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Jflťi Ir 'i věno4na lb'mí krá4 pří-

rodních byla pravým kvotern

plným lálivýt b barev M-- JIki
Jo! pln vřelosti kil ly lítí le
tento mul rhová velikou netmřř-no- u

lásku k přírodě a le Jet Jnom
(edna Jiná láka Jel větší vrouc-

nější ještě jst rtel lato láka
k české vlaali a k éekém'i národu

Jeho líčení pralesa pampy rost-

linstva zvířeny a různých zjevi
přírodních jeat plno poetičnosti a

vy brzy ocítíte touhu spatřili ty
kraje tak bohatě krásami přírodní-
mi obdařené brzy zase srdce vaše

svírá úzkost když vypravovatel
líží hrůzy a krnlosti tropů Slo-

vem spůsob 'vypravování páně
Vrázova jest obdivuhodný plný
krás a není divu 2e dovede vý
mluvností svou posluchačstvo své
unésti

Panu Vrázovi zářila radost z očí

'při pohledu na tak četné shromá-

ždění Čechů newyorských a hned
na počátku přednášky své byv uví-

tán dlouho trvajícím potleskem
pravil že tato účast zdejšíoh Čechů

na podnicích jeho bude mu velkou
mravní posilou na další velké ce-

stě kterou právě nastupuje Jsme

přesvědčeni že i na západě kam-

koliv do českých kolonií zavitá
nalezne všude mezi krajany právě
tak živé účastenství a takovou pří-

zeň jakou mu newyorská česká
osada osvědčila —

Pan Vráz slíbil nám že z Japan-sk- a

činy ostrovů Japanských a t
Guiney zasýlati nám bude o cestách

svých dopisy jež zajisté budou

čtenářům našim pravou pochout-
kou"

V neděli přednášel Vráz v Hal-timo- re

28 listopadu bude v Cleve- -

landu 1 prosince v Detroit a hned
na to uspořádá dvě přednášky v

Chicagu Po ukončení svých před-

nášek ve většfcL osadách česko-americký-

odebéře se cestovatel

pan Vráz přes Tichý oceán do Ja-

ponska a pak podél pobřeží Číny
odebéře se na ostrov Horneo kdež
se delší čas pozdrží
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Při stávkách těchto dis dat úfa lo

vně statistické poskytnutých ztra e

no dřlníctvem na mzdě t% rok

— U2 St měl ů 2931405í
1801—94 18 měsíců (53'J3I5I
Naproti tomu obnášela ztráta za

městnavatelů za tolikéž měsíců %

řee
1891— M Il3fi3447
1893-- 04 '20691265

Vletech 1891 a 1892 nalézala se

země pad správou republikánskou
ochraně celní příznivou v druhé pak

periodě stíženi byli Jsme administra

cí kteráž za hlavní účel svůj dosa

žení svobodného obchodu si obrala
A jaký že rozdíl jeví se nám mezi

oběma periodami jež za příklad

jsme tu postavili ?

Pozorujme:
Za rok a půl svobodného obchodu

bylo o 213245 více dělníků stávka
mi o zaměstnání a výdélek přípravě
no než za celé dva roky republikán1
ské ochrany celní

Za rok a půl svobodného obchodu

ztrstilo dělnictvo k etávce dohnané

o $15970093 na tu zdi víco než za

administrace ochranářské

Za rok a půl administrace demo-

kratické ztratili zaměstnavatelé ná-

sledkem stávk o $6959318 více

než za předchozí dva roky kdy prů-

mysl náá ochranýtn clem chráněn

byl
Sestavíme-- si % výáe uvedených

čísel průměr měsíční shledáme že

za nynější administrace demokrati
cké měli jsme průměrem měsíčně o

20482 dělniků na ttévce více le
ztráta jejich obnášela měsíčně o

$1294807 více a že i zaměstnavatelé
ztráceli o $570003 víe než bylo za

správy republikánské
Z toho nejlépe vtdéti že jest to v

společném zájmu jak zaméstnMnců

tak i zaměstnavatelů aby hlasem

tvým nápomocni byli tomu aby ví- -
cekráte administrace ve prospěch
svobodného obchodu jdoucí k veslu
vládnímu dostali an nemohla

