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liké maliní dost4n se li%ť koři-

sti ck! Tammany V látifi1!?! stá
tí není tolik korrupci v politici
jako v New Yorku

(l klMlxA VotNmf xtmd
také nřkdy íuíuj lo repuklikán- -

ství ÍŠ" "Násb-dki- ochran
ného celního zákona Ihngle)ho
zdražena cena h l a a přirozeně 1

ocele atd" Jak se podobá Volnost
už také mhude vdťt čí je tak ja
ko demokratické listy Podívejme
se trochu lak to zlořečme clo
Dingbyho tedy všechno zdražilo:
Na železo surové (pig) ukládal zá-

kon Wilsonův $4 na tunu a Din- -

gleyho ukládá $4 Na Železo v

tyčích ukládal zákon Wilsonův
0 centu azákon Dingleyho uklá
dá 610 centu Na kulaté pruty
ukládal zákon Wilsonův 8-l- o c
a zákon Dingleyho ukládá 8-t- o c

Na stavební Želeřo á ocel ukládal
Wilsonův zákon 6-i- o centu Din

gleyho zákon ukládá 5-1- 0 Na
železné neb ocelové pláty ukládal
zákon Wilsonův to centu aŽa

procent a zákon Dingleyho uklá-

dá j-t-
o centu až 25 procent Na

železné neb ocelové koleje a po-

dobné zboží ukládal Wilsonův zá
kon 7-- centu a zákon Dingleyho
ukládá 7-- ao centu Na Šeletny
plech ukládal zákon Wilsonův
7-- až : i-- to centu a Dingleyho
zákon ukládá 7-- lo aŽ t t-- to c
Na galvanizovaný plech ukládal
zákon Wilsonův ){ centu a zákon
Dingleyho ukládá 1- -5 centu Na

plech hlazený ukládal Wilsonův
zákon 1 % c kdežto Dingleyho
zvýšil toto na 2 centy - Na plech
cínovaný ibílý) ukládal Wilsonův
zákon 1 1- -5 centů Dingleyho zá
kon zvýšil toto na 1 lA centu Na
ocelové pruty osy hlavně k ručni
cím atd ukládal Wilsonův zákon
3-- až 4 0 centů Dingleyho
zákon ukládá 3-- až 4 7-- c

To ale republikánské být chtějící
Volnosti pranic nevadí a klame
své čtenáře tak jako Činí demokra
tické listy Nebylo by ale lépe
aby se napřed poučila a pak teprvé
mluvila?

Smlouva řecko-tnrec- ká

Dlouhé vyjednávání mezi fic
ckem a Tureckem vedené pro
střednictvím velmocí evropských

a t w w

o smiouvu míru test Konccnc u

konce a smlouva k tomu cíli po
depsána Jak známo povstala
válka řecko-tureck- á uáslecikcm ne

pokojů na Krétě kteréž vedly ku

sporu a konečně k vypuknutí ne

přátelství Zápas byl nerovný a

krátký řťekové sice Šli do boje
s chutí avšak utíkali z něho úpr
kem

Nepokoje na ostrově Krétě vy

puknuly y únoru a ještě téhož
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zující hrofnadné vraždění uhlíři) a

slíbila jraopatřiti pmízi ku soud-

nímu Ktíhiní vražedního íeriía a

jeho roty Snad se dcČkánie pře-

ce spravedlnosti v tomto případě!
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UŽ je revoluce Na místě zaklá-

dání anarcliiHtickč osady v kteréž

by všichni sobě byli rovni a vši-

chni stejného blahobytu požívali
chce jedna skupina připravovat se
k revoluci a jít na to s dynamitem
Debs sice totéž v podstatě káže
ale když to káží jiní má z toho
strach a nechce o tom ani slyšet

Není snah předmetc kteří hy

tak v ceně kolísal jako stříbro A

přece stříbraři chtějí míti tento

kolísavý předmět za měřítko ceny
Kdyby jim měhl na buši který
jednou měl by dva pecky jindy 3

a někdy 5 kdyby jim měřil na

yard který by někdy měl 18 pal
ců někdy 24 neb 40 to by se do- -

jista ošívali ale za měřítko veš
keré ceny by chtěli míti předmět
který skáče nahoru a dolů

V Nicaragua měli revoluci o je-jí-

skončení právě zpráva dochá-
zí Mnozí rebelové padli v zajetí
a přiváženi jsou do hlavního sí-

delního rněsta Managua v železích
a budou uvězněni Zcela jinak
zachovaly se Sp Státy vůči rebe
lftm v minulé občanské válce ne

stihavše žádného a poskytnuvše
všem ihned práva občanská jak
mile výsledky války uznali

