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ijištřno koncem týdne že ze 104 za

raéstnancft v jednom odboru bylo

jich 36 tak zvanými zaměstnanci po
litickými —brali totiž pouze leolze
aniž by bývali za to rukou hnuli
leda že za práci počítati se mfiže jejich
agitace předvolební a švindle „ři

hlasovacích
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tal prohiáÁrníra dané j řljmft ta ne

áatavof demokratům no€cnit'lnoi
laiba — nábor maji a nyní aoA
rymloufati čím !e ro-to- ucl atálc

achodek apQaobován jet
DoJlI Li FtECE JKiiNOU K líbat

výplatě Turecka apojenými veimo-cem- i

evropRkýmiftu bylo by k prlof

aby výpraskem tím byly velmoci

hotovi dříve oel Turecko £aa k

proabě ta odpoíténí by dowtalo

Kvninhi rkvoli cioníIi zdají ai
míti dev£t životů jako kočka Te~

prvé ai po deváté oxo&meno bude

usmretní generála Martibo bude ae

moci přikl&dati tomu víry a

obavy že ae bude muet zpráva do-

tyčná v nejbliiííoj čÍMle rané odvo-

lávat

PRO MIZERNÝCH WĚKOLIK LODIČEK

i nichi válečné loďatvo nnm sentává

máme v činné alužbě "jenom" cedra-ná- ct

mÍHto-admirá- lů Za to ale 42

se jich při královftké výalužbé na

odpočinku povaluje A pak nemá

ae v pokladně vládni pořáde penčz
nedostávat!

PULLMAKOVA BI'0LIŮN0-l- BPACÍCH

vorů posledním svým vítérutvím v

boji o platnost výaady mnobo clilu

biti ae nemusí Vždyť nikdo ani

neočekával že by výsada ona propa-

dlou prohiáSena byla — a í kdyby
ta by to bylo panu markyiov: cajistě

mnoho "trublu" nevzalo vadu no

vou dostati

Stočpí ní civ pšenice kornt a
1 a

Davmy neiiěpe vyvrací tvrzeni stou

peneft laciných penžz že stříbrem

cenapiodin regulovaná jest a záro- -

vefi dokazoje že jediným reiruláto--
rem cen jert zásoba a poptávka
Um véiM poptávka a menřl zásoby
tlm vyižlroijsou ceny a čím mc-nň- l

poptávka a větří zásoby tím méně

za plodiny se dostává {

Stí?a clN'Ci5!AT8Kf en kkejCČ
končena bvla Doóátkem tvdne "du

▼oleRÍtu" každému jednotlivci uza- -

mi iHteMb mio

i""" " "'
stávkářů jet občany americkými
Amerika jest zemí svobodnou a přec
muselo jim býti "dovoleno" aby si

uzavřeli ambuvu jakou budou chtít!

PSJdeli to takhle dál tu nebude
U naSe proslavená tvoboda mti
dlouhého trvání!
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Vilrinofi Co al# as vliJiftA obla

Itnýi h likto dJlftfktk při étaal ara)
řnarití tck ai myalí ainati lia aa

nsjlpf íHlpovídi jdto ijAfnfka

diné jlnom pfřtobn4m rsformlV

toru ittalfflj Týl přivil k inámé
mu jdnomu tUlalka i "Horníku
máA přre haikých ft4kolik dolarft

Rípořtníťh-př'- © pak nsoatav(l ai
vlastní domov? 5144 vloč ko tak lacl
né a lifiniji ňtmohl'a nikdy doud
postavit al m WiUonův tákon vt
41 v pUťMt" — Ano brom do
toho lÁkona Wilaonova méla ol
povlď co vitoupíl v platnost Jra
bal prán a iHpory vl íert !

Ilťft J0f A iCtamou al VÍCD1

stejni Člověk mŮle tolivatÍ v těmi

jidnS víre volnosti bel v zemi dru-

hé kdy! aU na utdé drláo není a

konání jeho lákonem kontrolováno
není tu z pravidla náchylným ae

dává k zlému Padélání růmého
zboží jest v této zemi oblíbeným za

městnáním an těžko objevili se dá
A v jiných zemích necf to v ohMu
tom o nio lei)ílm Tak_ siiitěno v

v ~4 '
Německu že padělán v značném
množství aotUoxin známý to nedá-

vno objeven lék proti dvfterii ná
sledkem čeho! vláda výrobu jeho do
vlastních rukou vzala Jediiký roz

díl v ohledu tom mezi Spoj Státy a

Evropou jest ten že tam stará se

vláda aby lid před podobnými ivin-dl- y

váemožně chráněn byl kdežto
zde atarati se muií člověk o to sám

MzrI NÁRODT NALKZAlfE ZLODĚJE

r lupiče právě tak jako mezi jednot
iivci Jednotlivci stávají ae boháči
uchvacováním výdělků jiných a čím

