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Iráliu v l!railii a lo pro dráhu
ílrand Trunk v Kanadř Takoví

náUdky má ta jclopovčstná ochra-

na ctlní

MizmÁrsf komisi imzjťicNÍ rtv-- a

vrchním soudem opít ku práv
uříznuta Soud totiž rozhodnul

že v případech kde dráhy soutěží

s dopravou po vodě nemusí před
snížením cen dopravních tyto na

několik dnů ku předu komisi

předložití jak vyžaduje se v pří
pádech jiných Když to takhle

pijde dále nezůstane mezistátní

komisi nic jiného nežli — služné

Inu oni by se páai komisaři pro
to nehněvali

Vsak iž nvi čas aisy nkjaká zm fe

na se stala na Kubě Dle udání

španělských časopisů vycházejí-
cích v Havaně zahynulo tam

150000 osob hladem za minulé

dva měsíce následkem nelidské

politiky kterou kat kubánský

Weyler sledoval nedovoluje pů
du vzdčlávati Weyler si právem
zaslouží příjmí jehož se mu do-

stalo Je-l- i nějaké peklo tedy

dojista nejteplejší místo v něm

chystá Lucifer pro něho

Pan IIospoi-sk- zaprkl své repu- -

blikánské přesvědčení aby slou

žil ringu populistickému a když
Gaffin spolu s našim Hroatchem

přiřkl Dorganovi za veteš v kázni

ci mající ceny několik set dolarů

#12000 a dalších Í2iooo bez

veškerého práva za "odstupné
od kontraktu který nebyl sám

sobě pak za tento bůdl odhlaso

val Í500 tu hájil a omýval p II

pana Gafina TeďkaŽdý ví proč!
Mouřenín konal svou povinnost

Kat HavanskV ornkrál Wky
ler jak známo chtěl celou Kubu

zničit a obyvatelstvo vyhubit hla-

dem mečem i ohněm Proto za

pověděl loni i letos obdělávání

rolí vyjma jistých okrsků Ny
něiší nástupce ieho gen Blanco

jedná naopak a vydal prohlášení

vybízející k obdělávání rolí a sh

bující plantážníkům všemožnou

ochranu Jen jestli nejsou na

mizinu uvedeni do té míry aby
mohli vyzvání toho uposlechnouti

PoME STRÍBRARSKYCH TVRZENÍ

jsou peníze stále a stále dražšími

To však se neshoduje se zkušeno

stí Právě objeveny byly v archi

vu námořního odboru ve Španěl
sku účty za výpravu Kolumbusa

do Západní Indie dle kterých
Kolumbus co velitel měl 1600
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je vino l tosfjí lic' laviny ♦' by
v torn páilu imisilo I ý t Ml vin-

ným vysoká c ny pít nite la la-

kovým Idondftni ih napadne

Er tv Iíhmi? T i f iHÁf
zpráva že i Čína vzdá se stříbrní
mžny a zavede nič nu zlatou Pak
zustant nairn stříbrařňm pouze
jen Indie a Mexiko!

Justu hk KoNiísf ZAiiíjf vla-

steneckou Čínost pro Českou vý-

stavku ti páni vlastencové (?)

jenž před pul rokem byli tak hor-

liví v házení klacku pod nohy
tŽm kdož měli chuť i vfili práce
se chopiti?

Pan I3ryan kízal vr svVch i'ferr-volební- ch

řeřich že prý prvních
6 mřsícft správy McKinleyho byly
těmi nejosudnčjSími v dějinách
této země Toť se rozumí když
práší takto mistr Že musí po nřm
vSichni učedníci jeho

Nic hy xewitéSiwi a nkrozvkse-lil- o

Jima Schneídra více než kdy-

by takhle píenice klesla na 25c
za buši Kdyby bylo zle velmi

zle íarmářftm i dělníkům ob-

chodníkům a vSemu lidu vůbec
to byla by voda na jeho mlýn

Správa chicacsk ř vvVjavv byla
konečné odsouzena k vyplacení
náhrady za francouzskou výstavku

po výstavě kolumbické požárem
zničenou Kdyby byla náhradu

zaplatila hned tehdy mohla uše-tři- ti

sobě i zemi kus ostudy

TO SK ROZUMÍ ŽK TFNHIK McKlN- -

ley je vinen nynější laciné ceny
bavlny Taíkář taSkářská far
mářům severním platí dobrou ce

nu za pšenici ale farmářům již
ním za bavlnu dobrou cenu nedá!
To as proto že ti jižní proti ně
mu hlasovali!

