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se do vyí tfování povraždční mno-
ha ftvýrh poddanýc h t rokazu
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Nepochybně ?e vyšetřování toto

spúsobí Spojeným Stálům opět
kou k ostudy Za našeho íede-raČní- ho

zřízení naleáiiie e v tom

postavení Že kdykoliv který občan

americký j st v cié zemi zkrácen
aneb poklívděn dovoláváme e

pro něho spravedlnosti a žádáme

zadostiučinění Když však stane
se křivda a bezpráví některému
občanu země jiné a ta 11 nás spra-
vedlnost hledá tu tntijd se naše
vláda ihned omlouvali a vymlou-
vali že požadovaného zadostiuči
nění poslrytnouti nemůže jelikož
křivda stala se v některém ze

svrchovaných" států k němuž
moc vlády úřední nesahá K ta-

kovému poznání došla vláda ital
ská i vláda čínská i nepochybně
dojde nyní též vláda rakouská

New Yorský" časopis ♦World''
podnikl volbu na zkoušku a sbíral

hlasy voličů pro koho při nastá-

vající volbě za mayora Velkého
New Yorku hlasovati hodlají a si
ce sebral jednu třetinu hlasů jel
odevzdány budou v budoucí volbě
a z těch přihlásilo prý se jak ná-

sleduje:
Van Wyk (Tammany) 59580
Low (Citizens Union) 40017
George (Spoj dem) 34037
Tracy (republikán) 37780
Gleason (demokrat) 9044

Všech voličů dalo se registrovat
568568 a očekává se že bude
vrženo asi 535000 hlasů Jestliže
byla zkušební volba 'Worldu

správnou měla by Tammany ví-

tězství zajištěno Nad tím bv
Platt sotva slzy proléval neboť
podezření že má s Tammany ně

jaké tajné dohodnutí a že jí se
svou mašinou nadháněti bude

když sám nemá výhlídku na vítěz
ství zdá se býti více než pravdě
podobným

Dejinv se opakují Nežli byl
přijat zákon McKinleyho počínat
si Bismarck libovolně vůči Spoje
ným Státům Zapovídal přívoz
masa dobytka a jiných předmětů
pod záminkou že sc to děje z
účelů zdravotních Po přiietí zá
kona McKinleyho kterýž obsaho
val článek o reciprocitě se náhle
vše změnilo a Bismarck přišel k

poznání že americká prasata ne-

trpí trichinosou a americké maso
že jest nejzdravějším ze všech
Sotva že zrušen byl zákon McKin

leyho již se hned objevily ty sa-

mé dřívější zápovědě a k lyž nyní
opět zavedeno ochranné clo a re-

ciprocita už vyjednává Německo
o nějaké ústupky leze ke kříži a
chce zrušiti některá ze svých ne-

rozumných opatření proti přívozu
t Ameriky Vysvítá z toho p- -
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Yorku zvolí si Taitimanystické na-

vržena: za úfťdníky ví co bmlc

mít k očekávání: "Do pekla s

rtíornioti

TaMMANYISTICKV KAMtlDÍT KTRmř

dal projevu sniý&lení tammanystů
"do pekla s reformou" hodí se

Velmi dobře do populistického
vládního ringu v Nebrasce

Přečtete si obsah a vVraz obsa-h- u

obou českých kalendářů kteréž
za prémii předplatitelům nabízíme
a seznáte že mají více a zajíma-

vější četby než kterýkoliv jiný
kalendář

Španělsko rozhodné odmítlo na-bíze-

přátelské služby Spojených
Států k urovnání sporu s Kubou

To jest Sňupka kterou Uncle Sam

dostal a jsme zvědavi jak se vůči

ní zachová

Volba bude již pftíšrí úterek
Každý občan mčl by konati svou

povinnost a hlasovati podle svého

přesvědčení pro kandidáty té stra

ny jejíž zásady jsou zenu nejpro
spěšnější

Banky New 'Yorské' jwají prý"

v úmyslu snížiti míru úrokovou na

vklady banků venkovských ze 3

na ij procenta A přece pan

Bryan toulá se světem a blábolí o

tom že je málo peněz

Wroda suroví ho žixkza vzrostla
ze 165000 tun týdně počátkem
srpna na 200000 tun nyní A

přece jsou Časopisy kteréž se

osmělují tvrdit že průmysl náš

nezrůstá a časy se nelepší

Min soiíotu doskm imia iknice v

New Yorku ceny gKc Je dobře
že nastává chladnější počasí Kdy

by to bylo takhle v hoiké době

kdo ví co by se z toho nepřiho
dilo Dennici Novověku

ZAloha zlata v pokladn £ viJdnÍ
iVsí nřea sto nadesát milionů a— j
zrůstá čím dále tím více Za re

