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Minulý pátek vyvfli-n-
o

opět
přes eeii milion lUta a syndikát
bankéřký mtistd opět sábnottti ď?

svých sklepení a doplnit! zálohu

pudlu své úmluvy Kdy Jil nastane
U slibovaná demokralskými listy
loba v kteráž nastane vývot zlata

to nám posud ještě nemohou pově
líli My siiinllme 1 ne dřlve

pokud demokratská strana a Ierar
kratská politika nebudou i Waah

ingtonu vymeteny Pokud jsme
měli republikánskou strasti a repu
blikánskou politiku nebylo potře
na ani jedenkráte prodávali úpisy
k vůli nabytí zlata nýbrž naopak
každým rokem se úpisů skoro za

sto milionů splácelo

Nerozumné počínaní

Z WsMhiiigtonu sděluje se že ny
néjAl sekretář hospodářství Morton

který vyznamenává se svým výstřed-
ním demokratstvím přikročil k

zrušeni všech zkušebních cukrovarů
a všeho co používáno bylo k eipe
rirneiilování v tom ohledu Morton

jest jedním z těch krenkft který by
všechno rád na světě viděl jenom
ne zkvétání domácího průmyslu a to

jsn proto že jest demokrat kdežto

péčí o domácí průmysl bylo už po-su- d

záhadou republikánskou Není
civilizované een:ě na světě v kteréž
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Jovaly nkolikráln ve llcjil bii lovo
ivurem Cuyahoa Udnu i nejlrp-líc-

v rněsté ale přece podařilo se

ji přel zkáioíi uihrániti Ztráta
obnáií asi 1100000

Xajl vUntet feitirHe

Již po delší čas vedlo mřsto
Kansas City spor s společností
vlastnící vodárnu a konečně dospě- -

o so k dohodnutí že město vodár
nu koupí Však pak nastala jiná
otíž nwbof město nebylo v stavu
rodati úpisy které k tomu cíli

vydalo Konečně však svolila spo--

ečnost vodárny že uptsy sama od

města přijme a tak nabylo město

vodárny a zbavilo se vyděračství
společnosti

Itilé řepice v Texasu

Z Paris Tei dochází zpráva že
v Delta County vystaveni jsou čer
noši všelikému pronásledování a

většina z nich že opustila již onen
okres aniž by vyčkali mohla až

prodá úrodu neb pozemky Minu-

lou středu stařičký a úplně neškod-

ný černoch jménem Jeff Cle byl

vyvolán ven ze své chatrče a en

A přece nás Svoboda nji-Sťuj- e

Že v Texasu je vše v pořád-
ku —

Stětevá skllťú panice

Uherský ministr hospodářský
odhaduje sklizeň pšeničnou na ce-

lém Bvětě letos na 2402671000
buslft což jest o 232000000 bušlů
méně než bylo loni Dle odhadu

jeho sklizeno bude v těch zemích
které pšenici vyváží 1051701000
bušlfi kdežto v zemích jež pšenici
přiváží 749022000 Sklizeň je
dnotlivých zemí jest odhadována

jak následuje:
Velká Britanie 40811000
Francie 301573000
Německo 103550000
Rakousko 45392000
Itálie 114898000
Relgie 21277000

Španělsko 86528000
Rusko 415053000
Uhersko 1503610'jO

Spojené Státy 400017000
Kanada 51000000
Rumunsko 02414000
Bulharsko 52482000
Turecko 42554000
Aruentina 60995000
Austrálie 35746000
Nizozemsko Švýcar-
sko Skandinávie

Portugalsko Řecko
a Dánsko dohroma-

dy 29502000
Srbsko 8511000
Obili 18440000
Afrika 47094000
Celá Asie vyjma Indie 70960000

Úhrnem 2402671000

Teda spadne
Komise ktaráž byla vládou usta-

novena k vyšetření jaký účinek na
veliká jezera vnitrozemská miti bu-d- e

zřízeni zdravotního kanálu v Chi-

caga z jezera Michigan kterým ae
otevře odpad vodě k jihs do řeky
Mississippi podala prý Již zpráva
svoa ve Washingtonů a táž nebnde
prý asi jveřejněnt pokud sekretář
Lamont se z letních svýsh prázdnin
nevrátí Sděluje se ale že tresti
zuráw lest že mfile se očekávali ie
voda v jezera Michigan a IIuroň
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Iemekratlrký sjejj v Ohio

