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1id4 Jent umutnuu bUtorií kUroi

lid nedovede opakovati

KOKGRgl vtdAvX mnIc tak
1ebkomylnž jako by nějakých v

pokladně bylo!

MB QtJAY ' EVLKÍI KICK JEÍlt DO

triamfálního votu McKinlcyova ale

Seka až mu McKinley poda k torno

roka

ZoX S ti DVCJEÍíl IIHT LETOS

nakažlivé Ned&vno porodila dvojka

ta paní demokracie a nyn( je to opři

pani tem perena —

Republikánským víTžesTvlM v

Oregona letoSnf kampaň volební

pocla a zvolením McKinleybo ca

prenidenta ukončí

Cbna stríbea ÉTOUPLA minulí

týden o cent na unci totiž na 69 J

centu a to vtdor tomu že neni&nie

svobodnou ražbu

NENÍ TO DIVNÉ ll rEM 'KEATICKA

strana jež není dosti silnou aby

na podiím ivltfzila domnívá se

býti dosti velkou k utvoření dvou

stran?

Senátor Bkice z Ohio puaví íe
demokratická konvence cbicagka
bude cel& "Htříbruá" Toble není

pro nas žádnou novinkou pane ne

n&tore !

Ubohý St Louis ježte nebude

sbojen e svých hrozných ran zaná-

šených mu poalední smrAtf a dne 16

června přivalí se naň jina —

Ubohý Carlislk! Tak dlouhý
Sas byl v Kentucky prorokem a

nyní zlaté tele svrženo trfiDa a

postaveno naň stříbrné Tak svét

odplácí nevdt-ke-

DcBRE SE STALO ONOMU DtvČITl

ve Wichitf že bylo pubutováno pro
to že házelo hubičky Což pak ne-

vidělo že přirozená ceta pro hu-

bičky jest pomocí — úst?

Senátor Pkfker praví £e ''trubl
se jeví na obzoru a že slyíí hřmění v

dáli" Myitlí snad výtečný ten muž

bouři republikámikou která na pod-

zim smete demokraty i popuiixty?

Siní tor Allen praví Je ex-u- uv

iowfiký Boies nezná chuť piva ani

wbUky To rádi věříme vžJyt v

Iowi jest prohibice a ntniní e tam

prodávat nio jiného než medicíny"

V prvním okamžiku St Louis

odmítnul nabízenou pomoc avlak

nyní když vySetřen ďoah celého

neitřstí ta volá o ní Tak to mi

býti na3 halit se v rouiku íaleíné

hrdosti?
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OliROVwRl ANIS lllK
ři-rn-o ilo)Ajtl ns úpravu pfltav6
a řek proMo konrsMfiu vzdor vtu

prt'i Iffit Jak jm již tníinilf

připtmifnuli měl) demokraté zvlášť

nlbo zájmu v tom aby rozpučel ten

prošel tak aby nalezli výčitky proti
trariA reublikánké a proto hlano

vato v senátu 'J demokratu 1 všichni

populiolé pro přijmutí rozpočtu přes

veto kdežto proti tomu hlaova!o

pouze 5 demokratu

1'ODLR NEJNovBJŠÍ II RXvr álDITE

le mincovny raženo bylo v mincov-

nách světa v letech 173 do IBÍH

2132 milionft uncí stříbra v mincov-

ní ceně $2750 milionft Všechno

toto nefmírné mnoístvi stříbra bylo
raženo v 22 letech po tom hrozném

"zločinu" z r 1873 Obnos len jest
několikanáMob takový než co bylo

kdy raženo před tím v stejné době a

vzdor tomu nepodařilo se udrželi

Ktlbro na plné ceně dle dřÍT&jšíbo

poměru vůči zlatu Tím méně po--

dařilo by se to svobodným a tieob--

mezeným ražením stříbra

NAS SEKRETÁŘ ODBORU HO-P-

dářského J Sterling Morton byl

po několik týdnft tichým nebylo

totiž o něm slyšet Příčinou toho

bylo že nalézal se v Kalifornii ale

hnedle jak přijel dal e ovšem po

dávném svém zvyku jo řeči totiž

do řtči pro veřej nost a velebí ma-

jitele pacifických dráb Collis P

Iluntingtona co jednoho i největfiích
dobrodinců svých spoluobčanů jaké
ho jsme kdy měli Kdyby mfuto

