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U vraha Al#tan!ra II Kdyl irnl
m byl wrřeri prosil aby byl ralí

fwsláfi do kámlpi illkftl i dřív

přífftaf I anarebUta llerkminn od

oiiMný pro pnkn iřillínl C

frírkaav kAmlHlrMt Indbývajfr
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llem 1 14 h rhiíl k nlmn úf
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!') l# fiřoidíleiiý výtšlfk nb
f MifUk lunk dani podléhali fn4

K tyl reřoť#ř)bo výtllku likrvá
lid ponlfti a k ftjřkim ta ultrn
looílnt výtlikn dsllibo tu st4v&

řoill#ný vy tlík takový kapltá

inajlikol ksplUldanl yUhk
není ne] spravedlivým aby I a těch-

to pněi daA plácaná byla Unk4m

otšm roitu lek tento rannhci Hbití

nebude

ZtlJfNf iopiaoAtitsríipTR:4'rť
n kolika ěakopiaí pořadatel censu

Porter který fiIí4 v Anglii a

{Kiplsuje poměry tamníjlf v posled-

ním svém liaté llíl úpadek bos po

dářaký v AnglíL Tam ovšem velká

většina rolníka jvod nájemci lorda i
vysoké nájemné pMišné dané vy

Mjkéceny dopravní a levné ceny plo-

din milí je v bídu a bída nutí je
opouštět! role která mají býti zdro-

jem všeho bohatství a hledali výživu

jinou Otázka agrární Jest dle

Portera nejdáležitéjsí otázkou v

Anglii ale politikáři se jí vyhýbají

MlNfLÝ ROK BTLT PÍXT POD SOU

dní správu 38 drahý a 7026 míl tra-

tí a $395791000 épiso a akcií V

roce před tím dáno bylo v soudní

správu 74 dráh a 29340 mil tratí a

$1781046000 úpift a akcií Kie-kucn-
ě

bylo prodáno 42 dráh v roce

1894 a 6813 mil tratí mající $318-99200- 0

kapitálu a dluhfi v roce

1893 bylo takových 25 1613 mil

trati a kapitaliaicí $79924100 Jak
vidéti jde dráhám též zle Jeo že

hlavni příčinou toho jest že byly
většinou vyždímány a na pokral

úpadku přivedeny zlopověatoou

správou

Pakli ktnrjší prjíokbatický
kongres v nynějším — posledním to

svém zasedání nevykoná toho ví

ce než dosud vykonal lu aměle tvr
zeno býti mftže že strana ta hned tak
ku veslu vládnímu se nedostane

Kdyby i a tou nejlepši platformou v

roce 1806 před lid předstoupla tu

přec odvrátí se od ní lid oprávní- -

nou nedůvěrou neboť když lhala

strana ta lidu v roce 1892 kterak ee

jí maže o čtyry roky později uvěřitií
Ten kdo jednou důvěry nehodným
býti ae okáže nemaže očekávali aby
hned tak zase plná davěra věnována
mu byla

Jak naíimo za hraniče tun obciio--

du slouží ochrana celní a demokrati-ck-

clo to nejlépe viděti a následu-

jících číslic:

Rok Vývoz Přívoz
1891 $884480810 $883816196
1892 1030278148 $837402462

Cel $1914768958 $1712318658' ' 9

Za demokratického cla:

Rok Vývoa Přívoz
1893 $847665194 $866400922
1894 $892 143647 1654995151

Cel $1739808741 $1821898072
za dva roky demokratického cla

ubylo zahraničního obchodu přívo-
zu i vývozu o $325872802

Demokrati v Trnnrsri odhodlá
ní jsou ta každou cena ukradnout!

pro sebe úřad guvernéra do něhož

pří poslední volbě republikán zvoVn

byl V senátu podaná předloha kle
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Jihoamerické Jiiě nemfc aoi rok

tr4ni a ni j tam re Muce

DimorraticrX vItIixa v Tria
kle4 toule mroa j skoti tthodek

titnl tam virflt4 Týl oboáii tiy&i
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Jak r podoba' F&K8TÍLA Francii

opét SCastně jednu a to nebezpečnou
krisi K zabezpečeni trvání řepu- -

bliky bylo by lépe pomýfileti na pře

dejiti častých krisf a tudíž nebezpečí

převratu— a

PaRííaní br chlcbL í jkuirH
větová vyetava r 1900 předsubne
chicagskou tak jako tato předotibo- -

vala centeníŘlnt faříž je podnikavou
a v pořádání výutav má již ho juýcb

zkušenoptf
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alavném jibu pomrzly šroubem po- -
meranée: ▼ západním Coloradu

