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zmáhalo e v Lincoln Neb tak že

mMfká rada Itncolnká uznala za

dobré najmouti olrt a zakázali
na ulici Um U

buď Urjan řfnictvím víechnyv#
Kpolaobóany nakazil aneb mí kaidý
občan lincolimký mydlí když mlu

vení vyneilo Bryanovi nominaci

preNidentMkou že jim takč něco vy-

nese

MlStLf Tf LEN KIKSIA ortT CENA

elřlbra a nice na (" cenlft za unci

kdežto před měsícem prodávalo se

za 6!) centu To j zvláštní Zdá

se dle tobo Že nepanuje velká dů-

věra i zdar věci střibrařft neboť

kdyby e očekávalo zvolení Kryana
nalezli by se těž Spekulanti kteří

by stříbro kupovali a drželi v oče-

kávání že se splní co Bryan před-

povídá
DOBRB JKST fEIAPOMfSATI ÍE

leton za tdm mésícfi od prvního
ledna do prvního srpna raženo bylo

8562412 stříbrných dolarn i nichž

každý má v obéhu kupní a platební

hodnoty nto centu na dolar Zi

osmdesát roka od lSi2 do 1873

raženo bylo ve sp Státech pouze

řf01238 stříbrných dohrft A přece

populistó praví žu prý stříbro je
demonetiaováno!

1'BEIicEDA SNĚMOVNY KlEI) PBAVIL

onehdy v jedné ze svých řečí: ''Člo

věk který ře dá podvésti jednou jest

pouze člověkem avšak ten kdo se

dá podvcsti tím ssmým člověkem

dvakráte je hlupák " Bryao nám

kázal svobodný obchod a každý vl

jak byl Jím podveden Pfvd čtyřmi

lety byly lidé pouze jen lidmi ale

pochybujeme že budou letos biu

páky

Vah Bbvai bcnf jfXaoDii pást- -
sudek tvrzením že prý politika do

bré měny jest politikou anglickou a

ve svaté hrůze zvedá ruce své k ne

besom a s divadelním pathosem vo-

lá zda-- li prý chceme zrfci se tvé

samostatnosti a básledovatt politiku

anglickou I Vida vida ! Jakou pak
to ale politiku ohlalnicla odporou- -
čel nám pan líryao před čtyřmi

lety? Co? nebyla mu vobdářká
celní politika anglická tehdy vzorem

a to vzdor ternu Že v otázce celní
každá zem musí řlditi dle svých

poměru kdežto finanční otázka jest
stejná ve všech zemích?
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ti k jMiftlu jitu I má dobřs

vyvinul hlasivky Kdyby v dsn
konvtn býval pan líry an míl
pa-ll- maftdU hsbyl by přivedl
ým ilivadslním předototm kn

venti do ekstáze a nebyl by dnes
kandidátem

llÍRKAK tvko' li stlíiaixt io
Ur ť)l i4kla lem mny 2 d

řeku l"3 V'k tspřlti nemoboM

le stříbrný tloltr v ro e 1h73 j řrl
lim řnřl cenu o 2 al 3 teniy elí nežli
dolar zlatý a l toho sarnětio jest již

patrným žs stříbrný dotir mťyl cm

n sil ajfny nebyl meřltke-- i

netxjC st(M:enUvy dolar majici 103

centy ceny jet právě tak nemolno- -
tí Jsko 3(5ti palcový yrd mající 37

palců i'lky aneb '2tl kvartový ImjAÍ

Oiřřícl 33 kvartu

ZlatA slova promluvil William

McKinley k veteránům 23 plaku

Chicagských dobrovolníkň kteří Jej
onehdy navštívili Trávil: "Ne
vím co vy o tom soudíte ale já my

slím že jest mnohem lípo otevřití

továrny ve Spojených Státech práci
americké nežli aby otevřeny byly

mincovny Spojených Státu stříbru
celého světa" — Kdo clce o tom

pochybovat že tu pronesl McKinley

veliký kus pravdy?! Fotřebujem
více továren více práce a více vý-

dělku a ne více mincoven ve Spoj
Státech!