dobrodineft byl řek "zlodějů" byl by

bližším pravdě Náa kteří Mortona

známe jeho řeč ovšem nepřekvapu

je Sloužil po celý ví k korporacím
a monopolům a bude jim uloužiti a

je velebiti až do smrti

Ptt)HIMl6XCKÝ APOŠTOL JoilN P

St John Biěžoval si ondy no že prý

Htoupem i strany jeho uříliš chudými

jou než aby konvencí zúcantniti ne

mohli neboť stálo by to prý farmera

kansaMokého při nejmenším čtyři eta

bušlŮ korný aby výloby s cestou

spojené krýt i mohl — Můžeme-- H

soudili dle výloh jež spojeny jou s

estami po Sp Státech jež St John

jak tvrdí v zájmu "nebohých farrn

rů" koná muHÍme dojiti k závěrku

že jeho 'povolám jest daleko výoo-nější- m

než pěstování korný a že

příčiny jimiž íarmer ožebračen byl
na příjmy profedonelníbo tohoto

politikářů zcela Žádného vlivu no

měly

ČtiníRovE Dimokratkkýí b li--
tů mají snad ještě v paměti Uo

loňský jáot že se čay lepší Jak
se lepšíto vysvítá ze zprávy Dunno--

va obchodního jednatelství ze dne 30

května v kteráž se praví: ''Mnohé

bavlněné přádelny zastavily prácí
mnohé jiné snížily doba pracovní a

přece trh pro zboží toto jest bez

llvote I snifňf řy )ftdiovbo
modfMo kalili o ) rentu n I

ňt řttjnilí) eerm k ly ináwíMi j

HďiNlitíjíf infi' ťfpilky ti
Iři lýlny kvríftovÁ vyksinjt dliby

jřotl 7A2II v ř"
min iem $J tJrt l l v řw i'M"

T Je j#M pfx-tlvfn-
t s pravdo

mluvným líďm povb'iit'm l má

lJ krátké ft'djř dř(v nb později

pfijd nt svéllo

AtHlt RÝ ROMI I i ř4sl Ka- -

tflfrfili i Mft'iíhin Jt ovíem

mokřit polis Sfbw (Hevelindovs

vak proto přete v potdnf správ
vé doinsl jak rt# mírečku ř'ivoJ
dop-- l výrob tkiVkéliO a ple!

lísko %l f Kimin)ci následkem

iříeftf sákont M Kirtteyko asnllefií
eli ns výrobky toho druha iákonm

nyiie]ím S'ínftl továrníeí prý )

to velit s libují a uiniva)l vM-Im- nř

fa pouze j#n imřfié celního sákoni
1 1# majf sa tu co dušovat) My ta ly
zatím pM!r jm i tlefi a ni
díMnírlvo fidciatek práce ašk
demokratické čaopiy př#o

uniati co kaMém'1 m'ií být) sřej

mým Je to co nám jet na ujmu j

naproti tomu jinde ku popřcbii a

naopak

NuvyišfM soi-DE- Sřoj HrXift

rozhodnuto v minulých dm b ve

prcuj écli lui iiirilho miudu Utabké
ho jeboŽto rozhodnutím neuznána

námitka proti zasednutí porotce

kterýž při výulecha u lat že o přípa
du o němž se jednalo v čaftopincch

četl a jskýni úudek si utvořil Ze

však úxudek dotýčný není takým by

předvedeným stědectvfm nemohl bý
ti zvrácen — Kdyby v soula-- o s

rozhodnutím tímto všechny soudy
naše řídily tu by přímým nánled

kem toho bylo že značnou měrou

zkrácen byl by ča kteréhož judmt
livá přelíčení si vyžadují že bylo by
zmenšeno vydání s tím spojené a i
pravidla docíleno bylo by rozsudku

spravedlivějšího než-- li s porotou
kteráž nečte a kteráž samostatného

útudko nekopnou není

HEPUBLIKÍKE OREOONŠTl PftUMUM

do plutformy své prohlášení pro
měnu zdravou kdežto odpůrci je

jich demokraté i populiitlé probláni
li ce pro měnu znehodnocenou pro
svobodnou a neobmezenou ražbu

stříbra A výsledek toho byl Že při
pondělní volbě státní zvítězili repu-

blikáni téměř na celé čáře Čekanoc

jejich pro úřad nejvyššího slátníhe
soudu zvolen větéinou as 10000
blaxů a jelikož i v zákonodárstvu