DlK KEJNOVEJŠfCH A PRAVDĚ VELICE

podobných zpráv nepodal náš

vyslanec ve Španělsku vládě tam-něj- ší

nijaké ultimatum nýbrž vy-

ložil jí pouze jak velice trpí Sp
Státy zápasem na Kubě dovozo
val že jest nemožno zabrániti vý-

pravám na pomoc povstalcům z

Ameriky a naléhal na brzké skon
cování těchto nesnesitelných po
měrů To zní trochu jinak nežli

zprávy prvější

"Jest to smutné že musíme míti

blahobyt na účet hladem mroucí

Indie" pravil v rozhorlení oneh

dy pan W J Iíryan když pode
pisoval kvitanci na $77628 za
řeč kterou držel v lona Utřev

pak bílým Šátkem místo kde oby
čejně vytryskují slze spěchal aby
nezmeškal vlak který jede do
Atchinson kdež obdržel $500 za
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SirkmO ii'rrii(k-i- í Mr in%

)'m mnÍMii na přiváni míst'' IV

nj vITnžn' aby otvíraly no-

vé zdíojť příjmn a bohatutví pro
rolnítlvu Slíldí jttí jil že n

siluje víifnolnř jidnali odl)t
americkému máslu v Anglii ()n li-

dy vyjádřil se fv bychom nemřli

prodávali ani buM kukuřice t
hranice Na místě abythom po
sýlalí krmivo ilánským farmářům
kt ří zásobují anglický trh másU m

míli bychom skrmiti je americký
mi kravami a posýlati do Anglie
máslo

V MrUMVIKKvM KRUÍill H'w

bilo podivení sdřbní Anglicka
koncem minulého týdne le se ne-

hodlá zúřastniti nové konference
ohledně Beringová moře a uprave-
ní lovu tuleňů kteráž se píístí mě-

síc ve Washingtonu odbývati měla
a ku kteréž dííye Anglie svolila
V konferenci té měli se co strany
interessované podíleti též zástupci
Huška a Japanska a Anglie bere
si nyní za záminku Že nezúčastní
se jestli se ty dvě moci podíleti
budou Cítí patrně že její posta-
vení v ohledu tom není správným

Pokrytečtí Škarohlídi pořád je-

ště kroutí očima a prolévají kro- -

koduské slze Že prý posud nový
zákon celní nepřináší dosti příjmů
ku krytí vydání ač ví dosti dobře
že po 45 ze 48 měsíců vlády

Cle-veland- ovy

byly mezi příjmy a vy-

dání schodky a projití zákona ny

nějšího protahováno bylo demo

kraty v senátu celé dlouhé 4 mě

síce v kterýchž importéři přivezli
za více než $100000000 různého
zboží a vyhnuli se placení cla na
toto čímž pokladna zkráua při
chází Pokrytcům demokratic

kým ovšem nikdy o pravdu nešlo
a nejde

Ve krajským vládním soudu v To--

peka Kan vynešen byl důležitý
rozssuuek sudím Fostcrem kterýž
zdá se býtí dalekosáhlejším než

veškery jiné rozsudky vztahující s?
na trusty a mezistátní obchod Ko--

missionáři v Kansas City založili
bursu LiveStock Exchangeaboy
cottovali každou fi rmu kteráž se

členem bursy státí nechtěla V zrní

něném soudu podána byla žaloba

proti burse a sudí uznal že svým

spolčováním sc přestupuje zákon

a obmezuje volný obchod Jen

kdyby nezrústaly trurty a kombi
nace rychleji nežli je soudy uzná

vají za nezákonnité spolčení mohli

bychom doufat i Že se dočkáme
konce jejich

Už I JEHO KUMPÁNI PROHLÉDLI PA- -

na Iiryana Minulou sobotu od

bývala se v Chicagu soukromná

porada kteréž zúčastnili se James
K Jones předseda demokratické
ho národního výboru guvernér
W J Stone 1 Missouri ex-guv- er
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folt rok 74rJ
Omaha Jití

Omiha Neb 29 září 1897
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nyní kam vrdoit y ho llcorir v

konrínth v)ch v)lilcfth
Mí it uři KH-iu- Ki fr i v6i v

koncert cvropk)'th vt liiiod j t

u konce a j-- t UT putic ji n na
ftfcku aby zaplatilo muikti

% Dyca do zlatonosných polí Klon-dikeskýchle- ží

prý již ityry střeví-

ce snlhu Začátek j t dosti dobrý
Ale jaký bude konec!

