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J!by jest třejmým prohlánenlm v
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flžemo očekftVHti oI volby teto
[ň jeHt že n dobu celého Jdnoho
plení neodváží ho žádná politi- -
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Není tomu dávno ro plantálnfei

tarnnřjlí počali v mnoMvl bijnř
íii péntovatl pneníci a vývoa ttto
plodiny irfttá álani V roce

vyvrženo bylo i Arjntíny di K vr

py 3WO000 builrt v roce W)
irrmtl vývoa již na 45000000 buílfl
v první polovici ruku I8(H rovnal e

výo již celému roku přede
ílému a od Ind ujo e že obnáSeti

bude letoínl rok celkém 75000000
buSIft TfiAtí úroia jejiž Vu
Eapočnč v proninct odhaduje ěa na

12000000 buílfl t nit hž ponpolřebř
25000000 aby cle k vývoo 100000
000 biiSIfl

Tento obrovský přebytek obn&Se

jící nkoro tolik jako my prňmčretn
vyváželi bude blerlati odbytu ováem
v Evropč a v eouaední Hrmilii

Trhy braHileko záHobovali jme
my až do nedávná vČininnu nanled

kem aiclouvy reaproeitni Vňak

dík demokratickému zákonu celnímu

rruíila Ilranilie nmlouvu kteráž zá

konem outra tak brubč poruíena

byla a bude nyní dojinta hledali za

obování trhft svých v republice
Houneduí

Mezi tím zrártUti bade v Argenti
ně péntování přenice čím dále tirn

více Tam dosud don ti pudy pan
nennké nkoro zadarmo k doufání a z

Ameriky dováží nu tam polní a bo--
npodářnkó ntroje u velikém mnoŽntví

V tom ohledu tedy vyrovná ne

Argentina co do láce výroby Spoje
nýtu Slálňm kdežto v ohledu láce

pozemka a mzdy dčlnickč daleko je
ředoí

Zi tčch okolnontí jent malá n?dč
že by pnenice v budoucnoHti V

epňím cenám doipela tak aby ne

vyplácelo jí přntovatí naopak po
dobá ne že nleké cony plodiny této
budou trvalými VAak za nízkých

cen tčch nevyplácí ae rolníku ame ri

kému pSmici pčritovati a dlužno

tudiž pomýítďii na to co vftči zru- -

ntající noutřii bylo by radno či

niti

Zdá ne nám ? jnou dvfi coMty kte
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budtdi chilli bonpodářiti h
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rozvoj průmyslu domácího tak aby
ne vČtíí množství pSenice zdo vypč

tované d ima npoiřebovnlo a menňí

přebytek k vývozu tfUtal Když
nebude cenu naíich plodin kontro

lovať trh anglický nýbrž cena řídili

bude domácí jen npotřebou mft- -

žeme nadití ne ceny mnohem ob- -

atojnřjSí Urukou cestou jent změn- -
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Btátu S A Holcomb narodil ne roku
mař v řieorance

1801 zvolen bv
a a i #

vzdor lomu že Žádnv nonulinla ani

nebyl ba opak donábli republikáné až

úředníkem který není republikánem

£f é v # r+
niovan unertchy: ty opravy

ceinl klero kongres zemi dal neby
ly v plalnonti donti dlouho aby ne
molil objevili plné a každému doHti
nrozuiiíitt-hi- č buď dobrý neb zlý úči
nek Krine jako byla tato nedá ne

zaJehnati v dvou třech mírnících
zvlunte no když kapitaliHté ne npik
nou aby li prodloužili Vzdor to
inu ale na vřftb ntranách jevily ne

již známky vracejících ne lepních
čawQ a známky ty ne budou čím dál
množti tím více Kdyby byla bý
vala volba pravě odbytá o 3—4 mé
nice později nebyla by xnjtHtjp tak

dojídla 11) li jefitfi jiné příčiny
které přinpčly k porážce demokratft
leč o tčch jindy

jYem Vorkské Listy Úu mí po
ráJka den okmu jft ovnem veliká
ale ne záhiibná ani nová V druhém
roco vládly Ihrrinonovy republik&ui
byli ntneti ni neménfi prudkým při-boje- n

den okratiekým který mT za
iiá-led- rk že republikánnká vťiéina v

dcniA zánlupco změnila ne ve vČtiU
nu ve vélSitiu 150
litanA Zamítnutí McKinleyinmu
lyl jeSič příkřejnf a iiiocnřjHÍ neŽ

bylo nynčjňl odoiizeo( opatření de
mokratickýcb Republikáni zmýli
ne notné domntvají-i- i ne že úterní
volum bylo ncbváleníin celní "oehra
ny" h žádontí za obnovení jíMcKin
leyinmun byl odnouzen před dvčm