Senátor Woixott a čilá jkho
bimetalistická komise která byla
celé léto v Evropě a vyjednávala
s různýma vládama o dohodnutí
se vespolné za účelem hojnějšího
používání stříbrné měny vrátila
se nazpět živa a zdráva Ti "zlatí
brouci" ji nesežrali ba ani ne- -

okousali

Louisvuxsky ijkmokratickí Cou- -

Rier-Journ- al píše: "Ve středu bylo
ohlášeno zvýšení mzdy 3000 děl
níkňm v Youniístowně a včera
ohlašoval telegraf podobné zvýše

li ro tiiU fi lřnd! oUiMujf
pan Vili im pfipf4vil Inkovým
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zábavy íf fnfy 4 j ho placené
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k vivulftif výíi vydaným pmě-zft-

odjňvídajb í ne J lim

podporuji-
- níkobo nřco rob do-

konce Činí tak j rt k vůli řetkému
via! n lví ~- - - Ilylo by pro
otři' velni' itniit nýrn kdyby mé

pfcdniíky navSlČ vovány byly jen
t nátlaku n b k vůli apelu na via-l-n-ilv-

SnI' vu run' ncntí %r

im4i páni politikáfi v Čechách

nk)V4jí 4 ku ífi ní Ci ké linko-

vé kancelář" přikročí Soudíme
tak oň tv Článku v "Národních
Linch" dne I října uveřejně-
ného v nímž trpce stěžuje se na

veške ry ony ro zmysly % o ná-

rodu naíi m soustavně tiskovými
dopi4ovately židovskými a něm-čciiirskú-

do světa rotrubované
a kterýž končí následovně: "Ta-

kové a podobné nesmysly čteme
ve 'vážném anglickém časopise
který přijímá informace z tábora
německého Vítie dobře Iv po-

dařilo se v posledních letech ijed-nat- i

alespoň možnost aby pravdivé
zprávy o našich poměrech dostaly
se do nčkterích Časopisů fran-

couzských ruských i anglických
Stalo se tak zásluhou jednotlivců
kteří v mnohoslibném díle po
kračují Nepodceňujeme nikterak
co v této příčině bylo již vykoná
no nicméně máme za to že jest
třeba zařídili trvalou dobře orga- -

nisovanou korrespondenční kan
celář která by konala službu
iravidelnou která by nejen infor
movala ale také všechny lži clo

světa o našem národu šířené ihned

vyvracela Vedení národní strany
svobodomyslné jež před časem
říslušnou akci zahájilo zajisté se

ostará abychom v době co mož
ná nejkratŠi konstatovati mohli

její potěšitelný výsledek"

U Columbia S Ca zastře
il ve středu prohibiční špicl New

íold kazatele J V Turnéra kdyŽ
tento v kočárku do města jel
Spicl měl jej v podezření že liho

viny sebou veze a když na vyzvá
ní jeho ihned nezastavil střelil s
11 Jan vin výsledkem Lid hrozí

Špiclovi lynčováním
Z Fort Worth Tex ozná

tne-1- o ve středu že v okresu Cros

by zahynulo při prérijním požáru
3000 kusů ovcí a 20 kusů dobyt
ka dobytkáři J Donaldsonovi ná

ležejícího
San Francísská bursa ob

chodní odporučuje vládě spolko
vé aby peněz získaných prode-
jem Union Pacific dráhy použito
bylo ku stavbě kanálu nicaraguan- -

ského
V Montaně uznána v ponděl

nej vyšším soudem ústavnost zá
kona jímž daň z dědictví zavádě
na jest

— V nastávající zimě bude od

bývána řada masopustních zábav
na ledě na jezírku ve výstavišti
mezi kterými bude též korunovace

