
i OKHOK ÁPAUU
Kťf mm MIM tkiiv ii ťiwu U !! Jak l k nim ponvhlíTPa Kuta w'' a mn 1 1 ir

imětil ikri kteří letos idpoMjl volnou 'J'ohoM i! "ijlí kaldý #i#tf r ý
ílo-Mi- M

itřtbra MH řírt jM 4
f lfc !„ flih iy MMi

lety My t4rnll CUvfflnfaji fmi" fo4ffn 'Mt 'lříMM

'oboJný iImiWI zUtotl ruinu aneb „„„l „ ttl Ukémt stra

POKROK ZÁPADU

ohcTn Tednotv fc S F 3

(Jt Sl IO l — f'l 1 4

f
Tlkár I1U tl(Ni 19U li

„jf MVl„ nyní Ujl Hirnjl
trti iMffiiM řnřnif " f M

mf lU I'r KljF

'PRI 4 Srf „a VAI bllJfl

lř„(Uřt)lřioKtfclfiřo!o
h „„řtMIII hMníl (k

itrlký tflflrk AU o4 14 dolij itf

jdnH Jiko tn po #1 typblmal
oko aby r tyrnatit avímn oMiflfji a

pfoto fr lopuatl a pod iluiA rdyby
!

poliiovB

KAit 0A 4 6Urf irir
ltnlíiřMiUfciHftUřhl
tifiliny a pak o Mi atoidib (i by
to bylo la atiudci' kďfy by yae(ht

jfřl jeliiil a lilied tynáM rofatnUkf

Kjfdy obřan vlak m4

olíiNii a élatl '! MtlTHto"poir'iroedřn byl v k! l

Jsdiím I neJMílh ll řáH ("

kd ♦ MMiki) V rfiil 'I"1'

Jmi J i litin) Mupnk iwly H
fidonij klléoit ilaUlmu anllMii

která nlipija tMInlky Wheti

tn)l pro eaf nebulit řlriiotl
a fittnfml apofiMy která

nlíívll J na at# ieJMdi}'!' h

nlíini horu v pod husiti řoimru

jJi(h výrobní silu meliko -Jí h

pftobtlotlM -1- 1'iřsai i ř Amerteag

llpublít4('iblikiM í P l"l )

"HtUbrná ifint )i velikým fKpa

den k řosvoJI domáedli iot4ren -

nřfidl tmlilb"H m"I

(lllatn a i4le lkaní VJioMlo tuh

řu vým#ny ceny jeho iaio tik !#

vyplatí vyiábětl fířco a toho A

u% N fktak mly poin4hajl k

příoínl ihhut vfllkft "— Hftoř

Hoft ero i Mnka v Nfth Ameriťan

Kewíev

"Jmi pravda le a doby v)AÍ
li

Cfii pfné platy hfp6do uk daleko

Jko nyní av4k inn' J l" "

U ko a jejich kupil sCa nMa b býti

anílena TjU mdy bjly větlinoa

itanovrny ležli dostavily zlé

íNaay a UT řepreaentojí iniiohem VÍc

nrlli poklid sáhal ňoyl V dob!

lejlth iříonl'— ÍMn it Tribune

slřlbrařský časopia

"Je pravda ž# dělník (v Muziku)

dostává Jtn polovičku toho — se

stanoviska zlaté miny
— i:o dříve

ale co a tím mělo zlato co dělali T

Stříbro ji-s- t j ho měřítkem ceny Je

placen z avou práci stříbrem a platí

jím za potřeby Životní a nezná íád

něha roz lilo má li stříbrný jeho

dolar se stanoviska zlaté tuěny 100

centft nebo Jen t0''— A S Ueattie

(zuřivý střlbrař) předseda obchodní

komory v Kl Paso Tex

"Jaein pro stříbro protože jstm en

a itoslaueme-- li svobodnou

ražbu stříbra mohu zuplaliti avé dlu-

hy polovicí toho co cbnáíejl za ny-

nější měny A za druhé zaměstná-

váni dělníky ra farmě Já jsem
dlužníkem Za volné ražby mohu

jim platiti polovici tobo co mne

stojí tď reboC ona vyžene do výsky

ceny plodin a já mohu pak najmout
farmářské dělníky za 50 centů denno
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nada
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pro mthbrný dolarllHnuje roto aby

