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centft a kdybychom měli svobodně a

nt obtneietió ražení stříbra jak Di n

nice a demokraté chtí pak by sku-

tečné měl stříbrný dollar cenu polo-

viční tlatého dollaru Donnico ví

že ra nynějšího systému linanřnílio

jost tlatý dollar jako stříbrný neb

jako papírový stejné ceny kdežto

kdybychom měli svobodné a neon

mezené ražení stříbra měl by dollar

zlatý dvojnásobnou cenu dollaru
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tou proti pochodu Kakouska k mo-

ři f}íjkímii býfj in4 a ia řifml

ujísté I Uunítu dtojf Zároveň I

CaříhradS počínají poměry hráli
na sebe jinou tv4řnost neboť porta
sbližuje se opětné a Německem a
lárovefi i trojkolek Anglií sbli

žovali ne počíná a jediné tomu Že

ku arážco 4jraA rakouských a ru

nkých na líulkAnů ilojíti hroií při-óíti- ti

Jlu!no lo doMavadní no!iia

rita francouiMko Hřmccko ruHkA pro
ti anglické politico v Kgyptí a prO'

UiAjmůraaiiKlickým v jižní Africe
a na J4Iném výcbodé na roibila
Z vštho tda ne lo pr4v6 ikřlienl
ne i&jm rakounkých no íájmy ru

k$mi na lialkAně to bude jol
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mvl turocké v hvropfi končině ko
noc uiiní

DimoKKATICKA" 1'LATřOBMANÍaoD

ní prrví: "rrvnf njincovuí Eákon

přijntý kongroMt-r- UHtanovil utříbrný
dolar ptnřžní jednotkou a připustil
řlalo ku avokodnó raŽbS v pomřru
rakl&dajltiím e na jednotce rtřibr- -
nílio dollaru'' — Tak jako OHtatnf

cinti deuiokratickó platformy
nichž jHino již pojednali jcnt i tato
vřta klMinera a aalbou První i4kon
mincovní přijaty v roce 1872 utttano
voval do nlova: "A budiž dále UHta

noveno aby ř:an od óann mženy byly
ímfuřnů ttincovni mince řlaté

htřlbrnó a luúdcné riitdudujících do

nominací hoduot a popiní) totiž:

orly každý ceny 10 neb jedniček a

obsahujících 2174 gránu čistého
aneb 270 gránft mincovního slata

Dollary čili j dnuřky a nichž každý
bude mí ti cenu španělského roih
kovaného dollaru jaký nyní v občhu
s nalerá a obsahovati 371 4 10 gHi
nu čiftíhc aneb 410 gr&nn mincov-

ního stříbra" Z toho jest patrným
2j stříbro nebylo tu ustanoveno mm
cf vzornou dle kteréž by se ražba

řídila nýbrž zlato posUveno bylo na

prvé místo Aniž byl stříbrný dollar
ustanoven jednotkou mtsf mřny ný
brž byl to dollar vůbec Konečně

nebylo jenom ilato a stříbro nýbrž
i mď jež ustsnoveny byly ta kovy
ražebnf

KiiTiir přeplavní srouóNosT mí
la kapitána který by aavedl hď na

a spíisobil její rozkotání do

jista že by se chránila společnost
svěřili mu řfrení lodé jiné jelikož
osvědčil svou úflnou neschopnost
Nuž demokralicliá strana zavedla

Uď vládní na úskalí Z nejvSiho
stupně blahot) tu uvedla národ do

tUně a kri kaJdoměslěnl příbyt-
ky proměnila v pravidelná ruěfčn

schodky v domě míru a pokoje
rotrnnnJila národní dluh skoro o

♦ 100000 000 za tři roky na místo

upláceni zmenšováni dluhu a Lf(
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cla iruhlasjíu u u M tiotivní O

otAien stříbra smýsbdt Jituk
btos a uxnávala plnou měriu potře
bu měny dbré povalovala vnk t

