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KtK pioil M KlMLKT V oilI Kli
nail měny o tom není třeba býti v

lochybtiostech Kdyl se pooledtifi
ucházel o úřad ivernéra odbýval

proti -- kandidátem svým Camp- -

blikni společné debaty a jednou
t hlavních oláuk při týchž byla
otázka stříbra i ti jednou ale ně-

kolikrát během debaty vyslovit se

následovně: "Já hlasoval pro zno- -

vuražent stříbrného dolaru Kdvž

jsem tak učinil měli jsme poutě
osm ruilíonft stříbrných dolaru ra

ženo a stříbro bylo cennějším nežli

Jnes Mámo nyní 405 milionu stři

brných dolaru ražených a to jest
tak mnoho jak možno udrželi na

roveC se zlatem vzhledem k ceně

stříbra jaká panuje po celém světě

Já jsem proti svobodnému a neob- -

mezenému raženi stříbra poněvadž

by to znamenalo klesnuti naší měny
na základ stříbra a vedeni veškeré
ho obchodu pouze se stříbrem na

mtst& se zlatem stříbrem a měnou

papírovou e nimiž vedeme obchod
v této zemi dnes A každý z těchto
druhá měny máme tak dobrý jako

zlatý"
Vbciin1 soud Státč

dal panu kontrolérovi pokladny na
srozuměnou že není ani jeho pravém
ani jeho povinnostf rozhodovali o
ústavnosti zákona Jak známo Do

voloval zákon McKinleyho cukrovar-
níkům prémii na cukr doma vyrobe-
ny Jakmile přižil demokraté ku
vládě zrušili ovsem zákon McKin-lejh-

ač prémie cukrovarníkům při- -

llbená měla trvali do roku 1005 lia
nejen to nýbrž když kongres povolil
cukrovarnlkom ěátečuou náhradu
za onen rok po jehož větéinu byl zá-

kon McKinleyho v platnosti a v kte
réž vlastně 'ét skoro všechnu cukro
vá třtinu a část řepy toho roku vy-

rostlé sklizena byla tu odepřel kon

trolér vyplaceni peněz povolených
odvolávaje se na to že on velmožný
pan neuznává ústavnost zákona kle

rým prémie povolena byla Cukro-
varnici ovšem obrátili se k soudu a
len minulý týden rozhodnul že nemá
kontrolér žádné právo peníze povo
lené zadržovali a aniž by roíhuduul
o ústavnosti zákona zmíněného při-řkn-

cukrovarníkům povolenou pré-
mii na základě pravá a spravedlnosti
V rozsudku dovozuje že kongres má

právo platili dluhy Spojených Států
a že za dluh lze považovali i takové

požadavky jež jsou spravedlivými a
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Tak jk kaIíí bok hidk i iikh
zimny ptiéel !ti'dfkfl aneti nti£tu6

kteří oj r přitpovati bu bm k

o'idi vnlebrifmu a 'i měli by poilUi
práva nabyt ího tak aby e nikdy

nernuei Htydet ani litovat Ivljž
if dobře roiváít budou hlnovali
ro tttranu j'již záxidy přin-nt- zemi