Víkí hkt Celné německé časopisy
v eeni New Yorský StaaU-Zeitu- ng

Chicagský Staať-Zeitu-ng Chicagská
Abendj-oH- t St Louiský Arbeiter

Miiwaucký Seebote St Louiský

Anzeiger Clevelandsky Waecbter

CinciniiMUký Volkblatt i Vcdka- -
freund vůbec každý německý časopis

který má vůbec nějwký vlivzřrkly se

demokratické Atrany a střlbrařského

švindlu a podporují ímshern republi
kánské navržence jsouce přesvědče

ny Že neztratilo posud platnosti

přísloví: S poctivosti nejdál dojdeš I

Nejen pobXo o skodnohi stnití
také jednou o prospěšnosti kouření

tabáku dala se věda slyřeti Dr

Hájek z Vídně prý dovozuje že prý
kuřáci nepodléhají tak dyfterii
krčním neduhům jako nekuřáci

jelikož kojřenfm prý zaměřuje se

vývin bakterií Antiseptické vlast-

nosti tabáku jsou dávno známy a na

čerstvou ránu není jednoduššího a

lepšího léku nežli spařený tabák a

proto jest velice pravdě podobno
že dr Hájek uhodil na pravou
trůnu

u no ""l 1 °UO! "u
h Z 1omov řských hdft a

všelijakých jiných potvor totiž a

jibo a Carrabelle Floridase sděluj
le Um b! ™nfi Prt'P" t
bad který měří 49 střevíců a 2 palce
a muže být že ješti také nějakou
čárka a kol těla měří 72 palcft
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Kdo par t- - jÍ zaik rXcitAt

níjtký "tlocin" íe utUbni klt-n-á

ceol?

Poctivoc mInu jakA jKvr a

ocbrtna eelnf a tUbobjt jitko byly
— to jeit benlern

PftlCI JKS JZ rilAtDA ÍE MLUVIT

je stříbro a mlčeli tlato Kan lí Ht
tffbriřft jet ce vřech největžím
mlavkoa

PořD 8K O TO uXl)AJi CO ZNÁME

n& V6 ka 1 JfHtliíe ttudu xvolťii

Bryan bude lo ínamfnat Je nu kž-d- oa

jedna pr&ci ba le řtkt fioKto&ct

lidí
PouTifrrl řEcvIci hvv 'V vi Mirr

korrigovat vé řeči nyn(kdy2 Hříbro

kleslo opři v cení Nebudou říkat

YÍce 53 centový dolar nbri již jen
51 ceDtový

Pas Brtan libuji že pat
atřlbro když budeme m't volnou

raibu oabyde cena jsko zlato Pro6

torau není tak v Mexiku a Japanku
to ovšem nevyvřtlaje

Gdvebnéb tixahský Culberthon
aoad! že železniční komUafi v onom

ítAtu oSetřili nb5antvu 1000U00

ročné lim to neřekne sni guver-

nér nebratmký o naít železniční ko-

misi
POPULISTE JHOD JAK ZJtXMO HTKA

noa reformy kteří vyotoupili ze

tran druhých jelikož tyto jou kor-rapt-

A w trnul proto že jiou
etranoa reformy maji za npojeiice

Newyorskou Tammarij! Ci nal

mají ji ta učitele?

ST(BBABÍTÍ BKPUBUKiHI V IlA

bo oškrabali kolečka 1'opalinté
g demokraty rozhodli Ke o rozděle-

ní ůřada mezi aebou a atříbrařik(m
repoblikinfim nechali "čočku" IV

inají aspoň jak lze na populinty a

popokraty upolehat

STtÍBRO PBt JET PI![ CHUDÉHO

lida mluví Bryan a popokrati
Oviem Vždyť jert měnou v

Mexiko Číně Japoneku a Indii a

necbť projdete ttětkřfžem krážem

nenaleznete chudifcb lidí nežli jnou
cbndí lidé v oněch zemít h
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německé vlády Teď pečoje již i
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kuty obchodníkům kteří by ne
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1 A f i I t t I 'ma ak'1' I'i um nim n)i i

