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naU strany ttfjovldíli na hf u ni
níro stavu i ( nJho Koneční
" tlř4fty práva r irtirtidníhi a

pliv bdu soust ffíelho usilovat

prtsiďnl ir vlida Ip4řiNki
noisf f(i ku kořenu a a ífídití
na oslfovř kaitiosprivtiilajíc ostro-vanur- u

pr4vo ukládali ivé vlastní
daní a kontrolovati vydání
Pieidrnt prý nečinil 14'fné vý

hrůžky nýbrž pouíe dal Španlb
sku na sř'inriif nou že jestli ne-

budou provthny tyto měny a

opravy do 'doby kdy kongrea
Jř4st dro žf president n bude klisti
ádné pit kižky kontrn sn a chví

1} usni t nl lunávaicf na Kuf4
stav váb ční k j hol přijetí jak
mámo kongres jt st připraven a
e vůlxc lirpudt? president klásti
jakéktdiv překážky v cestu iaV4- -

mukolív usnt šenf jež by kongres
plijal odpovědnost za následky
ponechal Španělsku daje tnu na
srozuměnou Že když samo se po-

stará o změny potřebné odpadne
jakákoliv záminka kterou by jinak

kongres náš ku zakročení měl

Změny kteréž od té doby na
Kubě učiněny byly zdají se na
svědčovali úplné pravdivosti zprá-
vy této Weyler jak známo byl
odvolán a Planco na jeho místě
ustanoven Soustřeďování oby-

vatelstva pokojného v jednotlivých
místech bylo z větší částí zrušeno
rlantážníktim dostalo se ujištění
že bude jim poskytnuta ochrana
vojenská k výrobě cukru Zápo
věď vývozu tabáku byla zrušena
Dvacet sedm amerických vězňů

bylo propuštěno buď bez soudu
vůbec aneb následkem udělení
milosti jako v případě námořni
ctva z lodě Competitor I osvo
bození slečny Cisnerosové prove
deno bylo prý pouze jen proto Že

úřady Španělské zamhouřily oči
Ve vězeních kubánských jsou již
en dva neb tři vězňové kteří
Činí nárok na to že jsou Ameri-
čani o jejichž občanství však jsou
pochybnosti Konečně připravu
je prý vláda španělská upravení
samosprávy kteréž prohlášeno
:wde ještě dřív než kongres se
sejde

Zpráva tato má veškeré známkv
věrohodnosti a jest velice pravdě
podobno že pouze ten následkem
zakročení presidenta McKinleyho
nastala změna politiky španělské
vůči Kubě a Že jeho blaho

dárným vlivem podaří se docíliti v
:rzku skončení neblahého toho

zápasu kterýž tak mnoho obětí
si již vyžádal

iillilajeiiáf na 1898

1'žlteěný předmět Jpni stal m potře- -
mou v tiHiri rmtlnarh a písarnárh

Kalendář sestává z i6 lfctkft
z nichž každý určen jest na jeden
den k činění poznámek a přiDoie
ny k sobě nalézají se na kovovém

podstavci a může býti postaven
Ducr na psacím stolku neb za v
Sen na stěně a jest velikou výho-
dou v písárnách i v domácno-
stech Kalendář tento jest hotov
k rozesýlání a lze jej obdržeti za
pet 2centových kolků zaslaných
na The Calendar Deoartment nl
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ho-11- vú politiky To mři
nřinili j'řl fiiinulou volbou

rAltxNr I Hnm 1 sni t f KI'ř

ly utUiIi brzdy na lom vlaku na
nímž phjiJdí "í h n ral Irojv
rity"

M(7k it ťr kivií% viAiu mkoi
ská podaU našeho "cara'
Kfcda ž- -

by svolil k tomu aby
radu zktctil

Mř'7l VIAll- -
NAŠf A řKANCOlZ

Kkou vyj-(!náv- se o reciprocitní
smlouvu avšak sdclujc se že do-

hodnuti jest posud daleko

Kt0 tHCK MICVITI JvMt H Pf)HR- -

dánírr o Kakousku? V minulých
dnech naučilo Rakousko Kvropu
jak si má na Turecko dupnout
Ta zrkoťAOKNX ikmce sk irží

stále blíže dolaru ku velikému
zármutku a Žalosti falešných pro-
roků a zejména mrkající Dennice

V Mrxicu uvdov také nkpochvb-n- ě

slavili tento týden den díků-činř- ní

Mají také proč neboť
mexické dolary stouply opět na
cenu 46 centu

Když pas W J Uryav řečnil
před volbou v Ohio chlubil se Že

tam přijel pochovat Hannu Však

ejhle kde řečnil všude zvítězili

republikáné větší většinou než

obyčejně

Že humbuk nki-omin- toho Dů-

kaz mfižeme viděti v tom že kdo-

si zakládá společnost na dobývání
zlata z mořské vody a ve Francii
prý vytahují ze živého vepřového
dobytka sádlo Kdo věří spasen
bude

