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Jak áiKc'iiirNOnrii!tM jak
spravedlivým a poclivým je kandi-

dát pnpokralA Uryan vyuvltá t
vyjádření bývalého okr'Nn(ho kler-k- a

Lancaatr county J IJWoodne

Kdyi před ityrmi lety byl Kryan
kandidátem pro úřad poHlanfctvt
do kongrt-H- přiíel druhý dtri po
volbě do úřadovny klerkovy aby
avédél nojnovřjSí iprávy o výsled-

ku volby Kdyi klerk mu pravil
ie dle donaváde doilých (práv tvo
len jet protivník jeho vřaíinou mi

160 hlftfň anmál xe Hryan a pra-

vil: "To nio nedélá jak volba do-

padla máme demokratickou
v kongresu a ta mne bctoho dosa-dí''Ta- k

by snad byl mluvil Lincoln

oeb Washington? Žádný poctivý
clovřk nepřijal by úřad kdyi by
vídíl ie k němu není volen ale

Uryan honosil se veřejnř ie kdyi
i nebude svolen snřmovna posla
necká mu úřad přece dá A tako-

vý človřk ml by býti presidentem
tiebto velkých slavných a mocných

Sp StitQ? Ten by mři býti m

Wasbingtona JefTursona

Lincolna a Oarfielda? Toť by jii
věru bylo dftkazem ie vyhynul v

národě tomto veíkerý smysl pro

poctivott právo a spravedlnost

VtíLIDIK IJBTAXVT MÍV-TÍV-

t New Yorku? Vřcně nikdo ho

lpe nepostihl neili duchaplný do

pisovatel chicagského "AbendpotuH

p II Urban který vécnft vypi-uj- e

průběh a dojm o4vitéy Bryanovy
v domovině KnickerbockerQ konci

dopU avftj takto: 'Tk tedy pravý
a nřibarveaý výsledek Bryancvy po-

hostinské hry v New Vcrko tako-

výto: Jeho útok na pevnost tUto-hliv- kft

byl oilraiea a neulařil se

tedy Při viern camilovaném koke-tovi- ní

farmiřQ ve statě a dělníku se

tříbrařskou doktrínou nevyvolal

Bryan laciné pieWhlictvl t talora
alatařského do svého tslxíra stMbrař
kébo Osobně manielě liry ano v i

Sinilí velmi p kný dojem a přítele
I nepřítele a byla jim přiniíena vstříc
&cta — y obecenstvu ne v časopisech
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Obřas dolfbnw m iliírsg4ké

krajany těžce nika osudu Nrstane li

se tar něklrý den samovraMa sta
n s jiné n štěstí Úterní denníky

chicagské otnarnu jí o dvou případech
esllenl jeho! obětfni byli krajané
Jrs (byl:ek be Inář a J" Bene

tiitněstnaný v intékařském dbehodě

Nabolenskýn šílenstvím pfistilena

byla kraj-mk- AiběH Mašková

matka několika dětí ě chodila

na mši do allportského kostela a tyh
tak nábožnou ai se c toho xhtázmla

Bude nejspíše dopravena do někte-

rého blázince

Vůz řeznika ttluckaufi přejel
v Chicagu v úterý Oletého Klwrda
Bartoňů a malého jeho bratříčka
SKdward byl těice poraněn děcko

vezené v kočárku vyvázlo bez pohro-

my ale kočárek rozbit byl na kusy
V úterním "Chicago Ilcordu"

objevila se zpráva která jest skut--

ně bílou vránou v časopisech amt li

ckych Byly tam totiž Učeny dojmy
z Prahy a sice spravedlivé národu

časkému a městu Praze přáttlsky
Na něco tkového nejsme u zdejších

anglických novin zvyklí proto tím

příjemněji pft-ob- il dopis z Prahy v

Kecordu Jen více takových nepřed

pojatých dopisovatelů a veřejnost

anglická přece jednou bud) správně

pohlíželi na éeský národ a na českou

zem a nikoliv jako doposud černými

brejlemi německých cluuvinistfl
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j Krajan Vincenc Kleslo i Cary
III zaslal "Národu" následující