škodný Hhernianof tákon o stříbře

pruto požadovat jdu zrtiJtní

Lil dal před čtyřmi lety sliuhu a

víry demokratickým slibům a přijít
věihtn a vloží) vlbdu v ruce strany
té Každý se sua 1

jisté dovede pa
niatoíHl na ten řev a jásot s jnkým
demokraté uvítali svolení Ckvelan

da a vítězství své na celé čáře Také

brzy na to jali se uvádět ve skutek

co slibovali líry po nastoupení

presidenta Cleveianda svolán kon

gres ku zvláštnímu zasedání a po
čato s prováděním politiky demokra

tické 1'rvuím krokem kongresu

bylo zruSeul zákona Shermanova

pak přikročeno ihned ku sestavování

zákona celního kterým zákon Mc

Kinleyho byl cdvolún a reciprocita
zrušena
Čtenáři demokratických list (i snad

ho pamatují doMti dobře jské blaho

bylo slibováno od těch dvou věcí

avšak vzdor tomu že zákon 8her
tnanftv zrušen jest nyní skoro po tři

roky a demokratický zákon celní v

platnosti jest skoro po dva roky

je přece každému známo že se

splnily sliby a přípuvědě demokrati

ckých časopisu z té doby právě tak

málo jako ony z doby předvolební
Každý vf že od nastoupení demokra-

tické správy a provádění deniokra

tické politiky zavládly časy horší
než byly kdykoliv dříve od počátku
války časy tak zlé jako byly zu de

mokratu před válkou

Hylo by ovšem zpozdilým od de

mokralíi aby chtěli honosili se vý

sledky své politiky aneb omlouvali

je že by zákon celní neměl ještě do

sti času spíWbiti zlepšení pnměrft
aneb že neuplynulo j ště dosti doby
od zrušení zákona Hhermanova aby

následky téhož pocítěny býti mohly
a proto jest zcela přirozeno že

diytá se demokracie letos nové

léčky že nechává pěkně otázku celní

stranou a maluje novou stru mi na

vrběiakdjŽ se jí nezduřilo udržiti

blahobyt v i nemluvě o slibová-ně-

rozmuoJenf jeho že hledů nyní
léčku novou kterouž by lid znovu

obloudili mohla a dovozuje že ten

blahobyt hnedle před čtyřmi lety
slibovaný přine-l- o by nAm u) ní neob--

mezené ražení stříbra 1t i !iesvěda

mitější ěasopjsy demokratické jdou j

ješlé dále a tvrdí že nynější tíseň

nynější neblahé poměry zaviněny

jsou tím že nemáme luobmezeněho

ražení stříbra

Co zavinilo naši nvi čiší tfm ň

prftnylovou a hospc dářhkou eo za--

vinilo '
že farim-- r musl prodat i vše

co sklidí a vypěstuje levně a že

dělník nemá ani stálé práce ani U- -
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min li pravdu VA Uv Idl
atftr - I ) re lloltlí jmn

oláfkíi lnl'1 rtdakei Hnipolářf po
ftva 11 sniiií se neeítlmn v {A věi i

jiovoUfiými a týl uděluji nám Ž

jst to nepochybné komouíce obc-ti- á

jfjif ipi a vyobratiMif poUny
byly v Čf ojdáře kdel blil
šfbo se o ní ďéíU lip Hdéluje
nám in pokud na ní dobytek tie

zvykni že o ní nedbá kdyl ale na n(

uvyknul tedy Že jí dosti rád požírá
a prtto mohou míti pravdu ti kdož

praví Ž jí dobytek nechce žrát I ti
kdož tvrdí Že jí žere — i ) MftŽe

být však my se spíše Lloníme k

tomu náhledu že jelikož demokraté

spftsobili všeobecnou Useň bídu
nouzi ba i hlad tak že se musely
zřizovat v městech polévkárny aby
lidé hlady nezemřeli že asi (o půso-

bilo také na ty mouchy že vyhhdo_
vély a jsou nyní tak žravými

Zprávy osobní

— Minulý pátek zavítal do města
naňeho návštěvou Dr Josef 1'ecival

nyní ve Weston Neb Četní
jeho přátelé zdejší zvěděli od něho a

potěšením že se mu Život venkovský
jak náleží líbí a Že jest tam úplně
spokojen maje dosti příležitosti aby
sloužil lam četným rodák&m svými
důkladnými vědomostmi lékařskými