bluhobyt a v "t rn ji udržovaly a ne

tranu jejlí niinulont Jel hřbitovem

nezdařených pikutň kteráž zemi

neibvedla blahtbjt zjednat na jejíž
fttobfiii lid vzpomíná n odporem a

kteráž nedovedla nikdy stavět nýbrž

jen bourat

NlJVTÍíiM SOUDEM ("POLKOVÝM

uznán byl v ruin dnech za úxtavnf zá

kon louiiariHký jimž nařizováno jent

dráhám zavedení zvláá nich vozu pro

černochy a to na tom prý základe ar

prý to v odporu # úntavu spolkovou
není Jet ovnem co lilovati že zá

kon podobný jímž tříděni zavádět:o

jeHt útavnlm uznán byl doufejme
ale že za to v jiném směru dobrý ek

míli to bude Uznáno totiž

rozhodnutím tím právo zákonodár-

stva k libovolnému regulováni dráh

a bjlo by k přání aby toho nyní i v

jiných eměrecb použito bylo a aby
neuHtáléiuu vydíráuí veřejnosti se

ntrny dráh konečně jednou e za-

bránilo

Jak be podobá zdokonaleno iílde

před ukončením tohoto století nové

elektrické wvětlo lepíf jannějAt do- -

konalejíí i levnější než dosavadní

Klektrikové Tesla i Edison prý na

základě objeveni X paprs!t& docílili

nového elektrického světla a sice

prvějSí v rouře vzduchoprázdně a

pOHlednější pomoci nové svítivé

hrroty Časopis 'Klectrical Iteview'

kterýž považován jest v otázkách

elektrických za autoritu přináší v

posledním svém čísle pojednáni o

téchto-vynálezíc- h a praví ?e neváhá

protiésti avé určité přesvědčení že

zavedeni dokonalejšího osvětit-n-í jxt
přede dveřmi

MiUÍo4vEřEN HUDK ZAZNAMENÁN

v dějinách amerických co měsíc plný
nestěntl Dne 3 května zahynulo v

Cincinnati 12 oob výbuchem dne
15 120 cyklonem vTexasu dne 17

33 cyklony v Kentucky a Knsasu
dne 18 44 cyklony v Ksnsasu a

Nehrace dne 21 10 cyklonem v

OkUhomř dne 22 6 cyklonem v

Miuri dne 24 40 cyklonem v

Oklabomě dce 22 5 cyklonem v

Missourt dne 24 40 cyklonem v

Iowř dne 25 86 cyklony v Michi-

gan a Oklahomé a 40 průtrži mračen
v Mcíiregor I dne 26 12 bouři v
Cairo Iíi a 75 až 100 sřicením se

mostu ve Victoria li C dne 27

přes 600 cyklony v Miourt a Illi--
noii
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r% np-l- tivalilt v4:ko'i proti
Ar-li- l

rdiu mj vlili mohla j i státy
f al4d%ti peněiy 'k li Ja ksona

ifiiíena (KÍřf a elti( ířiiAt-- r4řfl
til link a po Jeho odloup#l oeitla
p fPNií iiáhl v kríí prdmylové a

oIm hodní v bl-l- a ňomi právě tak

jako po sníženi cla r 157 i njnl
Tak I ve víím h ďd-- 4 h poz í jib h

neměla strana di rnokr itická žádného

saiiiowtatného programu nýbrl chtě-

la vidy jn opk toho než co poža-

dovala to b činila strana stojíc! proti
nl podobajíu se na vlas tomu ret

lantftkému Irčanu j hoŽ první otáz-

kou po vstoupeni na pňdu léto !

bylo zda-- lt )est tu nějská vláda

a když so mu sdělilo Že jest a sice

liiluvlďlu prohlásil rozhodně že je

proti ní!

Demokraté v roku 1861 chtěli za-

necháni občanské války a připuštěni

roztržky Unie prolo jen žo republi
káné chtěli zachováni celistvost a

jednotu země V r 1863 odporovafi
demokraté rekonstrokci jižních států
a poctivému splaceni dluhu národní-

ho proto jen že republikáné chtěli
obé V r 1870 odporovali resumpci
návratu ku tvrdé měně proto jen že