mají převážnou většinu je i Zvolení

republikámdcébo senátora spolkového

zajištěno Z dvou ponlanců do kon

gresu zvolili jÍHtě jednoho a možná

že i druhého A byl-- li druhý pora
tu nezpůsobeno to snad tím že by
lid distriktu dotyčného se zásadami

republikánskými nesouhlail nýbrž

bylo by to následkem toho že mimo

pravidelného byl tam justé jeden

republikánský kandidát neodvislý
čímž ovšem blány republikántdcé

roztrženy

Stkaná republikínskX pkove
dla zemi šťatttně největším nebez

péčím jaké ohrožovalo jí občanskou

válkou a přemohla snadno takměř

hravě všechny nesnáze jež z onoho

bratrovražedoého zápasu povntaly
Ona navrátila zemi mír obnovila její
úvěr zjednala dostatečný příjem ne

jen ku krytí vydání vládních a ku

provádění rozličných potřebných
podniků národních nýbrž ku vyplá-
cení penni vysloužilcům ona zjednala
nám nejlepší měnu jakou jsme kdy
měli a uvedla všechny peníze na ro
ven zlatu při čemž každoročně byl
umenftovan národní dluh i úrok a to
vše provedla při neustále zrůntajícím

blahobytu a rozkvětu země Jakmile

nastoupila správa a politika demo

kratická veta bylo ihned po všem a

nastal pravý opak: dluhu národního

přirůstá mezi vydáni příjmy vlády
jest neustálý schodek každým mě si--

PilL SUlisríKf iíNl

přUířbvb) ftjpol4dsnAfrn lidem

řiieii v"U ) hářo kleř s fll

Nin pl i Kvřfpy phthovaly(
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fiářo hOti ue II V nMírni řeí)
é tautliktt mravnosti růinofoddin

obviteUtM Hjij ?!átft Jil opatřil

mi na slovo viiiý tuiltk mínn- -

itký Harf l'od! jedhé
třeli tabulek připadá na milion rihy

VStelA Miř-f- ISřilfiotř klefé ořl

hlavní přttkova!ftt amnrké víftíJ

(přÍ#oiier) Jik liáld ij' Mellkání

77'j ApanMoté uoi VUO (litlu

v) 1017 Irřsné Wllr ťrancouaovi
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ko dílu Movécí) yoHij kotí ť77j
Kani Nné loti lUkiiltné II0J

IWgíAiné His Nřnní I0ijlán)
s'i l(olanrné 7lá ' li 730 Nu
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tí ve Spoj Mlátech iieJpiH lanéjif
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z toho mř-mr- uřjiu'n j'l dellí
článek o z lejšl ll n která! dne ul t

m Uiti bude 2ti letésvé vycháze
ní V Alánku ji též Mdobín

zakUditelu líté i Pokroku Západu

pana Kdward Uoewatera a jeho

nyní již vydatných pomocníků synů
Irů Victor a Charles Itonewater

Jest málu žurnalistů kteří na uvé

úr4 životní dolělali sa takového

zdaru a úpéchu jako pan K rnewater

a uznání jehož ne mu od zmíněného

světového časopisu doxtátá ji't
dně zaslouženým Omaha Bee po

celých 25 roků svého vycházení byla
poHtrachem všech bůdlerů a korrup-cionis- lů

a proto ovšem zinkala si

jejích nepřátelHtví a nenávist Véak

Bee a panu líosewaterovi má město
Omaha a tát Nebraska mnoho co

dokovali za rozvoj a pokrok svůj a za

střeženi zájmů jejich i odhalování
všech neplech abftdlá Kdežto jeho
nepřátele těžili z vykořifitování obec-noBt- i

a jeho konkurenti bftdlerstvl

zakrývali Bee velmi čauto ulála co

jediný z denních HmIů který se na

odpor stavěl okrádání obecnosti a

jentli kdy krádeže takové na jevo
přišly bylo to jen Hnahou Bee a

jejího redaktora pana Ilonewatera
Jeho snah a uhíIí bude občamitvem

vždy vděěně vzpomínáno

NEJNOVkJŠlM OBRATEM V KALKl- -

do skopu politickém jest možnost na- -

vríení senátora Tellera z Colorado v

demokratické konvenci za kandidáta

pretidentMtví Senátor Teller byl
ovšem vždy republikánem ač repu
blikánem Htříbrařukým v powludních
dobách a v nynějším senátu jedná
ve vněm proti republikánům Stát

