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přeilviata byla k jednání předlo
ba kterou zatavm býti tnllo dálií
ktiK)v4nf stříbra txdr
nátlaku presidenta Clcvelanda na

stranu svti o přijmutí těle Tímto

svým jednáním dali demokratičtí

zástupci v kongresu na jevo panu

presidentovi že m hodlají se ve

všem všudy mu že neuzná

vsjí jej za diktátora který jen ulili
jMitřebuje aby konána byli vole

Jeho

Ač s tímto jednáním demokratu

na tak dalece jak stříbra se týče
nesouhlasíme přece uznali musíme

že vhledem k nátlaku Clevelamlovu

jednsli mužrě Jest ovsem velice

Žádoucím aby mezi presidentem a

většinou kongresu panovala shoda

zvláště jeli většina ta téže strany
politické co president jen za tako-

vé shody lze očekávati uojikou

úspěšnou činnost nějakých potřeb-

ných zákon 6 Však shoda taková

musí vyplývati ze vzájemného do-

rozumění a vespolného uznání toho

co bylo by nej prospěšnějším a ne

z libovfile toho kdo vládnout! chce a

poslušnosti orěch již poslouchat!
musí Ve straně demokratické byla

vždy většina přízrma svobodnému

ražení stříbra a jen obava před po-

rážkou překazila loni přijmutí záko-

na toho smyslu proto také nemohla

souhlasili s Clevelandem táž tětšina

když "poručil" zrušení nynějšího
zákona dle něhož vláda kupuje tři

čtvrtiny všeho stříbra dobytého

V zápětí této události v kongresu
rozřišila se pověsť o níž se praví že

přišla z kruhů velmi blukých presi-

dentu a považuje se za jistou že

totiž i:udí Greshaui bude příštím
sekretářem zahraničným žo mu

president to místo nabídnul a on je

přijal Sudí (íresham byl vždy re

publikánem a za pres Arthura byl
členem jeho kabinetu V minulé

volbě však když nedosáhl nominace

republikánské prý hlasoval pro Cle

velanda Tato zpráva překvapila

zejména demokraty kteří s podive-ní-

tázali se: "Proft medle snášeli

Isrne břímě dne a liorko po všechna
I ta dlouhá léta aby nyní náš presi-jde- nt

rozdával nejlepších úřad A re

publikánům aneb takovým kteří o

"stranu" posud Žádných zásluh si

nedobvli? Což není nás dost a není

liž nikdo schopným mezi námi?"
I

A než se strana Clevelanda pro-

brala i překvapení nad pověstí o

povolání Greshama do Clevelandova

kabinetu k oejdnležitéjšímu místo

jil stihá ji pověst — ovšem le pou-

há pověst ale přichází prý od jedno
ho čelného člena a Indiány — že si

chce zbudovali strana svou stranu

novia že " chre obklopili rádci
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porařních deinokratí Umf aby

