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na II čínskou zdí Jde račím kro

kein jak ukazují dějiny veliké říše
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stupni blahobytu na celém

vít rmvyrovnatelníbo ti t hol

systěmu penříoího kt-r- máme ale

pří odírané celní 0 bylo dříve

mule být zse

MlNťLff ÍTVHTEK MtL PoWDKSIY

bývalý velmistr řádu Itytiřu 1'rács

řec v Cooper Union v New Yorku

v kteréZ pověděl mnohou pernou

pravdu Tak pravil mezi jiným:
Ueči Zo stříbrný dolar Jest "dola

rem chudého člověka" jsou pouhý

Žvast Dělník Jest oprávněn k nej-lepší-

co ju Zlatý dolar jest tak

dobře jeho dolarem jako dolarem

milionáře a na místo aby pojil svůj
hlas k poZadováui laciného dolaru

svobodné a neobraezené ražby míl

by napsat na prapor svflj: "To nej-lep- ší

není v ničem přespříliš dobrým

pro mne"

V ClIICAOU JEST VELKÁ IlUDOVA

zvaná Unity Block kteráZ vystavena

byla společností v které hlavním

podílníkem jest guvernér Altgeld a

proto že je hlavním podílníkem je
také předsedou Tato společnost v

nájemních smlouvách vybraiuje si

Ze nájem rousl býli placen ve zlatě

"in standard gold of tbe United

States "—-T- o jest nám věcí JiZ iávuo
známou alo teprvé v úterý dostala

se nám laskavostí i J J Texla t
Bruno jedna ze smluv těch k na-

hlédnutí Pěkná to cháska tihle

populističtl vůdcové! Lidu o stříbru
káží ale zlato pro sebe požadují

Kdežto demaooíj Buyan mluví

jen samý plech a samé Íráne stát-

ník McKinley každým dnem mluví

tisícům jej navštěvujícím a pokaž-
dé mluví slova JeZ hodna jsou aby
se zasadila do tlata Tak minulý

pátek pravil: "Naše slavná země

nepřipustila Žádného zneuctění v

minulosti a nesmí také připustili
Žádného v budoucnosti Minulost

jet bezpečná a slavná Přítomnost
a budoucnost poskytuje nám pole
k vykonání povinnosti i příležitost
Ti kteří nás předešli vykonali
svoji povinnost dobře Máme my
snad býtí méně poctivými a vlaste-

neckými a statnými k vykonávání
povinností svých ?

O ČEKB BEFUBL1KÁN8KB SCIlGlI V

SL Paul Minn dočítáme se v tamněj-ií- m

Pioneer Press: "Velká a nad

šená scb&ze byla odbývána rčera

večer v síni C S P S na Western

Ave a 7 ulici v zájmu tdravé měny
Hlavním řečníkem toho večera byla

pan Ilobert Ilos z Chicaga řečník

to schopností více než obyčejných
UdrZel si pozornost posluchačetva
uéle nežil hodina a řeč jeho byl

plna řízných důvodu pro tdravé
finančnictví Ve svém pojednávaní
jest nestranným a Jeho řeč provázena
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řikt#fé Jiné isrut Zátěrsk ťdio

jf#t oviem ftsraylnHp Mláty vl ly

tvořily a ti ly tvořit! budou zákony

pro tfbo bi ohllu ni kil Jou Jinou

zemi Oiáxkou jt t lili bulou

tvořili zákony prospěšné nb nepro

spiné Člověk inftlf chce lihoditi

všechny své úspory do moře aneb

to&Ze si podřezali krk aneb inAle

vžiti dávku jedu sneb se oběsili

To všechno mule ale otázkou jest
Je li mu to prospěíno aneb potřebno

Kongres radě liryanové přijal

opravu celní alt ještě jsme neslyše
li Ze by se s ní byl Bryan chlubil

ŽK liYCfKM MY ČEŠI MtLI ZbEjM

Irčany k smrti rádi nelze zrovna

tvrdili Jak pak nám přijde pod

vousy tato zpráva? Starý řád

v Americe sebral ♦000000

pravíme: šestkrát stotisío dolarů na

nadaci pro pěstováni kellického (ir

ského) jazyka a písemnictví na kuto- -

uekó universitě ve Washingtonu
Dne 21 příAtlho měsíce bude tento

dar slavnostně odevzdán ředitelům

řečeného učiliště — Nemýlíme-l- i se

něco před 3 roky hádala se česká

veřejnost o to aby byly učiněny

kroky ve prospěch zřízení stolice če

sk řeči a literatury na universitě

chicagské a od té doby sebráno bylo
ucelí tomu 0000000 O dčv

nullu více! Ah my jsme přece jen
kabrňáci!