Minulou stře lu odbýval se státní
sjezd demokrata v Ohio i účeUm
navržení státních úředníků a blelě
a k němu s vltlím než obyčejným
napnutím Nejednalo so sice o to
hdo bude navržen neboť ticketa tu

sestavená nemá ani té nejmenšl na- -

lějs na svolení nýbrž jednalo se
tu o lo jestli zvítězí střlkraři aneb

stoupenci presidenta Poslednější
Kjstřehují dolře žo národ této
země není posud připraven nazý
vali se národem švindléřn že by
irohlásení se pro stříbrnou měnu
ro neobrneiené ražení stříbra v

toméra 10 ku 1 bylo národním
bankrotem a strana která by je od

poroučela že by pouzo spáchala po
itickou samovraždu Proto se od

lěch kteří doufají demokratickou
mrtvolu zgalvanizovat ještě jednou
k opětnému životu a v jichž čele

stojí president Cleveland pracuje
usilovrě vřady ve všech státech o

otlačení slříbrařského hnutí ve

straně demokratické Tentýž boj
arci veden byl i v Ohio Vedle
toho byli ovšem též ještě jiné
otázky a zápasy více rnét ě soukro-

mé Tak jednalo se ku příkladu o

to zdali senátor lírice jehož lhala
říštím kongresem vyjde a který
od svého zvolení takřka přestal
býti obyvatelem Ohia a přebývá ve
státě New Yorku má setrvali de

mokratickým bossem státu který
zastupuje V okresní konvenci v

Clevelandě utrpěl senátor Rrico po
rážku od stříbrafa a protivníka ve

většině jsoucích však pokusil se o

napravení toho ve státní konvenci
tím že když sernal porážka svou

odvolal z pravidelné konvence pří
znivce své a dobré měny a v kon-

venci zvláštní sestavena kontestu- -

fcí delegace do státního sjezda
Většina výboru pro pověřující listy
odporučila aby připuštěna byla
kiceeva delegace z Clevelandu
však přes to přijat návrh menšiny
výboru ve prospěch delegace siří- -

brařské 367 proti 339 hlasům
Hlasování se ovšem sporné delega
ce nezúčastnily Z výsledku toho

nejeví se vlastně plná síla zástupců
odporujících stříbrařskému švin-

dlu neboť mezi těmi kteří proti
IJnceově delegaci hlasovali byli
jdozí osobní jeho odpůrci a když
došlo k hlasování o návrhu aby
konvence prohlásila se pro neob-mezen- é

ražení stříbra poražen týž
525 proti 270 hlasům Výsledek
tento jest pozoruhodným již proto
že loni i předloni Umnější demo-

kracie prohlásila se pro stříbro ač
otázkou je zdali podobná změna
nasula v řadách demokratů samých
aneb v konvenci spůsobena pouze

jen z rozkazu presidentova Jisto

je že stříbrařská větev demokratů
zůstane v příštích volbách vůči

straně své dojiata chladnou a ne

tečnou — V platformě jásá demo-

kratická strana v Ohio nad tím ie
umí ničit a bořit a ne stavět a ho-

nosí se ie zrušila zákon Sher-manů- v

zákon volební a zákon Mo

Kinleyho a čehož prý povstalo vra- -

cení se bllahobyta země uratulaje
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MtDoea{oli navrátit xe jr jraví
t východ a a ujiírujt ! velraitr
Sovereign to míní bojrkottoviBÍm
národních bankovtk do opravdy a

ie boycott taoíne v den dřlnickó-h- o

iatku dne ! iklt Praví:
"Viichni KytlM a jejich přímivci
farmernkó apolky a jojuliaié a

viichni kdo jnou pro opravu pe-iiží-

vĎbec jaou žá láni aby po
tom dnu odpírali přijímaní banko-

vek co penřa Očekáváme podpory
ae strany aifíbrařO kteří uznávají
banky ta avé nejh#rží nepřátele
Mnohé dělnické organitace již uvě-

domily své zaměfltnavalele že chtí

být vypláceni tákonitými penžii a

ne bankovkami a mnozí zaměstna-
vatelé bídou b námi xpolup&sbiti
My vřereme banky do poutavení
obrannéto Povzbudíme veřejné
emýilení proti bankovkám a koneč-

