
Iturí lil gl ! um' JíNlr'n apáctiaté ta lyhoáiil
I'olc1ol tilá4 !' ivlia fe prý psul

POKROK ZÁPADU

ir#WIr VáHtnn
fHhMttiH rfl le4t

lili S 1 H - TH fl

8fAllr BO M ISfA tllK ♦ M fAr

Vynatolllo M poilednfch Hh rokl
relki-- 0()(0 00(i na podaření

periodických poftn(n Kub a dle

Vleln bude mttet jelté heikýt h pár
milion ♦tililHl nsl a povtiln
hotovo i U (fiáli li vládl Ipa-nk- á

obrovské tyto penflité oMtl

)! Kab přmáAell musí iJtté !

mnfdidy vloudi JI na rnyl as my

sMnka ida neptK-hybil-
a k ll i s I

mlnUtrace 1'olkovy opojenými Htály
v fnttonpenl ostrova onoho rubl- -

lenýth Ji tltONO HOrdmítl

Nivl eÉMZirlji( ii NlMrf) eiiu
Nimoi arnerbMÍ Že VÍtlin říšské

rady timetkl odpfelt bhhopřátl
Simarkovl k jho apritovým Birote

niňámiptí německé řopiy t lejší
sírou a ohněm T" byehom od f a

písl v Nřmef kk l by se přihtfletn

pome k otás e národnoitnl triohli

shlrdstt v pořálku ale kterak se

míle ttk velíťe velinl nsdchnontl

Či'pÍ4 t volné Ameríre pro male

letět t a krte který Vedle issluh o

sJdnoeení národa jet tároveA nej

beiohlednAjlrn depotou (o fest lul

no nale ochopenl
MrKtVtKT HTL MIHI Li Tfntíl BA

~K 'ifLwhToiiYíktHií rtu i

Jonále podolýiá Htorriostt "A tak

přišil jsme betr nehyby nadobro o

reský konsittát v l'ř Pan Jonál

byl do nedávné fconnlem t Pelřo-hri- d'

ale fe se mt rtsllhilo tem řá-

dil ta pMolenf do Prahy lA lam

byl řeský konstil pan Keref Ppftso

bil vlivem sv ým proti přáni vědo-

mi pana Karla h tent byl přesněn
do Petrohradu by e ne Jeho řnito
mohl d"titi eotv se tu osadil

muf odto I do Mmecka a mfto o

Js pro americké fWhy ilraceno"—

To Jest přece f úplném pořádku!
Mnad ! nemysli Hvorno-- t fe pan

Jonáa je na sv lA k vili Čechům

americkým ?

('O BIMollU t]leA DOB AA fl í -

loi diptoinalickou lo ď káial Jediný

nerotmený Japonee Vláda Japon-

ská isstavile buvýminrěn veškeré

nepřátelství na dobu neurčitou po-ku-d

by nebyl vysUneo Čínský M

l(unf( Čaitg schopen započlti vy-

jednáváni o mír Jak sdělili jmi
Již odebral se Li llung Čani{ do

Japonska aby vyjednával tu o pixl

minky míru avšak sotva 7stoujil na

pAdu Jainska byl úktedné přepa-

den a poraněn Událost taková jest
v diplomacii novější doby téměř

Oob vyilance který o

mír vyjednávali má jest téměř ne

dotknutelnou a proto událost tato

vzbudila rátem sympatbie nejen

trpícímu vyslanci nýbrl i ČIné vu

beo a vláda japonská nemohla učinit!

nio jiného nei rátem a bezvými-neč- nó

zastavili veškeré nepřátelství
do té doby pokud by se nepozdravil

vytlaneo čínský tou měrou aby mohl

započíti jednali o mír

Snad pohiti kaIdý pamatuje Ib

oprava celní jak ji demokraté pola
dováli a proedIiměla zjednali našim

plodinám větší odbyt ta hranicemi
— dle slibu demokratických Marné

bylo dokazování republikánu le to

jsou sliby jichž splnění očekávati

nelze Kdo by měl pravdu vysvítá
z následujícího úředního výkazu o

Jméno bývalého poslané v kon-

gresu a Ivnroe celního rškona i roku

jU0(— klerýíto k tri o luiotán

byl jiko řádný Jiný vsk oM'i!
se bUloHlsrným nad ve olkáváni a

uvedl teml V lelerh a H'Ji na

nejvyššl stupeft roikvltu ne rirml

kdy stála — MrKin!yho jrnenová
no Jet řato co mol néhri republikán
ského kandidáta preti enttl ba