— Minulý týden meškal v městě
našem pan JSrownfield sekretář a el

veepolné proti ohni pojiřCujlcí
společnosti Farmers Union v Grand
Island Nebr Společnost tato jest
nejstarší vespolnou pojišťovací spo-
lečnosti a bez výminky nejspolehli-věj- ňí

ze všech NenfC založena dle
zákona z r 1891 na jehož základě
vzrostlo vespolných pojišťovacích
společností jako hub po dešti z
nichž Žádná nepotřebuje míli ani
centu záruky neb základního kapitá-
lu nýbrž jest zalomena po zákonu as

roku 1870 který vyžaduje f:25000

kapitálu a má tudíž větší bezpečnost
a jistotu než kterákoliv jiná Tři tom
jest úplně vespolnou neboť platí ne

polinu jen za ztráty které se skuteč-
ně udají ítozpncty jsou rozvrhová-

ny dvakráte do roka však v poklad-
ně jest chováca záloha tak aby no

všechny požadavky o náhradu neod
kladně krýti mohly společnost tato
pojišťuje léŽ proti krujiobitf Těm
naším čtenářliui v Ncbrasce kteří

jou yti nadhánění společnostem
akciovým a (dnění kapen akcionářQ
mňžeme svědomité poradili alty dali
se pojistiti ve Farmers Union v

drnul Idand a můžeme je ujistili
že budou pojištěni v té uejlepšl a

nejbezpečnější společnosti ve Htátu
a že pojištění je bude stáli pouze jen
tolik co obnášeti bude spravedlivý
rozvrh ku kryM náhrad za ékody

roIioIlný domov
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rilnlífnim a r mni mkiinlm a prodáváním
ilFívi kdo x n(íi' Jsoti v Milém In'Iiu kdo Uo

(iliilríilt řin'ntnnl vo lch továrniích
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ph( tMiUl tnhxt proieM
ly N il n %h ířnťí do vJkM

ridio m í" iř f IkíImi iibrh'i' po
t l

)) ) li M!-- M in trii lil

ofhn-i- iiř r4 U Urm nynějšího
dřM''kMMi k4hi isk iřn eflníhu

euifé vín kip'tjin nvJíofi Í0 hhv
f l"Vř kfffíl niílH fttlfti
ffiiiiylt m HÍb dm iffhol t l

pi

flřdotvřk pi pro děltii tvo klr
4ní ki yř niinl 'tM'i potrivín
a pllin o vět#l přebvtik !tA a

lá(Jio io řolitlk ♦Jlstuj' r

druhé utřiné pik jt Iiá4 vývof

ť til ýii liliu h plodin I výrobku
iv!4if rolnii kých mnohiiii m"!!

nl!i bývil druhdy Htojí ldy n4- -

rol anu rtrký v tom právě tak jtko
by stl ji IfFthvw jidioj příjmy
valně rmensily ale ároVi'rt Jdml
vydáni se valné roxrunolilM Ifř lul

tpráy V) kaiujl následovní číslice

přífotu a vývoiti:

Vjítu n ml r' WřiJ truí"M1
hniih liiii'i i 2iiKtM aeil'
ťeisi-- — 9im:„um ira#Jm
Jesi tedy vývoz náš menší za Ion

ký rok m l byl před Iřemi lety o

t2'2'i1Í5l21 a vývoz plodin a hospo
dářských výrobkft jost menším o

10112015

Jak mezi tím zruVá přívoz hlavně

tovaríi pod blahodárným pdsohcnlm

nynějšího demokratického zákona

celního vysvitá % porovnání nlislcdu

jícího o přívozu % hlavních zemí s

nimiž v obchodním styku stojíme:
IMtJ Mlj

Oliio Prou OIhiiií 1'iiiu
Aniftiu IITSTOI73 27 lJ3TtW5II 33

SiiniH ku M3hi! II SIIIIIÍI3
Ilriwllli) 7!Wl'i li "HKHViH

Frmiulii ITfiyliTI 1 8lsai(Sí1
ňpB Ziíp Imliu "!Tl3T U M'iritAS
KiiiihíIii )7iV'l('' 5 3CiU-'l- l

