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cent přlimft jej e alnlním úřadu
dotveného řpoienv 1ou V bříoa
dach kde úřad iádného Draiidelnt
ho platu nepřináíí obmezenj j#ou

výlohy na I&0 A k tomu ke vSemu

zákonem tím zřelmo ustanoveno ienl

'w"v v tm iiiaiiui i i o i n 17Vl srn'

ním Hchftzl Hpojenych vynakládali
neHmí---

" Hká a radikální to opra
v a a otázkou pouze jest zda také zá

kon ten skutečné zachováván bude

Doud nebylo to v Kalifornii vzác-

ností když ten kdo do zákonodárstva
státního navržen byl jedině státní-

mu výboru na společné výlohy vo-

lební až 3 neb 4 tifc dolaru iložiti
inusel ač plat zákonodárce tam pou-

ze fiBO obnáfif

KkITMUKAnHKX STRANA JEHTI RÝ

nepřátelskou dělnickému lidu volají
hlasatelé demokratismu a lid přes
to že přátelé jeho (vlatne jeho bla-sf-

l)

vládu úplné v rukou mají a ti
zlořečení nepřátelé jeho úplné vlády
jsou vrdáleni hladoví národ hyne a

blahobyt který za republikánské

správy v této zemi byl domovem
zaménén jest v nouzi a bídu U mno-

hých lidí jsou vsak doposud demo-krat- é

přátelé lidu a republikáni jeho
nepřátely

I)0KI I ITL V !'LATNii8T! OHAVNÝ

zákon McKinleyftv ta nestvůra ná
rod odírající kterou nyní demokra-tick-

ý

Bva7 Jiřík Oorman co udatný

ryir Bllo" m0UI arraer "oapiti za

leden buAl bsenice- 20_ liber cukru

Nyií už mftže zaů koupiti jen 8 liber
86 prý demokraté učinili teprvé pou
hý počátek svých blahodárných re--
forem Pán LAh n námi a a é časv

pryč: toí snad přijdou doby že bude
muset farraer dáti bu&l pAenice za

prázdný pytlík od cukru aby přinesl
domu aspoň něco-- Am Ob
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jinimný tento krok niAtane lei
breho účinku Jíb potřebu e sly

iřtl rsiublikánká 4vniřliurn orsv

Ij aby poznal biu I tvůj a natoupi
re#ta kterál jedifi ved zemí luto
k blahobytu
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antrické f00 milionu bullu pšenice
a jelikož j m# mřlí vládu "zlodě-

jkou která soála krev dčlníka a

rolníka mohl dělník platit hospodáři
1 centu za buši Koku 18í4pod

vládou víeoblalujfcí demokracie
sklidilo rolnictvo nas náhodou jen
400 milionu bušlu té suroviny buchat
a koláčů ale na vzdor vládo naieho

pana Clevelanda který nám házel do
klína české konsuly jako hniličky—
doitává ná farmer za měnil avou

úrodu přece jen po 52 cettech Jak
pak se vám to líbí pane Sekavče v

Kansasu když jste pro toho pana
Clevelanda sekal tak horlivé do

masa?— Am Ob

I)ks tt Hlasatel m X v OxAznjak
se zdá novopečeného dopisovatele
jenž zásobuje jej novinkami dle

nichž soudě zasluhoval by D II

spise jména "stařiny" než "noviny"
Dočítáme se tam v čísle ze dne 22

října následovního: "Dosud nebylo
rozhodnuto kdy a kde mají pořádá
ny býti debaty mezi Hon W J
Bryanem a Hon John M Thursto-ne- m

kandidáta to do spolkového se-nát-

Jest tomu dnes právó týden
co byli jsme přítomni poslední de-bat-

fi

obou soupeřů Jiných ducha-

plných věcí jest v novinách těch až

— hanba povídat Gratulujeme
Dennímu Hlasateli k této aoquisici

KasmdXt iro iJbaii ouvebnIha
v New Yorku Morton byl demo-

kratickým sekretářem pokladny po
raien Ne sice v kandidátetví nro

úřad ale v jiné věci V červenci!