vlastí neJMneJŠIho Proto Jest

ovlem střeleno fcal lé Jeho slovo

kaldý výrok V miniích dnech

sděleno bylo i Thf nville lía
kde! mletá s McKiney k vftlí své-

mu tolavenř fe přlvrlencl nobrne

enho Mřeni stHbra tedy zvvr-le- nl

a tsioMenI měny Utó a uve

měny stllbrné Ik ÍoA" — uřínili

mu lákavé nabídnutí leobdrll bliy
státu Oeorgíe v nšrolnl konvenci

Jestli prohlásí se pro stříbrnáčniekcu

tátlii McKinley prý olvělil na

to jsstli strana republikánská pro
stříbro se prohlásí t by mmil od

příli nominaci ba zříci se strany na

vily!
Není ovšem vidy pravdou co

telegraf a lěluje po lohá vštk le
v tomto případě slělil prsvdu Jouť
lo slova mužná Jiká vším právem
od McKinleyho očekávati můžeme

Svou neoblomnost zásaly oavMeil

iž když Jdnalo o tákoně který
méno jeho nesl Aft tehdy uleháno

nsft velice aby ustoupil oiěkud od

tásady ochrany celní nelil se žád-

nými sliby ui slovy uchýliti od drá--

bT o které! byl přesvědčen že vede

k rozvoji průmyslu a blahobytu ze

mě Mimo to minulý nšrodní sjí zd

repub'ikáuský přijal v tomto ohledu

rohlásení zásad kteréž je souhlas

ným a vyjádřením McKinleyho a

ediným pravým a zdravým finan

čním stanoviskem Požidujeť se

jím "používání zlata i stříbra co při
vé měny s takovým obmezením a

ta takových praviďd zákonitých

jakáž by zaručily udrženi obou kovů

na stojné míře tak aby kupní i pla-

tební hodnota dolaru ať stříbrného

neb zlatého byla po všechny doby

stejnou"
Na tom stanovisku stála republi- -

kánská strana vždy a nepochybně že

v budoucnosti nt&ti bude a s ní Mo

Kinley který nedá se strhnouti po- -

časným záchvatem tieítivoxti který

jak se zdá v tuto dobu v zemi pa

nuje Demagogové mohou vyhlížeti
každého zavanutí vetru a jím plachty
avé řídili však státníci nesmí dbát i

prospěchu počaaného nýbrž musí

hleděli ku předu a vésli loď státní

vodami bezpečnými

SlříbrnáČnfci ovsem nám tvrdí le

nynější všeobecná tfsefí jest prý ná--
_l il _#_ #

IfoManová f Ki lf ( o kiři
byl h#ifi4fnf í?il ilocyny uvriMna
byla "lintoikn:' A lak iWk

fjfrftMK Rwrnvt tnvnmut rrn

hovl klrl řl rt'!ávfi#m ř'"U

ny byly tminitranf ('lvlafiIvon
tMshiMovw ay likátd i t

dávány jnn přítomni ta lnr rt

yorské i UQ IM Uhn vy slal
IbiistilM 'fsf'H matikott pom#
IOAíOifKl~ Kolik pak l lob !

ll CUvtlan lf
Hmiodva Yabrta! f ffiif r o

el#f řnl jjifh řfiřf ac yla avři

na rtfie 31 přfiínr tU at# pn
ťlttvland lmél řssti ani ve dvou

ltch polpatí provoláni kterým

by poittnky oadníkAm (lvfny
byly Takhle nřjko předlohu
ktoroe by cukrn( nb Jiný trmt vy

dllal alkolik mílionkft to by st t

ItoDftMIll rfl IDsí AOMlUSfKA- -

cl řřpnbtikánkou a nyníjif dvmo-krs- lit

o'i dá krátce Jtsnl vy

jidřiti Za správy republikánské

jtvll m kaíilílio musice v poklidné
nářfxlnl přebytek ♦ l0)')co) a i

nynljlí demokratické jeví e v ol

také 14000000 — Jso le náhodou

je to afhodek!