bohatšími jiou tlm nesvědomitějSÍ-m- i

se stávají A podobně má ae to
í a celými národy Anglie roztáhla

nenasytná chápadla avá po vžech

mořích po všech pevninách a po
velké většině ostrovů mořských Ru-sk- o

též neváhá podnikuouti vše k

čemu dosti silným bjHi se cítí a dá
kozla o to je-- li v právu či v neprávu
kdy! hmotný néjaký zisk z toho kou-

ká Německo Francie a Itálie po-

hlíží na sebe zrakem žárlivým a kal
dá ze zemi těch ae obává že druhé
z nich podaří se ukrásti — politicky
řečeno zaujmouti— některý přístav
neb ostrov na něj! samo zálusk má
Že tomu tak ukázalo se nejlépe po
rozhodném vítězství Japonska kdy
žárlivé velmoci evropské požadovaly
pro sebe lvího podílu z kořisti ulo-

vené ač na ní nejmenšího práva ne-

měly Anglie a Rusko zaujímají
předního místa v řadě těch národa

jel povždy jsou na čekané aby drža-

vu etou rozšířiti mohly nehledíce

při tom ani na právo ani na sprave
dlnost

Demokraté těší ri ktní vzX-je- mn

tím že achodek na konci roku
ířadnlho vlce jak $44000000 obná-

šeli nebude kdežto původně al na 70

milionů odhadován byl Nebýti
Wilsonovy předlohy celní nemusel
býti achodek úplné ládný Schodek
apůsoben by! zúmyslně pány demo

v U lnímaj s dostali In přlvm áplnl
tu r í(4l řifb ru salmsnll wolřiofi

wlf iva lan tyl RsUf při M(aY
Mm onom přoh!i4ov4n( vobodshi
otKrxIif r řiíifil fifi 14 Iný řoirim
ý rf hodsík rxlválili s ftsmitl ti
obiti iklaliM avé fi eis vyaok4m

kdy! hstí 11 k Ij f opřvo
elRÍ ipo'at M Vttiiv Jm1
výmhvy dsmokritů lir hfml a ii
rlííHNk jliri4 oft ilatvldaýml

Mlltli rllAfU lMI II "SLOVA

ai Awrikho' fřoon iprávv
U po iowikfrh osa 14 h isskýeři
sMri jikfai "lralo4'odMrital pro
feotý íawpíi iiMpodařkf# k(ri
prý v (Vdír l(pid vydáván bid a

poUdnl ltht 4Ko éaopUa přínáAl
minka fa prý nasn 'DrihoA' vltn4
ná týtí p L W DonjrrM bývalý
rsdaktor naboMHoKxl4řaH IV

bltJiijsm lo i 11 jiikof pan

longra i lítomně niMiá se v Yslloar

tona Park a v MonUn a onoho
!)ralio4a-IoO{(r- sa n tldného po
vo-lnlk- i ktsrll A fa!4flými li
mínkami lid láli a tahkovlroé kra

jiny o panda okrádá Nedáme Rni

iiaminoii irraiií n to la dirrUk
onen není nikdo jiný n#l p Nebrac t

A ivláité v Omne dobři známý f
otrapa Herman Avenarius ktsrýl
jíl jednou po oadá-- nebraaakýcfa

traropoval na jméno tihdej4ího

řl "HospfKláře" p Dongreae a tlan

bídné lívobytí sé vytloukat Va

rujeroe před darebákem tlm kaldébo

krajana nalsbo a radima mu aby
zatknutím jeho pomohl mu Um kde
dávno o! býti mél toti! — za mříže

Na ten řRAvt arfisOR vtrovnÍ
váni sporů msti zaměstnavateli a

zaměstnanci přišli minulého týdne
v Chicagu zaméstnauci železáren

vlastněných Illinois Steel Co Ná-

sledkem zvýšeni platů v lelezárnách

pennsylvanských o 10 procent po
žádali totiž o podobné zvýéenl raady
a hrozili stávkou pakli že jim vy ho
věno nebude Společností dána jim
však zvláštní nabídka která! také

po krátké úvaze přijata byla Na-

bídla jim totiž aby z každého oboru

práce zvolen byl čtyř- - neb pétičlenný
výbor kterýž by na útraty společno-
sti do železáren pennsylvanských vy
alán byl tak aby z vlastni zkušenosti

přesvědčili ae mohl jak vysokou
mzdu dělnici dostávají rnnoho-l-i
práce musí vykonati a vůbeo v

jakých poměrech dělnictvo tamní ai

stojí Výsledek vyšetřováni svého
podali maji pak unii kteréž pak zá-rov-

eft

poměry železáren illinoisskfnh
náležitě objasněny budou

_

Železárny
i ijt i

jsou lOUZ
teuimviTaanae

illinoisských a tyto
nemohou za žádných podmínek nla
titi více ne! východní jejich soupeř
miieaaji ii aeimci'2e společnost více
skutečně platí nemůže apokojl se a
mzdou dosavadni a společnost na-pro- ti

tomu mzdu zvýší bude-I- i ijí
možnost toho dokázána! — Podobni
měly by spory mezi továrníky a děl
niky i všude jinde vyrovnávány býti
a ušetřeny by tím byly statisíce
které! každoročně stávkami promr
bávány jsou