jeho zvolil jej za zástupce do národní

republikánské konvence ale senátor
Teller hrozí jestli prý konvence ta
neprohlásf se pro neobmezenó ražení
stříbra že spůsobí roztržku Oby_
čejnó se ovšem očekává od účastníků
konvence Že se podrobí vétšině a

jestli ví že porážku jii předem oče-káv- ati

mohou a chtí se čestné odtr-hnou-
ti

tedy se konvence vůbec ne-

zúčastni Tak by měl jednati sonator
Teller a ostatní jeho souďuhovÓ s
Colorada i jiných střlbrařských států
Ale oni tak jednati nebudou ač ví

jistě že republikáni konvencu
bude pro poctivou měnu a proti ní

peněz svobodnou ražbou
stříbra Toho chtí někteří demo
kraté využitkovat a navrhují aby
mu byla nominace nabídnuta' načež
prý mohli by mu téžpopulisté nomi-na- ci

dáli jakož i zvláštní utrana
stříbrařská do St Umná soudobnč
s populistickou svolaná Tak prý by

1 rvi luraraae spo-
jeny na jednom kandidátu Arci
arci! V roc 1873 byly také všechny
živly proti Orantovské p0jeBJ a%

Jednom kandidátu Horac 0rMj

Tu iifitl nio dívfidio %l Jyf otřu JpJI

byl Iřli ífiií uífH l ironem a m1 to

t ly již v krt)

Ni York chová' v sobí oi-t- r

dva svrnpRkA prince již přtfli orn

olovit) sobé bohaté nevsty T

přece není nio divného? VMyf
jíž v pohádkách vyi-liáifl-

í princové
na lov huní se zlatým peřím

Letos připadá itoietX ýrcčmi

ce zilolcní strany demokratické nt--

bylo to roku 17'j0 když v táaw o

presidentNtví Jobu 'Adam Tbonun

JtfTernons porazil - hkoda jfii že

jet jiŽ jen tak málo jež

by v oulavě té podílu brali!

10 IVOLKNÍ CLIVELANDOVĚ JÍkALY

časopisy demrkratické nad tím že

prý tím plýtvání penězy veřejnými
koneo učiněn bude A v tom měly

pravdu neboť finance vládní rychle

scvrkly se tou měrou Ze k promrhá
ní ani jedinkého centa v pokladně
národni nezbývalo

NewTOUMTÍ ČKhTÍ VKHLAftr KTEŘÍ

tolikráte v předešlých závodech

byli vítěznými musili tentokráte

spokojiti se s druhým místem

neboť zvítězili pouze v jednom zá

vodě To už je los nás Cechu že

vítězství mění se nám na koneo v

porážku
Tvrdí se v zasvěcených KRutfcii

že železniční baron Collis O llun- -

tington záhy získá si kontrolu nad

dráhou Atlantio & Pacific Tím

by byl poslední řetěz ve článku
železničního monopolu kalifornské-

ho doplněn a obyvatelstvo vydáno
mu úplně v sanc

LlLLIAN RUSMKL NKJ VÝTIČNEJHÍ

subrettní zpěvačka americká byla

prý jednou z příčin úpadku divadel

nich podnikatelů: Scht-ffe- l Abtey
& Grau Stála je pouze $200000

Ano krásná Lillian byla vždycky
drahou — o tom by mohli povídali
rozvedení její manželé

BANKER MoRUAN JEST HLAVOU

nového uhelného trustu který prý
hodlá z nás ubožáků uhlí potřebují
cích vymakati v příštích 12 měHÍ-cíz- h

80 mil Sistých peněz VVell

hodlá-l- i truMt americkému lidu takto

"zatápět" což pak by se nemohly
nalézt prostředky aby truntu někdo

"zatopil V

Li IIlno Cbano vthlankc oín--
ský hodlá před návratem svým do

země copu studovali politické poraě-r- y

v Americe a ovoce tohoto svého

pozorováni bodlá pak zužitkovati při
návratu do Cíny To si vyvolil hro

sně řpatnou dobu chytat ryby Cl- -

fiané umějí — a co jiného mohl by
se Li Iluug CbaLg naučit od Cleve- -
landa?

1'OSAD'TE CLIVILANDA ZPÍT I0
Bílého Domu a dejte nám demokra-

tickou většinu v senátu uvidíte že

vydání vládní bude menšeno a daně

sníženy! Stalo se A vínledk? Ni
rodní dluh zvýšen a $585029330 r
1892 na $718203000 roku 1899 a