í(íoko ftýbff 4m hni p fcřřřilí ř4 k

řl 4ik rlift i přljffil ti
! # mltl J#t 11 dift "fi

sř'i- - fcá" a v Uťt tfrni n"níi Jm

jí Mk ly řtili J" pi kř4tkotid-b-

4! lifytft J ['4otíiý íi

ví'k
íi

MfA'ftH4f I lfUÍf ř l'H
řni'(4 řlftl siMbri t přm'ř-

- M

li I d"V-Uvj- f Wiřg' ha l#

ptj l pře l liy p l psal prval
fJ-bř- f k f liol miíe

v

bylt řeri4 v 'mr i řt k t I r

I fftiív !

pl t i} hytM tivt
T' %'e h Id4vají Ji fotv

k

íijla tflI fena b--i kovl f pomm
f# ln I a prutu k'i leh ly Vo

íil t#fi oméf a fi Ia Wbífiií'oři n

otisfi 4koi min (- -i rp k lef

ítj nytn trlnl fena jet :ti ku I als

4Mbrih bti 'li'i ub by rn rtiilin4
fftm ktřl jsou majstník y střlbř

iiý h l ! i právo raiitl stříbro v po

riiífn IH ku I

ťitv{ 4r") Wito!Cr i i v

ptatiioati 21 mstert toiíl ol i4M
si

a it t I i ii byl t ji-- vt lni
o 'í I"" IM é nelil im(J
Itbu z lAkom Mi Kinleybo V tel
jtíbé obnásrd thi-Ii- k toíl byly
M(l4il vitii nel řijmy o fSH 9i2
71" Ol iřvnfbo března do

frvDÍhi srpna srostl ir dnl
lltih úrok nexoH i o ♦i232'))SMj t
lppěz z obřhii ubylo o 2IÍ na oo
tm Za to ale prospívá Aerifav ob- -

ihod znamenité Za prvních 23 drift

červenci t r obnášely 'ipadky
12'0000o proti $Hooo0(KJ v léle

dubě minulý rok a 'J OuOOOO před
lvími lety lak ti&m prospívá opra- -

va celnil

STRhlRAftl TdiDÍ ŽE NKNÍ Dost

peněz v oběhu a proto cbtí napudili
nenáviděné zlato a spokojili se pouze

polov icným množstvím peněz se

slMbrem Jak pak a'e lze zjistiti
zdali jest dostatek u(z aneb ne?

Dojista že pouze jen jedním spaso- -
beiu Máme-l- i něco na prodej a mfl-žeme-

za to peníze dostat pak lze

říci 1ň je dosti peněz k prováděni
obchodu Když bychom ale nemohli

peníze dostal a musili se upokojit
vyměňováním jedné věci za jrou
to bylo by důkazem že je nedostatek

peněz Kdo nemá ntu na prodej
tomu ovsern je těžko peněz dostat —

a bylo by i za svobodné ražby stříbra

Jkvt znXmo jak TREKNE VYoVET-l- il

president Lincoln rozdíl mezi

ochranou celní a svobodným obcho
dem Pravil: "Když koupíme po-

třeby své za hranicemi pak máme

my koupené zboží a oni tam mají
naše peníze jestli ale hotovíme a ku-

pujeme bvó "lastní potřeby doma

pak máme peníze i zboží" Podobně
trefně vyjádřil se kdosi nedávno
Pravil: "To máte takhle: Jestli
ml někdo šije košile mimo rodinu
mou pak já dostanu košile a oni do-

stanou peníze jestliže ale si zjed-
nám sestru aby mi košile uíiia pak
já mám košile a ona má omíte a tak
z&stanou peníze v rodině A pak
víle" pravil — "když jsem zkrátka
a potřebuji peníze m&žu si je od se

stry vydlužiL"

Dle statistických zprXv eabXlí

pět milionu vřeten v přádelnách
novoanglických Dle zpráv t jedno-

ho sta továren v státu New Yorku

pracuje pouze 12050 lidí v dílnách
těchto v nichž v roce 1893 praco
valo 17480 a v roce 1892 ta toho

zlopověstného zákona McKinleybo
2202J osob Tedy nyní pracuje
skoro jen polovice tolik lidí co

tehdy a pan Bryan jest hrdým na

to že pomáhal prosadí ti zákon

Wilsonflv a tak posadití tuto trno
vou koruna zahálky na skráň děl-

níka Dne 1 ledne 1892 měl

veškerý dobytek v této terri ceny
12500000000 vsak letoa měl cenu
menší o 7318295tf nel tehdy
To jest la koruna trnová kteron po
sadu na blavu rolníků
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ptknť J vi díl U tn t ttf Ut Jn
btfb' řnř4 li přfvídííll Jtli n

Jbo tíftio sv laky jNýfffl irtb
kUm Co pak frř4l jt plstlj

nm pp%i 114 tUtbo?

