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přivo-lít- i mftíe Ti kdol za hnutím
tímto stojí tvrdl oviem U protidl-n- l

lákona mi ten jedinký óel ne

oblíbenost jeho na nejvytát možný
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strana zákony ony provádějící pri
vé tak neoblluenou ba ještě ntoMf

benějií než zákony ony samy
tímto zaene raformnl

strana republikánská v New Yorku
a řad svých nejen tisíce voličů cizo
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POKIIOK ZÁPADU
Omaha Pít Nebylo nikdy většího klamu pí

katu ópa íkft J'o minulé t?i roky bj nominaci pr- -

aiAly a pfilletl nialelují
Carlile

efi£if úlikó mři by jI byl moudrín do aby neseno než jest tento Ksždý k
f a -

Omahndtifi 24 rV S itoko ikbs o™vm] u W mbp0 ▼ hrti ei jen trochu pozorovat chce moi

zemských ale i tisíce liberálních
Amerikánů kteří podporovali repi-bliká-

ny

v naději že obrátí veíkeroo

energii svou k vymítění korrupce
tammanistickó a jímž ani ve snu ne-

napadlo že by místo tobo přikročila
k provádění zákonů třídních a

tak zvaných zákonů mo--

viděli B iozn4vati le nrůmvslvn
janj s i woj rf i aujuy aerooira

lickou nominaci dostal přec jeíté
od Hílého domu právě tak vzdáleným
bv bvi iako kdvkoliv nFod ífm

' 1805 6597

Jak iiřli cím dále tím lépe!

rozvoj jehož domohla se zemi taj
po 30 roků nepřetržité ochrany celn

kterým postavena do přední rt f' " —
i i

Počítá k f x tockIítI AmikičtI
kaldoroSuí utratí v Evropě 75 mi-lio-

nft

A pak e diví 2e tlnlo muaf n

nimi a ca oimi do Evropy

PoPBVt V PtTI LKTICD liOBTALA

Nebraaka i Kanaia tolik detě kolik

drýc-
-

jež mohly sice býti na místě

před několika stoletími ne ale v ny- -

ukmokbatiska slavii má POBADZ Chceli Carlisle úěaaten býti veřej-jei- lě

starosti republikánské jak pry ného života i po uplynutí lhůty
Heed Harrison a McKinley smýšlí Clevelandovr tu "en ifIiná ria k

přinesl sebou blahobyt vŠeolíL

dříve nikdy zde nebývalý a jinde a jP

netušený podmíněn byl přivě ocki

nou celní a kles) rázem jaknl

o finanční otáce což mele a přemílijtomu mu zbývá a to jest ona jež do

jako pohádku o červené karkulici I senátu spolkového jej přivede
ochrana celní byla ohrožena Každína vešiv s% IfWiíitViC Uť I' t

L TA"lá1tl' K"EÍÍny a přesvědčila se - ac tak stará T"'Nk lDámo- - m4 a petrolejemuu k„ n nA „iAf ~
ví že v prospěchu ochrany ceínl p
dílel ae nejen podnikatel nýbrž

nějsích pokročilých časech

I WAřlNCI KT Milí TA SLOVA UVA

žiti! Na konvenci učitelů německého

jazyka na obecných školách jež při-
vé v Sandusky odbývána oslovil
shromáždění rodilý Anglo-Ameri-E- án

John li Peaslee který býval
superintendentem obecných žkol ▼

Cincinnat Pán ten přednášel o
užitku německého jazyka v obecných

dělník který požíval zde lepší oč

pí jen přáno A jet to také poprvó
v pěti letech co v státech třth páoi
delťodéjei" lni nemají
V MlHíOtKl 1'RCfJLÍřtN liTI B0TÍ- -

trnitovní lákon ueústavním Jak

pak by neí OJ leh o pak by byly

aoody kdyby nerafly m starali aby

trasty beztrestně lid do poslední kap-

ky vyasivati mohly?

Letos v Xíbrasck blde čkooa a
xlato — nezlato stříbro— neslříbro

měny za práci avou než aoudro

jeho kdekoliv jinde na širošírér

' Spojených státech výhradně
—jak vždycky republikáné jednali o

v

rukou svých zavírá nyní když cenuté otázce nepotřebovala by si dělat
BUroMÍ

petroleje téměř o 60 procent do výse

„
'

„ vyhnala rafinerie své což zujisté jen

zapovědělo Německo přívoz ameri- -
eje ye fýi v4tM mMo „

ekébo dobytka pak ulenébo ovoce dne MvW milÍ0Díoar0V0u „gja teď čerstvých jablek Ar žije ¥ Pittíburgll a jiné zaJÍHld b(J(joQ
demokratický celní zákon! Že mí- -

Dé8edovat-- Tak trusty a monopoly
sto slbovauébo Siření naSeho rOBtou a okryajf d d4e a lQ
obchodu zahraničnébo tíž zkra

světě jakož i rolník který za re~J
blikánských dob prospíval lépe aA
úrodě neb neúrodě než rolník krt
kolivěk jinde m

sltolacn a mez jiným pravil: "Vždy
cky jsem se podivoval že v zemi této

jest mnoho Němců kteří ai dědičné-
ho jaiyka svého neváží Divil jsem
se značnému počtu Němců kteří

' iuiuu tv waiuH aumiDiairaci aemo- -
cu3e což na tom! Jen když je de kralickou kteráž nám před dostáním
mokranckým! I peklo by nám bylo e k ve((Iu polření vžecb tru8tft mo
vítaným - en když by ďábel byl nopolů svatovatě přislíbovala
demokratem!