lety a lid nmýňlení avó o nčm nezmČ

Hon Hilas A Holcomb
nové znolmý guvernér státu Nebrasky

Noví zvolený guvernér nařebo
1858 v (libnou County Indiána a jeH ledy 36 let

žije 15 let jna po 12 lei činným co právník Roki
1 1 I 1 Ir 1na uemoKraucnera uhiku za nouuco uvanaclťlio noudnilio dintriktii

mlrtto to drží doponud Jakožto populintu ký kandidát za úřad noudco Dej

vynino houuu ouorzoi v roce minulém 5C(iO lilasO Lietos obdržel nomi
naci za guvernéra od populintň a nchválen bvl i demokratv Ve volbč zví
třzil více než 3000 blány včtiny
demokrat na matním líntku zvolen
li fiřin 1I-- A ~rtfi~~ I 1 i

h uitrillf (uurier Journtif (de-

mokrat): Demokratická porálka
jent tik víeoWi nou ! nelie jl při

piotati ničemu jinému nnlli vi

obecní a veliké fieupokoje rionli V

dějinách tálo zemé není případu
kde by !id býval tak nonpokojen ne

nvoti vlalfií prácí jako tntokrát
a nikdy neupře lul Uk ae imřnou
Nčkteří nedůvčřovali almíniitraci

jiní kongrenu a vniebni byli nenpo
kojeni a organizaci ntrany kdeko-

liv ne okázala

Z úřadovny Národního Hlavní-

ho íládti C 8 l8
Ctinl bratři
Úfid Jednoty niSf němči by ob

mezován bytí pouze na podpory
členntva nýbrž i hájení nafií národ-
ní cti a povzneneni jména 5enkého
ku pronpčcbu národnonti čenké zde Í

v Cechách 4Národopinná Výntava
v Cechách" která má býti pořádána
přlňtím rokem a na které Čenntvo
americké zejména npolky a to bez
rozdílu jich účele má dtWojnfl za-

stoupena býti a od kterých ze vech
jich tábora hlavních ne provolání k
jich členBm na veřejnont dostává
tak aby co možná každé včtňí tčloso

dfintojnč zastoupeno bylo tím více
jent povinnontí naSeho členntva (na-fti- ch

řádu) nejvčtní to Jednoty ve

Spojených Státech abychom neza- -

ntali pozadu a co možná átčdře při-npč- li

k fondu k obeslání národopisné
výstavy a jelikož čau kvapí jent
?ádoucilO hbv řádv no mnínn nn- l-
dříve přínpčvky ve pronpčch

Ňároďo-pinn-
ó

Výstavy v Čechách zasílaly na
Státní Velkořády které pak na
oznámení kdy přínpčvék ten odeslán

bytí mu ne neznámem řádů no kro-mýc- h

přispívatelů celý neznám k na--

mčtnímu npinu úřadno pak odešlou
a ta pak dální t vněmy Beznami a na
určité místo zaéle
Doufáme pevně že uaSi étčdří

bratří rá'nČ ne tohoto provolání
ujmou a důstojným příspěvkem ku
tak významné

a
výstavě

_
ntědrou pod- -

'iiiuuuuii o poKjravern
Jméne-- n

úřadovny Nár IIL Ráda
j S I S ne znamenají
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Clitý prálk i Tlnollio kamanr Froal la
wcieU kinBo i Jloych ntlitot

manu iťinnijr wupor iery v nainoine nirano repuDiiKftnske po-vnt- nl

proti pravidelnému republikánnkému kandidátu Blajornovi a v jehož
čtlj nlál Hon Kd Uoaewater dopomohl noudci S A Holcombovi k

vJlčzntvl Un jent Jediným ntatním

Celkem npčjo politika v KouMátí
k lepšímu pootivčjšímu a opravní
mu cíli a moudří občané re tomu
ti-í- f a zdaru přejí

Americký Občan: Toto úžannó

vítčzHtví republikánův znamená že
id zo zkuHcnonti prohlédl nalbu

tčch zánad kterýmiž no roku 1892

demokracie onatila a které nán u--
vrhly v honpodářnkou zkázu při
touze polovičním provedení kon- -

nek věnce z toho tedy plynou Že de
mokracie není déle oprávnf na po
kračovali v tom nvém díle a že co

oyahií plnitelka vĎIo svých kounti- -

tuentflv muní untati od vSeho dální- -

io pilování na klíči kterýmž nařo

domácí zdroje blahobytu nu otvírá- -

Tak my v to nahlížíme a ono

ne ani notva najde duvodňv které by
to jinak vysvětlily

Dennice Konoaiku: Jak každý

noudný politik očekával uvrpčla
emokralická ntraua porážku na ce
6 čáře A porážka ta jent zakou

lena neb nttchnpnfjSl zemčnprávy
ai£t9 titnAI2f n m ii 1 1 tifr viiiiltfíL n

již dávno IWlent Cleveland u

kázal ne za nvé druhé Ihfity v docela

jé podobč takže mnozí zánadnl
demokraté pochybují vážnfi o jeho