vřifbni republikánů hlaaovali pro

korporaénllio dt mokrala Mortotia

aneb žn oni demokraté budou hla

sovat! pro navrŽHice populiatft He- -

publikáne řli ovifio před tím tak

daleko že koiikIIimIÍIí hlaan svých

nu korpcrařnlni republikánu Tliur- -

stonovi u Mak k hlaNování smahem

pro korporaciiího demokrata nebylo

lze je pohnout a demokratická pěti

cc svou hrozbu provedla
Za těch okolnoHtí bylo zvolení

Allena awi Um nejlcpíím rozřešením

olázkv volby Henatorské Zvoleni

republikána pomocí demokrata a

neb demokrata pomocí republikánů

bylo by dalo nám pouze jen zástup
ce korporauíac v ovžem byli bychom

raději viděli aby sen Allen býval

zvolen pomocí hlaxu republikánských
a ne demokratických

O Allenovi tvrdí se Že jet mu

žem svědomitým i achopným tak že

lze od něho očekávali že bude dob

rým zástupcem li lu Taková oěe- -

kávánf ovšem zhusta klamou a mu

síme vyčkali až jak se osvědčí

William Vincenc Allen narodil

se v Midway v okresu Madison O

víh ledna 1847 a jest nyní ien něko

lik dnft přes iů let V mladistvém

věku opustil douio svftj v Ohio a

odebral s do Iowy Při vypuknutí

války občanské byl jedním z prvních

již nabídli rámě své k obraně vlasti

a vstoupil do aetniny G 32 pluku

iowské pěchoty jsa stár 15 let Po

cfdá tři léta byl vojínem a prodělal
veškeré trampoty války Po skon

čcní války vrátil se do Iowy a v ú

řadovně L L Ainiwortha ve West

Union věnoval se studiím právní

ckýiu kdež zfistal po delší dobu až

pred devíti lety odebral se do Ne-bran-

a usadil se v Madisonu K

populistické straně přidal se v kam-

pani roku 1800 a od té doby byl

nadšeným pracovníkem a hlasatelem

zásad této strany Na podzim 1891

byl jmenován populisty za soudce

ilevátého soudního okrsku a jest též

zvolen Před tím nežli seslal

býval nadšeným republiká-

nem a byl lež členem konvence

státní kteráž jmenovala Kichardse

pro úřad guvernéra Tehdy sůSast-ni- l

se kampaně velice Čile pracuje

pilně o to aby lístek strany jeho

prorazil Po volbě rozhodli se po

puliitté že budou kontestovati volbu

státních úředníka jil obdrželi certi-

fikáty a Allen byl sjednán jako

k lelui putřsbÉ lýchl by iřiIU sny

by iiabyly plnanýml řtabyb by

ta 4 kotipili tolik en i nynějíf

plnmeně
Oiák měny bud v b'i loučích

lěťrh rtsj ftittttěj{ r álkotf polítíit-to- i

kďrá Mstínovati bu l# kaMoii

jinou a na ktorou budu preMnt
UUn l k!4tf větií váhu fel na

utA#ku elftl o tmi budoucnost ni

přesvědčí

Trpěl i m poslední dobou na
otevřenou r4nu na nois jJ nechtě
la se zahojit! ačkoliv jsera víech

molnýi li prostředků poulil na ra

in svého přítele ulívat jsem dr

Augusta Koeniga' hamburskou byli-novo- u

náplast a v krátké době byl

jsem úplně usdraven — John

(tellíne 1921 Orleans Street
iSaltimore Md

Vóiiý žid

Dojiota každý kdo čte román

"Věčný Žid" přisvědčí že není
románu nad ten napínavějšího a
kdo opomenul si jej předplatit! má

dojista co Htovati Číslem 10

Knihovny Americké v které vychá-
zí dospěl román tento ku konci

dílu prvého V tomto sešitu dospěl

děj až ku otevření závěti Ilenne-pont- a

a tu náhlý béřo obrat Ani

Aigriguy a Rodin již kýžené dědi-

ctví obnášející 212 milionů v ru-

kou drží jest jim náhle vyrváno a

rozdělení téhož odloženo Zároveň

sešitem tímto počíná druhý díl

románu v němž počínají se rozpřá-dat- i

pikle nové aby jen velké dě-

dictví dědicům vyrváno bylo
Deset sešitů Knihovny Americké

vyšlých od počátku románu tohoto

obsahuje již 040 stran veledíla to-

hoto a jest posud něco výtisků od

počátku v zásobě Předplatitelé
Pokroku Západu mohou sobě voliti

první díl románu tohoto za prémii

Koneónó !