ně vyhladíme zlopovíntný vliv ban-

ku na naAi peněžní měnu" — Jeli-

kož až ponad vřechny peníze naše

jaoo plnocennými každý dolar má

tutéž cenu jako každý jiný dolar
nezáleží na tom jaké peníze kdo

doitane neb béře nýbrž v nyněj-
ších zlatých demokratických ca-eec- h

jest každý rád když aspoň ně-

jaké peníze vftbeo obdrží Najdouli
ne nějací Rytířové práce aneb za-

hálky kteří nebudou chtít pra
covati za bankovky najdou se do-jist- a

na jejich míita jiní nerytířo-v- é

kteří nejvěiíí ochotou přijí-

mat] budou měnu jakoukoliv jen
když bude plnocenná

Atlantická výstava
V Atlanta Ga zahájena bude

dne 18 září mezinárodní výstava
bavlnových státu Stroje budou

spuitěny elektricky a sice přeni-dente-

Clevelandem t jeho letního
sídla Gray Gables kdež mešká již
po kolik měsíců a ještě v době za

hájení výstavy meikati bode
Mohl by ovsem zavděčiti se Jiba-nfi-

a navitíviti výstava jejich
osobně ale to by bylo pro jeho
tlusté veličenstvo v letní době při-

lil namáhavým to on raději loví

7h7- -

Sábeftok--I v Xeir Yorka

V New Yorku trvá dále stíhání
a pronásledování hostinských pro
nedělní prodej Tammany ovíem

i tohoto nerozumného počínání
"opravní" správy města kořistí
Ka dnom 25 a 26 září chystají
velké demonstrace "Spojené spolky
pro liberální nedělní zákony" —

Spolky které již účastenství v pru-vod-
a

připověděly čítají 40000
členil Hade to nepochybně jedna

i největiích demonstrací v New

York a kdy podniknutých a páni
iábesníci budou míli příležitost po-sna- ti

C9 je smýilení a přání lida

bri HMnýtfi a ' řřii b ryb J

ptl ll fTjlHiíktt ť tIÍ
přý sfAny ryby rhvlnými in4

prý jih Jifik' t I# ni
nl fnM i4Uit A ' psk

bi I illftt nil) fybifiT Hyby

prý rňl tu Jdir4 co # thytá k

tiirii Jtpotiik'1 vy viJrti fillfl i
!

prý rkm rit ik'iaiki jl nint- -

hě jiné ptf ivmy
tkril lrsjk

CítHh v In I'M fltti po ni

(('nim (řk'iftf tí(f ) iv ihli

mji'!4 nhl' k t mi fy

jkii pitili ni tosíl J1

I'ftlt(irt Ji-t- t ti ji-- n v(tittí (k
etttit mjit!4 ďÍA huni

řli nilmnu na fá lnoii drllí d-- i

bi rtýbrt ohliili p } jitt
Hhotnt platit mi lti nynljií pn tik
lliuř pokud b't Pni inM i pru lá- -

vati uhlí i oynljlí rrny K Jy
lomohoit utiltři taotíiíUř nu ly ]- -

ko drttávlí přeI třerni lty to

jit# čypíy demokratické ne- -

obUiiiJÍ
Sriii Ml

U Toledo Ohio srazil v so

botu výletní parník (ity of Toledo
e skunerpra Magdalen Downing
Srážka vyvolala nesmírný poplach
mezí výletníky a trvalo to delsl
doba nežli se upokojili pfesvěd-čiví- e

se lo se loď nepotápí Ně-

kolik osob bylo véak při srážce
těžce poranino

1'okoUM l jr j ďilx l

Starší methodistské církve na

východní straně Des MoinM vySe-třova- li

svého kazatele W V lian- -

nera Dcera jednoho z členu jeho
církve obvinila jej žv chtěl se do

pustili na ní zločinu a jen přisně-
ním bratra se mu ubránila načež

chlípný sioha páně prchl Panáček
se přiznal k vině a jde na některou
mou vinici Páně

lo(lmorké lano na Ilawail

Vláda ilawaiská udělila ameri
ckému podnikateli Z S Spaldingo- -

vi koncesi k položení podmořského
lana z Honolulu do San Krancisca
a nejen koncesi nýbrž povolila mu
též každoroční subvenci 140000
k tomu účeli na dobu dvaceti roka

