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lrlf Af TMI ř"f ISS4I4 40 f4M H4ffM

ROČNÍK ttHSr ČÍSLO 0 OMAH' AC VE STŘEDU 10 ZARÍ 1890 M4t f lil !# IIMlimv í

ít ZPRÁVY DOMÁCÍjle pahllkánU platforma
f ?lertřafř

IVilliam nclíínloy

atibH MMft(h(b } Jak moMI

y eM spatřili víra a f k h A

ff#'l podobím lilfwfho
SaJeřto presileM i kt#r41 by trn

ala abmlítl ti MMt )Jírh fM'

fjlki Abychom fkaimt př4fií

přilli třb# objednali Jiřft l4ohf
výložná podobí ten Mo

Kinleyho kterJ prod4v4m

ik un ni4iii
Pledptalítelftfrt dltáme) tylo ti

(ífmU a l 1'itrmt t#wr odvrat
lOm dosavadním klelf přeď

í

přílef i(ot jaďi lelo din f řanV

na4(: ty t4U m-- i fiárlní ftí a

řieptíj mil teřejřťfi d1'řor a upře
fifmi řfe pUlkm a ftepoko!#
řlířO hi Vt l'éini frt repbli
fc4fkoti řnii U v t mt b"Ji i

'44 lo tn j v vládé fiejppf "

J l4'erteik rbtntvn e tmí

t'tm k odfof f( láři ří nřionwoíj
I4 fy j#jíh# ňvr r i její My
l"řií rok je řofcew %nVirt ti%
s t teg hoflioat) lloiam a kom4nl

ntup'ij( mí!ft niřiili vfiti a stran

Irlí Netntfms trpti pomloii4ftl
a iMío4ní t h kteří n es v ml

nuloetiod f)4 liiili ktM veak nyní
nimi smIÍ se isebovati dobrý ó ví ř

lernA a eilíti veřejhfj'1 t sou kro-mo-

polvnt Nemffn Vjllařo- -

vatl nikolo i leřenf nýbrl vítat)

kaMho dofilio Vám n aepo

chybní ti do ímavy namluvilo o ve

likoeti a moci a rené lieku pojme ro

vanho tolikrát "adiovavalel nairh
evoliod a niřjí lidstva Myelím

U to byl Uulwer který velel: "Tryč
mečem! Hiáty mohou býti zachrá-

něny bez ního Příneete péro!"

! W#rí pofilílňí Hur t KM4
í'iiy pťí#í O polít4wi pni fi

jmlřfř i dmkrvírké (kfri( kof- -

fcfrí V ffl niitii' b't ! Iirlfifio
fřft4ffiřtí Vřlké porot á a pfobá
fřsf J i virň rii j'i#n i nofřiíflo

VSftýrh ni k'fiVřfií' b' c oMíliviř)

k ly m konvnf rxlbýfl }rokt
jkovsly pvntl I pníiw hrály H

konvnfi nemalou ubdiu NUtrřf

i por!ný''h kandidátů a jfjirh př4- -

(!é pronášeli Vcřfjní lloby in by

'nb li bývsli poradní kdyby dl
Ifíili ntjll koupi-n- i Pravilo (r

hlay n kupovaly a prod4valy tak

veřejní na konvenci 1 tUhgÚ i

Jotlfié wardy nebo skupina delegátů

i různých wird chtřlí Jwlniti

lenř a jmenovali Jednoho z svého

počtu ink!ířtm který ly dostal to

lik a tolik doUiů za rvlevtdinl tolik

tt křý elehj lefnWIekA

rlrtjaféťii leffií fytlovil t ťi'
řfibté n politlee tkto Dvňjl řnťřH

liveďr á ta Hpojenýřh H(4terh !

motnýeh rpflsobu y valí leml

mnoho prav lov íkody avlsk vo

r4 ralba Jfi jt skutečné přijeti
stříbrnho viori ttl by mntihm

hoří Nepřk V(i-i- j řti l Jest

vytdtihotán kapi(4l této temé ta

řtj ftAjin h podmínek

UrjŘi řtrmile afljlmé
V J llryari all notifikiínímii

vJUiru demokratlfk r4rodní koa-vtir- e

řípU jfml formální přijímá
nominaci ta kandidáta presídentstvl
V přípíss lom zná ee rf)okratleký
km li lit k jednotlivým rxIstavcBm