New York také by rád zajistil
i odbývání národní konvence re

publikánské a k učeli tomu sehnati
chce čtvrt milionu dolarů

Sl Louis uchází se též o ná
rodní konvenci republikánskou a

výbor občanský zaručuje krytí
veškerých výloh a odbýváním kon
vence spojených

XAotáxna rodLalcce
Pro nedotatek místa museli ]--

uveřejnění několika dopUŮ v po
sledních dnech nás došlých odložili
do čí'a příštího
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Yoriti r)etli rtávltěvl lak ď
kortiM jak' hedlnf )ře tn41ki
eol vysvětlit! slili tím In přvít
Jel pře M4ill p Vř4l ř4ietl lí
kkla mít 14ki v# vlsrti id"J4ím
Ildi ěsskěm ktsrý touho oěeká
val Jíl Jeho řísho-- 1 a který v

14kti a pMifft svoi mtt oil
ěil obřovikoi n4vl?évi'i JikM

lálný Jiný vypfivovatsl pochlubili
e fiemůle

Milý n44 hot inn Vr4i Pře

ivědčii se na vtMlní oři i ('

cho ameriéatté %'% o lloníeni Joti
tel tlA4tl ď které nikdy ne-vrá-

dovedou si válíli tlili a mi

lovati mule který proslaviv se

dlouholetými cestami v zemích

vzdálených a nebezpečí plných zů

stal věren torna národu a něho!
vzešel zůstal Čechem ryzím a

upřímným ač l on byl by mohl na

lézti př(zefi a podporu ttk zvaných
vznešených pánů — kdyby ji byl
hledal a kdyby nebyl — ťWherr

tak upřímným Za to ale si získal
srdce celého čiskeho národa a i

zdejší malá odtržená větev národa
toho podala o tom důkaz skvělý
hned při prvním jeho veřejném vy

stoupení na půdě na kteréž novou

vlast jsme sobě vyhledali

Přečetné obecenstvo jež v ne

děli ae sešlo nebylo v očekávání
svém nikterak sklamáno naopak
skutečnost předčila ještě očekávání

jeho Vše to co četli jsme v če

ských listech o jeho výmluvnosti
milém a poutavém spĎsobu vypra-
vování potvrdilo se úplně Jan
Vráz ovládá jaiyk český dokonale

vypravuje plynně a řečí jaho pro-

plétají se krásná trefně volená po-

rovnání a místy zdá se vám že na-

sloucháte básni v prose tak bohatá

jest fantasie vypravovatele a tak
vzorná mluva jeho jež zvoní laho
dou a ladností K tomu druží se

plný a sympaticky znějící jeho
blas v němž žádné drsnosti nepo
střehnete

Neunavuje posluchačstvo vypo
čítáváním různých dát vědeckých
neblýská se líčením stále se opaku-

jících nebezpečí jako činí mnozí

jiní cestovatelé toužící po tom

aby jevili se jako nevyrovnatelní
hrdinové Vrozená mu skromnost

vyvarovala ho této chyby a již to

jest velikou předností Obratně a

důsledně vyhýbá se tomu aby oso-

bu svou do popředí strkal a tím
stává se že posluchač zapomíná na

vypravovatele a naslouchaje lahod-

ně plynoucím slovům a aniž by to

pozoroval fantasie na rychlých a

lehkých svých křídlech unáší ho do

vzdálených krajů vidí v duchu bá

ječně bohatou přírodu tropické
Ameriky přírodu lesknoucí se ži-

vými barvami v Žáru žhoucího
sluně rovníkového vidí nesmírné

pralesy kde čirá tma noční střídá
se se smutným ierem jež v cizinci

nejodvážlivějším vyvolává úzkost
vidí nepřehledné travnaté pampy
na nichž osamělý lianero ozbrojen
puškou a machetou prohání se na
vém koníku a Jest pánem vieho
kamkoliv oko jhn dohlédne jest
svobodným ieodvislým člověkem
v nejkrásnějším slova smyslu
Ale také své hr3sy a nebezpečí

