

pudy zemíaty jichž nyní celkem

150000 bušlu sklizeno Dovedl spo

jití užiteíné 8 prospěšným a město

bude prý i jara sázet zemčata znovu

SJEÍIIRXACNICI DOVOZUJI ŽJC CO

penízi cenu dává jest ráz vládní na

témž a nevnilřní hodnota O tom

by se mohli snadno přesvědčit kdy-b- y

ku příkladu vzali zlatý dvaceti

dolar a roztavili jej a nabídnuli kov

ten zlatníku thledali by že ten kov

bes rázu vládního má právě takovou

cenu jako s rázem Kdyby naproti
tomu vzali stříbrný dolar a učinili

a ním podobně přesvědčili by se

brzo že má kov v něm obsažený
cenu jen poloviční Za plnou cenu

přijímán je proto a jen tak dlouho

pokud vláda jest poboo tlatý
dolar saQ dát)

Vfikátt Í4tn ith4

Marní Drirn

l ftociCff

f t MmM ♦ R ►

(Hf t 4 V ♦ f t-- l
►♦"4'4'l f énM fw

4 It ptm l

o As N
4-- 4 i f 4pj

tfiif tiz
r f !' 4

44 f lxt Ifl 4

4 fl # frrtnm 4-'- 4

lt4n fc4in W

Jt M ! M H"f M " '
pJ I % I Ím ! I♦) p

4l'#H mil 4 ♦%
Ml I #♦ l"f té lf
tl ( M f 4 i4 v4 i i

I 4~4 r4 4f M Vin f MkMM

lite 4 li Mrl 4'-- nJnl
4M (" BttM"" '

4iilMlia Wh

fOKIlOK 7APAIH?
Omfttift Ntt

Omaha dne ii HJ Ihtfl

Upozornění

čll tohoto nřkolik iiwl

)0íliro tntřDřjif poiel n

nkitku a j!iko! přitominrlno ftili
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ranobýmktťři Jil oJbériteljf niiiaji

jou tu'ltl o dou iíulech by mřli

lkáíme Je bjr J iiřihiovli nýbri

by j nřkterřmu te iouíedft kUřl

dosud řaopi ni nolbirajf dora-

zili tím k rotilřenl lintu přicpřli

Adminiutrc Pok Zipada

JAI-ONC- I 08VtDťJl lK JAKO I KAVl

amělci — při roalovinl tad Číňana

n modro

Civiuíaci v Kehtccrt uvl
bUi donad na velíce nfikéra utopni

UdaloC ťe tam v oleduích nřkolika

dnech poaze otn lyníovíní a da
misionáři natřeni dehtem a opeřeni

Z EEPT CCKKOVKT VÍ i'RÝ II

novým nijakým pfftaobem přípravo
vati cukr i kořalka Dle toho bude

ne moci Nebraska utáti dodavatelem

jak pro Kentucky tak i pro Louíhí-n- u

Slovaw Americký ifcicnXzí k

náhled o že tanff ma velmi málo co

Siníti cenou obilf A přece před

minulou volbou presidentkou sli-

boval rolnfkflm lepží ceny když

avftézí dejiokrate a truSl to zloděj-

ské clo

NtfCTKftí Z 1'ftlKNÍril DCM0KUA1 6

projevili náhled íe by president
Cleveland do politické kampauS new

yorské činně zasáhnouti a Hillovi ku

zvolení doporaoci měl Bl&hovci za-

pomínají i? Cleveland jest rozhodně

proti politice vzájemnostmi

Jak divné viox k ctifl Kdo

by si býval ještě loni pomyslel že

letos v říjnu plantážníci louimanštt

žádat i budou McKinleyho aby k ním

savítal a republikánským vyznáním

víry je obeznámil? — Mají to nyni

demokrat') smutné vyhlídky do bu

doucnosti!

Jaký n rozdíl mki svobodním

obchodem a reciprocitou? Právě

takový jako mezi darem a výměnou

Při svobodném obchodě dává se ce-

lému světu náí trh a odbyt zdarma

při reciprocitě dá se trh náí zdarma

pro jisté plodiny jichž potřebujeme
té neb oné zemi za to že ona dá

cám avého trhu pro naie vlastní

plodiny Hvobodný obchod j něco

m nio rtolprooiu j oo nioo
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