Uciuek celního zákona z roku

181)4 v prvním p'ném roce kalendář-ní-

jest ten že zrostl přívoz o 12

procent ale při tom zmenšil se vývoz
o devět procent Třívoz hlavně

výrobku rt Ml v roce 1895 0 76

003 2Ó1 v porovnánf s rokem 1893

kdežto vývoz klesnul o $81001430

Jinými slovy: jsme v zahraničném
našem obchodě za jediný rok na tem
hftře o ltíl5410J:i Vývoz do Au

glie umenšil ee o 10 procent ale pří
voz zrostl o 1H pročet Vývoz do

Německa klesl o 3 procenta ale pří
voz zrosil o 17 procent Vývoz do

Francie zmenšil se o li procení ale

přívoz zrosil o 20 procent
Kdo nechce oči zavírat ten vidi

proč mánie špatné časy ve Spojených
Hiátech za demokratického presi-

denta a demokratické politiky Za

dem celního zákona urodúváme
méně cizině a více od ní kupuje me

tak sami sebe ochuzujíce Ne lo že

nemáme svobodné růžení stříbra
kteréž jsme neměli také za doby kdy
národ americký stál na nej větší výši
rozkvetu promyslového a obchodního
a na nej vyšším stupni blahobytu
nýbrž to co jmne měli tehdy ale io
strádáme teď totiž ochrana celní
jest příčinou nadržující tNně kteráž
nepomine pokud země opět nebude
požívati té ochrany které rozdíl
mezi výrobným poměry zdejšími a
v cizině vyžaduje

JlsT pošetilým ubírali se za úče- -

lvm akoupenI pozemků na zapadni

P" neft lo iusneho parna jižního
u pozi-mk-

a

v Mmi v VrUim prospívajfcím
Wisconsinu K Uosholt Kvi
Claire Wis téhož oznámki nalézá

n Jiním raÍHt5 tohoto listu vlastní
0CO0akrn pozemku a prodává je

"ceny užasnu levné Dobří a po
čtiví osadníci a hledají a pro takové
jsou ta velké výhody M—i

stříbrného Dennicw ví že banky

vyplácí svým depositorftm slato pa

píry neb stříbro cokoliv i požadují
alu nečinily by tak kdybyi-bo- míli
svobodnou ražbu stříbra Dcnnice

ví že banky přijímají od vl&dy neb

kohokoliv jiného papíry a stříbro v

té samé cenó jako zlato Nemáme

pochybnosti že to víe Dennice ví a

proto její tlacháni je přímo haneb

ným Jestli to neví tedy by měla

8Í všímati otázky náboženské a ne

chat otázku peněžní které pak ani

za mák nerozumí pěkně stranou

— 1'roftísionelnl athleli nosí sebou

pro příhodu vždy láhev Oleje Sv

Jakuba Jest totiž dokázáno žo nic

nepřináší v případech nehody tak

jisté vyléčení jako tento věhlasný
hoj i tel

V Metcalf (ta usmrcen byl v

neděli v kosteie J F Lilly a sice

podříznut byl mu btitvou krk J T
Itushinem kterýž rozumem se minul

Ve Kayetteville Ark
v neděli 10 niěulční dvojčata manže

la Smithovýeh vepřem kterýž děcka

napadnul mezi tím co matka po prá
ci své odoěhU

V Sdma Ala lynčováni v noci

ze soboty na neděli 2 černoši kfeřl

as před dvěma týdny o zúktřné za

vražděni Col- - 0 D iluutera se po
kusili

V New Yorku utonuli v sobotu

James Murphy a Slephen CJrvey
Muži lilo rvali se na doku i'Mu jj
při čemž oba do řeky spadli a utonu-l- i

než ku pomoci přinpěno býti jim
mhlo

V Miison City la uhořelo v

pátk 8leté děvčátko John Diwío- -

a Sty vzňaly se na ní od sirky na I

zem poni zene a nez pianu-n- tiiHt
ny utrpělo děvče popálenin tak lěž

kých žo pomoc byla marná

V ChieaíM zatčeia vo člvrik
l opfl zauiČNinat ú v úř

dovnáeh Nickel Iltte dráhy nice í

na xdf třeni ž ona to b)U en v

úterý veěer bicyklem Wm Klinka
přejela a smrt jeho spfisohila