Šlechetný" starec anlickV Wil-lia- m

E Gladstone kterýž na věk

svůj byl až dosud neobyčejně by-

strým a čilým počíná prý nyní
patrně slábnouti a jest nepochyb-
ně blízek svého konce Pověst

jeho Žiti bude ovšem po věky

Kdybychom hvli měli poštovní

spořitelny za blahoslavené demo-

kratické správy Clevelandovy ko-

lik tisíců rodin bývalo by ucho-

váno před bídou nouzí a nesnáze-
mi do nichl vrženy byly úpadkem
spořitelen a jiných banků?

Komisar statistické dělnické
úřadovny v Missouri vypočítal
že prý se ve státě tom platí nej-vyš- ší

mzdy To nepochybně za-

pomenul že jest statistikem státu
demokratického — demokraté
jak známo jsou Škarohlídy

Zima ním již nastXvX avšak po-a- ud

jsme neslyřeli od nikud že
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lOŮŽe siófbltl ont iiKK rin( vflm
soiHtda klyj navtď 100 aby

mu fikali žt íiatii vypadá rob
láati se v i 11 stti iť on rufnili
Will to se ifá dotjlit Mflit
působit že tlovrk tak¥y' lile

hiM' Právě lak rnftžite soiuoltiii
luíeviií on íiuk nťní tlovYka když
otrávíte jeho mysl Witt jt ho sou

tftm To jt l c haiaktt ritir ký
rozdíl nun republikánskou stra-

nou a demokratu koti stianott
Jnes lít publikánská strana vy-!-

íí

lid k přeinýil ní a snaží se
udrželi ii věrnún a podivíni— -„ j
Dťiitokratieká strana naplňuje
mysl lidu zivití zlomyslností
nenávistí zoufalstvím a zamezuje
poctivé myšlení J st velmi těžko
ojMistití demokratickou schůzi s

takovou láskou k vlasti a s tako-

vou nadějí jako když schůze za- -

očala"

Ten obrat na Kuté

Jak známo nastal ve Španěl
sku náhle velký obrat v politice
vzhledem ku záležitosti kubánské
Na místě konservativního min-

isterstva povoláno bvlo po za
vraždění předsedy ministerstva
Canovase jiné Sagastovo liberální
a s ním zavládla zcela jiná joliti- -
ka vůči povstalcům na Kubě
Změna tato jest tak pozoruhod
nou že poutá všeobecnou pozor-
nost a dodává pravděpodobnosti
tomu co nejnověji z Washing-
tonu se sděluje A to iest že
změna tato jest ovocem politiky
presidenta McKinleyho

Tvrdí se že vládě španělské dal
president jakési ultimatum a to
hned po nastoupení nového naše- -

tio vyslance z Madridu Ie posud
dobře v paměti Že tehdy tvrdilo
se že novy vyslanec Woodíord
pověřen byl důležitým poselstvím
a sdělení nynější potvrzuje pově-
sti tehdejší Poselství to pozů-
stávalo v tom že dáno Španělsku
na srozuměnou že president Mc

Kinley nepozvedne ani nrsOi

proti jednání kongresu jestliže do

prvního prosince 1807 nenastane
zcela jiná situace na Kubě nežli

jyla před rokem Co důvod k

tomuto svému požadavku uvedl

rý president McKinley trojí příči
ny a sice předně sympathtické ža

druhé obchodní a za třetí meziná-
rodní Španělsku bylo dáno na
srozuměnou že velitelem musí
ustanoven býti na místě Weylera
jenerál směru mírumilovnějšího
Dále že shromážďování občanů
na povstání se nepodílejících do
měst musí ustáli a tak přítrž uči-

něna býti hladovění obyvatelstva
Třetí že všichni amcriětí vězni
musí býti propuštěni buď poskyt
nutím jim příležitosti očistili se z

obvinění před soudem aneb udě
lením jim milosti To byly příči
ny sympathtické pro zakročení
jichž odstranění požadováno bylo

til do '7řn ktohv" Ik l
fií mohl htktc ffdr?r t 4inMri i'if
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JrHNÍM l DtklADVÉ vuríomNh
'Inda 1 iiiokratickťch 1 st £

když máme ochranné clo 4 vyrá- -

ííne doma co můžeme a n kupu- -

m za hranicemi ciina n bude

kupovati od nás To jest j dna
námitek která činěna byla tak

lobře proti zákonu McKink-yh-

ako letos proti zákonu Dinglt yho
ak klamnou test o tom podává
nejlepšího lůkazu vývoz letošního
roku v porovnání s loňským V

oni vyvezeno bylo ze Spojených
Států do ciziny za prvních devět
měsíců v roce zboží a potravin
za 650963348 ktos pak za tu-