HaWAISKV SKNXtSICK I RIJAL SMUJf- -

vu annexační avSak j st velice

pochybno 2e vtt5ina lidu na ostro-

vech tich souhlasí s připojeBÍm
týchž ku Spojeným Státům

JAK SK FOtlOBÍTO ZAKROČ KN'f VM- -

mocí v zájmu Řecka stalo se
hlavně ku prospŽchu držitelů tu-

reckých dluhopisů To jest ovšem
vrchol státnictví evropského

Sudí Lynch wdau zatvicač na

který zatčen byl hazeltonský Šerif

Martin pro vinu v zavraždění to-

lika nevinných lidí Škoda Že to

nebyl sudí Lynch odněkud z jihu

Následkem zkažení Crody obiun
i bramborů přílišnými dešti hrozí

nyní hladvypuknouti také v Irsku

jakoby Anglicko nemělo dosti na
tom že mřou jeho podanní v

Indii

Tohle se povedlo! Čteme v jed- -

nom časopise: "Co by dělali ta
koví zlomyslní oslové jako on

Ostatně kdyby nám bratr Letov

ský za to stál — atd"— Tě bů—
bratře!

Před rokem uylo v měsíci zikí

průměrem as 300 úpadků týdně
letos jest asi 175 úpadků týdně
ale proto přece Škarohlídi a faleš'

ní proroci skuhrají že se časy je
ŠtŽ nelepší

Dle konečné pořádnosti pozCsta- -

losti po sudím Greshamovi obná
ší tato pouze $18602 Ačkoliv

Gresham po mnohá leta působil v

životě veřejném zůstal přece po
ctivcem a zemřel poměrně chu

dým

Kdo bv to byl řekl že mintskr
Badeni bude pro věc českou krev

prolévat A to přece učinil ne-

boť příčinou celé nynější štvanice
v parlamentu rakouském jest otáz-

ka česká a k vůli té se bil Iiadeni
s Wolfem Škoda že vlka ne-

skolil

Dosavadní konsul na Kvyt

Fitzhugh Lee kterýž v minulých
dnech meškal ve Washingtonu
odebéře se nazpět na své místo
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musí fíi(ki Xapfjttti Tun ku ki
tečnou nářiradu v obnosu f 1 5

m ai aaa a

noo iio nanraM mni se spu-rt- i

t příjmů řeckých a a kplace
ní tfh ručí velmocí Mimo to
bude musí t platili úroky na stalý
dluti kterýž Vfllinou dlužilo N- -

mt ku a jemuž hoittalo njíií
fíecko j t poměrně zemí thu-lo- u

a náhrada váhaná naíl uval#
11 á bude mu velikou obtíží Víak

na to mělo fí cko pomýMrtl dříve
nežli se nerozvážně vrhlo v ne rov

ný zápas Nyní musí za neroz-

vážnost svou néstí pokutu

Výroční za vodilo vad sjezd

V tyto dny totíi dne 2H jo i
30 září odbývá se v Lincoln
Nebraska Šestý národní zavodflo-vac- í

kongres jakož í pátý státní
sjezd spolků v zájmu zavodňování

Národní kongres lenž odbývat!
se bude jest Šestým toho druhu
Podnět ku sjezdům těmto dalá
snaha o Šíření zájmů zavodfiova- -

cích Ve sjezdech těch pojednává
se o všem cd k zavodňování se

vztahuje tótiŽ o nejprospěšnějších
spúsobcch zavodňování 0 plodi-

nách jimž zavodňování nejlépe t

prospívá o zákonech jel bylo by
žádoucno v zájmu zavodňování

přijímat! jak v státních sněmech
tak 1 v kongresu atd Ku zase-

dání v těchto národních kongre
sech zavod$ovacích oprávněni
jsou všichni členové státních A

territonálnfch zavodftovacích ko-

misí po pěti zástupcích ustano-

vených guvernéry následujících
států: Arizona Kalifornia Colo
rado Idaho Kansas Montana
Nebraska Nevada New Mexico
North Dakota Oklahoma Ore-go- n

Soutn Dakota Texas Utah

Washington a Wyoming a po
třech zástupcích ze všech jiných
států a territorií jc--ž tuto jmenová
ny nejsou Po jednom zástupci
od všech náležitě organisovaných
společností zavodňovacích hospo-

dářských a zahradnických spolků
inženýrských hospodářských ko-

lejí komor obchodních kommer-cielníc- h

klubů atd Náležitě

pověření zástupci cizích zemí

aneb osad členové kongresu a

guvernéři zasedají co členové
čestní Města mající přes 25000
mohou zúčastnit! se dvěma zá-

stupci ustanovenými mayorern a
města a městečka menší po jednom
zástupci
Státní společnost zavodňovací

odbývati bude soudobě svůj pátý
sjezd Předsedou téže jest A G

Wolfenbarger z Lincoln a sekre-

tářem Joseph Oberfelder ze Syd-

ney Za účastníky sjezdu ustanoví
guvernér dvacet zástupců státní
komise hospodářská státní ko-

mise dělnická universita a hospo-
dářský odbor university oprávnění
budou ku desíti zástupcům


