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Ut" řfó jst pro rébo analiím nel

pochutnání tt dobré anldanl a vy

dělá ai proto hračkou ta několik drift

právě tolik jko dotane fdtriřjl
soupeř jeho v aampinj preai lentaké

za celý rok

IIahiUký kbíl Mimilik rái
ozavlránf inlru pro Itálii oviem ne-

málo ponižujícího ponechal velko-myal- ně

vládl ítaUké na rozhodnutí

jak velkou náhradu za vydížovánl

zajalco italských bude chtít vypla-

tili Při véí velkomyalnoatt této

mřla by ae inítí Itálie oa pozoru

teb ukáže li ae býti v záležitosti

této akoupou snadno atáti ae mfiže

Ze ošetřováním dalších zajatců ital

ských páni UabeŠané phliš mnoho

práce by li nevzali

NOVÍ tVOLBNÝ OUVIRNĚK MICUI

ganaký Pingree jeat jak známo ct- -

Bmířilelným odp&rcem trualA a mono- -

polft Týž byl onehdy navštívili

McKinleybo a v rozmluvě po návíté

vé té vyslovil sv4 přesvědčení že

McKinley co president bude úřadni- -

kem lidu a ne tru st 6 a monopolů

Pravil že McKinley '"ví tak dobře

jako kdokolivěk že jsou shnilými od

jádra"— uznává že jsou tím největ- -

iím zlem v zemi a ví Že musí se něco

stáli Oa ]e "all risbi!n

Úbadní boítXní a peoiilíšinI
výsledku minulé volby není posud
ve všech atátech provedeno však lze

již nyní přibližně udati počet ode

vzdaných hlasu totiž :

Pro McKinleybo 7050518

ProBryana 6 231552

ProPalmera(dem) 138570

Pro oatatnl (prob pop aoc) 1 70000

Celkem 13580638

McKinley má tedy o 828964 hlasu

více než Rryao To jest nejvélšl
většina jakou kdr který president
svolen byl

V LETOŠNÍ VOLllB PRESIDENT KE

odevzdáno bylo celkem 13579638
hlaa& což jest o 1500000 více než

▼ poslední volbě prezidentské Pro

McKinleybo odevzdáno letos o

1874000 hlasů více než roku 1892

odevzdáno jich pro Harrisona Bryan
pak obdržel jich o 376394 méně než

dostal jich tehdy Cleveland Cleve

landova většins obnášela roku 1892

380810 hlasu a většina McKinleyova
letoa kolem 830000 hlaaft obnáší

Demokraté a populisté měli dohro-

mady o 1421838 hlasu vice než

republikáné roku 1892 letos však
se to obrátilo a většina pro rdravou
měna 968534 hlasy obnáší Převrat
podobný zajisté dosud jest nevida
nym zjevem v dějinách amerických
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ti avšho žalování roillřil

pft#oboat i4kona na 3ooq míst
ovšem al ťhly klyl tato místa

oholil demokraty kteH ntnl v

hadech d) Ztichl dosurtl byli

aatrvajf

7 IlkAtlLIB MttHAlí IřuXtV O

finančním rontichu tímU! k ní
mul vedlo tak jako před několika

ety v Argentině neroiomné vydá- -

vání papírové rnny Kdy! avríen

Um byl král Pum Pedro a třítena
republika počalo vydáváni papi
rové měny a po nějakou dobu zdá
o ae Že každý prospívá ale neod

vratný koneo musel ae ovšem dosta

li a po relé utni zavládla nyní
všeobecná obchodní a prum) šlová

kriae Dějiny každého národa vy

kaiojí že každé ochýlení od zdra-

vého finančnictví musí vésti k zá-

hubě ale proto přece demagogové
béřou útočiště k záhubcým finanč-

ním praktikám a avádí lehkověrný
lid který nechce věřit zkušenosti

Pftl LETOŠNÍ VOLH ODEVZDÁNO

bylo o jeden a pal milionl blasfl

více než v roce 1892 Kepabh

kánský navrženeo McKinley obdr-

žel o 1374000 hlasu více než Har-

rison před čtyřmi lety a Bryan
obdržel o 376394 hlasu méně než

Cleveland a Weavercm dohromady

před 4 lety Clevelandova většina
v roce 1892 byla 380000 McKin-

leybo většina letos jest 830000
Demokraté s populisty dohromady
měli letos o 1421838 více hlytu
nežli republikáni v roce 182 však

