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Oni 4in( fiámftk pťiú tlknkn

ktřý př"MlnJe pfMl íMivťf
mu setrt 4ní t áflt Oni seslí

líutl jj fik"by iňftmMl l

fi n#inmri4 f"Vrot wy itptt
m Mm tiknítm jt ďilivotnl

dřl#ftl řpt jik4f ba lij tm v

Wsílíňtřni ktř nfípnl(í
4itriitví ikr'mr4j4(ib íis1 lf

tpnUftfxtl
D'ivtt# ml eposorniti na dv4

nib tři vtlké v4i P4n i Nsw

V'fk' přff U ft r bn rtpnvit
aby tť imlna v sím i4kofi4

tnt vitthd ft srnbiiivy jij m
vřři4 lvoliji si mi pfipnme-řiffit- i

fs ftm4m (unj pofalit
trui ambiiivy ktrlf ďe rj tii fch
i4k'Al splstnými j'm ve listě
Avlk jlli mini íí I Is r#fn1l-rn- e

zmínili lf pftílfil soUve
bt--i ponkytftqll m hrsay Um ktll
ljítli penise dříve ftsl imlna
uf titn% hyb fliti jj ipttl
kd v i4koi4 imb mravním citu nv
losne aatoříťi k tomu aby ft# b4
bln byl dlnlník k lyl zákon i řokj
171 byt přijat avltk nyní esiluje
o to i chrámu maiate v# ru#i
On praví ! t ) opravili t4l zá

kon a ustanovili jtlil tttpodtfí
s# um:iiiu io roaa (Mriorn rovno- -

měnnoiii irultme ralenl stříbra

My olpoví'14ms le jwstlíl stá-v4m- e

se vřci o ktrél soudíme le
budí zdařilou není zapotřeby zbu

(lili tKHínvbfiOii o nasi uirimnoii
ukazováním ix očiními jostllle
zdaru bttdospějem Plám se jej
jistliln logiky své poulítá na nás

proč nepoužívá jí na sibe On

praví le chce zabezpečili této ze-

mi mezinárodní dohodnuli On

rná více příčin aby tak učinil než

my ftjyt by nepodařilo se nam

udržetí rovnoměnnost Oni skou-iel- i

to 30 roků — po třicet roků
docíliti mesinárodní dohodnutí a

ti kteří čekají na ně co nejtrpěli
věji nechtí je vůbeo

Nyní přátelé přijda k nejhlav-- l

nějil otázce Jestli se nás ptají
proč máme více oo říci o otázce

peněžní nežli o otásoe celní jest
odpovědí že jestli ochrana celní

usmrtila tisíců zlaté měřítko usmr

tilo své doseti tisíce Jestli se

ás ptají proč jsme viechny ty
věci v kteréž věříme nevtělili do

nasí platformy odpovídáme na to
že až obnovíme měna ústavní vie

chny ostatní reformy budou možný
mi a pokud to se nestane Že nelze
žádnou reformu docíliti Proč je
to že během tří měsíců taková

velká změna smýSlení nastala v

této zemi? Před třemi měsíci

když e důvěrou bylo tvrzeno že ti
kdož věří ve zlaté měřítko budou

sestavovali naíí platforma a na-

vrhnou naňeho kandidáta ani za-

stanci zlaté měny nesoudili že

bychom mohli zvoliti nažeho pře
sidonta a měli pro pochybnost tuto
dobré příčiny poněvadž jest tu

sotva který stat dnes žauaiici o

zlaté měřítko který by nebyl úplně
v kontrole republikánské strany
Via pozorujte změnu Pan Mo

Kinley byl navržen v St Louisů

na platformě která prohlašuje se

pro udržení zlatého měřítka pokud
by nemohlo loto změněno býti v

bimeUlism mezinárodní Pan Mo

Kinley byl nejoblibenějilm mužem

v republikánské straně a před tře-

mi měsíci každý ve straně té před

povídal jeho svolení A jak je
ďnei? Muž ten kterýž chlubil se

že podoben jest Napoleonovi muž

ten třesu se dnos kdyl si vzpome
ne že byl navržen ve výroční den

bitvy a Waterloo A nejen to

nýbrl kdy! naslouchá pak slyieti
může čím dále tím jasněji zvuky
vln kterak bijí o pusté břehy tív