Když kdykoliv na jaře v letě na
podzim neb v zimě unavenými se cí-

títe a žádnou chuť k jídlu nemáte
jest to jistým znamením le iluo v

pořádku není Vždy vyléčíte se z
toho používáním dra Augusta Koi-g- a

hamburských kapek

Demokraté v Kentucky odbý-
vat! budou státní avou konvenci
25 iorvna a očekává se že při tom
dojde k zřejmé roztržce mezi stou-

penci zdravé měny a přátely svo-

bodného a neobmezeného TRlení
tříbrR Ukle v pádu tom možnost
vítězství čekznců republikánských
není vyloučena

prý obyvatelstvem jižní části říže toto zavazovalo se v jistých přfpa-peti- ce

kterouž za zavedení různých dech Koreu do ochrany své vzíti leč
úbUvních oprav se žádá mezi jiným kr&l odepřel smlouvě této svého
požaduje se sesazení neschopných schválení a to hlavně na základě pro-úřadnl-

odstranění copů a zákaz hlášeni vlády japonské 2e vyslance
dalšího znetvořování noh a konečné svého odvolá pakli že by smlouva
i svoboda slova a tiku Kdyby po-- schválena byla Tím ovíem přátel-aledněj- ňl

povoleno bylo přispělo by ské Rtyky mezi Ruskem a Japon-- t
více k civilisaci lida čínského v skem zpříjemněny nebyly a Kusko

jediném desetiletí než páni misioná vidouc se ? nadějích svých Koreu
ři za wilé století dokázati mohou pou protektorát a tím nepřímo v dr--

rynejíka Ai do volut pRR-- leai "vé dostali zklamáno snadno

sidentské naposlouchají ae toho lidé Přímou Metk Japonskem vyvo
více o otázce peněžní než za celý

lali mflíe- -

dosavadní žiyot Nejen že v časopi FbancIk ponfÍLÍ na zavhrní

A při tom ještě sluáí podotknout že

životni potřeby jsoo v Mexiku mrio
hem dralžfmL tak l fcIKírtm
svobodným a neobmezeným raieiím
stříbra atíženi byli na sníženi mzdy
a zvtfsenf cen rotřli iiwnioh
prmvitt bychom se mohli

A
V#CI?Ě nBOtí milTl K07É

"P eice" V"aBBU "e lotl1 Přeí
VIden že koreanský premiér vy

Mednal s Iíuskem smlouvu dl Lt„rii

stupňované daně a příjmů v
Slénku tu přiiel předseda minister- -
stva Kibot kterýž tlm sehnati chce

neleň důstatek ienř kukrvtf t4l

rostoucího vydání viádníbo ale zá

roveň i dosti penéi k pozvolnému
uplácení dluhu národního Úmyslem
ieho lest Hditi daft tuin AU

ství majetku tak že čím bohatil
tím vétSí daň platit by musel Chce

uvii dft 'uhy a služky na
koné kočáry cizozemské cenné pa

píry a na přívoz a Alžíru a při tom
zároveň řídila by se dle toho kolik
alnbft Wonf tI íAn mi t l ~i
ten kdo má jednoho sluhu neb aluži
kn plstil by z něho daň 13 ročně a
ten kdo má jich čtyry neb více pla--

? vl7
tento plán t Vl%lňA

byl výboru v nřmž ocialitéVradi- -

kálové větiinu mají možno
cení dan této očekávali

secb celé sloupce o tom čisti budou
ale i z řečniiíié slySeti budou všech

ny mozne preanosti měny zlaté a

svobodného raženi stříbra a namlu- -

veno jim toho bude až jim hlava
torní a sz konečné k volbé přijde
tu po vřlsinř jako obyčejně každý
stranou svou hlasovali bude aniž

by se ohlížel na to je-l- i čekanec jeho
bi "tříbrnáčníkem!

Spravedlnost nkwtokskí míla'
b7 'vlít1i Plad ze soudce lynée

iWSw-íLÍÍ- :

lamvminuivcn dnecb liž do čtvrté
k amrti a kdo vi zdali zástupcům je-- '
ho °Přt "e nepodaří nějakou kličkou
v!™nání rozsudku izarneziti O viní

í£b„
prekfcžky kladeny jsou

zákonu v cestu jedině proto si
zástupci jeho k laciné reklamě dopo
mohi