_ TUBECKO ZAkE ZAŮInX JIŽ IIKOZITI

němčiny neužívají pokud k tomu
okolnostmi nejsou nuceni a kteří ae-dba- jí

aby dětí jejich jazyku torno
důkladně se naučily Často se děje v

domácnostech takových Němců že

raději mluví se svým dětmi bídnou

angličinou než aby užívali němčiny
již dobře znají Jaký to má násle-

dek? Že děti přinesou si z domu

nesprávnou mluvnici a horSí jeiti

Tk jako ten svrchu uvedený výj
rok její jest nesmyslným právě taj
nerozumným jest Její důvod o kteří
opírá výrok svůj že ochranné cf
celku neprospívá Praví: Postavil
do kola 100 lidí každému dejte dej

kapsy dva dolary a pak vezmětf
každému t kapsy jeden dolar a de
ho sousedovi ▼ právo — po té prii
dukci bude zase každý mfti dva doj
lary nic více" i

Jak pak to se hodí na ochranný
clo? Podívejme se jen: Ochrannél
clo zbudovalo zdejší průmysl a spů-- f

aobilo že na místě zasílání peněz ti
hranice za tovary cizí zůstávaly peJ
ní ze v zemi a kolovalv ml A 1

badou peníie Kdyby byla neúro-d- a

nebylo by ptnři nechť bylo by
svobodné raženi stříbra 16 k 1 aneb

? jakémkolivřk jiném poméru

ŘlITl BK DLI JEJÍ SLOV A NE

akntkl ! Slavie o které jct každý

repoblikánuký tavrženec výlupkem
viebo darebáctví theorioje takto :

"Vždyť jest snad možná i ťluiná kri-

tika kandidátův" — Ano je ne ale

a Slavie

Bebim měsíce kvítka feivkIeno

bylo do příittavu NewYcmkébo vlně-nýc-
h

látek v ceně 2 miliony dol více

než před rokem Plesejme a rad aj-m- e

se fe vřrfistá přlvoi a délníci —

f Evropě hlavně v Anglii i mají
více práce a kupují chleba z Iiukks

Zl KONÍM WnS0NOVfkf SNÍŽENO

olo na tabák a následkem toho při
▼eieno za prvních 8 ročnic & zákona

výslovnost které je muvl Škola
což je práce tak namáhavá

jako zbytečná Bylo by lépe kdyby
děti doma angličina ani neslvielv

— — _ „j — t

i Hvm pROVAin demo kra- - inovaolevřením východní otázky a
uckávládas uctyvyvítátnásledujl ŽÍDÍ prý vkhlaé úpravy tak aby
c zprávy úřední otiňtěné též ve moinům vypijknulf f4Ik „
s vu:Dodne 10 července obnáíely no prý b p pH
př my vládní pokladny 10979000 „ Turecka ničím novým činí tak
vydání pak #93 S180W Uk že za kvždy kdykoIiv tomQ pttUiitMt „
prvních deet dnů nového úředního

n8kytuje Rdyby ku skutečnému
reku jev se --chodek tl2338000 - ř(inI olázk yfclmM „kutfc2oé dw
Tento schodek vlastně patří do roku

j(ti lu b vfiak Turecko fc

mnulho ae aby týž nepřestoupil poHedním mezi lělůif kdo2 v
50 mUonů za mnulý rok zadrženy r0Ehodovali rořIi Deboť ?elfnoci
mnohé výplaiy a vyplaceny až po i veropské jsou dosti silnými aby až
červenci čas k tomu najde rozřešily otázku

0nn oo ''nemocného muže"Pbed několika bokt PODAŘILO bf
evropského jehož existence v řaděse demokratům owskýrn zvolit vrVpakýcbga bez toho pouze

vernéra většinou 6523 hlasů a po jen otázkou krátkého času jest
dvou leterh podařilo jim to opět

mnÍ K V BlFFAILO ODBf VAL BE NEDÍVNOse zvýšenou většinou 8216 h asů Na
"jd polských Žurnalistů v Amerceto ale přestal repubhkáné zahrávali J Á

V ítowriyaaepw Dziennikarzů Po-- irJiivprohibicí výslt-de-k byl ten Že L„ „-
-

M

ruky Když pošleme za hranice U
milionů za zboží které aami monj!
bvchnm rAa acrnKílí i J — t rJ
~j juin iouj jcav zemi
o tolik chudší nežli byl by kdyby
peníze cůataly ▼ teml Nejedná ae
iu teoy o dání doUru sousedovi kol