zprávu o velice podivném účinku

blesku Píše: Dne 11 srpna kolem

jedenácté hodiny v noci strhla se

nad okolím naším prudká bouře

Blesky se křižovaly na obloze a dě-

sný rachot hromu postrsšoval celé

okolí Pojednou udeřil blesk dodu
bu stojícího as tři kroky o 1 mého

obydlí a rozbil pod ním stojící brua

na kusy Dubu neublíiil ani v nej-menš- ím

Já i se svojí manželkou

která jii přes 30 let úplně neslyšela
byli jsme omráčeni Sotva ie jsme
se poněkud vzpamatovali pravila ke
raně moje manželka: "Vincenci po
slechni já jsem nabyla opét sluchu!"
A radost její i moje na zvláštním

tímto tjevem a účinkem blesku netze
ovšem vypsali

j V Clevelandu odkázána byla do
ústavu choromyslných iákyně missi-onářsk-

é

školy Češka Marie Donáto
va Lékařská zpráva a blázince ozná-

mila ie duševní stav dívky je asi
následkem nešťastné lásky

t Na trati dráhy Chicago Burl

ington A Qaincy byla vlakem v pa
tek usmrcena 40letá énki fena Ma-

rie Bílkovi civ 78 Flsk ul
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V Kansas City propuštěno bylo

te sluiby 10 policistu republikáno
protože prý věnovali většinu svého

času politice

nditel mincovní Preston odjel

t Washingtonu do Filadelfie Snaží

no rvýíiti měsičiií ražbu tlati a tří
bra ve vftech mincovnách

Kontrnktor W W Winifrd ve

Washingtonu stíhán byl soudné pro

porušeni tákona přijatého ketngre-se- m

r 1892 ve prospěch dlniitva
tsinějšlho okresu a týkajícího se

8hodinové práce Wirnfred uznán

byl vinným

Ve Waterlown 8 D vyhořel
dům Johna Felharha a majitel s

dvěma dcerami uhořel v něm

V London N H cemřel ve

čtvrtek u veku 77 let Jo'iah Dwight
Whitney prosluly temétpytec který
těšil ie největAÍ vážnosti ve věde-

ckých krůtích amerických i evrop
ských Jeho knihovna je prý re

všech knihoven nejbnhatAí na spny

get logické

Mluvě o politických výhlídkách:
se stanoviska tUtařského v Indianě

prohlásil býv kongresnlk Bynum
ie dle jeho nábletu bude pootivena
úplná státní tiketa v I" kongresním
distriktu fe bude nominován alatař
a ve většin distriktů ve státě rov-

něž ježto kongressní mindity jsou
tak důleiiló jako kandidatura

Vypancný majitel mřlbrodolu emřjo ne do hrti že ubohý jřett2tný
oh-- 1 prohýbujfci te pod Uií nákladu jeho Hlfíbra dá e tak nfláliti a kluá
ta vábným oiitcra HtMbroýrn dnlarem kw-rí- ž alo Htále jo Htcjnž vtdá
lítno

