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k 11 ji fputil její toklalctk a sou-

kromý sekretář I i ko Z toho

sdásetnati le nsdotedla píečMÍ
Jho myšlénky jaM měl kdyl s#

chystal prásknout! do bot 0ttaŠ
to nnS nío divného ildyr jíl Kri-

stovi vyčítali le jiným orráhal a

sám sobě pomoci nemohl

HUCIIO KTKKÝM titAH TRPĚL PO

minulé dva roky není obmeteno jen
na státy západní nýhrl jak jme jil
dříve sdltli panoval po většině vý-h- o

Inlch a stře duích státech til le tos

nedostatek dešríl F II Newell
člen sefněznalex:ké vládni úřadovny
kterýž má na starosti vodopimý od

bor dovozuje že přichází suché a

dešťové periody a Že po nynějších
suchách mftžeme očekávat! opět hoj-

ně dešťů To už bylo za starodávna
v Kgyplě že měli řadu let tučných
a řadu hubených

Důležitý rozsudek vynesen byl
minulý týden vrchním soudem 8joj
SlátS Jest to rozsudek kWrym rot
bodnuto jest že dráha Union Pacific
neměla žádné právo pronajmouti te-

legrafní sítě své telegrafické společ-

nosti Western Union nýbrž že musí

sama ve vlastni správě udržovali

telegrafické spojení Jestli násled-

kem toho povstane soutěž bylo by to

ovšem ku prospěchu Jestli ale pouze
Union Pacific dráha vezme pronajaté
posud telegrafní sítě ve správu vlast-n-í

a "dříti" bude jako činila Western

Union pak obecenstvo arci nio ne-

získá

President Clkveland sicb stě
žoval v nástupní své řeči před třemi

letyže "nesmírná shluknuti soudruž

ných podniku a kombinaci obchoď

nich zájmu" jsou na závadu velké-

mu rozvoji obchodu aviak nepo- -

zvednul ani svého velkého malíčku

aby tyto kombinace nějakým spftso-be- m

obmezil aneb aby zákona s r

1890 proti ním použil Hm to není
nio nového On také ve ivé řeči

kterou přijímal první tvé navržení

prohlásil se pro jedna lnutu presu
ďentskoa - ale bude již příště po
čtvrté kandidátem ačkoliv již dvě

bude mít vyslouženy Clevelandovi
lze věřit právě tak jako každému

průměrnému demokratu

Iten nejlačnějíí po SENSAOÍCH

čtenář maže být úplně spokojen
zorávami z Turecka a Kubv V Tu

řecku jeden den už už počnou stříleli
lodě všech velmocí druhý den je
úplný pokoj třetí den se chystá
spiknutí čtvrtý den je sultán otrá-

ven pátý den se zblázní šestý den

njisll velmoci že provede všechny

opravy jež od něho požila jí— a tak

to jde do nekonečna dále jako ▼

kaleidoskopu A oak naši čtenářo-v- ó

očekávají nepochybné aby jame

jim podávali spolehlivých a do po-

slední písmenky pravdivých zpráv o

událostech v Turecka Na Kubě to
chodi nejinak

fitfft ly obrátili pimř foi
tou ly tiáinl a aby My mjI

byli li Iřpíř hol i pravidla to
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týdn ejezd atřlbrnácníka a přltrlen
cft poctivé volby Mezi uineíeními

jest též jedno kterým vyzýiá se

kongren aby podniknul vyšetřováni
spHoba volebních v Alabamě a pro-

testuje se proti připuštěni senátora

Morgans pokud by nebylo zjištěno
zdali byl poctivě zvolen A přece

jiní časopisy popírají když se jim
vytýká že tam není voleb pocti-

vých

RÁDI BYCHOM VIDĚLI ČLOVĚKA

který s dobrým svědomím bude moci

hlasovali v příštích volbách pro stra
nu demokratickou po uvážení ná-

sledovních fakt: Schodek v poklad
ně národní za prvých 20 dna měsíce

října obnáŠl $1127269440 za

úřadni rok $211573S21 a za dru
hou lhůtu presidenta Clevelanda od

4 března 1893 $13378583057 —

Kde zĎstaly ty demokratické sliby?