Jkiova s jHjrlEhSzjifi n aoitA

torek lenského práva lady II M- -

nierset prohlásila onehdy le "pak li

lena nebledl kontrolovat! zábavu

dítek svých nekoná povinrost vftči

vlanti até' V tom mftJe mít úplnou

pravdu jen le při tom zapomenula

vysvftlit kterak to přijde le právč

ty feny které ládných dítek nemají

nejvíce toho kontrolovali chtf

ZVÍMt OPKAVCB HBW-TOTS- KÝ Ml

Parkhurst vyjádřil se le prý al
do nejtajnějsích útrob pekel sestou

pil aby evčdectvi proti policii new

yorské zinkal v dor ternu ale nei

vysiím soudem propuiténým polici-stft- m

nové alyéenl povoleno a slolené

avědectví za nespolehliié prohláše-

no To mohl ovsem dr Parkhurst

očekávat — vldjf přeo sálaná po-

valován jest za otce víech Ibář&l

iLLlROlSKt ODVBRSÉB ALTGBLD Ji
até zase prohlaiován bude ve všteb

úplatných orgánech kapitalistického
tisku za toho nejhorilbo rnarchisto!

A jak pak by také si toho nezaslou

žil? Vldyf v minulých dnech omi-

lostnil po jednoročním věznění jed

noho nebožáka kterýl pro ukradení

kusu alaniny jíl hlad četné rodiny
avé zabnati chtěl na pět roku ťo

těžkého žaláře odsouzen byl

Kdt£ v veocb 1874 Chicago mílo

pouhých 396000 obyvatelů odhadnut

byl veškerý majetek tamní na $303-70514- 0

letos pak kdy ná Chicago

1600000 obyvatelů obnáší celkový

odhad všeho daní podléhajícího ma-

jetku všeho všudy pouze $248732-1- 3

— Dle tobo cbudoe buď Chica-

go tím více čím většího počtu oby-

vatelstva nabývá anebo voleni jsou
tam za odhudč! čím dále tím větší

zloději a b&dleři

BÝVALÝ NXŠ BEKKITIB ZA1IB- A-

ničný nynější vyslanec v Anglii

Bayard je viím jiným na svřtř

jenom ne diplomatem To osvědčil

v kabinetu dříve a dostatek a teď

znovu Minulý podzim (dne 24 list )

ujistil našeho zahraničního sekretáře

le Anglie nemá ládné úmysly v

Střední Americe a ttď najednou má

v prádle NicAragui a Guatemalu

Takové je to Mstátnictvť' demokra-

tické

STEÍBBlflCRÍCl TVRDÍ ZE ZASTAV E--

ním ralenl atf íbra toto kleslo v ceně

a le by obnovením ratby atouplo
znovu na dřívější poměr Dejme
tomu že je to pravda pak ale se to

nevztahuje na Spojené Státy kde

máme osmdesátkráte tolik eiříbra
než jame měli dříve v 80 letech
Jestli obnovením ražby lze cenu jeho
zlepšili jest k tomu cesta jediné:
Působili k obnovení ražby tam kde
stříbra se zbavili
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McKuíKT RAl iJt BTt HT NA TKÁ'

v4 ceolf til o kfetl preíd#ntikLo

Htojt 1 bylo nápomocným t ?j
DAleienl ooího tvřt

Li limo Cbaho il io Japoka
uiAtMti tnfr itím obrililo ostM

vilky roti jerao tarnéma

TAIAFAPEIXtÝ K0V0IP4 BT 11 DLI

TÍeho j řkl lby nebyl lomen dl

toho čeho Tjkooil nýbrž dle tobo

Jeho vykonati oomenol

V Mexiku rut bk 6ait lkpíI

proto Je ilřlbro tloupi ▼ cení Jak

to Příteli Lídu? My myslili le tam

při atřibroe raénS maji pravý ráj?