republikáné rok před tím zákon k

tomu cíli přijali V min presidentské
volbě prohlašovali ochranu celní za

neústavni a vzájemnost čili recipro
citu za huni butí proto ien že obé

bylo dílem republikánů a když národ

jim uvěřil a dal jim úplnou moc aby

tedy ukázali jak clili zákony celní

upravili a blahobyt země a národa

ještě zvětšiti ukázalí hnedle že to

tak do opravdy nemysleli s tou

ústavnosti ochrany celní Když měli

mou v kongresu minulém snížili sice

cla pod míru potřebné ochrany alo

neprovedli opravu úplně a radikálně--

ve smyslu požadovaném a slibova-

ném ve smyslu svobodného obcho-

du a cla k vůli příjmům pouze aó

měli většinu v obou sněmovnách i

měli presidenta který byl by schvá-

leni zákonu podobnému neodepřel
Celý ten demokratický elaborát

celní st ovšem neosvědčil jak jest
dostatek známo Nynější zákon celní

ani neposkytuje dostatečné ochrany
průmyslu domácímu tak aby so

tyž pokojnému rozvoji téšiti mohl

aniž přináší dostatečný příjem ku

kryti nutných výloh vládních a toho

jest žo za tři roky správy
demokratické obnáší schodek již 150

milionů

Když zasednul nynější kongrea

počátkem prosince v němž ve sně-

movně poslanců je rozhodná většina

republikánů v senátu však populinté
dem rozhodující hlas mají a kdyl

president Cleveland ve zvláštním

poselství obrátil se ke kongresu aby
postaral se o zvýšení příjmů tak aby
přítrž učiněna byla neustálým schod-

kům a vydání vládtl uvedety byly
a příjmy do rovnováhy tu netrvalo
ani 24 hod a republikánská sněmov-

na poslanecká usnesla se o předlo-
hách kteréž by tlu na které! presi
deot iilloval odpomoblo Navr
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Cu trt t éuiiri t 5 řBo Eef r

né abohí r&íftn n nťuitui $řiv-le-n-

krjny v St Leninu? rřM'třa

I naSl nabídku ('x'!)

Nkbi'ik ajitI z místa vpoíoa-nlme- li

uae kr&né oblavf tíiuřř

celých pít ruťkft jřťttuníbo roku

jii minulo a le příAtí "It-a- esr"

bude teprvé roku 1004

DorOSVI) NIK1M NEItYL rUK-ltt-

tem Spojených Stitň po tři lhfttj —

Toto faktum íajiwtó že jtst Clevelan-dov- i

dobře Enimo — a xajiatž že i

voličům tkvi to dobře v paméti

ZvousnI McKislktho euib ina-mena- ti

lepSí ochranu naSemu prĎ-myl- o

lepňí mzdy naíerau dřlnic-tv-

lepSí ceny a všechny plodiny
a lepil výdžlky v5em obchodnlkftm

VlCHBICK KTIUÁ řArlULA St
Louis jet nejbroinějíí ie vŘ ch jež

kdy v zemi této řidily ale není ani

Btlnera politické vichřicí kteri v

istopadovýcb volbách potihn stra-n- u

demokratickou

STBANA DEMOKRATICKÁ' TVRDILA

dosud vždy o Bobé že ]ent eastancem

zásady: 'Htejna práva pro víechny"
A nynf taHtává zvlWtofoh práv a

výhod pro majitele dolft nlřibrných
na újmu vtteho obyvatelrilva ostatní

bo

StBíbbabi tvbd' ík ritf níied- -
kem kleknuti ceny Krfbra klettlo víe

s&roveň b nim Kdyby ale takhle

sde na zapadá od nterého t nich

požadoval aby prodal avou farmu za

polovici ceny jakou měla před tím

slopovřrttným zákonem t rou 1873

nepěkné by nu mu takový popuIinU

poděkoval za ťi nábídku

Jedem t pBíiXkC dkmokkati

ckých vyjádřil ne ondyno'2e prý bu

deme mlti dvé tak zvané demokrati

cké konvence národrvJ a tudfž také i

dvž platformy a dva demokratické

íekance presidenUiví v pf#li Neby
lo by to zvláStníiu rnlt dva demokrit

tické lídtky a při tom anine doeti

demokralA ku zvolení jednoho?