publikánské správy není zapotřeby

prodáván ůpjsy a přidělávat! obec

ného dluhu aby udržela v po

kUdní potřebná záloha
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ké tt ři třm ) prý chléb je
dražil ale mzda nestoupá

ovšem patrně to že v

min b ti th musily býli zříovány
ioIévkirny aby nepracující a bia
lovící lid zachován mohl býtí pří
Životu kdežto teď ne otvírají to-

várny v nichž dělník sobě nifiže

vydělali mzdu a koupíti si n j 11

chleba nbrž i masa Co bvla
latná lácc za dob dnnokratic-ýc- h

když pří té láci ani dělník
ani rolník neměl Čím by kupoval?

Navkžlnkc TammasvisiO v Nkw

Yorku pro úřad krajského zástup
ce A Ii Gardiner pravil minulý
týden v ř Či kterouž držel: "Když
vám někdo bude mluvit o opravě
v obecné správě řekněte mu

a použiju tuto slov ostrých jeli-

kož jscrir byl v armádě do
pekla s reformou" A přece tiketa
na kteréž jsou lidé takovéhoto
smýšlení zdá se míti ncjvětŠÍ vý-

hlídku na vítězství Patrně Že

Tammany své lidi zná a ví že
většina voličstva v New Yorku

smýšlí tak jako Tammanyisté: Do

pekla s reformou

V New Yorku uznavX se všeobe- -

cně Že za všechna ta léta vlády
Tammanyistů nebylo drženo mě

sto v takové čistotě a takovém

pořádku jako za nynější správy
opravní Tammanyisté nemo-

houce toto patrné zlepšení pomě-
rů popříti tvrdí že prý při práci
té ukradeno bylo jeden milion do-

larů Demokratický časopis World
vůči tomu tvrzení činí následující
porovnání: Za správy Tammany-
istů bylo zametáno denně průmě-
rem 175 mil ulic při roční výloze
17176 na míli kdežto nyní mete
se průměrem denně 924 mil s vý-

lohou $3553 na mílí Jestli nyní
rozkradeno bylo jeden milion

jest otázkou mnoholi rozkradeno
bylo metaři Tammanystickými

'

VflkX křivda a bezpráví staly
se našemu Billy Bryanovi Měl

vyjednáno že za svou řeč ve stá-

tní výstavě Kansaské obdrží polo-
vici hrubého příjmu Bylo mu
také náležitě odvedeno $2400 co

polovice z příjmů za vstupné
avšak nyní vychází na jevo že
bez svolení a pomoci jakéhokoliv
jiného národa byto Čítáno též

ještě zvláštní vstupné za sedadla v

hledišti (grand stand) což vyne-
slo #2000 Mimo to prodáno
bylo při té příležitosti vzdor pro-hibi- ci

v Kansasu panující 6800
lahví piva a z obého toho příjmu
nedostal pan Bryan ničeho a mu-

sel se spokojit s pouhými #2400
za opakování otřepaných írází o
nichž všichni vrabci na střeše ště

betají To j křivda! To je bez

práví!
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butl Jstli r o itkiifěrf dy
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pro tlý zipad foprva obili
Z Chicaca ku hf hftiu atlantickým
stojí kol ij c#ntíi buU kdyl by
ze Si mjiiími stála ponť j# n tfi

tenty buM pak by nvsVm doprava
vriktřého obilí díla e if St
Ioins a 0I1II plírtáiibi by o tolik
více to by doprava stála méně

tily asi odestt centů na bulli

VlttKtf fcoifi ponriME i? vit
bě b toílií a přetl rokem Tldy
v okolí hlavních stanů stran stály
houíy a zástupy d batujícf o poli-

tických otjkácb od časného rána
až pozdě do noci však b tos ani
v hlavních stanfth ani píed nimi
není viděli taklka človíčka To
se dá vysvětlili pouze jedním způ-
sobem: Loni bylo dost a dost za- -

láb jících kteří neměli co dělat a

krátili si tedy chvíli politizováním
ctos jest každý pilným a nemá

času k povalování se v hlavních
stanech politických VŠak falešní

proroci neustávají hlásati že se

časy ještě nelepší

My e šicí stroje v

tom obyčejném smyslu jak prodej
bv míní Neprodáváme je totiž

abychom na nich vytěžili a spoko- -

ujern se s výtěžkem v jiném smě
ru My jsme jisti že kdokoliv

objedná si od nás šicí stroj Pokrok

Západu za nepatrnou cenu $22
až 5a6 přesvědčí se o něm Že týž
jest tak dobrým jako stioje jež
jednatelé prodávají po {60 až $75
a když ti seznají a jejich sousedé
se to dozví získáme tím nové

předplatitele neboť každý kdo
vidí náš stroj chce míti takový
To jest výhoda kterouž my poží-
váme z prodeje strojů totiž že zí
skáváme tím přfzně a odběratel- -

stva a ta výhoda nám postačí

Porota kteráž po devét tYdnC

poslouchala svědectví v případě
Luetgerta chicagského vuřtláka
obžalovaného ze zavraždění své