IjNKBRAfCi Di-- BTl JLAíIDAJÍCÍM

dodttd t&koDod&rtvem oáier "Stát

pěmitelft atromoví" To aa nejspíše

proto !e mi tak mnoho 'přetitell' a

tak málo Btromd!

A TOHLK BUO£ PABTI1 ! V Clil- -

cagu ne etal americkým občanem ve

ritibl princ ayn afrického krále

Commodore Bungee Kde je honem

Déjaka nevět a miliony?

CO TO HTLO BADOBTI £l MÍME

českého konaula v Praze Clevelanda

jsme ta to udělali svatým a pí Cle

velandové dali granátový Šperk — a

teď máme dva Čecboamericany kon-sul- y

a ladný není českým Víecka

aláva polní tráva

StRÍB&O JB tXLE LAClilÉ ALB DO

bytek je draiif nei bývá— třikrát tak

drahý nei byl před 35 lety kdy
stříbro bylo 3 procenta přes cenu

totiž stříbrný kov v dolaru mčl ceny

$103 A populintó přece tvrdí le

je vše levným proto 2e stříbro klealo

v cené!

Dbmokbatb r Rhode Island na

vrhli letos zase cekance své pro úřa-

dy atátnf Neučinili tak ale snad v

naději na vítězství nýbrž pouze aby
okázali le vděčnými jsou strané ta
úřady spolkové jel věrným demo

kratfim tamním administrací nynější

ndéleny byly

JAB ERÍSMB VZXlCl Jl-- Tt DRUH

'prdmyslu" ač zákon McKinleyho

je zruXen o tom podává výkas ní

čauopia Hailwjy Ag# V

race 1890 bylo 12 přepadení vlakfi

v roce 1891 a 1893 po 16 v roce 1893

33 loni 34 Letos nemine týden

aby nikde nebyl vlak přepaden a

oloopen

TbxasbkA Svoboda tb svf zlomy
slnostt a na omluva lynčovnictví

ttXMskébo vjblaíuje kaldá náíilí v

ctA Ao hioridr a k ly 1 přijel do

(ieorgie tu prý k iiěmu přMIi střlbr-náční-

jiko druhdy jistý ěerny pán
ke Krilu na brní a ukázav í M Kin

leymu presidentství slíhovali prý mu

všechny hUy z (KrgÍ v konvenci

a koořcne i {lasy eiektorain) k ly z

bude jejich McKintey ale pánfim

prý odpověděl fe ta stříbro není ke

koupi a kdyby strn republikánská
ta pro neobrneiené ražení stříbra

prohlásila že on nejen nemohl by

přijaioutt nominaci ale mu-i- l by re

strsny zříci! Tak mluví mul ryzích
zásad a pevného karakteru!