"Královny Polaris" Ve zdejš
Bee hlasují odběratelé o to kdo
má býti královnou Největší po
čet hlasů dosáhla až posud slečna
Anna McNamara kterýž dnes rá
no obnášel 8631 Též několik če

steyen jmen je v seznamu a sice
Carne Vodica 1059 M Susteric
676 Bessic Vodraska 41 Lottie
Shalda 23 Anna Kuča 20 a ně
kolik jiných

Unid hi víle vůlf Kupní Niť
141 klu ti riabMnutu byU uhni
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ro miliořlft dnhfrt

4k snad jíl natím Člrniíftm

(námo j"4 lo majtr-- llntnn Pa-

nik dřAby kttrýl po minulé 4

roky byl v rukou ňfadních v ru

kou Dprávrů nouibui uslanove

ých Žalobníkem v případu
lomto byly Spojené Slily i to ní

lo pfed nedávnem očekávali

rifodválil toho docílil vláda pfr
nidenl MrKinleyho le maje lek

rodin byl t renu lakovou ie
re 14 pohledávku Spoj Států vy- -

A(i n bude
Záležitost Union Pacific dráhy
její vztahů ku vládě je líce

méně známa víem řl nářňm vlak

nebude na škodu jelli MniČně

nčkleré ody celé této záležitosti
f i porn nerne

Stavba l'níou Pacific dráhy
lodniknuta byla během minulé

olčatuké války Jelikož byl to
Midnik odvážný o jho2 zdaru

mnozí piKhybovali však z rňz- -

ýth příčin proveilenf jeho m

se zdálo a také prospěš
nost jeho důkladně se osvědčila

ostalo st litu podpory a povzbu
zení ze strany Spojených Států

'od pera ta pozůstávala jednak v

tom že darován byl společnosti
odnikatelft velký uděl pozemko- -

ý dvacet čtverečných mil půdy
na každou míli dráhy a mimo to

zapůjčeny byly společnostem vlád

ní úpisy kteréž tyto zpeněžily a

na které úroky platiti i tytéž po

vypršení lhůty zaplatiti se zaváza- -

Tato půjčka nebo-l- i úpisy
byly zprvu první hypotékou na

majetku pacifických dráh později
však kongres od této první hypo-thek- y

ustoupil aby společnosti

mohly vydati úpisy vlastní a na- -

ýt prostředků k dohotovení dráh

Tím stala se pohledávka Spoj
Států druhou hypothekou Spo- -

ečnost podnikatelů osvědčila se

společností švindléřů kteříž vše

možnými spůsoby podnik ten ku

svému osobnímu prospěchu vy- -

uŽitkovali tak že neustále byl na

pokraji bankrotu Konečně též

odepřela společnost platiti úroky
a Spoj Státy musily tedy na úpi-

sy Kteréž byly ku stavbě zapůjči- -

y každým rokem úroky vyplácet
Tím zrůstala pohledávka Spoj
Států avšak nezrůstala cena ma-

jetku dráh ba spíše klesala

Když společnosti přestaly platiti

úroky na úpisy jež jim vládou

byly zapůjčeny došlo k žalobě

kterouž měly býti donuceny ku

placení úroků Však soudy roz-

hodly že exekuce proti dráhám

vydána býti nemůže pokud ne

propadne kapitál pokud nebudou

úpisy samy splatný A tak pla-

tily Spoj Státy stále po diouhou
řadu let úroky na úpisy' Kokem

loňským počal dluh propadávati
počala nadcházeti doba splatností
úpisů 'boskytnutých dráhám
Union Pacific a Kansas Pacific a
zadána proto Žaloba proti oboum
těm dráhám kteréž však nyní po
delší dobu byly pod jednou sprá-