Dále dovééuj# zmíněny mayor
H F CamiUll ! iniladélníkA TS

velkých rně-te- clt jest 76 si ♦161
mexickém stříbru a v tnenšícb mé-t-nli

v nitru Mexika ie je mzda

menši o 20 al 30 procent
Přítel Lidu tvrdl ie prý v 8ioux

Falls H Dk lriha Chicago Mil-wau- kee

ti St Paul zakázala prodá-

vání rofthazovatif a pod jakýchkoliv
knih časopisů leták ft atd ve pro-

spěch stříbra — Že něco takového

nemá právo ani kongres ani presi-

dent ani vrchní soud a proto také

ani Přítel Liilu ani kterákoliv drába

a io to je proto obrovský nesmysl
to snad není třeba rezumným lidem

dokazovat

Podle Přítele Lidu byl zruáen zá-

kon o laciném dovozu zboží po d rá-

bích v Nebra-c- e — Ve skutečnosti

nalézá se záležitost zákona ustanovu-

jícího sazbu železničního dovozu

před vrchním soudem

Podle Přítele Lidu přihlásil prý se

k střlbrařům Mr Hughes člen rep
ústředního výboru z Omahy — V

minulé konvenci státní byli ustano-

veni za členy ústředního výbora s

Dongtas county A J Lund li
0'Malley A It Kelly V minulých
dvou letech byli členy výboru II E

Palmer Phil A Crapo a II II Boy

les

Když Přítel Lidu sám nestač! ve

vymýšlení všelikých smyšlenek při-jedn- al

si ještě pana Štědrého aby
mu přeložil sn&šku nesmyslů a klamů

nesčetněkráte vyvrácených a shrnu

tych pod název "Sedm finančních

spiknutí" Pravil onehdy kdosi :

"Lépe jest věděti méně neili věděli
tak mnoho toho co není pravda"

Pět mil západně od Topeka
Kans vyjelo s kolejí 0 vozů a do-

bytkem na dráze Rock Island ve
středu ráno a 4 (rampové jedoucí v

bedně na píci pod jedním i vozů

byli rozdrceni

V Azotin IJabo lynčován byl

polokrevný Indián Frank Biles i
kmene Nes Perces tlupou 80 obča-n- P

kteří přepadli vězení a násilím

se vězné zmocnili Mestio přepadl
Jedno děvče na cesté

Blíie St Louis onemocněla

rodina zahradníka George Blaise

ozhřivkou a jedno s dítek jii zemře-

lo Nakazili se od koně

Blíie Carrollton Ohio svrien

byl vlak s tratí na vysoké naviioe a

strojvedoucí i topič přišli o iivot
Neštěstí spůsobili bosi kteří tři
velké hřeby na kolej položili čími
vlak a kolejí vyšin-i- t

U Allensville Ky prasknul ko

tel u mlátícího stroje minulé pondělí
Čtyři mladí hoši byli tím zabiti

proč pak by pronásledovala toho
chudáka? Já bych si přál aby vláda
mohla dělat pěníte a abych mohl
dostat i nich svftj díl — Já bych
si přál aby vláda mohla dělat pění-

te 2 papíru tak aby veškeré poho-

dlí Icielo rám před nohami Přál

bych si abychom mohli dělat pení-
ze tak abychom každého chudého
člověka mohli dáti do paláce Přál

bych si abychom mohli dělat pení
re tak aby náS iivot byl ustavio
nou a nekonečnou hostinou Alo

chyba je ie nemftierne To je ta

chyba"' — A tak to je téi i se stří-

brnou měnou Vláda mftio ra2Ít

pro majitly stříbrodolu bezplatné
stříbrné dolary ale tím rázem svým
nemftie jim dodati o nio více ceny
nei co obnásf jejich vnitřní hod-

nota

Pan IIrtah pliti doiiromadt

bimetalum s volnou ražbou stříbra

Sám se vydává ta bimetalistu a de

mincuje republikánskou stranu ie

je stoupenkyní jednoduché tlaté mě-

ny Jakým právem argumentuj

pro bimetslism ? Je málo lidí i

meti těmi kteří věří v bimetalism

kteří by nev)tnivali ie ta volné

raiby stříbra neměli byehom nio nel

jeinoducho'1 minu stříbrnou vůbec

iidný bimetalism Svobidni raihs
stříbra snamená jednoduchou stříbr-

nou měnu a nio jiného Od počátku
naSI samosprávy ai do njnějífch
dno neměli jsme nikdy tlato a stří-

bro společné obíhající kdyi oba