—O některých Němcích mám příči-n- a

se domnívat' že ae svým němec-tví- m

se schovávají a krčí jen aby je
Amerikán neviděl A ekoro se rdí
studem když Amerikán odkryje že

jsou vlastně Němci" — Nahraďme
Němce Čechy — a němčina češtinou
a hodí se jako by to ulil na mnohé
nase Čechy kteří doma také rádi
drmoll chatrnou angličinu kteří se
veřejné také a českou národností
svou tají a kičf jen aby Amerikán
se nedověděl že jsou Čeé "jako po-

leno" a kteří myslí že čeétina jest
jazyk sprostší a nepotřebná D N

kolem ale o to zdali tyto dolary ta
svobodného neb nedostatečně ochraJ
ného cla mají dány býti pryč A
uucuuvi Dynrz cizinci zdali ft i
máme býti chudšími zdali mi nim
ze dvou dolarů zbýti Jen Jeden aneb
žádný aneb zdali k těm dvoum jež
máme přibýti mi třetí étvrtvdealt

rtiuciiaaijBaicu v Kierem zazvolen čekane jejich obrovskou
"loupeno bylo 18 éasopuů 28 zá- -

vétsinou 79396 hlasů a že dosta „„JlaP-1- - Ucl spolku toho Jest: a)tsech 11 kongresntkfl Letos ncha i

Vespolná price o povznesení b ahozae probibic stranou a možno proto k'bytu polských ěasopjsů v Americevřlm právem zase skvělé vítězství A r
aneb atý který můžem vdě!ati a 1

jim predpovídati r zájmu zlepšení a zdokonalení ča- -
Do okolí ItaYcnna NebDrMOKRAT( SLIBOVALI OD NOVÉHO

tobo tabáku ta 3} milocft dollarft

více než ta prvních 8 měaíca sákona

McKinleyho Jaký proapřch mají z
toho kuřáci? Za5 je Uď pěticentový
doQlntk?

IttlWOISK fiCVERSÉR AtTOELD

propustil do min týdne 136 tresun-ef- t

f kiinice Z těch bylo 19 vrah 5

53 lupičů 5 podvodníků 6 paděláte
lft 84 zlodějů 3 niailníci 2 krve-milní-

ci

3 anarchisté a 21 provinilců
jiných Ti víícnni by měli založit
někda novou osadu a udělat Altgnlda
Týna presidentem

V ColoeadobvÍtX Caíosoi! De-mocr-

Durango který jako vše-

chny ostatnf atilD tloukl na stříbrný
buben konečné vesel do sb a při
anivi že tropil Jen humbug O
f ftledko atální koovenc Kenlu
cky pil: "Kentucky promluvilo Její
poctivý roimacb r zájmu zlatého
tandarda jest smrtící ranou humbu

tja střlbrařukému a dubrym příkla-
dem jiným státům"

aopisectva Těckto cílů domáhal
I

ušetřit! když nim ochranným clem J
k tomu bude příležitost poskytnuta (
Byly doby kdy Slavie ojišfovalt

že by přestala být demokraticko!' J
kdyby demokraté chtěli zrušon!

ochrany celní však nyní jMt neJTý j

celního zákona velký rozvoj našeho chce se Sdružení: 1) Obmezením
Naše odběratele v Buffalo a

county dovolojem si upozornit
iv uma al a nnAtlrk v

vývozu a dovozoval že éím více dle možnosti zasílání časopisů na

budemkupovati výrobků evropských' úvěr chráněním se vespolně proti
tím vlce budou oni kupavat (nl nás' podvodným jednatelům ohlážkovým

ÍiJÍ? tV Pň?JfíJržováním "černé kníhv" nepocti-sezn- i
s S av i

cuciim XQ všech nrntnf-f- L f '
uvázal ee v jednatelství listů naáich
tam a oprávněn jest přijímali před- - i:a ii ——ví

lam romrcenec horší Turk a! sHHiui Tnoeo vyrizovatt všechny
záležitosti naleho závodu Jlitrni

min cn auzBB0 a jednatelů udržová-pMi- n

týdne že jen jwluiiA jen
ní společných Jednatelů obstarivá--a farmerských výrobků vy ve- -

Shnil1njEt__:i: a h(im UiL- - ř t t
mi v rukou seznam dluhujících od
V T i B

ueraiem muze aazdy u něho povin-
nost avou vyrovnali OdrmiAiifm

Bocklee'! Iralc Kal re

reoaa-h--i tría t
íaíiví--£- wjej přízni všech našich odběratelů

jm u Diuiuni m(R ii mio uiu iij nicieuiTjwvaae pro vsecay
úřední rok než v roce před tím! čopisy sdružené a vůbec pečováním
Poznávají nyní rolníciproo je vzdor o zlepšeni materielního stavu časo- -

loatným úrolám velký přebytek t piů na záadácb kooperativních 2)
následkem toho vše laciné? Setření čistoty jazyka polského
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