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U o roffotenl vek-r- mřny apAiobil

kfání fipM lkl# fiefnohll Je pe

fjřít takovjm výlílkem Jak

oekavaH llřo( prý po druhé

épiy kupovat! rteb'idfiir Také do

hře aoft budou mfti Jiní pMlelí-o- tl

ku koupi

Dli TtMani 'Mvoiobť jat fát- -

řihoti iáku rn ařneriíkho ď

Kř"py rákon M Klnleyho tr iený
koro Jil před pftl rukt-- který ale

byl řlyřjr roky v datno(l

práv ftbfipik pftuobil olevřev trh

vropeký nal Vřpřoviné Kaldému

je ináinn Ie pflřlnou lápovedi Jt
iijnfJSí demokratický tákon relnf a

alce diřererciálnl clo M cukr jen

řoboda to nefi antb lómynlné vé

flenáře klame WhU h

Co řrojiiil MrXtr kXijrim
irutenl vtájemnoetnltdi amluv ob-chod-

ttrá-- d to Kanada rychle
línkává Tak docíleny Kbna Ion od
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ku l byli ifofňjml Pak ale tn-H- li
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vymolenodtem A

{iifiý t#n a r Ar lřA pon I a prAtř
ae a lěliije h propukl hftře nel k ly

dMe V A tM podobáme n my

Iřftílm Není ariad ! ř tt

hhl řářoda tik f)eiVřřnéhí Jiko
nál a vfillky Jt pak pMměří ny

Mirtté JkI dovoláváni l d lďrávA'ii

práva pro tiiřo l pokud rtebude

folii! dvorně národ relý

V?ř H aot i AíMř mici

řofirnětl blArnovlvi hypnotickému
H télili Jme jil Í" v KnMi jitý
vrah tvá ll iloin vral ly na jiného

dovníujn fe byl Jím hypnotizován a

v lum ativu třal Id pá"hl a a A ru-

by lo ládného Jiného dertt pře-

ce pfirota ninata vnha neviným a

jím obviněného odsoudili DU ju

leny podíl k vrchnímu amidu rm

(eéfll tIIno( a třnto rruíiil rále

Kdo má ilnv ronom

domytll ae Ie vrah lhal aby freafu

ae a také mu ujde nelu r byl Ulfiátl

nevlným a nemile anovu anxen hftl
Akodi!

Nil nrtit( hn íXroi McKrni ti
ho dovolovaly demokratické co
píy le prý ('ameíe majit"l mnoha

leleiářakýeh hutí vyjádřil ae Ie

letetáMtt Ite tu provozovali bn
ochrany celbl Vaak ejhle u novém

roce aníleny mzdy v hejvít! dílen

v llomeatead o 15 al 30 procent

Carnegíe vyjádřil ae nepochybné Ie

lie tu Itleiářatví provozovat! kdyl

by tnu dlnlci pracovali tak levně

jako v Kvropě Pak by mohla Ame

rika aoutěllt a celým vf tem Po

kud ale zdejil dřlnictvo chce líli

lépe nei kde jinde mual dolávatÍ

lepil mzdy a prftrnyat muwt býti

chráněn

l ř #ft il fi!lf tMlOř !
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ly koncerty nb pfe Inálkf )M fá

lniy byly n veA# puM I4ny

fí k ! IngBfw II ři'fiilbla Jeie

"jik by Mbll

řnliárail kh i o v ff řtiMia

byli hřnil překvapeni bonrefit řokl

fprávr9 f vlálřil l4(tipfe uftl
allk lahrthiAnýrh k'itkA bjř I j

k á'ti ib(fkM přettttpek tiko-n- a

pa Mlánf Ma pidflánf }

Kotftdh irtáfnek iihrMÍf?rh !

fřlíí třeaf ftel tf paďUftl domi

ffřb

V ťnatl tlf f4 tVÉ lltf f K

lfoJf# ta řřnoi by přrpadly boha

Irm fiřmiřkti aby Ji oloupily ale

tiáhodon mlkil ři fřtn hot
který Ittpiky ladřelíl Tohle !(
chyběly aby blloti tti jihli

ta řerooíhy ktyl páM

tloíinyl Tak lako by ýi htmH
neapáťhali dot !