McKinley a Palmer dohromady
měli o 968534 hlaaft více než

Bryan Obrat politický za minulé

čtyry roky jest jedním z těch nej-většíc- h

a nejpozoruhodnějších cbra
tli v politice

Zajímavá udaL"st sděluje bi z

Washingtonu Před doam díkft-vídá- ní

prý si vyjela paní Clevelao
dová na koupi a poslala služku do
obchodu S Kahn Sons íc Co aby

tam nakoupila nějaké Šatečky

pro dítky Služka prý vybrala co

věděla že bude paní presidentové
vhod a pravila prodavači aby to
účtovali panu presidentovi Tento

prý ae poradit s jedním členem

firmy a odepřel zboží vydali žo prý
bez výminky prodávají pouze jen
za hotové a ani v případě presiden-
ta že svoje pravidlo neporuší
Služka prý zftsta!a nad tfm celá

tumpachová a ještě větší překvape
ní jevila paní presidentová když jí
služka vyřídila co se jí stalo Hnal

paní presidentovi nevěděla že jest
pan president občan jako každý

jiný
ZÁLOHA ZLATA V 1'OKLiDNB VLÁDNÍ

dospěla minulou sobotou již ku

1130176315 a zrušti každodenně
Kdo není slepcem muže viděti co

pfiaobilo dříve vytahování zlata t
pokladny a oo bylo částečnou příči-

nou Ze musely se prodávat! úpiay a

přidělávali dluhy Když teď jeat
jistotou Ze neohrožuje náa znehod-

nocení měny nečiní ae žádné útoky

beo mohli Jilci Ameriku aptft bi
jedné revoluce týdně představit!

ClVILIflACl A iílXXn'm klova

Kristova v prtvdS uřinfno b)!o tuno

ho pro naie rudochy Nejlíp
Ice t toho íe tnačný peří t Jich obri
ti1 ne ]il k aoudOm ne žadoel! — o

roavod

m vfjMm 4UÍ f't a vyd4
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řit-íj- f f'f 4f jr pro afav 9 ktr4
bl I VI J'f# h f f fyk4 IMHKM

'ř hfHťtton kopali Havř

bd# rf U'I fit I ni 3% ulici

WiltK 'KAf flMi Ml

I Mtfrriíi li mil? Intkým fintrnl

H tki k 11 rý tél &rxh Hmot pro

pitrin linmirt nikUfik repott
fuj) !: ťítío orila i&K-bovtt- i

bd fou ý('kjr nkj cSf tflt oífm

uAy mHi

'
tdf-Dl- a republiky naíf

KAft)fM IifKM VtUfirTA ZÍLOBA

tlata v pokladně a vyaivi iivědectvf

h ilMvřjií vytahovaní tiata t po-

kladny na jak dalece nedělo ae ta
úúelem krytí beJnébo vydání a bra

žení HcLodkft v přijmu bylo vifio-v&o- o

ctfilrařfkími igitacetuí Když

léboJ %% M m{ú p0Jy0
ný návrat dfivíry a tím i stále

rostoucí příležitost k obdržení práce
dodává ne doMtatcí nch dfikazAtobo

je nadřje tjto plnou radrou byly

opodMtatnřnými

Pocurii AUIíXDT NKS4MkHTNAlfÝca

náHledkeu výsledku volby již zapo
čal lee tentokráte není to pochod

armády Coif yovy do Washingtonu

nýbrž pochod nezaroěatnaaých zpět
do továren a dílen a pochod tento

tajité že větií jeitó měrou aeaf-le-

bude jakmile presidentu McKin

leymu poskytnuta bude příležitost
podepaati předloha chránící ame

rickou práci před aootěží evropskou

Neklamali jímb as kdt! jmx
očekáva'i že HaiduSek nemi tolik
mužnosti aby doznal že ae mýlil a
vícekrát to nedělal dokázavše ma

lež černé na bílém Na míatl
aby doznal že avé čťsnáře klamal

přináí an a to lží jiných Když
tak jednají v Tezaaa soudové o

nichž přece měla by býti apravedl
not a pravdomluvnost domovem

jak pak ai počínají obyčejní amr

telníci?

HkKKITXB IBMinkLSTVÍ SÍOBTo?

mflže pochlubit! se ve výroční avé

zprávě žo za adminitrace jeho od

borem tím ušetfeoy a pokladně ná-

rodní vráceny byly plné dva miliony
dolarů — obnos to kterýž aioe kon-grepe-

k účelům odboru onoho po
volen byl kterýž ale dik úiporné

NkboItIk baron I'BXia zAJisi t nerotf znehodnocení naíl rořny
ie musí v hrobě pe obraetti a rdíli KHf y}lUy k vytahování zlata t
ae etodem slyéí li o neunlálw doihá-- 1 kladny
tejícfch iprávách o roibodných ví i

