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čleoové tříd učených a uměleckých

pomáhali dřlatt nvnějií republiku
severoamerickou Že práce jejich v

tom ohledu byla účinná a idárná

nejlépe patrno t porovnání této re
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do nicb2 JgtíhovateUký proud i
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rické přiHtdihovalci evropakymi bylo
hmotné i duchovné zkypřeno lúrod
néno vimocníno a obohaceno že

byli pro né skutečným dobrodiním

Nicméné ui před Šedesáti léty
vznikl v ném proti phiatéhovalcSm

odpor jeni ae zorganizoval a prco
va y2dy ul)ii0VDgji a ánilovuěji aby

prý obhájil práva a zabezpečil aauiu

existenci domorodu&v Prvotně byla
to jen družstva soukromá jichžto
snaha směřovala k oboiezení proudu

přistěhovalci}? od r 1880 ke vNe-

obecnému naléhání ujala se tohoto
úkolu sama uatrednl vláda spolková
a neuftvná UMDesenl sanitu prnaté
ohromnou vřtiinou 190 li lan ft v proti
20 jest dQkatem že símě jež rotho
dil McKinley v otázce amerického

obchodu a průmyslu ujalo ae a vze

Slo v plné síle i na poli sociálním a

státním Heslo: "Amerika Ameri

éanftm" namířeno jest nyní hlavně

prolj Kvropě a ohrožuje li velmi

vfcj„5#

Plozeny ná-Ied- ek

ieho' hraoln4 bíd TŽd7 menSI moí'
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bohužel neméně než žalostné a neane
''telnó poměry státní vnukají celým

táatupora obyvatelův v četných ze

mích evropských myílénku aby hle- -

daly lehčí živobytí pro aebe i lepal
budoucnost pro své potomky za

atlantickým mořem hlavně pak v

aoustátl severoamerickém Taková

gmutná situace především méně za--

možného rolnictva chudého řemeal- -
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ie aákon i raku 1873 ochromil náí

prfimynl neodvážil ae před čtyřmi
lety nikdo neboC tehdy byl roivoj

pramyala patrným Jestlile nyní

trpí aemě tísní tedy to může býu
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jednoho jeu druhu což ovšem není

pravaa neoor co etribrari cntl a

čeho ae domáhají jeat monomen

taliam atříbra Za nynéjSího ay- -

téma nemáme monomentaliamu

nýbrž máme v obéhu clato stříbro
Í mčno papírovou Co etříbraři po

žádají není xachování veíkeré mé- -
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měny a vypuzeni celé její polovi-

ce

Podobně není pravda že by úče

lem které strany byl monomena-Hs-

slatý v tom smyslu aby stří-

bro přestalo býti prnězy 03 se

jedná jest aby nynějií měřítko ne

bylo měněno abychom podrželi
měna pevnou a dobroo jako jsme
až posud měli opírající se o zlato

a jako mají všichni civilizovaní
národové Je li pravda že politi- -

ka dosavadní jest politikou angli- -

ckou pak politika stříbrařská jeat
politikou čínskou Ilovněž pravdu

je že xa zdravé Bnanční politiky
dospěly Sp Státy nejvyfisího stup
ně rozvoje na jakém kdy etály že

noiněn největší pokrok jaký kte- -

rýmkoliv národem uíiněn byl že

pokud politika ta družila ae a poli- -

tikou ochrany celní byla Amerika
zemí zaslíbenou a že v blahobytu
po ni následovalo a první bylo An- -

glioko kdežto v blahobytu posled- -

nimi jsou právě země kte maji a

provozují politika stříbrařskoa
Podobně nepravdivým jeat tvrze- -

ní že by jen za zákona McKinleyho

vznikaly % irftstaly trusty a mono--

póly Pravdou je že vznikaly před
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příroatkti avího obyva(ttva aoutátl
evtroamtrícké nemálo a boji Pro

to přijít by) tam před nřkolika dny
n4vrh tákona aby na úte tu t republi-

ky nebyl z bxlí ptiiln Ikluf příatě
boviloo muiký mezi 10 a CO rokem

Wlio víku neumějící ani číati aoi

paáti Jazykvtičml by to uměl

rnnle býti kterýkoliv A rokuje se

poaud o daUÍ čátti zákona aby každý

vyatřhovslec přiueal a sebou polvr
zeni sueroamerÍckho konaula ve

své vlasti že bude skutečno platným
a žádoucím příroatkem obyvatelatva
ve Spojených státech Senátor Iodge
podotknul že těchto ustanovení zá