KaIoI no má avor toaaoi
tránka Ve Htátecb vy

Ivýká # roŽn f1o0fo ood dber Iý
kavho ttťáku i iiMtoI platf e

Umt IHt000(K'0 Vřiltroiemnl dan

A o obrovukntj tuto urnu byla by

pokladna národní tkrátka kdyby

kaldýkdoi ošklivému ivyku tomuto

oddán Jiitf na nový rok rvyku toho

by ae odřekl

Poiirgíil kamtís BmnxftoN

i Ntw Yorku kteryi poatáo t yl na

tři roky do káinice pro bran! ovoce

co Jiiltkft ffldl tialéxatí ntěchu

aipoA v tom le 1 Jiní vynikající
moli mHi ro dflat ie iapovfeným
ovocem Hocdll roeti ntm a Ada-men- i

Jel poutě ten Ie Adam byl ta

to vyvrlen on pak tavřeu

AWKRICRÝ Obóax vthíjI NXro-dn- í

Výbor k svoláni % Neobecného

ajetdu a poradí jeatli a jak moloo

ade národnoet udríeti Cil ten je

dojUta vxDřřeny ale vihledem k

niM neajcdnocennodti a řevnivosti

muMÍl by ejead takový i jeho výided

ky býti fiakem a proto muxf cAtati

abolným přántm

Čím dXl tím nftá! Ted' tak
Uelgie tapovédéla přtvot americké-

ho mata Dřivé jame prodávali mano

celé tápadni a atřodn! Evropo a teď

abyl nám jil jen trh anglický A

to vie následkem cruiení eákooa

McKinleyho a reciprocity Kdjl
bude menif odbyt na maao % proto

licinřjií dobytek míli by rolnici při

jiti k potnání co jet toho příčinou

V KaNBAS V7SÍS HYL MINULÉHO

týdne nevinným porotou jeden vrah

kterýž aice k vraždí chladnokrevné

páchané ae přiznal ale hájil ae tím

le prý nikým bypnotitován byl a

tudíl pomoci ai nemohl Nám ae

Íá ! oorota ktrál rlnnníh
vribmi nUn I„(1 Uk lilírnn— — —
áminkoa propustí míla by tél hyp
noťiBO?ánR býti i v atavu tom le
ma povííiti by ae mela

Die výkau eroiKovtno KOMItA

ře práce jeat ve Spojených Státech

6fl38 atavebntch ap!ko a 1237442

Kdíln(ky a a kapitálem $53B53
835 Počet domovů proatřednictvlm
epolku těchto lajíitřný páAi ae na