má pampa a mnohdy stane se že

mladý livotaplný lianero který
ráno vesel vsedl na avého oře za

hyne zadáven jaguárem nebo ušt- -
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li l Vd ii vírrh ejf 4

ptll ty follMM ("i ililí ikáiu

ifn rpqblik4n4 ? Kmyll To

by ihířll tkám vou vlotni (lití
fáluthfi tifo dinokrtté 1 }(loa

poU J J iirnirni rtio vít n! to
1 utínali } iklma!i uvém

oČk44ní a Je Jjirli nt ulito po
minulé 3 roky kr4rírnp k blahobytu
třvitde Chtí na I rojsvrácenl víeho

bUhobytu pouli(' ITt hovej! Oni

dovozují a nepochybně WřiIe jejich
eta j t % J dii)4 j I zemi zjednat!
mni bUhobyt jakým za republiki
lti (oviiin ceotou l jfjich cela

opačnou) země (lývala V této
zcuii politikáři zápj( o kořif o
úf-id- kdežto lid mezi neboli zápaití
o zánady o náhledy o to která jet
nejlepAl a ku propechu všeobecnému

vedoucí cent a Majíce k náhledům

ntejnych r&v nemátne proto pro

rftnot v náhledech býti notě nepřá- -

tely nýbrž máme díWody tnaliti ne

přetivfdčiti o jiném ty kteří dle na

íeho náhledu na zceti a na centě

klamné m nalézají Nepodaří li ne

nám to důvody dojdou třeba k po
znání a jinému převědční naM od

pfirci zkuHenontf tak jako doili v

minulých dvou letech nenAetní de-

mokraté kteří re zkuAenoHti neznali

že zánady demokratické nechť jak
kolivěk pěkné v theorii nepOHobí

blahodárně ve nkutečnonti

Hiát ti

V pondělí započalo zasedáni sjez
du zástupců víecli Htátá západních
za řekou MissÍHNippi ležícících Ne
ní to ovsem těleHO ústavní zákonO'

dárné kteréž mohlo by tvořili záko-n- y

neb rozbodovati platně a trvale

jakékoliv otátky o nichž se jedné
nýbrž jest to pouhý sbor poradní
který shromáždil ho za tím účelem

aby v úvahu vzal potřeby mátli zá-

padních aby cextou autorativní pro
jevil čeho si západ přeje co za po
třebné uznává Proto tedy byť i

nebyl shromážděním ústavním neb

zákonodárným nepostrádá velké dů

ležitosti '

Jest to osmy vroční sjezd podob
ného druhu a mezi četnými zástupci
již se ho zúčastní nalézají se mnohé

vynikající a vliv mající osobnosti
tuk že nic než dobrého od sjezdu to

hoto očekávali lze Předměty o

nichž na sněmu tomto pojednáváno
bude Jsou různé a rozmanité někte-

ré a nich pouze místní důležitost pro
západ majicf jiné vsak důležitosti
mezinárodní Hudeť la meti jiným
pojednáváno o zavodňování o otázce

peněžní zdokonalení cest vodních
ku potřebám dopravním o zájmech
dolovnickcb o potřebě národního
bank rotního zákona o průplavu ni

carajjuanskémo reciprocito povzbu-

zení obchodu a průmyslu o lesnictví
a zalesňování lesů prázdných krajů
o připojeni Uavaiika o připuštění

m kol nUf!i f# poved J ffAr
k títěiatvf t pMtfro pi frt!Mm
Upas jehkol rpnhMk4rt4 nemají
14 frot fMfK't fit4ik i M#r4l by