Jsou tomu 4 měsíce co zaslali

jsme objednávku knih do Prahy
Některé t knih objednaných byly
u nás objednány již před tím a oče-

kávali jsme Ze do vánou neb nej-

déle do nového roku budeme knihy
míli v rukou Však minuly váuo-c- e

minul Nový rok minuly týdny
a měsíce a my nedostávali žádnou

zprávu až teprvé minulý týdeu do-

šla nás zvěsť že knihy jsou odeslá-

ny tak že během budoucích dvou

týdnů můžem je očekávat Naše

ctěné odběratele kteří na knihy

dychtivě čekají prosíme již jen o

malinké poshovění a doufáme že

nás toho dlouhého průtahu viniti

nebudou an pouze jen liknavostí

knihkupce pražského kteří jsou v

tom ohledu pověstnými zásylka se

tak dlouho adržfla
I y Vúkrt-k- Zip

Na přeTržerif pozftxtatkŮ přice
'Sláiy dcery' x Vidu

do Prahy

Ha I západní Svornost Clarkon
Nebraka aOO
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President ('Uvsland dobřn oir#-buje

jakě nebeipečí hroií zemi td

li setrvá se v itynějíl lifinarténl

politice v fičí stříbru 'A pokladny

vládní kdr bývala slušná záloha zla

ta ku kryti vjdiiiiých zelríiákn a

ceriifikáto tik aby se vsechiii mém

naš vydrželi na roven měně nej-le- pší

měně lilé ubývalo zlata v

minulých lévch slále a to tím více

čím usilovněji bylo naléháno o zave-

dení svobodného ražení stříbra lak

že nyní klikla zásoba mimo o 100 mí-líon- n

předepsaných zákonem

% roku 1875 na pouhých
8 milionů a miuuU týden musil se

sekretář pokladny utéci k bankům

ntwyorským o výpomoc uechtělí

zbudili obavy žo již v dobo nejhliž-š- í

bude musit vzíli útočiště k prode-

ji úpisů aby zálohu na určité záko-

nem výší udržel

Kdežto na jedná straně Uncí se

stále záloha zlata v pokladně kteréž

jedině všechny naše peníze plnoce-nýtn- i

udržuje na síranů druhé při-

bývá peněz papírových jichž každým

měsicem za 4 miliony na koupi stří-

bra se vydává a tou měrou zmenšuje

se postačitelnost zálohy neboť Mm

více zrftstá měna papírová tím men-

ši jest poměrné záloha ručící

Proto president naléhal na svou

stranu aby ještě před odročením

se zrušila zákon nařizující koupi

stříbra a lak když není možno roz-

množili zlato aspoň zamezila mno-

žení se papíru
A proč mizí zlato proč ubývá

ač by mělo vlastně přibývati an naš

vývo je větší než přívoz a více za

hranice prodáváme než z ciziuy ku-

pujeme ? Příčinou toho jsou obavy

anglických kapitalistů že klesne na

še měna na míru stříbrné Před Itey

plynul sem kapitál anglicky jednak
za účelem půjčování na majetek jed-

nak za účelem vykupování rozmani

tých podniků Však od několika let

jest naopak Obrat nastal a pádem

banky IJarring I5ros v Anglicku

před 4 roky kdy hrozil Anglicku

krach a tehdy vrženo sem množství

cenných papírů kapitalistům anglic

km patřících ku zpeněžení NfŽlí

se tinanoní kruhy naše tohozpama-toval- y

p'čala nabývali agitace o

zavedení neobmezeného ražení stří

bra tvářnosti hrozivé což bylo pod-- !

nětem v pokračování ztahování ka-

pitálů cizích tnaM z emě

Jest to zcela při rozeno Kapitali
ta který uložil z lo jedním neb dru-

hým zpňsob iu peníze pluocené sňa-

li se v čas dostati peníze takové ja--

ké půjčil aby se nemuail pak po--!

kojit 8 penězi neplnocenýmí právě
(tak Jko by ten nejiavytějši st řlbr-- '
náčntk pňjiiv dobrého tažného koně
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Celkem m&me

y dalíí přUěvky snažně proafmtí