World fcleřý Vláďl Ve l tn podpoftl- -

e alřlrijn pffpad ilřý iivánl al

lilií knřnpcf Př' ol řhélifi'1 Imr

OffM o" (tovtU I rf apoUřnoat

!iřfetelifi HO lun oceof!io břfié

ní ktrí ale rkoidku neobtáht

yloítvřleno Vik Carnegle přý

naiíiítil Wahingi'in a promluvil nl

plíiltiínffh mlsech" a ejhle hrnA

rd lyhi přiifo Není to ovlem po

rvě co vylo n Jvo ře I dílen

irneiotýcli ď !Any '(byly nedo

'iteéné pbdny h% brněni a proto
lim pravdě podobnějším

frftt m tfitkiH nmt

Pnřovnáme II fki'y l eenau I

oku Mfl-- i oněmi roku 9'i ahle- -

látámn ncarntrný a nevyrovnstelný

řft( Mné a jfjl AjriA v křř lérrt

ohtedu

V Ilicetl letech o l roku 160 do

riku 90 a ohyvAtclttvo idvojná
obihiVířoatoue t 31111121 ň 62

622210 IťdiaUtv! lid i ví řoatln e

flřooonooo i% Iflt itt7foooon

tedy tp VH na oanbo v roce líflO

na íl'l t řoe jio Mzdy vypla-cen- o

bylo roku lno i77wi6 v

roce pik lSKl jil ♦22"2'212a V

rww tío olmáieU md věech z

tnéUtávaných mul A len I děli prď
oiéem fixo na oaobti kležto roku

íf í viřintit ntzdi nHl naoaobu

Xámořnký obchod li&í totil přlVo I

Výv obnáSel v roce 160 M'7I92í
176 tisk v roce IW) izroatl ni

lt76H(j6o
Toto člalice úřední z obou

oněch cfa a ahledáváme Ie kdelto

vzroatlo obyvatelatvo ra oněch třiwt
rokft dvojuftAob jmění vzroatlo čtver

iiúhoIi prfimyal roiiřen lak le vy

líi'ci)D mzdy áeatermiáaob mzda

pak na kíždou oaobi ae akoro zdvoj
tiávobiia

Porovnáme li tuto dobu kterou

koliy jinou dobou v dějinách země

rnuttfme přijití k poznáni le v

žádných jiných letech nedomohl ae

národ této terně toho rozkvětu a bia

lobvtu jako v oněch třicíti letech

loHlediiích a ahledáváme dále Že v

niflem nejeví ae rozkvět a pokrok
vétíi nežli v prnmyalu Mnohé obo

ry výroby a práce kteréž druhdy

zÚKobovány byly cizinou vznikly zde

vzroatly n i míru zde nikdy dřivé

nciuMcnou a a nimi vzrMaU i přlle
litoat k výdělku a vzr&atala tél i

nuda Tu vío bylo možným pouze

jen ochranou celní která trh nái
domácí zachovávala tél domácí apo--

třebě

Vňak občanatvo této země uvyklo
tak na její vzr&at a proaplvánf takle

u'větáiny lidu vznikla klamná do-měn-

le tnual země tcáití ae attló- -

mu rozkvětu za jakýchkoliv okolno

stí a proto před dvěmi lety uatoupeno

bylo z doaavadnllio aměru hoapodář
akého a nakročen jiný od něhol

demagogové alibovali lidu značné

jeátě clepen( poměrů a vělíl rozkvět
ze mé

Od té doby uplynulo Jil dosti éaau

aby kaldý rozumný občan porovnali
mohl poměry dřívějál a nynějáími a

mohl jil doapěti k poznáni le jen
ceatou ochrany celní lze nám znovu

doatali ae na onu dráhu pokroku %

rozkvětu po jaké kráčela země v

oněch třiceti letech

Jrité dallUnllenl

Ceny Italka přeplavních a želez-

ničních jaou nyní tak nízké Ie mft-lem- e

prodali Hatek z Chicag přet
AVie York ni fo VoAy ft $29S0

(na tato nebude mlti dlouhého
trváni a proto kdo by ai přál vý-

hody pouliti mual ae co nejdříve
přihláaiti P Hrodaký A Co

26 Ave O New York

Jeat li ano poplete nám avou ad rej
euaotxlržlta prcainoové élalo 1894

npodář" zdarma H- -
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Jlitl lVA tMÍ4'r I rAtrATI Kťtl
koiirM! H fimiri lidí fijk jil to
do dolijf [ě T)dr!(m