zjednal si Morton Štolbu z Anglicka
a ačkoliv zákon praví že způsobení
zákona proti přiválení dělníku na

kontrakt vyjmuti jsou herci řečníci

zpěváci a domácí posluhové dal se
kretář pokladny zatknouti Mortono-v- a

Štolbu a poslati jej nazpět do

Anglie co dělníka který byl na kon

trakt sem přivežen Měl to býti po-

litický trumf proti Mortonovi ale co

takový rozhodně se nepovedl VKe- -

chny čelné demokratické listy v

New Yorku odsuzují takovýto voleb-n-í
bo

Pořadatel censu R P Porter
nalézá se nyní v Anglicka a porov-

nává tamějAÍ průmyslové poměry a

naíirni Shledává tam co nám při
stěhovalcům je dávno a dobře zná
mo že totiž ženské s většího díla

akii do přÍHtlhn kongresu mAIer j (
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OVOCK DEMOKHATl' KÉ imXvr JI
bída a nouie a olt'vka Komu ne

to I(b( bude volil letem opí t df mo-

kraly

NijmeaIM £ah JK8r v dkn vo

letní Ta chvilka kterou věnujeme
blaováuí mdle přiDiti nárn bud

blahobyt aneb nouzi

Ponivxf patkou ji tkmilk Iaí-te- l

Lidu1 Napřed usiluje abychom
mu nějakou otázku todpovídali a

kdyi tak učiníme tlobtae na nan

Jit MÁME IBI8 KOK ZRlÍKNf zX- -

koa Shermanftv a přen d7a meíce

demokratický zákon celní v plátno-ít- i

kdo ]hou ale ty rlibované dobré

vaay?

KlUDClEtlTtJÍÍM V BOCI JIHTDKV

volební neboť od učho rtviuí blaho-

byt země a kdo to nevédel ten ne o

tom v minulých dvou letech pře-véd- čil

POŽÍVÁMK JíTNÍ 8K0K0 I'0 DVA H-O-

ky demokratický blahobyt a voličo-

vé rozhodnou přičti týden zlalí hí

přejí demokratický blahobyt nadále

aneb chtíli aby ne vrátily doby dři-věj- íí

Pftll) DVÍMA LETY IíTlT MMOKKA

tické čaHopiny pluy nářku o plecho-

vých pejlkácb Tehdy byly ale

pejlky délníkfl plný Teď kdyi jnou

prázdny ani o nich od demokrata

neuslyšíme

OORUO VÍTR Vili JEST ZEUMO Z

toho že omaznký bankéř II W
Yatea který byl vidy horlivým de-

mokratem poznal blud nvfij a lilál
ae od nynřjíka k republikánflra a to

feřejnž

Zi r ví WiscoNfiifu roůívAJÍ

obíanó prohlížet vysvítá ze atlžnonti

Kewaunhkých LintQ že prý tam ně-

kteří občané říkají: "A kdyby do

mne hrom nhodil nebudu volit

ticketu"
_ _ rt I

ťBEBIDKNT VIIVKLANO JEST ne- -

vdíčník Senátor Hill mu přece
uietřil několik tisíc dolatft rhemialelo
aby složné presidenta nepodléhalo
dani i příjrao a president mu to ne

oplatil ani tučným příspěvkem k
(

volebníma fondu sni jakou jinou
podporou

KiwacníkI LutTPíAÍ: "Niin i1
jednotlivých utházefia o úřady poli-li- dó

libují ní ve liieb a círn vřtM' tické obmezovány lou na vH vro

ť

'i eŽtím vtSí radost z toho mají
kdyi se jim podaří" — A na to

inud praví: "Utvořen McKinleyho'
zákon netvQrakterii n5í zemi od
rza iru na venen pnveuia nauvy- -
robu Svindlerké obchody a krach
na ná-led-

ky toho zeir6 donud chuíe čekatieo na liné veci nei na tisk'i

I
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OkoXN IHtATRiTVÍ VTZtVá dLr

stvo jednoty ČSPHaby nedalo I

zahanbit a přispělo ku zastoupení VV

národopisné výstavě Kdyby pí

jeden bratr ku druhém'1 obětovai

výstavu 10 centu činilo by to $10
To je pravda Vsak jestli jedo
C S P S přispěje pouze HOjg
budeme mít i nraneiistrné mlr