též dobu za 1732630004 tedy
letos skoro o 82 milionů více

VŠak falešní proroci dojista ne

ustanou vésti svou starou písni
čku

NejeanatičtejšÍ odpůrci priste- -

hovalců jsou ve státech východ
ních a mezi těmi hlavně ve státu
Massachusetts Však nikde není

zapotřebí přistěhovalců více nežli

právě v tom státě Zdravotní
rada města Bostonu vydala v mi

nulých dnech zprávu dle kteréž
ze očekávati že se onen stát
stane liduprázdnou pouští jestli
že nebude doplňován přistěhova- -

ectvem Za minulých osm roků
obnášelo procento úmrtnosti mezi

domorodým obyvatelstvem 204
kdežto mezi přistěhovalým pouze
174 na 1000 Naproti tomu pří
růstek obyvatelstva přirozeným
spňsobem každoročně se zmen

šuje a to zejména mezi domoro

dým obyvatelstvem tak Že obyva
telstva musí tam ubývati na mí

stě přibývání
Ač V MNOHÝCH OBORECH PRCMVSLU

již pocítěno jest zlepšení tou mě

rou že nejen nalézá zaměstnání
skoro veškero dělnictvo oborft

těch nýbrž v některých případech
již oznámeno bylo zvýšení mzdy
skuhrají proto přece falešní pro-
roci že se časy nelepší proto Že

prý rázem veškerému dělnictvu
mzda zvýšena nebyla Při tom

žehrají na tože se začínají některé
potřeby zdražovat Každý kdo
má špetku zdravého mozku v hla
vě ví že mzda se řídí nabídkou a

poptávkou jako vše jiné Když

továrny stojí a mnoho lidí zahálí
jdou mzdy dolů Když však se

počíná pilněji pracovat a dělníků
se nedostává jest jen otázkou
krátké doby kdy mzdy jdou na
horu Najednou však to přijíti
nemůže V těch oborech v nichž

pracuje se pilně také již nastalo
částečné zvyšováni mzdy a v ji

ných nastane dozajista
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I'vřrNť Cum T Vrks
hlavní tpolurnajitcl nitě douIÍČ
nich dráh chicagskích ulál se též
hlavním polumajit 1 m časopisu
Intcr Occan tamtéž Nepochybně
že přijde trzo k požnání že po
uliční dráhy vyplácí se trochu
lépe než novinářství a tím že stal
se spolumajiteli ni Časopisu onoho
že vykopal mu hrob

Komisar dělnické uRadovny ve
státu Missouri podává zprávu o

působení svém co zaopatřovatel
práce pro nezaměstnané dělnictvo
Také v našem státě máme zákon
k tomu cíli ale neslyšeli jsme po
sud co v tom směru komisař náš

vykonal Ovsem pan Kent má

jiné věci na starosti nežli plnit
zákony Proč pak by byl popu-listou- ?

1'evecko-dramatick- Y sbor Vla- -

stimír v Chicagu sehrál v neděli
sensační kus "Pohřbena v kádi
aneb Tajemství chicagské vuřtár-n- y'

v němž dle pořadatelstva
znázorněna je známá afíéra Luet- -

gertova "pokud možno věrně
důsledně a dramaticky" — A pak
se má Ludvíkovcflm wicl-at-í

j j —
-

když obecenstvu podávají "po
choutky" k la liabinský a Kóza
Šandor!

Jak se dočítAme: "Hoj nei-ratel-

Dělnických Listů proti časopisu
tomu dostoupil nyní své výše" —
Zdá se že dospěl tak daleko Že

tito nepřátelé snížili se k mrzké
mu podlému a ohavnému zločinu
a ukradli to posvátné palladium
to znamení v němž jedině iest
vítězství možné tu kabalistickou
číslici 16— 1 z hvězdy jež vzchází
dělníku i rolníku A ti darebáčtí
nepřátelé ani neplatí dělníkům

dělnických mzdu takže dělníci

jeden po druhém je opouští Lo
tři tihle "nepřátelé" když oni
takovouhle lotrovinu tropí!

V Kansasu byly letos volby pou
ze distriktní a z výsledků ide na
jevo kdyby bývala volba státní
že by byli republikáné zvítězili
většinou as 20000 hlasů Proč
se tak stalo to nejlépe lze seznati
z jedné předvolební události V

Manon před volbou populisté po--

ádali průvod městem a vzali
k němu transparenty jež použí
vali před rokem Mezi těmi bvl
též jeden na kterémž stálo: "Jest- -
iže McKinley bude zvolen bude

pšenice za 35c buši" Porovnání
tohoto lofiského demokratického
klamu s letošní skutečností při-

spělo hlavně k tomu že mnozí
otevřeli očí svých a seznali jak
bloudili
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