t'RVi(M ťlDlw kKoRKV HOtlllO

ni byl rti di(feřnol4lnfmu
clo f) cukr

rok j řitipn Jrdn dobré nit

Jm Jiiti le totil odroM rtynřjií

kongrcN ta dva tuřklc

NxjpUtlfflJt CÍTÍ M V TOMTO

novém roc tí i niich odbSralelA

ktřM mpoíali notý rok tánilkou vé- -

ho přťdpUtbífio n Iokrok Zipulu

TOHLE ÍTATlBTlCKtCH iDXsf llTLO

minulý rok jKute 132 oob povříeno

pro TrMy upáchané To jet Jf n

oepatriié procento vinníkO a tím t
vyv(tluj velké mnoltví vrald

V St Paul Mink tovomla
měntnk& rada nové upoleínoMti tele

řonické výsadu Jakmile aruRenbii-- d

monopol IJellSv naittane nepo-

chybné Aontřž — nenaitaneli trut I

V CaLTFORNII ZtMtXL BÝVALÝ IE

nator Fair a neilt byl pochoan pH

pravovalt právníci Jil potřebné aoo--
dol kroky k trunenl poiiledni vQI

To jnit obyčejný niMedek amrti

kaldébo bob&oe

AWOMCKÝ AN4KCHIBTA MoWRtAT

byl zUen ve Philadelphii a dán pod

táruku 11200 aby w aod povídal

obvinřnf ie v přednáSce kterou dr

Jel podněcoval k niiilnoHťm a

Tíbouřenf Svoboda slova má vé

ŽKLizXáaKÝ kkl Carnkik tt
lovil naději' !# prý obchod ielesáf

aký v novém roco cnačné tlepSf

Rádi víříme jen ie to bude lepiím

poutě pro jeho karau Plati totil

nifdy o 10 a! SO pročet niíif Del

loni

NurkDRKiÍM rKitrivATtiKu

Dra Holuba k jeho podnikftm

m by) c(ař rikouik a kdy

by Dr Holub ítédroty jeho neuma

val byl by nevdécnlkem Za to

oviem národ cenký nemá iádné přl- -

éiuy ku díkftm cfřovi
Naíi k amkornítI aroLionAsl

jiiou velije vAdoinitJmi Ve Klori

dé jk Jm adlili pomnla úroda

pomeraoéA ale v Kalifornii prý ne- -

hollajf s té příčiny avýlíli cenu toho

ovoce Mílie býtj v%k kdyby e

mřlo tát le by odbyl byl vřtíf nel

táobi nerufme ta to le by al apo

luobéioé talifornitt nedali tirt a

Hpaněleka ťutupky tčmcř totolué

tf rnt Jimi Spojené Státy pod aáko

nrm McKinley-ový- m ee tříily a ny
ni kontroluje jil temfř Kanada ku

hánnký trh moučný kterýl al do

přijeti aákona WiUonova témčř

áplné v rukou amerických ee naléial
a tdrojem hojného ý'řikii pro mly
náře no byl

KaIuI lltXlJíOVdTVÍ 8AMOKK TRC

ce a ted1 anad brzo dojde na nativi

tické blázněni proti přifttěhovatoam
Loni přijal aním at&tnt v NewYorku

tákon le na obecných prácích maji

být taměntnáni nel občané Kdyl
ale onehdy napadl nníti a komiitař

pouliční oblažoval le potřebuje 1000

lidi k odkllaení přihlánilo ae jich
lotva 300 Rodilý Američan nerad

ae chápe práce — a proto nedojde
ade nikdy k tápovédi přiHtčhova
lectva

TíxAiícX "Svoboda" vlit "Btlt
doby kdy rolníci a úplnou dft vírou
mok i apokdinouti ae na tántupce avé

při vládé a včnovati ne poutě avému

tainČNtnání ty vAak jil přeMy a

dnea je ailnéjAím politický Sachr nel

miliony rolnických rukou Hebe-potn- án!