koupil ta dolar kt rý vydélá jtn po
lovici tobo co tnfiíe koupili nyní a

tedy blanujo pio nl5i nf vó nudy
fia polovici
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profi utřibro klřá? (M t jfdoé a

téže příčiny I Skliii pieuice byla
tualá kdeJto Hlflbra dobývá hb ólm

Ittlf lni v f - a vřthinu nifibra vydo

b)i!'lio iifhtíiU víc ucž 40 fnlft unce
majitťli třbro)olfi
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nejví tíií pr('((-nt- obyvutelfílva a jent
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ruit- - na poli jako co vyt&bf u v to

vúniíkcb To pottiali nejlépe rolnici

za piniil Jeti let
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McKinlcy on lidy: ''TúŽu a v4

vy aynové prie ulojieí kolkolem

Din kdo iffit Iťijíím třiteletu dělní

ka ida li tm kdo d4 vám práci kle-

ri plinÚMl vúm fokoimoHt aoeb

ten jeni dýňe ulova Jež budí Denpo- -

kojenot-t?-"

LlTí řNl HKMllfl KUKl-BlC- V NE- -

lira-c- i odhaduje i na 300 rnilionft
'

ounIĎ na oarnwiu Hkluné kukuřice)
Ctió němé V Nt brance je kukuřice
kraltrc a proč by mři farmář nebrán

ký klmiřti e atřibnióma teleti ob-ivlÚ-

kdj i ren kukuřice uloupá a

cena lříbra klocá

Co ibompIjic zemi a lidu vlci?
Dudou li otevreiy továrny a apuNtěny

troj a dělntetvu pifkytnut výdě-
lek aby auho mohl raopatřiti pro-ftred- ko

životních a potřeb tak jak
navrhuje McKinley aneb když ma

jilelom Kthlbrodoln bude raženo alřf
bro v dolary mající poloviční cenu

peněa nyncjaicb?

Celá tato kampak htla e ra- -

ny popokraiii kých ěaiMipiaa apountou

mrtkých klninft a lží Nebylo týdne
by nevymyslili fíáký klam na oíálenl
ělenářatva Tento týden bude po
alednlm % rnftlem e připravit že

veřkery vB) 'um' v oboro ainyiletiek
a klamu vynaloží aby

--
pMatibli

samy aebe" obzviásté kdyl vl že

maji "poslední" slovo
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proto J Jím u4 aMrtoaf —

woJmci J lo rniitriP alt to

prafd
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fomk4hn yíll ! nelili meal

limnílií (VIit aby ijilili polili- -

(t)n aiťiacl mfil nlmí Jo tf
tam 1 kluby ieřn'ktl k4 ft I řfpi
Idikénký oUtífrh 29 jt vl

apnliřanikjcb nHl poliufkfr h
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Pm Ml l ett II
Vru 1'almera '
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aprárné Jejich amfilenl "N w

Vork4 lly" aoalóa( a tfmlo
a my nrnkme nel

dotkto uli k tornu ! není tor)ti
dávno co mohl řeaké repnblikkny
Ntw Vorku apoiílat na prateih