Heleny
Hleďte na ta změna Ano meji

přátele není li ta tměna patrnou
kaldému kdo věc pozoruje? Není

to karakter osobní Jakoliv cisty
ne osobní oblíbenost jakoliv velká

která! chrániti bude ol mstivého
vzteká rozhořčeného lida mule

který! prohlásí le jest pro uvrže--

krtlů W 3 !fyn MňfolnNsb
Mnlksm všiml 4 hvatným

liyf I fiubjl friMlilnUrn vsIIí 1 f%

kíadafm V4wt#h 4 st ť#
le i ftavrlmt své dliovttl má
velké miry tré Ml kfsron m#l při
lebaté o platformě lavdéllme
nad rtifiohffti £trtif flm po I4va)

ti V f)4!sdijfetm doslovný písklat
Ml U vjponiiJjbn uvolí

Dne 4 lf#r Mkolík d

mokřití ťtiitt''i £lfi4 konrts
Vfdall provol4nl k ifomfikřtiSm

14 im4 tvfdfo Miikt psnllAÍ

jt nj 1411 ítíjíf ot4iko ěfsovoa

tvrdír le tliJíni v ()mkrti
tké trtn4 m4 právo ovládni n

slaveni strany ki ©láne U I kon-£1-

ládtl aby vlknnl k lol v4řl
ve svobodnou řllfi stříbra v de-

mokratické sirn4 organizovali

ajtii řlisnl politiky strany d#

mokrstick4 O tři miU později

sestoupil m v MernphU orol-$u-

k tomtj r f li t domokrat4 slřl-brařst- l

vsfsjné i směle prohhěo-val- l
své oihll a ohUIovli#

jwtlile zvítězí ls vill v pUtfor-to- a

rhl41inf kurii iilíniM na

to započal i4{m horlivostí kl

ril rovnal se oné jskoa nd2#ni

byli Milici kteřfl následovali Pe-

tra poustevníka

Na4i střfbrařilí demokrat4 spě-ch-

od víléaslvl k vítězství a

shromážděni jsou nyní ne aby
mluvili ne aby debatovali nýbrl
aby prohlásili roahodnutí kterél
učinil obecný lid této země V

toraio zápase stál bratr proti bra-

tra a otec proti syna Nejvřeleji!
poott lásky a známosti t společen-
stva byla zpřetrhána Suřl vůd-

cové byli odhozeni stranou kdyl
odepřeli ákú výřata c4hIedQra

tich je! vénti chtíli a noví vůdco-

vé povstali by řídili tato věa

pravdy Tak vedl so sápaa a my
abromaldili jurne ae a tak akvazný
mi a alavnýmí naříienlmi jaká by-

ly kdykoliv d&ny a4fltopc&m lida

Nepřicblsíms co jednotlivci My

bychom byli rádi složili hold pana
s New Yorka (sen llillovi) aviak

my víme že lid sa který! mluví-

me nikdy by nebyl ochoten posU
viti jej na místo takové v nimi
by mohl ivratiti v&li demokrati-

cké strany Pravím že nebylo to
otAikoa oaob: bylo to otátkoa ia-nad- y

a není to dojista naiím potfi-iení- m

mojí přátelé že naletime ne

ve apora s třmi kteří nyní stojí
na drahé straně Pan který mne

předcháxel (gov IluHnell) mluvil o

ntarém státu Massachusetts Do-

volte mi ujistiti jej že ani jediný
člověk v této konvenci nechová ani

dost malého nepřátelství ku lidu

státu Massachusetts Aviak my
stojíce ide zastupujeme lid který

jest roven před zákonem nejlepSím
občanům státu Massachusetts Kdy!
přicházíte před nás a pravíte nám

že rozrušíme Vaše obchodní zájmy
odpoyídáme že vy jste roiruSili
naše obchodní zájmy svým smě