Epidemie dakzbíckt cb snImO

zdá se letos panovati V Indíaně

sněm státní hanebné své zasedáni

skončil hanebnou rvanicí Z Missouri

kde v aenátu měli většinu demokraté

a v sněmovně repuoiikane licí se

sněm následovními vj branými slo--

Ty
— "Nejkoruptnější nejneschop

nějŠÍ legixlaiura jakou kdy stát Mia

aouri měl včtra se odročil" — O

sněmu Nebrasky bude lze říci do

sleva totéž příští sobotu Však no- -

vébo to není nic neboť všeobecné

mínění shoduje se že táž slova ne

hodila se na nio lépe než na minulý

kongres Snad nám ten kongres při-

nesl nákazu a nakazil všechny státní

sněmy

Odjezd 200 ČERKOřeiítcii vttb-bovalc- ft

do černosšké republiky
africké Liberie zajisté le vzbuditi

muNÍ mnohou vážnou myšlénku

Vysiěhovalci tito odrazili od břehu

našich aby vyhledali si nový šťa-

stnější domov v zemi vzdálené jim

úplně neznámé a pťetrhávají tak

veškery ony četné pásky jel dosud

je byly k p&d1 na niž zroseni byli

pojily Leč ubírají se tam s tou na-

dějí le usadí se v zemi kdež nebr
de nad nimi vznáAeti se kletba ná

sledkem barvy jejich pleti a le

opouští zem kdež předsudek proti
nim po většině jet právě tak nevy-bladilelný-

m

jako barva kule jejich

Krajan pan Walleic člex bne

movny poslanecké v Illinois podal

předlohu aby všichni staří mládenci

musili platit daň Pod jménem "sta-

rých mládenců" vyznačuje všecky
mužské osoby 32 rokft neb více staré

zdravé na těie i na duchu kteří jsou
svobodní a nebyli nikdy ženatí

Každý takový mládenec jakmile by
v státu Illinois zastával lest měsfcO

musi! by ta to avé mládenectví od-

vést ročně do státní pokladny $25

Kaldý mládenec který dosáhl věku

65 let anebo který by byl usvědčen

b nějakého zločinu nebo který je

příliš vyžilý anebo "mflže dokázat

le dostal třikrát košíkem" byl by
daně té eproítřn — Tak! A prosíme
do které třídy vyjmuté putřl pan
Wallek? Snad ne do té

aieiixem ioiio ze Binuro není peni- - ijf
zem že nerazí se neobmezeně v po'í
měru jakým druhdy razfvalo

"
Ifl Ir I i2řl Llllu

vývozu obilin za 7 měsíců od 1 čer

ví oce do 31 ledna letos a před ro

kem:

1894-0- 5 1893-9- 4

BuAlft Bušift

Ječmene 1143573 3775025

Knkuřice 9066428 37728763

Ovsa 333105 5479704

Žita 8810 230 628

Pšenice 48286678 63114284

Celkem buš 58838605 110308403

Mouky eud& 920648H 10143687

Během 7 měsíců posledních z ni:hl
5 bylo v době nového zákona celní-

ho jsme tedy prodali o 52 miliony
bušlů obilin za hranice méně než v

roce před tím dle zákona starého

To Jest ta prospěšno t opravy celní

!iucklen's Arnlca Salvě
Uerut rnnaf n Tt pra pořeo'ry oátm

lny ouikllar Tfedy yrinloy UU)r stvrdil
roce (rBjbmtny knM ok vSečky rjnttaiuf
kotpi aplné lét lloo tilu orbo m Daromoo
tkáni pcaÍM Rntl M m tplsoa ipokn)Dotf
MM ns mu ubb j&c ratlCk Ni
roac) TMtcn iMro--- Ji UoodmB Co
kiraikl vOiaw

Zprávy epolkové

Školní spelck ve Wllber

odbývatí bude výroční ech&zi v so

botu 6 dubne Na pořádku jest
vclba úřadnikft a zprávy výbor fi

S úctou Výbor

6ský na ilret HCojici spolek v

Americe

Výbor usnesl se le spolek nucen
odložili další působeni na príátl
listopad t r s té příčiny le je ale o

peníze pro členy přistupující Dává
se všem jednatelům vědomost aby
všecky dopisy odložili al na ten čas
S učtou oddaný Jo Kašpar

— Npcliuť k práci omrzeloHť

opaioNl Jarní nemoce a vyrážky
cdfttrani nejdříve Heirrnf Krve
tUtltel CiMti krer Bílltélo (tb

oeobmezené ražení stříbra že by

nastal ihned všeobecný blahobyt že

by vše co kupujeme bylo lacinm a

co prodáváme drahým žu by cizina

kupující u nás obilí a jiné potřeby

platila nám dvojnásob tolik v našem

laciném stříbře než platí teď ve zla-

tě tak le by vše mělo cenu dvojná
sobnou a pod vlče A viluUu na

lézá se mnoho lidí velmi muoho

kteří věří těmto mekavým nemožno-

stem a majíce trpké zkušenosti ze

své nedávné lerikověrrioti přece Y

ef Vtit a irt L ) a m nť ml BiliKtJ A s r
#js J mtmi'j ví i nu

léčby chytili Podívejme se jen
'rnViftek ítn mAlnunko tm nk tcr-- i" ' v F ~ " ~" ť

ta tvrzeni slHbrnůčiiíkň StMbro
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