1

pění na výstavě jestli totižvti(
pravdou po mnoho let hlásanouu 1

v jednotě ČSPS soustředěn S

výkvřt evobodomy siného a náť'QC

Když ten výkvět dá tak cbau
ovoce co indium očekávati ód (T

stva ostatního? Jest čím dále t
více patrnějším Že svobodomvs'
část Čechii amerických dá bh ten nJ
krátě předstihnouti a zahanbili či!aí
katolickou nechC veškeré dosava'(

vybízení neboť se strany kterčkoUí

zd& se marným voláním na poust£
v

1'OPťLlSTl JHOt SNAD VSÍCH J'
stejní Přeď několika týdny poj
lišta Leftikar z lexasu tvrdil v "
teli Lidu" ie bvlo dráhám roz:

OflAA m!l: t A 1 ! t

zornili jsme na to přiměřeným
slušným spQsobem uvedouce úřed

číslice na dfikaz Že to omyl t'íl!
nift¥ íivln ii1AlAni tpittím 1 1a PJ

června 1893 celkem 5fi15407'JI

akrft pftdy Kdyby se tomu človii

jednalo o pravdu byl by buirdoznia
blud svflj aneb dokázal nesprávno-- '

úředních číslic Vsak člověk tl
nečiní ani jedno ani druhé zao
po spflsobu populistických Ivanií
čuchá již po druhé Pokrok Záru
Příteli Luiu bez veíkeré příčiny
Dává tím na jevo že jest praobyčei :

nyrn populistou jemuž se nejedná
pravt a podstatu véci nýbrž jety

'

utočení na Pokrok Západu kter
odkrývá klamy bludy vímvslv
nesmysly populistické a nezvrátit)

raví"— Tohle ae Kewaunkvrn Li
é

tom podařilo
i

Obííi jienott ČSPS oznamuje
čtenárftm svým teprv nyní že N

rodní výbor e usněni obettlatí pro- -

ektovanou Národopinnou výstavu v

raze Jest to tuSítne poprvé co m

orgán na to vzpomfl juítž suad ani

jediným slovem k podporování Nár
výboru členstvo nevybídl a jak se

podobá diví se tomu že záleiitost
přesls v ruce výboru chicagského
Někteří lidé jsou velice naivními

DKMOKKATÉ V IOWB TAK JAKO

vňude jiide přeavídcili se o ničem
nosti demokratického kongresu a o

ékodnosti demokratických zásad a

byť i zůstali v místních a tlátntch
otázkách demokraty mřli by letos
pečovali o to aby v kongresu obno
vena byla republikánská nadvláda a
docílen tak návrat lepších časfl Kdo
hlasuje pro demokrata do kongresu
hlasuje proti svému vlastnímu pro-- s

pichu

I3f VAlt PRKDhIIIA ATCIIINHONSKt

dráhy její hlavní dopravní jednatel
a jeden z její nej větších zasílatelů
byli dáni v obžalobu velkou porotou
Spojených Státu v Cbicairo pro vte
atupek mezistátního dopravního
kona Prohlídkou knih společnosti
bylo seznáno že břestunovala &knn

poskytováním evIáStních cen doprav
nich onomu zasílateli ca úkor zasí- -

jiných Podobnými prakti- -

' r - — r -

kamt zrosil a tmohutnčl monopol
petrolejmcký a jiné a jest nejvýše na
čsse aby se jim učinilo koneo a při
nutily dráhv aby sloužily vžera atej- -
uě bet rozdílu

nými důkazy je poráží