Il'iif r4 rsRii pa Jostř
H Vtlírnok fiklltl a knibk#e
Prší Vittm#n na 4 žmíh!

ládf tfřfil ř%rbm dfla která!

vy l4 od(rfriovili HUÍil mu

vd itol h i#rn4m ve zvyk

oJffíii?i ptnilfh" c byf bom

dllvw Mneinaíi a li iKÍpofuítnl bfnj
ffMelni A ia druhé iovaítt

to it ivláiil impertinenci do

volávaH HÍporíeri Jednoho

rtJtvff( h a nejvíce roi(řn)ch íe

kýi h lif r v Americe aftil mu byl

poslán r'iikčni výtUk k ooiiení
kdeíto takové posýlsjl a# ča"pJ-skftn- t

itřiiiíjíi Iru ani lvieiínu tolik

odUritelft co ná Vtn Vilímek

mnž x rta na takové žádosti oie-t-řít

jelikož slaioost a pravidla nac
nedovolují ab)tliKrj brali na né

ohledu

'New Yorki Listy hazIvaJi"
svobo lař-k- ý sborník Srojan" revuí

Jest to kUm který nejdříve přinesl
"Šotek" "Svojan" není přece Žád-

nou revuí rsvítw nebo jak bychom

my řesky řekli ''rozhledy" O vAero

se lim muže 4SvoJan" stáli al bude

míli dostatečný fond aby mohl okol

takové revui uložený plniti Při
té příležitosti je na snadě poznámka:
Pr-- č ještě žádný a pátft v N Yorku

nevzpoměl si na "Svojana" nějakým

příspěvkem? Proč tak neučinil do

sud pan Václav Snajdr? Proč ne

pan Bittner? A tak dále Ci chcete

čekati až některý svobodář-politiká- ř

(jedno jestli rep dem nebo pop)
počástne v hospodě pana Flígla od

"Ducbs Času" aby on něco do "Svo-

jana"— "sepsal"?

STiÍBaARI CHTÍ STŘÍBRO PUOTO 1 1

prý bychom měli peníze laciné a že

prý by farner dostal dolar za pšenici
kde dostává teď pftl Při tom tvrdí
že to cbtí v zájmu lidu totiž v zájmu
chwWio lidu Nuž podívejme se jak
by to asi pracovalo kdyby to bylo

pravda a kdyby se to splnilo Když

by pšenice měla cenu dvojnásobnou
mělo by "še ostatní také cena zdvo-

jenou a proto také kdo rrá za 11000

jmění počítat by je na 12000 a bo

háč který má na milion počítal by
na dva miliony Jak pak by to ale

dopadalo s tím kdo nio nemá? Torna

by přece nio nepřibylo a neměl by
I I ti 1 a t tffál 1

nic pan uk ieo aaezio nonacam uy
se iměni zívoinasoDiio raz uy iear
byli bohatí bohatšími a chudí po-

měrné chudšími A to že je v zájmu
lidu?

Výkonní vyhoř "hXrodM demo

kralické strany" totiž těch demo-

kratu kteří nesouhlasí chicagskou

platformou a a chicagskými nomi-

nacemi vydal provolání k demo-

kratům v němž dovozuje fe chi-

cagská konvence nebyla konveneí
demokratickou a platforma chicag
ská že jest v odporu se základními
zásadami demokratické strany ie
jest nebezpečnou svobodné vládě
zlověstná ve svém směru a kon-

vence kteráž jf přijala ie jevila
ducha nepříznivého veškerému
uznání práva a spravedlnosti Kdy-

by zásady ty měly býti provedeny
muselo by to býti na ujmo veške-

rého občanstva i svebod temi a

proto svolává se konvence "národ-

ní" demokratické strany do India-napoli- a

dne 2 září