vou Aby snad nemohlo státi se
dohodnutí mezi kapitalisty když
by k prodeji došlo vyjednal bý-

valý president Cleveland se syn-

dikátem kapitalistů Že tito na-

bídnou za pohledávku Spoj Států

proti Union Pacific dráze neménř
než 145000000 Pohledávka

Spoj Států však obnášela přes
$58000000 tak že by národ při
tom ztrácel % 13500000 když by
nedocílilo se nabídky vyŠŠf S tou-

to nabídkou syndikátu nebyl pre-
sident McKSnley spokojen a docí-

lil toho že nabídnuta byla při ve-

řejné dražbě minulé pondělí od- -
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od'

yly vinními lyhínvitil vmIiů ve

VillÍ4fiiporl 4' tmi l lbíiiiřk
S v I4knl# Polnindiin Cmc

b t x Indiítii Track Irt laud

vraMili v únoru rodinu Spi ra

ofttÍY4jící ' ó ťbnu Víí-hn- i

byli unini vinnými xltk
vrchní soud povolil jednomu
nich nové př líčení čírnŽ rohof
čilo sv obyvaliNtvo tak že zloty

ny lynčovalo Kdyby nčkdv také

folio na nčktrřé t třth pánů
toudeft kleli jvu VŽdy ochotni a

oholově rťthati zloiyny pro- -

klotinouii právní kličkou ftkli

ycfiom k tomu: Amen!

TvMir iiiovnÍ MtiKiriiNY sor

zlotřilým výmyslem Kothschil-df- t

Lombard Strettu a jiných

apitalislických žraloků Což ne

má Anglie poštovní spořitelny
rávě tak jako zlatou měnu? Což

nemá celá civilizovaná Evropa
oŠtovní spořitelny jako zlatou

měnu? Jest na čase by pari
írvan pozvedl svého mocného

0

ilasu a zahřměl: "Pryč návr

hem poštovních spořitelen! Pryč
s tím dílem ďábelským! My ne-

chceme aby nám Anglicko a

Rothschildové poroučeli! My ne

chceme co má Anglicko a celý

civilizovaný svět My nechceme

poštovní spořitelny ani se svole-

ním celéno světa!"

Však jsme to preozvídaii! Ti

alešní proroci kteří měli tak

velkou starost jestli pres Mc- -

Kinley se postará o to aby při

prodeji U P dráhy nepřišla země

o peníze když nepostaral se o to

jejich patrou Cleveland nyní
ani se o tom nezminnjíže McKin- -

ey se skutečně o to postaral a za

bezpečil zemi vyplacení celého

ejího požadavku O tom falešní

:roroci ani muk! Neumí mluvit

pravdu! Nejsou dost mužnými
abv vzdali čest komu čest! Což

se může očekávat od nerozumů

kteříž by raději měli demokrati-

ckou bídu nežli republikánský
blahobyt?

Minule přinesu jsme na ukázku

zprávu o oživení průmyslu
z kteréž bylo zřejmo

nad slunce jasněji že průmysl ten
cele oživnul a panuje v něm či

nost téměř zjmničná K jedné ze

zpráv uvedených o stávce 11 F A

Bachmana & Co ve r iladelíiipři
nesl telegraf v pátek dodatek ži

dělníci stávKii vyhráli zaměstna

vatelé povolili jejich žádosti

zvýšení mzdy Zároveň sděluje v

týŽ den telegram z Pittsburgu ze

středu průmyslu železářského že

poprvé ve 3 letech pracuje každá

každičká výheň v Alleghany Co

Však monumentální lháři od Dm

nice Novověku budou se snažili

klamati své čtenáře dále tvrzením

že průmysl necítí posud blahodár
né účinky obnovené ochrany cel

ní Inu lhanf ie jejich druhou

přirozeností a stalo se jim tak nut

nou potřebou jako—pití!

Nerozumně počínání některých
časopisů kteréž puííujíce světové

ho cestovatele p Vráze návštěvu