rem Pravíme Vám že Vái názor
o obchodníku jest přílii obmese- -

ným Ten kdo aaměstnán je za

mzda jest právě tak obchodníkem

jako jeho zaměstnavatel Právník
v nepatrném venkovském městečka

jest právě tak obchodníkem jako
právní zástupce korporace ve hlav

ním městě Majitel krámku na

křižovatce jest právě tak obchod

kem jako obchodník New Yorský
Farmer který vyjde časně ráno

pracuje celý den započne a jara a

přičiní se celé Ieto a používáním
mozka i svalu ku rozvoji přiroze-

ných zdroji země vytvořuje bo

hatství jest právě tak obchod o í

kem jako ten kdo jda na bursa a

ázf se na cenu obilí Horník

který jde tisíce jtřevíca do útrob
země aneb vylézá 2000 stop na

ktiaka a vyvažuje drahé kovy z

jejich úkrytu aby lil je do proudft
obchodních jest právě tak obchod-

níkem jako těch několik finančních

velmožů kteří v zadní světničce

ptUobují nouzi osvětovou měna

koitly kd#f vlld ifáh'1 stvořiH
l# liiťitovf k l tAM$k t

jjliti lmřlyrk — llthtjí po
l řfili llo #tfny Jk# kUrfW
lit li l t4lo sm % ty mUvfma!
Mr t íltícf Ní
válka tisiil v4lkmi vfVjrti Hf
bjijw# ň tit%nn i?ý"h drtmovU

#vth rodin a p'U'řntvt Mf pro-

sili a ntU proby iítly bi n

vitrnnatf My lrii a tm $ n4m

inlvali a I1# lttl plillwí
My apros(me vl# My rlá14mt
! my uslertnjem víc my jim

víďfiijime

l'4n i Wi4sonÍěii pravit 1 ob4'

v4 lťiUapítrra l'řftli mftj v

ilu ftn svobly nrií potřvba
obav fe tyran vittikn střede
lidu Co potřtbajm Jt Andrtw
J kioa aby stál tak ku J k-- n

stál proti utisku oakromvKaého

jmlnl
Oni praví rkm } tato pbtfor

tnt suven byla a Up4n( hlasu

My odpovídáme jim ie tmtntDé

pomfry vy 11 ují nové tátadr I

lánady nt kterých spočívá drno
kracie jsou tsk trvalými jako ho-

ry ale musí přispfiobeny býti

novým poměrům jsk tyto povstá-

vají Poměry nastaly a my snažíme
se vyhověli jim

Oni praví nám že dan a příjmů
neměla by sem býti vtahována že

to jest nová myilénka Oni od

suzují nás za naíe odsuzování

vrchního soudu Sp Států Přátelé

mojí my jsme je neodsuzovali

My poukazovali pouze na to co je
nám všem známo JstH chcete
odsouzení přečtěte si náhledy ne

souhlasících soudců To Vám po-

skytne odsouzení Oni praví že

přijali jsme nekonstituční zákon

Já to popírám Dan z příjmů ne'
byla nekonstituční kiyž jsme jí
uložili Ona nebyla nekonstituční

když poprvé předložena vrchnímu
soudu Ona nestala se nekonsti-

tuční pokud jeden ze soudců ne-

změnil náhled svůj a od nás se

nemůže očekávat abychom věděli

kdy některý soudce smění tvé ná-

hledy Zákon o dani z příjmů jest
spravedlivým zákonem Jím má

břímě vlády vloženo býti stejně na

bedra lidu Já isem pro daň z

příjmů Když najdu člověka kte-

rý není ochoten nésti svůj díl bří-

mě vlády kteráS jej chrání pak
nalezl jsem člověka který není
hoden požívati výbod vlády jako

jest nafto On praví že my jsme
proti měně národních banků To

je pravda liudete-l- i čisti co Tho
mas Bentoa pravil shledáte že

při prohlížení dějin mohl nalezu

jen jednoho člověka rovného An-dre-

Jacksonovi a to byl Ciuero

kterýž zmařil spiknutí Catiliny a

spasil fiím On učinil pro Řím
to coJackson nčinil když zmařil

spiknutí banků a spasil Ameriku

My pravíme v naíl platformě Že

věříme že právo k ražení peněz a

vydávání peněz jest právem vlá-

dy My tak věříme My věříme
že jest to částí svrchovanosti a že

nelze s betpečností svěřiti to sou

kromým osobám tak jako nelze

jednotlivcům svěřiti moo k tvoře-

ní zákonů a ukládání daní JeíTer-so- n

kterýž byl jednou považován
za dobrou demokratickou aatoritu
zdá se míti poněkud jiný náhled
nežit pán který! řečnil k nám v