KOH PAK EL' Dl STNÍ NÁM SUMIL'1

Úvřjií cíiař a král pocýlati iLto
ebe do Cech? Karel Ludvík kterýž
? minulých dnech zemřel býval z

pravidla jeho' zástupcem při vňcb

příležitostech a také k tomu nejlépe
nad te vse-- členft rodiny cfniřkA

t bodil an byl jazyka cekého upl
ni mocen a příletem Cectfl byl

dív'eli J senát k tomuto n

šetrnému jednáni vedou a milí Js
to patrni pokus tiralitl na stranit

republikánsko} vitMi!s kontrsspm
v j"hol Jedni snřinovnft m4řoiho

řiol vělliftM pvosry byly vydáni
rozmanitá 1 nprav& jimž bylo po
dlouhou dobu vzdorováno Tak ku

příkladu v minulém týdní přijata
byla předbdia pro rftmé schlky
kteroul v sněmovně poslanecké
povoleno bylo vydáni 1100000
V senátu rozmnoženo vydáni skoro

dvojnásob tak le jak senátem

prošla povoleno býti má tí00- -

OOo Tovolenl učiněná zahrnuji
♦ 1000000 na nároky za Jkody způ-

sobené majitelům amerických lodí
ve válce r 1112 jichž podvodnost
bezpočtukráte dokázána o kteréž
ale v kongresu již po vlce nel 60

et marně uzlováno 1 éi povoleno
přes pfil milionu náhrad ta majetek
zničený loyálním občanům v Ten- -

nessee vojskem severním v době--

obu války ač kdyby iroky ty byly

oprávněny mohlo zaplaceni týchž
iž dávno u soudu k tojiu cíli zří
zeném docíleno býti

Jiná předloha kterouž zbytečně
veliké vydáni povoleno bylo jest
iředloba pro úpravu řek a přísta
vu kteráž obsahuje 417 položek
imiž povoluje ho vydáni na razné
obecné práce souvisící a uprave
ním přístavů a řek v obnosu 14

mil a mimo to přípravy k započetl
různých obsáhlých

-

prací toho dru- -

iu jichž provedeni by celkem vy
žadovalo přes 60000000 a práce s

tím spojené v příštím roce úředním

13000000

Takovéto mrháni je nemístným
obzvláStě v dobách kdy příjmy
vládni nepostačuji ku kryli vydáni
a kdy kongresu pečovali především
dlužno o to jak by každoroční

schodky odstranil Jednáni lakové

bývalo by snad omluvitelným před
pěti neb Šesti roky kdy přijmy
vlády dík republikánské celní poli-tic- e

převyšovaly výdeje a kongres
v každém zasedání starali se musil

jakým způsobem přijmy snížili tak

aby se peníze nehromadily v po-

kladně a kdy musely se platit mi-

liony prémii na vládni úpisy jichž
doba splatnottti posud nedošla a

kteréž za tržní cenu kupovány býti

musely
Na předlohu posledně zmíněnou

totiž pro úpravu přístavů a řek
dal president Cleveland min pátek
své veto a to dojista schválí každý
občan jemuž více leží na srdci

prospěch země nei li strannictvl

Je to jelen a toho mála chvaliteb

nýcb akutků kteréž ku prospěchu

presidenta Clevelanda uvésti lze
Proto že jedna ze sněmoven

kongresu má většinu republikán
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čestnými byť i nebylo možno jich]kou Proto ie bvl lo demokratic-soudn- ě

vymahati v případech že by'ký president který své veto na

podobné byly proti kovéto mrbačství dal budou nepo-jednotlivcft-
m

Jelikož kongres má' chybně demokratské časopisy chtlti
právo dluhy platili jest iiíu poneehá 'vytloukali s toho politický kapitál
no též rozhodnuti o oprávněnosti % ivalovtti veikeru vlnu na trana
týchž a byl proto lež oprávněn ku po- -

neda-Tit- nrepobhkiiiakoo Tina se vsakvoleni oné prémie cukrovarníkům

nebyla však rozhodnuta blavnt í1 míll olič: uvědomělí kterým
otáka jestli jeden kongres má právo "ámy jsou pohnutky jakých jed-zruši-

přlpověď osb prémii kterou nají demokraté a populisU v ssnátu

jiný kongres předcbáaejíct povolil ktařl ka roipoStům potiabným ]
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