konných jest potřebí hlavně proti
Ital&m Maďitrfim flek&m ruským a

polským židům kteří prý hromadně
h uaadili ve mČHtech severoameric-

kého východu zřídili ai zde své

chudinské čtvrti a nabízeli se do

práce za peníze který je sut v a za-

chrání od hladu Takových pak

přistěhovalcův Že republika severo-

americká si nepřeje poněvadž nejon
domácím dSInikftm odnímají chléb a

utlačují mzdu ale i duchovní a mra

vnl vlaMtnosti severoamerického
na nižáí stupni strhuji

Patrno že zákonné ustanovení

podle kterého se dovolí vstup na

břeh republiky severoamerické jen

takovým přistěhovalcům kteří si

přinesou vysvědčení severoamerické-

ho konMula ve své vlasti budou "žá-

doucím" přírostkem tamnějSího oby
vatelstva jest nejpřísnfjňím přio-stien- fm

všech opatření která sou-

státí severoamerické od šedesáti let

proti návalu přistěhovalcův učinilo
Tato opatření počala roku 1880

Tenkráte stala se jen proti Čifianum

Ale už po dvou letech obrácen hrot
i proti Evropanům Koku 1882 vy-

dán zákon že zločinci lidé na mysli

pomatení mrzáci jakož i nemajetní
přistěhovalci kteří ve své vlasti do-

stali jen peníze na cestu od břehu

mají býti odmítnuti Iloku 1881

zukázán vstup do soustátí dólníkftm
kteří už z předu smlouvou se zavA-za- li

k určitým práčem V letech 1885

a 1887 tato zákonná ustanovení byla
ještě zostřena a r 1890 vrchní dozor
nad přistěhovalectvím odevzdán

spolkové vládě která na tisíce

evropských od břehu
vrátila

Viak nejnověji sestoupila se v sou

stiti severoamerickém opět zvláštní

apolečnoaf která so domáhá jeitě
důraznějších ohrad a zabezpečení
hlavně pro hmotný blahobyt domo-

rodcův K tomu cíli žádá na spolko
vé vládě aby předně každý přistěho-
valec za tu ie vOtwfl hud An avrn

hoítlnl byli ndtimli l vidíhi ř

ii u i i ( ti
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bývalí majetku nmovítáho ani na
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A koiitcbt 1414 Icrná apulotOiHit
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ati ůatavtt apolkovou aby tdy ae

vyk4l U aKA dontatcnou mřrou

jrt mwřn jaiyka anglického

Váe lina talo opatřiif ktt-r- 4 táko- -

mn buď u! jou ustanovena m bo

co nejdříve untanovena budou jaou
mocnou távorou proti vyatíhova- l-
cftm evropským a jen jeitfi inařné

přioatří poaavadní protivy tneil na- -
íím dílem avíta a aoutAtlm aevero

americkým A pouřvadi Jeat ul jinto
ie příátím prenidAntem tohoto nou

mátí a atano McKinley nejvilSí

odpfirce Evropy mol no připravili
ae že ae pokuaí aby ve vřecb otá- -

zkách národohoapodářakých tedy i

v čáati jejf která te týká vyatřhoval-cfi- v

celá Amerika proti Evropé byla
i% jedno
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Klrvalor Jiných vszafit

Zdvl2e jiných vazačň juk patrno Jsou
pf íkré n vysoké

Ku příkladu máte 'I00 Ib těžký
kámen odvalili z pole co uděláte Na
ložíte sl ho na rádii a
ponesete ho nebo užije
te dlouhé páky kterou
ho ol valíte? Tak jest
tomu u N KW CHAM-

PION vaznče neb tam

jest výstředné kolo pákou které u

snadní práci kdež jest těžká

Toto jsou novinky na samovazačl
NEW CIIAMHON má vSechny dobrá
vlastnosti jiných vazačfl a má jeStě
celou řadu jiných předností které u

jiných strojů nenalézáme Dříve než

koupíte stroj prohlédnete sl náá
Jednatelové jsou ve vSech včtfiích
osadách

TMarácr Bashncll & Glcssncr Coinj)

Vy rubit 1 CHAMMON vaaaíl a aakaolob Itrjl
Spriugíleld Ohio Chicago

A L WILLUMH FBAMK PIVORXA

Iilarat řldlM a prodával řluanřnl rádoa

Williams & Pivoňka
IcomlalonAf 1 aO 21viu

dobytkom
SVKTIflCK UT Eiehaaga Ualldlan Cnloa Stook

Tarda Boatb Omaha Mab

Xrmlma dobytak aa p4adánf DoiIIIm al o

tril aprAvy aab laklkolir podrbaU dobytka
aatykajlol JSME ZDK OU TOHO

WILLIAMS & PIVOŇKA
MtlO Sin

Pěkný hostinec ami Si
?e Kchuyler Neb

zuřUlil o Jamikooi nové btulovŽ

(na mlat! I Holubovi)

Tliom Shaw

Ilostineo tento opatřen je vsím

pohodlím a z4soben hojně výtečný-
mi nápoji doutníky atd Krajan
Joa Kudrna jest tu sklepníkem a
s ochotou příznivou své obslouží

IH" Ku pohodlí vzdálenějších
hostA zařízena při hostinci též stáj

Um

Na prodej Tríalua uaai aaau adalai Fakt laaale