'zájmu meniiny Ti kteří jsou

proti nám v této otázce tvrdí že

'vydávání papírových peněz jest
úlohou banků a že by vláda měla

'
by se vzdát bankovcíbo obchodu

Já hlásím ae k JeíTersonovi spíše
ne! k nim a pravím jim jako on

činil le vydávání peněz jest

asi ísrmy 1 14 m4t visJkno

inove Jvko koeilew Vlk imař

t mJ írny tráví porosí v

!í Mt kl Mho tU v --ml

l'ř4tM my probUsím fe UnUt

lárod Jl snboposj Ivořiti likony
pro v4j vlétni li l v4ih ol4i

li h anil by éfcl porno!
ivolsnl ktrih' jiného n4rodt aa

svité A aa tom r4k4v4m ivl-tlíit- i

v kzM4ffl t4tfi Nsbile p'-mi-

vat! kr4ný stál Msa'liestu(
anil sUt N'sw York tyjitřssfm le

kdyl občanftm jjib pMloll
ot4iks jeli UnUi n4rod nwii
Mlíti si své vtastal iíMiUhiIÍ

mthuU kh porn Ion vatl vyjádře-

ním I lid oněch stál prohlásí tm

pro malomocnou neschopnost
árola k říionl oaiich vlastničtí

iálliustí Ji-dn- á se ta znova o

lotl oo roka I77fl Naíí pMka
v4 kdyl bylo jícb jen 10000íO

měli smělost aby prohlásili tvou

codvilot od kaldébo jiného ná

rola na svité Máme ra jjich
potomci kdyl dospěli jsme ka

počtu 70000OíO prohlásili le
sme méně neodvislými nl byli
naií předkové? Ne mojí přátelé
to nebude nikdy rozhodnutí lidu!

Proto lest nám lhostejno na ja
ká čsře bude bojován tento Kek

nouli le bimelalism jest dobrým
ale my nemůžeme jej míti pokud
nebude jej míli některý jiný národ

odpovíme jim le na místě aby
chom my měli zlaté měřítko proto
e Anglicko je má zavedeme sami
bimeUlism a nechť pak závode jej

Anglicko protože Sp Státy ho

mají Jestliže osmělí se vyjiti a

zřejmě hájili zlaté měřítko co do

brou věc budeme zápasit proti nim
až do krajnosll majíce za sebou

pracující třída tohoto národa i

světa Majíce za setou obchodní

zájmy a dělnické zájmy a veškerý

pracující lid odpovíme na jejich

požadavek zlatého měřítka slovy:

Vy nesmíte vtlačili na čelo práoe

tuto korunu trnovou vy nesmíte

přibiti lidstvo na křl! zlatý!

HrtáilvnMl mil i i daoni lM-- n tmy
Unrlť Pila KIII-- t Jt% to n]pozoraidti4Jit
aJcnnijM I4k mám? itoii Bodali Ion sto a

ííliifk J'ho a ijnUn JmI úploi rotátiatm od

praparaot Jlaych Xamooe? iH allvial lika
lokoto mdl! JUU oo tl Jb tr) DoiUBlfl il
iplMk o Mka lm a a

aávod

Jt-N-t ius(iIk) pozemkových společností
které tvrdí zu mají dobré pozemky
zvliÍHtú ony n zitpsdc a jihu avSuk tak
dlouho dokud Izo dustutí pozumky zvlá-il- £

v kriimičm s pokroilčm Wíw ouhíiiu

od 1 do $10 akr nalezne se málo třeli
kdož by se odubruti chtěli do zftpadnfcU

prérií aneb mezi Špinavé a lenoMvé Iat
nwby os Jihu Přeílfte si oznímku K

KoHholta £su Cl b i re Wis Jui se nal'zá
na jiném mUtě 12-- 4

Nebezpečná doba

Letní doba ačkoli na pohled tak
krásná přináfit sebou mnohé ne-

bezpečí a mnohou nemoc zvláítě
a rozličné nemoci střevní

frfljem Kostková t Hed Lake

Wi píse: tténý pane Severo:

Vaie léky jsou dobré Mně umřely
dvě dítky na průjem před několika

lety Letos se mně rottonala holčič
ka tri městce stará — Již byla kost?
i kažička Koupila jsem vás lék

prou cnoiere a projmu a za dva dni
bylo děcku dobře — Severův lék

proti choleře a průjmu odstraňuje
rychle a jistě letni nerroc průjem
bolesti v střevácb koliku zánět
střev a pobrifiniee Cena velké láhve
50 ctů menší 25ctů Nezapomeňte
si opatřiti v čas lábvidka pro svoji
domácnost aby jste ji měli po ruce
v případě potřeby Kdy! jedete a
domova vezměte vždy tebou láhev
Severova léku proti choleře a
průjmu (8x9)

ní ilst4ho miřftka tu li l tn ansb
k lo t% (u hnífu vi 14ti tm tki%

bv!4ly a tolitl i4krtitot knn

troU v tvém ivhranilflýeb vliťij a

mwl

My j lsme v t v t4 iHvIře
ls ivítllfm Přoi? I'f4af v

l4ť svrchované ot4i" tuhnUt li
pisti fisel ani jdin4ho bodu půdy
na kUrlra by nspřftel mohl vytý
vatl k boji Jtlil loknou nim
ls ili4 mlřítko j dobrou vití
mftlsme ciáeati ko jsjicb ptatfor- -

rn4 a efpov4 Jíll le tato slibuje od

strtmtl ilat4 méřítko a nahra-lii- i

je Limtlimm Jtt!í!# itaté
msřltko jst dobrou vlcf prod pak

ho sbavovati? A moh nKor- -

niti V4s na to It nlkuřf t h sa-

mých lidí kt#ř( jsoa v této kon-

venci dn a ktsřl prav! Vám le

bychom měli prohlásili se pro me-

zinárodní bimelalisma a tak pro-htisi-
ti

le zlaté měřítko j?l nepra-
vostí a le zásada bimelalísina jest
Irptí li samí lidé před čtyřmi tně

sici byli zřejmí a rozhodní zastan-

ci zlatého měřítka a ujiJfoveti nás

le nemůleme zákonem sblíliti oba
kovy ani s pomocí ctdého světa
Chci připomenout! tuto pravda le
jtslli zlaté měřítko jest dobroa
věcí měli bychom se prohlásili pro

jsho podržení a ne pro febo opu- -

4těnf a jestliže zlaté měřítko jest
jpalnou vřclprcč bychom měli če- -

kati al jiné národové pomohou
nám se ho sbaviti Zde jest čára

bojovná Nám je lhostejno na jaké
otázce boj pozvednou My jsme

připraveni postavili ae proti mm

na kterékoliv aneb na obou Jest li
řeknou nám že zlaté měřítko
est měřítkem civilizace odpovíme
im že nejvzdělaněji! ze vieoh ná

rodů na světě se nikdy pro slaté
měřítko neprohlásil a obě strany
tento rok se proti němu prohlainjí
Jestliže zlaté měřítko jest měřít
kem civilizace proč bychom neměli

ej mít: přátelé? Proto jestli po
stavíte se nám vstříc na to čáře

můžeme předložili jim dějiny na

šeho národa Více nežli to my
im můžeme říci že marně budou

bledati v dějinách jediný případ
v něm! by obecný lid kterékoliv
země byl kdykoliv prohlásil se pro
zlaté měřítko Oni mohou nalézti

kdy držitele určitých invuatmentů

tak učinili Pan Carlisle pravil
roku 1878 že toto jest zápas zahá-

lejících držitelů zahálejícího kapi
tálu a zápasícího lidu který jest
zdrojem všeho bohatství a platí
viechny daně v zemi a přátelé jest
pouze otázkou kterou musíme roz-hodno-

na které straně bojovati
bude strana demokratioká? Na

straně zahálejících držitelů tahá

lejícíhe kapitálu aneb na straně

zápasícího lidu? To jest ta otázka
kterou strana musí dříve rozhod- -

nouti a pak tato musí roabodnuta

býti každým jednotlivcem Sym

pathte demokratické strany jak
projeveny platformou jsoa na stra
ně zápasícího lidu který vždy byl
základem demokratické strany O

vládě jiou dva náhledy Jsou ti

kteří věří že jestli tvoříte sákony

při nich! zámožní prospívají jejich
blahobyt bude pronikati dola na

ty je! pod nimi stojí Demokra

tický náhled byl le jestli tvoříte

zákony k prospěchu lida jeho bia

hobyt nalezne cesta náboru a skrz

viechny třídy a spočívat! bode na

něm

Vy přicházíte k nám a pravíte
nám že velká města jsou pro zlato

Já pravím Vám že velká tato mě

sU opírají ae o tyto iiré a úrodné

prérie Spalte VaAe města a neoble