chlrag-ik- platformy líozuml se

la řádná oláiks nmá pro p Hryana
takové dAlelitosti jako otázka rnny

Ilohsrt přljl aamlnarl
l'an (hrret A Hobart zai pana

Chas W Faířbankovi a ostatním

členům notifikačního výboru řepu
blikánské národní konvence přípis

jímž přijímá formální nominad ta
kandidáta rnťtopreidenttví Zprvu

vykládá v ním své stanovisko vzhle-

dem k míní a praví mezi jiným:
Chceme--M na dále udržet! své místo

mezi velkými obchodním! národy

mnsíne ustali od provozování kej-k- lŮ

s touto otázkou a dáti ivétu na

Jovo své poctivé úmyaly Jest no

abychom dali na jevo ihned

a autoritativně že "poctivý dolar

značí jakýkoliv dolar rovnocenný se

zlatým dola rotn nynčjšího vzoru vá-

hy a jemrosti Svřt míl by býti
také njiítín že standardový dolar

americký jest tak pevnou hodnotou

jako francouzský napoleonďor bri-tic-
ký

sovereign nebo nčmecký dva

cetimark" V dalším vyvozuje ná-

sledky jakó by Spoj Státům přine-

slo zavedení stříbrné měny Ke konci

přípisu praví pan Hobart že r 1802

kdy jsme byli na vrcholu národního

blahobytu míli jsme jedině zlatý
základ a stříbra a papíru že se volné-užíval-

jako obyčejné mčny MČli

jsme celní sazbu vyhotovenou repu

blikánskýma rukama pod vedením

velkého státníka který teď důsledná
vede boj za navrácení se k politice

IVovorioIrf' TfiiniN

4 f(!lnnli

plněno nemilí a d nového roku

pMitfho se přrdplatí aneb

Norm odWratcIftm
Témlo poekvlajeme ivláitní ý

'řmdy !:
Kdo nám talie CO etntů lomu

posýlati budrn týdenník I 'ok rok

Západu do nového roku zaílems

mi podobitnu McKinleyho zdar-ra- n

Adresujte dopisy a záýlky Jed
noduíe tis

1'okrok Západu Omaha Nřb

Io ToxiimiiI
Uvádíme vSem naiim čtenářům

$ v Texasu Jinde ve známost Že vku
Frank Marei který časem někdy pro
nás cestoval a nyní v Texasu tte nále-- ti

více u nás zaměstnán není a nemá
žádného práva jakýmkoliv spůaobem
ta nás a pro nás Jiidnatl ani před-

platné přijímali ani jakýmkoliv spfi-sobe-

ná zastupovali IWřující
listinu kterou Jítme mu před časem

vystavili prohlaSujem tímto r ne-

platnou Kdo by svěřil tnu jakákoliv
peníze učiní tak na tvou vlastní zod

pověJnost Jestli kdokoliv mu nijaké
peníze pro nás zaplatil minulý mřsfc

prosíme Jtby nás o tom Ix-zo-d kladné
uvědomil Znamenáme se v úctě

Vyd I'ok Záp a HosiKMláře

Rolnícii pozor!
Není snad knihy t kteříž by xe

v nahodilých případech onemocnění
koní akotu dobytka akopovčho i

vepřového dr&boie atd tak vydatná

ponaučeni cerpati dalo jako ze

"Zlaté knihy pro farmera"
V knize této naleznete mimo re

ceptů k léčení rozličných nemocí Jo

bytka nesčetných ponaučení potřeb'
ných v kaZdó domacnoHti kdež

mnohdy včasným zakročením ztráta
mnoha dolarS se odvrátí Kniha ta
ková nalézati by se mčla v kaidó
české domácnosti aby vidy a v kaž-

dém případu byla po ruce "ZUad
kniha pro armera" jetit pékné
úpravy v platínó vazbo o 345 str a

cena její et velmi nepatrná slojí
pouze flOO— iasýlejte objednávky
přiloženým obnosem na

IIQSPODiU OMAHA NEB

Vzácná kniha

Sdélaje ie aim o velice vzácném

starožitném českém spisu snad to

jediném toho drobu v celých Spoj
áJfA__t_ t m š m a i

é oiaiecn aiery lest nyní veimt laci

V itftf křinvstu l ř"" ltkársk A

' nwf-- t tjír f proMáont iia l:

I(#piblik4f)á nobfaiMif iMtiuptrd
f koTtVffifi přihUínJf # k al4m
pro hlásný a f pUltotmff přijít
i4rodftí lonvnc( r Hi ku

platformě strsny ktr4l tfj l

[ l avou minttloct a rtmtf apoulili
I od žádného ílinkí svýob d4vncb
1

záal
Hlavní hhu tákladnfth i4l

i Jpt (x branné clo které! jNičujo o

kaldý americký z4jm a nbtpeuj
nejvti míra dobra americké prMj
reciprotiu kter41 vybld4vJlo své

totó trby pro naS přfbyteční pro-

dukty nikdy nevzdá se mzdy ani

Jlinéh dnf rtáfefejíci americkému

délníkuj plnocenný dolar tak dobrý

jako vláda a nepokvrnčný jako její
prapor dolar kurý jot dobrým

nejen doma nýbrž dobrým vSude

kamkoliv obchod áh4 — tak do

brým v rukou farmera a dílníka

jako v rukou kapitalisty továrníka

neb korjorace

Zahraniční politika kteráž ctí

americký prapor a zjednává mu octu

za hranicemi kteráž jxxlnjiůuje sym-pati- e

amerického lidu v západe utla-

čovaných aousedu o svobodu a samo-správ- u

a kteráž odmítá a treoe jru

kékolir tasáhánl vojenských mocí

starého avéta na území kterékoliv

americké republiky
Domácí politika kteráž uznává za

j spravedlivo aby vysloužilcům unio--
nistickó armády dostalo ae hojněno
uznání a kdekoliv možno přednosti

při obecném zaměstnání kteráž

aby kterýkoliv unionistický

vojín jeho vdova neb sirotek byli

zbaveni pense pravidelné povolené

bes předcházejícího uvědomení a

vyšetření tak důkladného a nestran-

ného jako onoho na jehož eákladé

byla pense původnč povolena Vteráž

pečuje o dostatečný příjem ku krytí
béžného vydání a udržení obecného

úvíru kteráž nepřipouští Žádnou

výmluvu pro rozmnoženi národního

dluhu v dobách míru a péci vede o

obnoveni našeho obchodního loďstva

Kepublikáné v Nebrasce co

schvalují navržení tvého

prvního vyvolence Wm McKinley

bo i Ohio ca presidenta a tíarrett A

Hobarta t New Jersey za náméstka

a zavazují ae jim svojí nadšenou a

nerozdílnou podporou

Oni schvalují státní zákony a ná-

ležitým obmezením pro bezpečnost

a ochranu lidu dle nichž by vespolné

pojišťovací apolecnosti mohly být

zakládány Zákon opravňujíc! ho

k plné náhradd škody ne-r-aíl

by by ti odvolán ani zmirnín

jakýmkoliv apůsobem jímž by zma-

řena byla spravedlnost jeho ustano-

vení

Statní školní fondy mfly by býti

do posledního dolaru uloženy v cen-

ných listinách předepsaných ústavou

a přednost mčla by ae dáti atátním

a okr ópiafim

Oni schvalují usneseni kongresu

kterým povoleny byly prostředky k

zřízení vládní výBtavky v transmis

sissippské výstave r 1603 a probla-Suj- í

te pro ítídry příspévek ze stát

ní pokladny k podpoře 6čel) výsta-

vy tak aby přinesla čest státu a byla
bodnou 2átl zemí kterou aattupuje

— Cyklon v St Louísu ta 25

centů Clít ohlášku na jiném
miste
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f 'Jnnt k íilnlkJmi "Svobodná rlb atflbrs
IflDM vám T)M nulo a vdíJ1 ctuj t!IiO
co bodnu kapovill"

Dtlntcii farmeři uniunnn : "Hrome tohle Isme iiž níkdw sIvAeli!

Hodejf vždyC jest to tentýž podvodník jenž nám takhle ale akorát tak
lile hlásal před čtyřmi lety Jen že

ného cla Kde je na nebo nijaká "svobodná" oprátka Ir

Jnm k tutaiUtrn "Svobodná rlli idro)
niUobt Tám fíinn ptoiUeo víícli plodla polních

prlnneo Un]H Tl-o- ]mtřb"

tehdy nám totéž sliboval od svobod

Letošní rok je pro tisk a péro Meft

byl zastrčen do pochvy Jediná
moc jíž je teď potřebí je moo roz

umu a jediná síla jíž se dlužno do

volávati je intellígence a vlastene

ctví" McKinley promluviv pak o

významu veřejného tisku vyslovil
své uznání a blahopřání žurnalistům
ohio ským k nynéjší činnosti