Arizoně kde někdy neprší tři roky
padlo na 20 atop aníhu a v Nebraa- -

e jakoby zima nebyla
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ti do tenementfl v nichž as lak čtyry

dcerušky hodiny na piano béřou
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prý Rakousko broží nám horší než

Némecko odvetou jestli nezrušíme

diferenciální clo na cukr Strachy
na iachyl D Rakouska vyváží ae z

Americky jen nepatrně a proto kaž-

dá odveta z&otane jen na papíre
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mtil ktiréJ a pM týdnem užinil

tánl ve proupch kr4lovny dobře

hnpl a předa vfdM neb dokopce v

frty ó tůll Kdyby poled- -

uejAÍ pravdou uk&tati ne mílo tu

lt co doufati 2u republika Ilawai

rou abavila by ne pr4vfi tak dobře
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r'' uSini1- -

Prohibicr r vl prríila J V

South DakotS usneseno řákooodir
ktvcm nrobibicnl dodatek k enovu

odhlasování předložili a North Da

kola bude as přikladu toho náaledo- -
ť V Maine také nejsou a nl epo--

kojeni právé tak jako spokojeni 8 nl

nebyli v Iowě a vftbeo všude kde

tkuůena byla Všude dochází ee k

tomu náhledu že vysokou licensí dá
86 obchod a lihovinami mnohem díl

kladnéji regulovati než třmi nej-
-

přísnéjšími zákony prohibičními to
ho docíliti by se uoblo

Kdo praví £r v SoostXtí na- -
leznouti lze lepších a nezištnějších
vlastenců než ve Franců ? Což aly
"e" J" raf 10 Ju lue 0 některém %

nacn oouo veřejných kterýž
b1 --obro?oln vzdal ee úřadu ročně

2000o vynášejícího když by plat
ien J"" 1 mer P° ceiycn necím roka

H0U 1 Tdent rePubhky
irancouzuke dostavA 1240000 ročcé' '
kilníln nrfnulonl CA

mizer

nými tSOOOO spokojiti se musí Hez-

ký to rozdíl možná ale také ž Cle-velan-

za vío vlastně nestojí

Kl)Tl uadnou ji pozdě

tavírat Bjl Po hrozném onom ne

štěstí iVi v Itmto rtiL4 ' HQIVUOUJ

n„t sklepě jednoho velkoob- -

chodu uloženého prachu ae událo

prohlásil nyní guvernér že prý se

ví přísností rakroceno bude pro
vádénfm zákona jímž hromaděni a
LIXIAr :_i""tih v uovoau mesi- -

kěm zapovídáno jest Místo pla
ných těcbto slev bývalo by plně na
místě aby několik i oněch pohodl
nýcb pánů ářadníku kteří zanedbá

"é ""° lBltilf
--Oto pAobli na nejbližií telegrafní
tyc pověšeno bývalo a možná Že' '

_
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Hti anet hat dojiva Iníbo plýtv4i(

čn pronáŠeníni sáhodlouhých
fhvalořel o (eriifevšMi lonerh

výcb Mftl být sic pravdou In

mnohý i 4knod4ra imSiish i
slouží vftííth k diku fs tli umřel

ni"! mnohý i líi h Ji-- tm Jívu iS-ital-

při tom ňefiiěll by ale přecpáni kon

greaofri lspmínti toho In plannl
Jsou a zeel nřci jiného nl tt to
do nebe vjr4' ní 4luli Hena t

mřetýtb o nirlil r livz icc% nie
ho sy t nebylo

ZVOU llrn I'

fíh NeUona ď v t A t o polkového
doktal koneíné také Jdnoi do tě

lesa tohoto set opný a neoliřolený
zástupce lidu JákiJto guvernér tě

Sí Nelon VŠcobiTné oblíbř neboř
admiriistra!i Jfdio vrdent Je podivě
a obezřetné a lidným t dontvadnfch

předchndťft jeho nebylo tak tájmtt

poplatnictva dbáno jko jím Není

s proto co divili lo všeobecné oč

káváno Jest le vlamnoti tyto Neb
son i do senátu spolkového přineie
Ouv Nelson Jest zárovefi í rozhod-

ným nepřítelem ronýcb oněch kor- -

Krcí a trust!) a zajiktéža nyní ještě
lakladněji než dosud na paty šlapa
li jim bude