v ohledu politickém je viol

hlavni a kdyby ae takhle naíi rolnf

cl inali lépe by dopadali"— Jak ae

podobá vidt "Svoboda" Jaký je roa

d meli DyfJit demokratickou
' 'Pr4vU dřIvW republikánakou
ale radia k Rebepoznánf nechce mm a

vou vlastní radou ae řlditi

Nifcivti-k- nt nXm nIktbrý r

demokratických naiich čauopinň kte

rak le doetála demokratická admini

ttrace naie alibu před pohledními

volbani pridentkými činénéma

Ie ''trhy pro americké plodiny na~

čné roaiířeny budou?" O tom "rot--
iiřovánt" alyieli jurne doaud a Ně

ci# IWKie a odjinud moloá le jeít
n!jIm Demokratický kongrea
olvolal vi4jmnoiitnl arulouvy ob--
chodnl a a tím tnemozcil nplnA ve

kerý vtvot dotytka a maaa naěeho
On anilil clo na plecbovÝ lilek
"ubohého" dělníka aa to ale avýiuje
n řnu ckřu' "t1" fcIodnti
kávu vou alaliti má — zkrátka ře

„ t u a A i

kratílm v moloo nejvíce ala natro
pil

JAK řROrlvl FABMtllITVU "01'BA

va celní" je viděl nejlépe a úředních

vkazft celních V nAalcdujícim

podáváme porovnání vývozem v mě

aíci říjnu luftt a 1894:

fMmll ftl)n ftHn

Vfol J9Z lM

Mouky eoudft 28737 4'H
Kukuřice buila 03360 1072
Sádla liber 3031219 709421

fiunek liber 477271 344232

iSlaniny liber 640720 209463

Uváííiuelitie ztratíme nyní též celý

doaavádnl náS evropaký trh na ho

vězí dobytek Rcznáváme jak velice

vfvo n&a kleafc a a vývozem muat

leaati i ceny dík demokraticko cel
ní politice

KVÍTAJÍCÍ JíXé VÝVOZ MOUKY NA

oatrov Kubu přenechán byl demo

kratičkou atranou téměř úplně
Ks-na- dě

a k tomu ke vfternu hrozí nyní

jeatě demokratická adminUtraco přf

voz kubánakého aurovoho cukru

téměř úplně zakázati Jelikož pří
voz a Kuby tvoři plných acdm oamin

vefikerébo naSeho cukru surového

tu zákaz léhol byl by totožným ce

zvyíením ceny cukru ze 3 na

centu za libru AI to ae stane tu

zem naie počne plnou měrou tkli- -

zeti ovoce demokratického atátnictvf

Jfuiž kongrea doaud kontrolován byl

jako! l oné "rázn" politiky zahra

niční kterál adminiatracl Cleve- -

tandovou doaud aledována byla

ObchodnI jedwateutví Duovo

vyšetřovalo poměrný počet zaměatna

ných dělníku a Jejich mzdu v letech

1892 1893 a 1894 a za tím účelem

rozealalo dotazníky Na tyto doAly

odpovědi a nichž jde na Jevu la v

roce 1892 obnááel poAet zaměatna

njch 1536 v roce 193 v těchtýl
dílnách 125099 a v roce 1894 134

672 Mídv bylo vyplaceno v roee

1892 15370070 v roce 1893 13620

72 i v roce 1694 14201 210 Kdyl

by tento pměr byl aprávným ve

víech oborech prác — u jeat nepo

chybným le ano — tedy vyplaceno

bylo mzdy v roce 193 o třetinu mé

814785 % okolnoat tato měla by bít1 a
„ imecka IUkouka tSpanělaka rran

)
nepepaí ponnoiRou lem aaoi viat
otho domova nemají a rádi k němu

by ai pomohli aby k některému ie

polkS poilobných přiitoupli

DltxifKÝ AOItXtok ie Auriii
John Hurna předpovídá ve evých
řeéeeh na rQncb mítech wouknu -

tt revoluce práce trou
i
kapitálu v

Americe která prý bude borii i 1

revoluce irancoonkfc a vOol kteiti

n nel v roo# ipqj a v roce 194

pltiuuvylit ceny aa ivé tboK