LiDt ktkbi doufali £k bnbd ro
téřstvích té neb one válčící many

'iívoleot McKiDleyho počnou pečenína Kobř
' holubi a ni-b- e

padat jaou ovše i v

Dli NtKTiBfca triiÁv jest nftí Dudřjícb avýcb zklamáni ta to ale
bíkový troat rozbit a zmařen dle ura k(ož vřřji % sl} u tvoll)nf
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poinajf rnli by na dále ifrná pil ní

stiil a kdy! učiní lak tu nikdy více

neialijsma lak Ipatných let jakých!
jame ve čtyřech letech minulých ta

demokratického l ll—S
vlily iiuinunvuvi j

obťhoda prolí'1

DoMiOvATBL říVlBVOTI Z OMART

alélaje fe jOii v Nebrascti dva

ucbaiefi o pralký konsulát a aice

pp I) irn a Hi lllfk oba z Wilber
K tomu podotýká: "Veřejnost Ji!

přesta'a ae dívali na ten prslský
konzulát jako na vymoženost národ

ní nýbrž ví dnea dobře Že jest to

politická koří? jednotlivce za jeho
atuibv straně irnlcárinA Prnln ti
ké zájem o konsulát není tak velf--

kým jako byl za dob Jonášových a

obmezuje se více na politické kruhy"
Myslíme že pan dopisovatel chtěl asi

napsati toto: ''Jo panečku když je
demokrat ustanoven konsulem to je
ta pravá vymoženost národní to ne- -:

ni v odměnu za jeho služby DQkas

toho máme íe poctěn byl tím úřa

dem nejvíce vynikající Čecb politic

ky zasloužilý pan Jonáš ale před 3

roky poctěn byl pan Karel který

přece neměl žádné politické zásluhy
Jestliže ale opovdli se republikánský

president některého Čecha do úřadu

I ovohti to ovšem bude pouze jen v

odmfnu za služby prokázané to bu- -

de pouze kořistí Jestli ale na-p-ro

i tomu neuzná žádného Čecha

za hodna k povolání do nějakého
úřadu bude to d&kaz že povrhuje

českým voličstvem a českými hlasy"

Slavik kuoutí ccima a ruoitvÁ
1

Ja i i # i v
KroKoaiisKo sizy naa um ze pry

republikáné nejsou přátely černoch A

Mohla by nám povědíti Slavie když

nejsou republikáné jaké přátely
černoši vlastně mají? Jsou snad

těmi přátely černochu demokraté?

Poskytla anad strana demokratická i

kdy černochovi nějakého uznání neb

příležitosti k vyniknuti? Kolik ú řa

do zastávají černošii ve státech de-
mokratických? V kterých státech

přijímány jsou zákony jimiž by byli
zkráceni černoši na svém právu

jestli že ne v demokratic

kých? Kdo držel černochy ve stavu
zvířecím jestli íe ne demokraté a 1

kdo pozvedl je k dfislojuosti lidské
nežli republikáné? Zdaliž ve státech

republikánských neposkytují se jim
tytéž příležitosti ku vzdělání a ní

sebe tak jako každému

jinému občanu a zdaliž poskytují se

jím ve státe-:- h

demokratických? Kte-

rý stát republikánský přijal zákony
že pro černochy musí býti zvláštní

vozy na dráhách zvláštní školy a
všechno všude zvláštní? Slavie by
lépe činila kdyby vyňala břevno a

oka vlastní strany nežli brečeti nad
mrvou kterou vidí v oka strany

I

inyco va pouz jen výbava pr
leiitou dobu Mftže být že vyčH
vá al nechají e pidnout žaloby
kterél byly proti němu podané

Colorado dalo Iíbtanovi vtA!
vétiino neí pet jižmcb etain —

Georgia Tenneaiee North Carolina

Florida a Louiciana — dohromady
Patrně bylo nad Sen í pro zneholno

cenný dolar nejvřtSfm v toru ftátu

kterýž ze Švindlu onoho nejvíce bý-

val by těžil

Car ruský iavXdI ka míhtd do
asvadof měny stříbrné měnu zlitn
a to bez ohledu a bez přivolení
kteréhokoliv jiného nárola ToC

ae rozumí že car v tom případě

nevyhledává proapěcbu avých po-

daných nýbrž že je chce nadobro

zničit a zmařit váecbny!

JlDZN MBTVf A 45 BANtNfdl
Tolik a ne více jeH obětí nenmysl-n- é

hry míěem kopaným za jťden
jediný den totiž v den díkuvzdání

Nemají li doati roiumu hráči jet
věru přiměřeno že poSíná ae rulu

viti o zákonech jimiž by nebezpeft

ni bra tato zapovězena by a

PBl?fANÍ HB K P0BAÍCB JKHT

oviem do znaínó míry ponižujícím
zároveň jct to však tím nejlejSím
co v případu podobném uúiniti

možno Špacělako mělo by ni proto
vzíti příkladu t Itálie kteráž mužně

k porážce avé v líabeíi ae přiznala a

mělo by podobně doinati že i ono

db Kub4 poraženo jest