Davknpormk? Demokrat horlil
vždy pro Clevelanda demokratickou
vládu a iruíení ochrary našeho pru

myslu a když má co chtěl stěžuje si

teď: — 'MuM být Jinak !" "Něco
ae musí Blát!" Totiž v našem finanč
ním stavu V tom se shodujeme
všichni Ale je otázka: 4kCo" a 'jak'
to učinil a právě v lom panuje ne

vyslovitelný zmatek který nedává
žádnou naději na nějakou finanční

reformu e strany nynějšího kongre
u" — Tukové otázky nebylo sobě

zapotřebí klásti za epravy republi-
kánské a dají se zodpovídali snadno:
Vezměte vládu z rukou demokrata
kteří neví kam a jak a svěřte jí těm
kteří ee dříve dobře osvědčili

Kdybt nejvyšším bouuem spol- -
kovým potvrzeno býti mělo odbuze
ní předsedy unie zřízenců železn- i-
cnicn a ostatních vrchních úřadníkú
téf e unie do vězení na dobu jednoho
roku lu záhy nastaly by tu pomJrv
daleko horší než jaké přítomně v

despotickém 1 Junku panují Rusko
má totiž pouze despotu jednoho v

osobě cara kdežto Spoj Státy měly
by despota celou řadu v osobě led
noho každého soudce spolkového A

při tom byly by zavládnuvší zde

poměry ještě daleko horšími Ra-tuš- ka

ruhký jsa svrchovaným vlád-

cem všeho lidu svého ntsmí při vši
despotičnosti své zapomínati dobra
národa kdežto nnši páni soudcové
po většiné o zájmy lidu staiého čerta
daji a dbají jediné zájmů korporací
a monopolů jež jim k výnosnému
žlábku pomohly a aby lid do větší

ještě poroby přiváděn byl

PO CKIOU DOBU BPBlvr BEPUBL

kánské od ukončení občanské války
až do nastoupení nynějšího presi-
denta vykazovaly finance národní
každoročně přebjtek výjimkou
jediného roku vzdor Málému snižo-
vání různých daní v době války ulo-

žených a každým rokem ubývalo
dluhu národoího uplácením téhož

Když demokraté nemí-l- i nio jiného
oo by vyčítali správě republikánské
tedy byl to tento přebytek a před
prvním avoleníra Clevelanda obvi
Bováoi byli republikáni že zbyteč- -

nými daněmi utišován je lid ač
neměli jsme íá loou daň příjmů a
břímé daní nebylo obtížno le hro--
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bez toho nikdo cíati nebude a kterýl
nikomu ku DrWchu nenf

Stříbrní prutt pkodívají sr v

New Yorku i 698 c unce Dle té

ceny obnahuje dolar lř'brný o nřo
méoé než ta 46 centá atřibra Kdvl—j
bychom zavedli avouodné raže
lni stříbra a tím výhradní tH

brnou raénu klesla by ta mfna v

bodooté na cenu atřibra právé Uk

Jako všude jinde Mexický dolar

mající vřtíl váhu než nái má cenu

pouze 48 centfi
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splátky úpisu společnomi zadali v

St Louisů žalobu a žádají o erekuS
ní prodej dráhy K tomu mohli by
ohom říci amen kdyby se nepodoba
lo že jest to pouhv iřeimek" vvuo

étený nato aby donucen byl kon- -

gres k prodloužení jvého požadavku
od drib pacifických na 60 neb 100

Met aneb ku poi-kytnu- zámíoky ku

prodloužení dluhu toho

Scbí Rickb z CLiviLANmr iiircii
llHfl ntifiillh ItuU i! I

J """ru I

l1 uv ruxuubi t ougreku ze privo
li:i_: i ttjco uuce jisie uiraiy soudní z

doby kdy byl soudním klerkem

Komise která stížnokt vyšetřovala

odepřeli 9 proti 7 hlasům dáti jej v

obžalobu avšak jednáni jeho oďnou- -

dila Tuto nepříjemnost zoHobil si
_ _ ! 1

I

wuKa um ze Louuaii proti sobe

délnictvo rozsudkem v době želez

niční stávky v Ann Arbor

i ORLA DNA Ni RODNÍ JK-- T flCRTT-- l

éerpána jilal na dno a schodek v

rozpočtu stále vřtšim sestává to I

u — ji ia- - r
torům aoy vyiety na útraty náro
dasi nepřipravovali Tak ku tř- T

odhlasoval v pátek senát tfletzvlá
2lnfk vélinvn A X um A I "V I I

tt 65jIem UrémUoVa
UuLkihn Vtr

D7 dcxjiio — vru fe nejvvéái
Jest jil čas abv podobnému mrhání
kon0 nčiněn !
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