Bývalý předseda sněmovny po-

slanecké jest jak známo etříbmáční-ke- m

a demokraté kteří jsou proti
stříbrn&čnickému švindlu hrozí že

pry nedopřejí mu té prázdné ctiaby
pro něho v příštím kongresu hlaso-

vali Měli by nejlépe aby hlasovali

pro navržence republikánského atak
- 1 t ! 4_l li %r -

zvonu iodoio íeanoDiasno nko za--

haeovati zbytečně hlaia na kandidá

ta který nemůže být nikterak zvo

len?

Nepůjčujte ivé kalhoty! PCjo- -

ka kalhot vedla v Chicagu v minu

lých dnech k rozvodu Dva přátele
Wallace a Kisher jezdili na bicyklech
a prvnějš: spadnul a roztrhl si kalho

1™" lBlTL? VV"i° Tí"nulé volbě více kterýko
)ÍT jiný rok před Um v prwi&nU
ké volbě v roce 1888 vrženo bylo
344781 blasfi t nichž Harrison ob- -

mokratické Kentucky J

Tlskárat IIII )ltf tlU !!

r#i umí

TyM Tii!aMÉ Drílslfi

ftMfst áUf Mf ItOltevf

řfMr

Hff4fl ft"K
i#t tun

tmorfeSxit ff

usniv tnu
Mirt Smiř

Ji Tl #

} (' n nt ' #

i ! "" 4f 1n ř"
Tím ( Mrese -

řiRf litr
S4vl I I ii )

1 4nln4 li tí t!mí ?! iicIíIm
kaJiH ♦ ' i í ml iMrtt
rltn MA#- - bihiHrt'

Mí IH mt'# fcMí nr-Jftí-

Hiwhř tMf p""" ' M(4t Iflit
} I"H I ! ') ř

#klM#-- H !" "íflmi nrttHtfil n

OmnJmilnc27 IM 1SUS

Naši MůMl
Sleii třmí kdol ri&ni ciluif jou

nepocbyoné nřku ří JnŽ ani lto
dlah vfij uplatit! ncmoloti 4lel-kr- a

ti#nč Jnoa tél níktuK )!
bnko kadema raunet diti pro víčdoh

parnitku do iernó knihy poočvadl
m&me je v podezření že dopuiti i

toho "ne ice obyí-jnébo- " ale proto
přece nejopovrienl hodnřjátho pře
itapku který mědil o tom In v ce-

lém jejich lidukéro těle neof mlnteika
ani co Špendlíková hlaBa nřrui by
stod mtta naletí že totil okradou
oas o perné a trpce zaslouženou

msdu Jioo ale též mnozf velmi

mnoií — a těch je velká převážná
většina— kteřf dluží ta rok dva neb
více a mohou kdykoliv apoft řásit

když ne celý dluh oplatili i hodlají
tak učiniti VSechny takové vytý
vám? rby neodkládali a učinili tak
ihned Potřebujem peněz mu(rne
ich míti a to neodkladně Když by
en tiiuc nach dlužníka zapraviio
každý po ř3 00 dluhu cbnáAelo by to

hetkoo enmiěku $3000 Klový: tři
tisíce dolarů A to byla bv jen
akrovná čáM dluhu který za odběrn-tel- y

k požadováni máme ! Porny
tlete a mějte přece aupoň trochu h

námi svědomí !

Vyd Pokroku Západu

Mirx krocana T

Dobré chutnání!

Aha I Tenhle týe uXme díky
řtdávat To ani proto že není hůř!

Pkebidext Cijcveland ma zaó

by pána díky vzdával ale jak to je
národem?

Jestli pak jíte n-í- zaslali
2áat wvéko dluhu aneb předplatné
abychom mohli i my díky vzdávat?