Dle tí radních zpráv anclickyoh
vyvezly 8p Státy v roco 1873 do

Anglicka 46000000 buňlů pšenice
a Huško 47000000 Z Argentiny
nebyla tam přiveZena žádná a s

Indie pouze 1250000 V roce
1877 dostoupil vývoa se Spoj Stá

tu 107500000 i Huška 57ooo00o
a Indie 15600000 Argentina ne-

měla ještě žádnou pšenici k vývo-l-a

V roce 1893 vyveženo to Sp
Státo 223000000 z Huška 10!t-0000-

g Indie 27000000 a z

Argentiny 42000000 V rooe
18W4 vyvoženo bylo do Anglicka i
Argentiny 65000000 V roce
1895 obnášel vývoz te Sp Států
170000000 e Hoška 150OOOOOOe

Argentiny 42000000 a z Indie
15000000 Hozumoí lidé seznají
t toho proo pšenice je levnější
Nerozumní budou pořáde tvrdit
Ze to následkem toho Ze jsme za-

stavili v roce 1873 raZení stříbra a

od té doby razili téboZ COkrát tolik
oo dříve od počátku republiky

Známy americky Němko Karel
Schurs měl v sobotu v Chicagu v

Central Musio Halla řeokeslalým'
demokratům a rravil v ní mezi

jiným: "Pan Bryan má zálibu v bi

blických příkladech Pamatuje te
asi jak Kristus jedenkráte veden byl
na vysokou horu kde mu bylyslibo
vány všecky pocty a poklady světa

jestliže padna bude se klaněti ďáblo

vi Tak vede také dnes pokušitel

americký lid na hora % mluví:

"Odejmu ti polovici tvých dluhů

jestliže se mi badsi klaněli" Ale ta
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JiStí ribdt nedal Maini tako
▼oo títiinu repablik&oiikoa jako
letos

I Jidíí iSkaeiotský ruIXuAL 30

a 1 třicet utříbrnýcb ta Jedno ira-ten- f

Ele cynijSl řtfíbraři chtl 1C

E& 1

Li Hcnq Časo jkst eak

kutickým Děkoval presidentovi
Clevelandovi ta dobrotivé Jednaní

vlády americké vfiói Člňanfitn!

Za TENTO MĚSÍC CO POČALO tLATO

plynouti e Evropy sem pHveženo

bylo ji! do neděle za 125000000

očekává e jefité aleupoň ta dalňlch

$25000000

BKTAN BT BÍD VlDtL V TÉTO tZM!

v lidu stříbrného syndikátu střfbr

ným syndikátem a pro stříbrný syn-

dikát ten nejbobatil a cejneuvédo

mítéjél syndikát v celé zemi

Stasí Jihane ijt míli m(ti v

paměti ty blahé čay jaké jim při-

nesly Spatné peníze když musili

přivézti si na kolečku papírových

peněz jestli chtěli obdrželi oběd

Ul zahe jeden iuJzen % otázky
stříbra V konvenci stříbrařnké v

Pueblo Colorado pozbyl náhle roz-

uma jeden s delegátu zámožný
stříbrař ze Central City II C Dutz-inge- r

Kdyby kdokoliv z mís vzal do

larový peníz a přeměnil jej na

dvoodolar aseb stodolarový check
a přeměnil jej na dvě stě dolaru byl

by co padělatel strčen do káznice
Ale popokraté chtf aby vláda stala
e padělatelem a razila t 53 centu
stříbra dolary

Bbyait tbdíí lid americky na Bo-

haté a chudé pomíjeje úplně ta ne

smírné velikou prostřední třídu lida

lna oviem on by rád zemi přivedl
na takový ztupeft aby byli pouze jen
chudí a bohatí a žádná třída pro
střední tak jako mají v Indii Číně

a Meziku

Z Texasu dochízely v mihulíc h

dnech správy Ze prý chystají se Um

popalisté ku spojení s národními

demokraty a s republikány proti po

pokratflm víak populntická strana

vydala minulý pátek provolání v

ktsrémZ to prohlaiaje za demokrati

ckoo ieZ

Vlna tEruBUKARitMu bme se vf i
as výie Main dal v roce 1880

▼ítlina 8808 ▼ roce 1882 8872
▼ rooe 1884 20060 v roce 1886
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Kdyby Ii lluriji ('tag nnio-i- l llulf

(láHík a páví fl kdyby byl rby

íJftýío cjíym Mongolem nbyli
by ni' dovolili sni puolabovst řl

tol titíl li Jí kteří M lhfi$ Can

govi s# dvořili

Dejme tomc Ir nr uom mim vo

bodnou ralbu utřlbra a Is by byly

raleny rnilliony a mtlliony mřlbr

aých dolaru Tři svobodné ralbi
stříbra by všechna tato ralená min

co nálelela mají tel Hra tříbrnýcb
Jol a a ttfíbrného kovu kteří by si

jej dali razit a ani jeden těch

dolaru by nemohl nikdo dostat! ji
nak nelli kdyl by ta týl něco dal

práci aneb co Jiného

'Zlato je sketou" zlato "nevt

bojovalo zápas ve válce občanské a

ukrylo se aneb prchlo do Kvropy"
Tak prohlaSujl populinté Dobrá a

co dělalo tehdy stříbro? Neschovalo
se stříbro právě tak dobře jako zlato?