lir Itiirth o Ilryanovl

Mezi hosty kteří v pondélí W J
Uryana z chicagského Auditorium

annexu do Hchutzenparku provázeli

byl i dr Uarth známý nčmocký říš

ský poslanec který přijel do Spoj
Států pozorovat boj o ménnou otáz

ku a bezprostřední blízkosti Dr

Bartb byl Hryanovi představen a

bavil se s ním delAÍ dobu Vyslovit
se potom Že JSryan zdá se osobné

byti pánem nad míru švarným a že

tedy není divu že dovede své poslu
chače na okamžik nadchnout! Co se

týče vnitřního obsahu jeho řeW to

prý je ovšem Jiná véc Dr Ihrth
nemůže pochopili "jak lidé a pola
rozumní mohou zdánlivému dok lito-

vání Ilryanovu nijakou váhu přiklá
datiw

Jiný ÚHudrk

Ilaron von Hermann od nčmerké-h- o

velevyslanectva ve Washingtonu

jejíž zvrácení připravilo zkázu tak

mnohým závodům a bídu tak velkým
massám lidu Žili jsme pod politi
kou vzájemnosti řízenou jiným vý

tečným státníkem původního ameri-

ckého typu Chceme-l- i můžemo se

vrátiti ke Srastným poměrům Jaké

byly než se nynčjšl správa uchopila
otěží

KouhiiI Karel o zvelebení Hlbíře

(íenerální konsui Karel v Pe
trohradě v delší zprávě zaslané

státnímu tajemníctvu do Wash

ingtonu líčí obrovský pokrok ob
chodu a průmyslu v Sibiři násled-

kem skoro již dokončené trans-kontinentál- ní

dráhy Skoro každý
týdon tak píše konsui Karel za-

kládá so v Sibiři nový a nový pod-

nik V městě Semipalatinsku byl
v srpnu otevřen velký cukrovar
Akciová společnost aahájila roz-

sáhlé dolování zlata vo východní
části pohoří Uralu Dále zaklá

dají se četné doly a železné huti
Ve Verchoturji hodlá jedna společ
nost taložiti železářskou továrnu a

kapitálem asi 18000 00# rublů

Jdou vyšetřovat do Mexika

Chicago Tradeds Labor Assemblv

vyslalo 1 J Maase a I Enrighta
na 3 nedílní cestu do Mexika aby
tam nvsiranné a sevrubnA vyšetřili
hospodářské poměry zejména pak
skutečný stav dílnlka v zemi svo-

bodné ražby Mají pak výsledek
svého šetření oznámit! asaembljr
ihned jak se vrátí do Chicaga

i no ka konnl Jnt Ln vlmi Anhtn

a tolik hlasů pro tolik a tolik kandi-

dátu Velká porota pro nsdcháze-jí- c

termín trestního soudu právS

byla vylosována

Z kompuné v Texasu

Státní republikánská konvence za

Texas konána v úterý ve Fort Worth

zs četného účastenství delegátů

Předseda Grant upozorňoval na po-

třebu shody která kdyby mčla pře-

vahu v Texasu svitčzili by republi

káni Kaukus usnesl se na dohodnutí

s populisty a zlatými demokraty v

ten smysl že republikáni odevzdají
své hlasy pro populistickou tiketu

státni a že na elektorálním lfntku

bude 8 republikánů 4 populisté a 3

zlatí demokraté

Redaktoři z Ohia n McKInlejko

V úterý odpoledne navštívila maj

McKinlevho v Cantoné Ohio Edl- -

torial AflhK již vedl John Hopley

od Hucyrns journalu K průvodu
l

žurnalistu jako obycejno přidalo se

množství obyvatelů domácích Mo

Kinley odpovídaje na Hopelyovo

oslovení pravil mezi jiným že nepa

matuje žádné období kromi občan-

ské války kdy by republikánsky tik
tak význačně zastával čest a národní

blahobyt Jako teď Dále pravil:
"Ne často dána je politické strmé]

zachovalá a četnými poznámkami
mezi řádky i na obrubě opatřená
Hájkova Kronika kterou nynéjíl

3 majitel před lety aaleal náhodou v

antikvariátu v Londýne Jsa tísní
nucen rozloučili se nyní touto
drahou památkou nabfsí ji velmi

levné a sice za io Hájkova Kro- -

r v nika jak známo sepsána a vydána
ikyla Václavem Hájkem t Libočan
v roca 1541 a bylo vieho viudy

l
'

tíiténo JI pouze Jun tisfo výtisků i
4 nichž část ohném na zmar přilla
Jest proto spis tento dosti vzácným

jestli ktarý čtenářů nalich přeje
sobí týž lískat! ta cena svrchu

'
imloinou dáme mu ochotné adresa

i majiule aneb vprostřed k ujem koupi

# - - - St