NO JEHTLI KEBCDRM TENTO TfURU

díky vídávat mužem aMpoň jínt
krocana — jetli jakého budeme

mlt

V TOM LETOÍNÍM PŘÍVALU KCPCBLI-kánské-

cítí ne new-york- á Tttmma

ny ani velice osamělou ale proto
přece nedává na Mobě žádné známky

nepokojentt
NKLÍii řE HOVOViKt IfKSfiS DEN

vernký kterýž mínto píinobení vébo

pojednou amizl od tou jedinou zá-

minkou le poláuí jfhou konce jeit
snadnou tuěrou od otarověkéhoifého

předchftdce ?

V PEÍirlM Mlííťl Jli lAHEbNE řA

deflátý ítvrtý kongrea ku svétau

prvnímu tamdání Jelikož koncrea

bude repoblikánaký a preidt-n- t je
demokratickým nelze mnoho práce
od něho očekávat ale co učiní bude
nad dobré

totil lákon proti trttSfft a loma

nslí vhnut třf sty a yofsfc4

tím le inkorporovatí div aj( a ve

itáter h fsll#j4íeh

OrAils"! v havrIis! rJtrAVl

Jiol Karoliny í#ll'l k tmta! lyn
éováol říj ti bylo konenl ve inlnl
lakovém le m)l býtl dmtl vydat"

nýfri k 6811 lortt Ustanovaje totil
1 6ř4r ík který by bu f i dbal

fl rtb bi fijř(i přivolil k Lomu

aby vlit A ftJký byl i Jeho rnfl
viat a beiákonitl atrasn hade vis- -

nýio přestapku a pollélutl sesaiettf
úřadu svého Mouisn býti tni V

případu takovém v okrese vsllej'
šim Mimo to osoba poškozená aneb

její ptů'ali mohou lilatl od okre

su takového tiáhraiu a sice ne měnil
nel $1000 To ul by mojlo mít

nějaký účinek na ochlazeni váinf a

zamezeni násilných lyněft!

Není ji! NrjvYšif cai aiy kýla
uložena dan na přívoz evropských
titula? Dsft podobni vynesla bv

w W

pokladně mši hezkých pár dolárka

kapes rftznýc h těch princů a hrabá
te k kteří k nám pro bohaté nevěsty
si jezdí — dala by ae ale obcházet!

tím Že by nevěsty zdejší jely za že

nichy ivými do Evropy a Že by obfa

dy svatební vykonávány byly tam

místo tde Nejlepsfm ovšem by bylo
ulužiti vysokou daň na vývoz naiioh

milionářských dědiček jelikož ala
ústavou dsň na vývoz zakazována

jest musíme se jedině ipolébati na
tc Že konečně přijdou dívky k ros--
umu a že na dále místo evropských
titula a pozlátka spokojovati se ba
dou s poctivými a prostými Ameri-

kány

Senátor Shirman jak zkImo

vydal tiskem své paměti po přikládá
jiných čelných mužů Mezi jiným
činí též zmínku o tak zvaném Sher

manové zákoně a obšírně tu dovozu

je čeho již tak často vzpomenuto
bylo že on sám předlohu tu nepodal
a neměl ní nio co dělal až v kon-

ferenčním výboru a to nepodporoval

ji proto že by ji za nejlepil uznával
nýbrž praví: "Maje volili mezi

llmto opatřením a neobmezeným ra-

žením stříbra dal jsem přednost
prvéjšlmu a tak spolu i jinými stal

jsem se za ní zodpovědným" K
tomu dodává: "Dávno dříve nežli

pan Cleveland podruhé zvolen byl
navihoval jsem zrušení tohoto tak
zvaného Shermanova zákona a pod

póroval jsem i hlasovat pro jeho
zrušení"

Nově zvolený senátor z Nebra- -

sky John M Tkurston je ovšem

senátorem již od 4 března ale ti
stupuem právním Union Pacifio drá-

hy přestal býti teprva minulým týd-

nem Sotvi že resignaci tu zadal

dat se slyšeti že mi tajný plin jak

vyrovnat! spor mezi Spojenými Blity
a pacifickými dráhami o to co dráhy
dluž! a platit! nechtl Plin jeho
jest ten aby utvořena byla novi

společnost která by převzala obě

dráhy Uoion Pacifio f Central Pa-

cifio ol nynějších společností za
dlub totiž ta první margič a Spo!