ženy neshodla se a musila býti
rozpuštěna Neny pochyby o tom
že většina lidu věří v jeho vinu

Jisto jest že manželka jeho zmi-

zela za okolností podezřelých aniž

by zanechala jakékoliv stopy po
sobě Její prsteny nalezeny byly
v kádi v továrně a Luctgert byl
v onu noc v kterou zmizela něja-
kou neobyčejnou prací uvnitř to-

várny zaměstnán Všechny okol
nosti směřují k doměňce že Luct

gert skutečně ženu svou zavraždil
avšak přímých důkazů jeho viny
chybí a proto není divu jestliže
porota se neshodla

Kdo míl pravdu pred péti lety
když demokraté tvrdili že zrušení

ochrany celní bude zemi ku pro-

spěchu a republikáne tvrdili že

bude na újmu? Splnilo se co sli
bovali demokraté aneb co předpo
vídali republikáné? Kdo měl pra-
vdu přeď rokem popokraté kteří
tvrdiliže se panující demokratické
bídy nezbavíme jinak nežli volnou
a neobmezenou ražbou stříbra
aneb republikáné kteří tvrdili že
s ochranou celní při dobré měně
mohou se opět vrátiti dřívější do
bré čaiy? Nechť tyto otázky kal
dý volič rozválí a sám pro sebe
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Nemají dosti na tom

odbývají í třt t vinu dosava
dní f 'f f puitilí j Itě do p nř- -

řkatví a vyrábí ve velkém
íab ?né aď-áticent- Múíe být
že byli k tomuto kroku dohnáni
dlouhou chvílí jtli totiž nejsou
ku práci pf idríováni

Sl'f ltJI M NYNÍ li NíWHKo

luhudc namítali praníčho ]roti
tomu aby Spojené Státy pfivlf li

ly si Hawaisko když dopřejí jemu
Německu ostrovy Samoanské To
To je již tak způsob těch velmocí:

KdyŽ samy nějaký díl dostanou

nenamítají nic proti tornu aby si

někdo jiný též vzal Přej bude ti

přáno dej bude ti dáno

O NIUAVNO ZKMkfXÉM ŽI RNALISTL'

Charles A Danovi vypráví ie že

krátce před svou smrtí vyjádřil se
o svém náboženském přesvědčení
jak následuje: "Byl jsem vycho
ván co kalvinista pak jsem se
stal unitariánem a potom Sweden-borgiane- m

Teď nenáležím ku

Žádné církvi Mnozí z mých nej-lepŠí- ch

přátel jsou katolíci a já
věřím v náboženství lidskosti"

Podle nékterych pověstí ocver- -

nér michiganský Pingree zabezpe-
čil si ve Venezuele několik mili-

onů akrů pozemků dle jiných opět
má tam zabezpečená ložiska asfal-

tu a stane prý se konkurentem
Barber Asphalt společnosti Gu-

vernér Pingree jest velikým příte-
lem lidu ale nejlepším přítelem
sama sebe

V Rome ve stXtu New Yorku

byl v minulých dnech otevřen cu
krovar Jest jich potřeba ještě asi

500 a pak by těch sto milionů do
larů kteréž ročně posíláme za

cukr zůstaly mezi naším vlastním
lidem a rozděleny byly by mezi

íarmerstvo za řepu mezi dělnictvo
zaměstnávané v cukrovarech ja
kož i v strojírnách hotovením

strojů a sloužily by ku prospěchu
všem

ZAloma zlata v pokladní vlXdnÍ

dospěla již ku #151584212 a

každým dnem zrůstá Když před
dvěma měsíci po několik dnů po-sýlá-

no

bylo zlato zc země násled-

kem nesmírných koupí zboží vůči

nastávajícímu novému zákonu cel

nímu jásali falešní proroci nad
tím že zálohy v pokladně ubývá
ale jásot jejich dlouhého trvání
neměl Jest to smutné pro Ékaro-hlcd- y

Že se jim ta jejich proroctví
jaksi nevedou

PRM ROKfM ZAIlAlH) VLLIKÉ

množství dělnictva a to ne snad

jenom v ti' dobu před volbou ný-

brž nedostatek práce zaměstnání
a výdělku panoval po celou dobu
dem aprávy Teď a uznává
Ž aipoS devět 1 desíti jež zaháleli