Nezmizela dobrá měna tlatá t stříbr
ná před ápatnou tehdejší papírovou?
rrávě tak zmizela by nynější dobrá

tuéna zlatá před Špatnější stříbrnou

jako tehdy obě před papírovou

Í5VYMI STftfliRARSKYMI AGITACEMI

spftsobili stříbraři novou tíseň o

peníze a potřebný výrobní kapitál
tak Ze obchod váne banky a to-

várny klesají a práce na víech
stranách se zastavuje Vsak ne- -

svědomití tiV) štváči mají tu drzost
dovosovati Ze ta tíseň a zaražení

průmyslu a obchodu jest spflsobena
uměle na zastrašení a donucení udí
ku volbě pro dobrou měnu a ochra
nu celní Nesvědomitost a prolha- -

vost popokratických časopisu nemá

mezí

"Zákon o kažení snbíbba t po

měru 15 k 1 podepsán byl Washing
tonem Byl Washington nepoctivm
člověkem?" Tak pravil líryaa ve

své řeči v Oaiaze nedávno Ne

Washington nepoctivým nebyl Z

tehdejší skutečný poměr

hodnoty stříbra ku zlatu byl 15 ku 1

Vsak ti kteří chtí nyní 16 ku 1 kdyZ

skutečný poměr hodnoty jest 31 ku
1 nejsou poctivými

1'OPULISTl HÁDI BLÁBOLÍ O BOKU

1873 a poměrech tehdejších NuZ

učiňme maličké porovnání: V roce
1873 neměli jsme pražádnou stříbr-

nou měna a ovšem také ne zlatou

kdežto nyní máme rsZeno za $431

000000 stříbrných Jolarfl a skoro
za 1500000000 tlata v oběhu Koku

1873 měli jsme všech peněz v zemi

11858 na každou osobu kdežto nyní
máme ♦3286 na osobu

1'iEO CTTKMI LKTY SLIBOVALI NÁM

demokrati jisto jistě dobré časy
Stříbraři aspoň ti střízlivější ne-

jsou letos Uk jistými jako byli
před čtyřmi lety se svolodným
obchodem a mají za to že by z po-
čátku "třebas' mohla panovati
tíseň aspoň nei by se narazilo dost
těch stříbrných dollarň Kolik
let by to trvalo neZ by ta tíssft

pominula to nám nepovídají Jak
M artilB #m 1 ~ i I - _ 1:1 r

I casyvíme Ze by splnily

--
ě

se obavy
tě tísné jest jisto

tonký dopisovatel časopisu Sl Louis

(BobeDemocrat nalézá s v Meziku

a sděluje o šmelcovné v Monlerey
Ze tam jest zaměstnáno 4(0 dělníků

a nichZ ti co pracují lopatou dostá

vají 02} centů denně v mezlcké mě

ně ta 10 hodin práce dělníci pracu

jící s kolučkotn 12 hodin denně do

stávají 75 centů mzdy dělnfci a

pece dostávají dolar denně Dílové

doučí a dohlilitelé na dvoře mají
platu 3 až $5 denně a dohlilitelé

při pecích dostávají $200 měsíčně

Donní výpli ta pro všech 400 dělníků
obnáší $400 denně ovšem v penězích

mexických majících cenu kupní

pouze poloviční peněz amerických
Ve šmelcovnách omažských jest nej
tnendi mzda $150 a průměrná mzda

na všechny dělníky 1200 denně v

penězích amerických což na 400

dělníků by obnášelo 1800 a činilo by
♦ 1600 v mezických penězích Tento
rozdíl 11200 ve mzdě ušetří majitelé
šmelcoven mezických ušetři Jej
ovšem ca déluictvu a proto by ma-

jitelé šmelcoven amerických též rádi
viděli volnou ražbu stříbia a podob-no- u

úsporu

V Orleans N Y pravil onehdy
pan Bryin: V Illinois setkal jsem
se a jedním farmářem který býval

můj spolužák s absolvoval kolej
Jest člověkem vzorných spůsobů
přičinlivý i šetrný Měl sebou tři
dítky a slze tekly mu po Ivářích

když mi vyprávěl že Jestli to půjde'

tak dále nejsrautnější věo bude Ze

nebude moci dáli svým dítkára tako
vé vzdělání jak by chtěl" — A pan

Bryao netloukl se v prsa a nevolal
Mmea oalpa raea oulpa mna maxi
ma culpa!" On necítil žádné výčitky
svědomí nad tím Před čtyřmi lety
niaeai nara pan liryan nauku svobod-něh- o

obchodu a sliboval nám od ní
blahobyt a když místo slibů Jeho

pravý opak se dostavil když místo

blahobytu pomohl na sem uvalili
tíseň a bídu nyní pokrytecky kroutí
očima a navrhuje tase nějaký nový
ezperiment Měli jsrae experimentů
dost I Víme pokud jsme měli oebra-n-u

celní při dobré míně že byl ?
zemi blahobyt a čirým nesmyslem
bylo by chtět zkoušeti něoo Jiného
když víme co nám dobře prospívalo

Kdybychom míli vIr
chny řeči Bryanovy nestačil by nám
ovšem ani denní časopis Tím méně
stačil by nám k vyvrácení těch Jsho