Spalding očekává prý že dostane
též subvenci od vlády Spojených
StátQ Proč by měly Spojené

Státy dávat nějaké subvence k uče- -

lam podobným jest skoro nepocho

pitelným

Mráz v Severní Dakotř

Ze severní části sev Dakoty z

Grand Forks Fargo DeviPs Lake
a jiných míst došly zprávy že mi-

nulý týden v noci z pondělka na
utěrek byl tam ostrý mrazík který
částečně škody na osení spůsobil

Hechtí rozdělení

HudoSi polocivilisovaných kme-n-

ČikasQ a ČoktóQ v Indiánské
territorii odbývali v sobotu ve
Willow Springs porada v které se
□unesli na prohlášení že odporují
rozhodně a nezměnitelně rozdílení

pozemku společných dle rodin Vy

zývají avúj sněm aby přijal záko-

ny kteréž by takové rozdělení ne-

připouštěly Jsou prý a nynějším
stavem věcí spokojeni a nedbají o

změna kteráž by musila vésti k

neštěstí bídě a pronásledování
Rozdělení pozemka mělo prý by v

zápětí zvržení nynější pořádné je-

jich vlády a konečnou ztrátu jejich
državy

Tř zase v Oregona

Z Oregonu se sděluje že z Dia-

mond Valley došla zpráva že Um

bylo povražděno od dobytkářu 14

liannock Indiánu kteří nalézali se

tam na honu Úplná víra se zprávě
té dosud nepřikládá

Úroda na Severozápadu

Dle zprávy redaktora Miuneapo-li- s

Journal bude obnášeti sklizen

jarní pšenice v Minnesotě 03000
000 v jižní Dakotě 80000000 a v

severní Dakotě 03000000 buSlft
V Minnesotě a severní Dakotě bu-

de sklizeno o 22000000 více než
loni ale obilí nebude prý Uk dobré
jakkosti jako loni

rozvoj cukrového průmyslu jest
možným aby nebyl týž podporován J
vládou všemožně Pouze Spojené
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Státy za vlády demokratské fiiní výfN
minku Minulý týden prodal sekre
tář vše zařízení ku podnikání zkou-

šek budovy stroje kotle atd v
Auďubon Park New Orleans na

Magnolia plantáži v Lawrenoe v

Louisianě v Madiaon Lodge v Kans
a v Kunnymede ve Floridě a prodá
prý též vše co jest v Califormi a v

Nebrasctt Nu však on taky bude
brzo konec slávě pana Mortona

Marné voláni

Sděluje se z Washingtonu že prý
vládní zástupce pro Nebrasku Hjw

připravuje ne k zadání žaloby
Íer má být Union Paciíio dráha
donucena aby Spojeným Státům na
vrátila pozemky aneb dala náhradu
za jiitó pozemky kteréž jí co úděl

přiřknuty byly a k nímž práva ne
měla Pochybujeme že to pan
Sawyer myslí do opravdy a jestli
skutečně něi o takového připravuje
bude to nepochybně míti nějaké

jiné pozadí Ze by Union Pacific
dráha byla k néčemu podobnému
donucena nevěříme Co vlk schválí
nenavrátí

Král (Jagy
i

V Pennsylvanii vedl se ve stra
ně republikánské tuhý zápas mer" '

nynější politickou mašinou JjL
hlavou je senátor Quay a ocáskem

syn otce svého senátor Cameron a !

šíranou které v čele stojí nynější
guvernér a kteráž by ráda zbavila

stát slopověstného vlivu senátora

Quaye a jeho Kašpárka Camerona

Však vzdor veškerému úsilí zvítě-

zil Quay přece a bude i na dále
samovládcem v Pennsylvanii '

Do Brnno tli a okol!

Žádám všechny občany kteří mají {t
Fred Krug Brewing Co Omaha ' j
Neb prázdné pivní nádoby aby Je J
v krátkosti dovezli do Bruno pakli

'

ne nechť následky přičítají jen sobě

f
i

jí
I

' i

t t
I

' 4

1 r i - i a i r i

V A Pros ki
presidentovi Clevelandovi že m $a rr4 tr ttru gopadne o test paica r