Jedná ruky Ueublik4iiak4 tra-n- a

nemůže i tudll na aniýilenl

(chft newyorakýih naříkat

tUí dolar m mnoho koupi

proto v en n riiuiT

Myll-- li některý dělník 2e vo

bodná ražta stříbra v poru lekl
neaniŽÍ jeho aknlečnon mzdu a že

k tomu nesměřují vúděl

měl by si přečisti následující výroky
s řeči a dopisu některých a nejupřb

mnějftlch přátel stříbra líryan je
ve svých řečech cdezřetnějií než

někteří jeho přátelé a Sak od do

opravdy povídá dělníklim že jejich

mzdy jsou tuae vyaoké povldá--li

západním farmářům Že laouié peníze

důsledně i vysil ceny pomohou

im aaplatit jejich dluhy

"Jediným předmětem znehodnocení

Mlřtbra jak já tomu rotumím jest

tabczpečili lacinější dolar a jím mo-

řili a regulovali ceny Nás nynřjíií

zlatý dolar je přilil drahý jiho
kupní síla jest přilil veliká od kou

pí velmi mnoho" —Senátor J K

Jones předseda demokratického ná

rodního výboru

"Spoléhám na to že velmi brzo

ualylíme o velkých pramyalovýcb

zájmech křesťanství ohrožovaných

nyní jako nikdy před tím soutěží

stříbrařskýcb zejména asijských ze

mí anebo lín co bylo vhodoě ntRvá

nu "asijským nebezpečím" Této

aoutěŽi nelze odolávali tariíTeai a

možno ji udolali toliko změnou pe-ně- ?nl

soustavy v takovou jaká nyní

asijským továrníkům poskytuje zisk

tak veliký že činí nám soutěž a nimi

nemožnou"— Senátor HM Teller v

New York Worldu 15 února '96

' Mám eám v tomto mátě 2 farmy

zaplacené většinou penězi jež jsem
si vydUt jako právník Jedna za

bírá 2500 akru pozemku a druhá 1000

akru Při nynějll ceně práce a při

nynějších cenách farmáfských vý

robku nikdo nemůže udržovati obě

farmy i kdybych mu je daroval

a pozemky a vydělali z tobo dolar

Farmář který pracuje sám a pomoci

synů a dcer muže toho dosíci aby
ae nuu malá farma vyplácela ale

žádná farma není výnosná kdyi

spravována jest na základě tovární

ho obchodu Laciné a hojné peníze

jaou jediným prostředkm prolito- -

muto neanesitolnému stavu věcí —

llýv guvernér Iíorace Boies

"Uzdy v alatařských zemích ataly
ae stoupnutím ceny zlala o 100 proo
dražšími nežli jaké bjly v poměru
ke mzdám stříbrnou měnou vypláče
Iflé jakou dříve platil"— íieorge Ila

rouvoo onucay aonsui v ouguji
ium

blikán ktfry nby a není tIMrt
lem 1'okrok ti X&J a b rnf l by a

ilined jim atáti

V tírBBt 20 T M ltKM J7

aliiíjily "Amřik4iiako- - 'ovenakí

Noviny'' av4 drobé dealtilelí to

jtat jedn4ctj roinlk Připojuju-in- n

f) ardecnř ka víem řtn kdol

jim k výinamriírnu tomu díií na

trnité pouti novin4k4 upřlmnř

biahnpřejl Dvnvl let poctivé no

vin4řk4 pr4cn na oli národním

mámená nioby avltelft balvany
tfanl a přívaly nepř4ttltv( AU'

mámeni to také mohutný pokrok
avélla veliké podnící n( cilft vlanle

neckýcb a blahy nebenky blahý po-

cit v iurnalintovÉ avřdomí Žijtel

i rortl ku zdaru b atrnkého lidu

alovenského!

JAK BOtaitlLT JI DtéEVNl cbzí b

mnohých trch "muift i lidu" kter!

Ňli do Ameriky ne učit co to je svo

boda toho přeokvoKtný přiklad po-

dává v poHledntm ctle uáft aouned

''Slovan Americký" Pííeť v rubrice

cedar-rapiduk- é: Iráv6 jame obdr

Jeli poítou následujíc! líntek: Odar

Kípidí Iowa Slovan Americký
Kuďte tak laskaví a uveřejněte ve

vniem čaaopÍHO íe já vftbec nechci

odblrat Pokrok Západu poněvadž to

není žádoý čaopi J D" Jeňiě

že tonu panu J I) íĎHtalo tolik chy
troi-l-i aby tatajil avé jméno Jinak

ne mohl Hiát na věky věkft oalaveným

po vřecb vlastech čeako-anierický- ch!