fáldlt JffřftbU #! M' i" —

ViM lm k tornu U prokak'ijt
Im povMI l# flevsland buf

přesfok poinavu Jil p tvrté tu 14

lati m o nimíriaei demokrati koij

)at otJerii t"ť lífhoeeM aeglirMho

é'Ít pozoruhodným

Vmnl Riift4 smi i orlí
j lř4 Mt9pilkyri! slabého pohlaví
V MřMvtn Nb l'"4r byl

6mytm JWt4 pant na porotu Jflikol

týběř Jméri oř drů dJ m sema
mlí voUbnb h stalo # al nepochyb
ně proto ! íifi parit k i Matovala

při olU pro 1'solní Mníky Kdjl
m před imki I dostavila propustil Jl

oh4o Ua tho Na I tím bud

Beporhybnl velik pokřik v táboř

zastanců lenakýili práv Kdyby I

bývat nucena aelali l ýf #n nb
dél na porotě v dn I v ri'Ml bylo
by Mělováfio opět Jaké příkoří jl

působeno bylo! In-- i není řlovék

ten aby zachoval vmi — a z

jména nu tauttncůrtt stejného práva
flak nestejaýcb povinností

Zi c itoatil K Hr Vnit mi
rýl práté na ďntA écikýtbi onaiami

naljí4 aby fkMuUn pUnhiitk
protN(ikA k flalííru rtvfm centini

aífkal Jcit vÍMteru'm na)ilným

ktrýl ieoWcné r nS ni ta
iloo!( vyvt(4 n?j!ípt vypovilí
nMořné na ot4tku c!a jpiínalcln nr

jakébo má "Nem4m tkáného Jedna-tale- "

odpovědél on "ar cbnl jeu

flkj předniActi a tu no!éhaje n v

rdeínou dobrou vftli nvjeh krajauft

mynUro !e toho potřeba m ni An

gliokj předniíft mi oeUe nejro
anglického Jazyka dostatečná mocen

Předniíeti mohl bych jen řpanflnky

t nřiuecky pro prvé netií obecenstva

a druhé (nřrnecky přednM'!) nechci

Cbci mít na avou centu jen české

podpory "— Doufáme že v této na-dě- ji

avé řklamán nebude a ie výtí-ž- t k

pfedn&áek bude vtce než Hluřom

Cukerní trust nai-ínj- Í vkhkeké
avé fíly aby úplné vytlačil t trhu
amerického výrobek cukrovaru

a to jedině za tím účelem

aby přinutil tnajitely k poddánf Be

trustu a k dáváni surového výrobku
rafinování do továren truntu přiníi-leíejícf- ch

Cíle toboto docílili hledí

truat tím že oznámil vclkoobchod-níkft- m

a koroÍHÍooářfiin že nebude

prodávati jim lacinčjéf druhy cukru

jel Jinde k dontání nejnou pak li že

rafinovaný cukr i oukrovarfi nebrán

akýcb prodávati budou A výsledek

hrozby této jent již patrným neboť

za několik aet tisío dolaru cukru

nebraaakého leží v nkladiítfcb aniž

by odbytu nalčztí mohl aó co do

jakoftti víemu Jinému cukru ha vy-

rovná neb dokonce jej předčí —

Pakli že bojkot ne utrany dělnictva
Jaat nerákonnilým jak rte utrany
louda ndčetněkrát prohlášeno bylo
co! říci ne pak má o počínání korpo-
race kteráž majlo na přečifiťovánf
eukru v emi této úplný témóř

monopol každého noupeře avého za

každou cena zničili chce? Či není

počínání toto protizákonným jedině
protože v případu tomto dopouítl ne

kotku toho bohatá korporace kdež

to při obyčejném bojkotu jedná ne

o cnudého pouze dělníka

Irev ae prozradí Je-- ll nt řintí vo-becny- m

valím itavem zdravotním ÍU

ustoupí slabosti vsie pleť poskvrněnu
'

bude Tyráíkaml neílstoty Před více

nelil ste lety sestaven byl z kořínku a

rostlin prostředek proti zkužené krvi '

který Jeítfi nikdy nebyl překonán —Dra

Petrs IJoboko ono fintí illv A nov ří
vot ale neopíjí Nikoliv l'Urnfrinýbri
Jedině místní Jednateli! Iloboko proU
vají Plst Dr Peter Fshrney Cbic
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