Sláty aby se ivébo dluhu polovici

slevily Kdyby prý ale někdo chtěl

zaplatit více tedy aby Spoj Státy
dostaly o tolik víc Návrh tento
jest ovšem důkazem že Tburtton
Jest práv Uk dobře zástupcem dráh
nyní po zvoleni sa senátora jako byl
před Um

nejpředuřjSím utátem republikán- -

kým New York a! ilně o íet tu
posledně ne dere Čay a pomťry j

změnily ae ve utátu New Yorku od

té doby co republikáné při volbách

doma tuntávali atak Clevelandovi

většina 103000 hlauft doatati dovolo-

vali

Demokraté v Martlandu eo

nejní e po avé porážce tou myšlen
kou že ať bude zvolen kdokoliv se

nátorem na místě Chat II Gibsona

žádny se mu nevyrovná co do kráy
otobnl a pečlivého ustrojení Což

aby ho poHtavili takhle v nějakém

krejčovském závodu do výkladního
okna?

Každý z na hicu odběratelů
kdo jen drobet maže nechť zašle

nám neodkladně svůj dluh aneb

apoň část a po případě předplatné
Naše vydání jnou velká a abychom

vyhověli mohli musili jsme použl- -

vati úvěru a potřebujem nevyhnutel-
ně peněz abychom povinnostem
svým mohli dontiti

Za minulý bok úřední obníšklt
berně vuitrozemnl o 4 miliony mé-

ně nežli rok před tím Jinými slovy
v oboru tom jemt o 4 miliony scho

dek Za to tle píUlo vybírání berně

dráže a sice na 288 procent proti
270 procentům ta rok před tím De

mokraté nám přijdou draho ale jaká

pomoc musíme je mít

V PŘÍŠTÍM KONGRESU BCDE 33 RE

pablikánfi t jihu počítáme-i-i stát

Misouri ke itát&ra jižním a sire jak
následuje: Z Missoun 10 z Kentu- -

cky 5 s Tenneser táp Virginie a

Nortb Carolina po 4 s Marylandu 3

a s Delaware Virginie a Texasu po

jednom V tom "nerotborném" jihu
byly učiněny tenkráte notné pru---

- Vydlužil se u blízkého přítele

lomy
I Hulla kalhoty jiné a k svému pře- -

KdtI sekretíězemědělsT7í Mob
! TPen "slezl v nich zamilované psa-to-n

úřad svůj nástoupil prohlašoval DÍcko 01 Kisherovy manželky příteli
že mikroskopické zkoumání masa k "afi- - r tlhotová skon- -

čila rozvodem manželu Fisherových
vývozu určeného jest humbugem Ergo: Nepftj£ujt kalhoty

vvtusu nuieinu nisieraK ne- -
napomáhá a nyní přesvědčil se že

maso kteréž mikroskopicky za ne- -

chopné k vývozu uznáno bylo pro- -

dáváno jest v trhu domácím a proto
rozhodnul se zkouškou mikroskop!- - ami 534 a Ueveland 183800 V

ckou I pro spotřebu zdejší poždova'rT --
183 nJJtV0'000

i pooz pak 357
ti Dobře tak 1 Amencký žaludek nichža republikán I$ridly ob-

jem právě tak oprávněn k ochraně 'držel 172430 a demokrat Hardin
jko žaludek Evropana a to tím 1C32 tak že Uradley avolen byl
spíše an st na ochranu tuto a vlast většinou skorém 10000 A tn A

nich kapes platíme