NtCO t V OIKT HUt BllYANoVT

Popokratický kandidát preaidenielvl

opakoval nejméně 250krát na avé

''triumfální" centě následující An

glie má ca to že jí tlatá měna pro

anívá 1 roto nutné mu mi být na

ikodu lidu americkému Pro Spoj

Státy enamená lpění na tlaté meně

— když byly na její základě obcho-

dovaly po 50let — poddali Ke briti

ckéuiu kommandu — Anglie poklá

dá avobodny obchod ca věc pro ni

prcpČHnou Proto bychom měli

přijmouti zákony diktované briti- -

ckými tájmy a britickou politikou
otevřití avé příatavy avobodnému a

neobrtiecenému dovotu brilických

výrobkQ ni i kódu avébn vlaHiniho

prnroyala a pracovních tříd Takové

logice by nerotuměl ani Ariitote!ea

ani Kant on jl vSak nerosuiní vftbec

ani žádný neu5enyate ivým vlastním

tájmSm roaumějícl člověk

"Niwyorskž Listy" píSí v íIsle

pátečním: "To ae nedá uprll ie

jaou republikáni akutecnf Aviháci Že

mají píkný vkua Sall ae dle nejno

vějáí mody a že nejnou jim neznámy

vScclmy podrobnosti alantnosli

okátalé 4krolenoati Ve ukvostných

obálkách roxeallajl jednotlivcům do-pis-
y

na velmi drahém papíru jez

lacírajt ulovy: "Vážený panel
Do-voluje-

ai aaalati Vám naíi platfor-
mu v očekávání že jí použijete
znamenáme ae v nejhlubií úctě atd"

J" gintoi jas impoaamni jaoa u

'páni mu u maji peníze tiae je

Zn pruvt-rní-
r
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Z iiii)Íiiii
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Za i" Kr ti'e m Ai ni ho
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U

FirrÉR"o!)F lIKDIťNH í i'U l)'Z pikliirtn kH

CH AUL Krt K CAKY x I' !' ouniy
Z mAtr ni ikiililnřoK'''

HKNHY K ('K1IK1T Vnik Coonly
Z tliVlH nilii)

AKTHI U S ( IH IďHH I iiKlmi (

kmnlonN? nlf H'?'inkii h tul- v

IIKNKY C HLřKII ťollax Couiiiy

ařlpnjr vrfhmio wimla
KrRKKT KVAN ljtii tii''r CoiinH
MOHKH P KINKWD t Cmnity

Za MHfli- - Siti fiiiv niiv
W1LIIAM O WHITMotlE iMuiíIas (

Konurmnl!
Za ptjaUnc do koDitmo:

1 dlatrlkt: J B HTRODK Mncoln

J „ D U MKtiCRH s Omaky

( „ BOHU L HAHMOM) I řrB)oni
4 „ E J OAlFK Aur ra

i „ W E ASliHEH HtlDK
A E rArY r "l Pnot

Ca ikfnllio itnic:
H H IIAl l'KIDOK

Za inl acnátnry:
T K htDH II' Ulili

JOHV II KVMÍ
8AAOo¥H

Za do 'áui'h uíitUř

JOHN H BCTLE" iAMK'! ALLS
FRANI HI1HMAN ItVK oX

HtOH MYER- - JOHKIH ( IOW

ii rhnoi etov a ii mdbixk
clach kikverih

Za okruDlt') komlif S d alrtkiu:

1'ITER MASfí"lr t (( Min

Sa okfuillio komtur 4 tlWtrikta:
HENHY OThOM

Zaanilrťiha ndiímt

OKJlKiíO C(KK ItELU

Za knnuMbla:
W B lřABVEl

Za aar r4 wnrdy K W HAItTiiH

t „ drul4 wirrty ALEťKO IIAID

Badal dl wrd:
1 wrda: tHSfJif H1UHT

1 „ ANTON UM'
I KICUABU trMALLVY

4 „ W T r''UKI

i A l LCr
M D CAHU

T T H NT

T 8 CBuCKKH

Q W MrilCKfl

Badal ta ' mfalo:

IEK ÍATKI T wtdy
člcgot Ikolat rady

f W BANUHAťKR I wardy

0 0 HBH8 t wirdy
FBAilK HEAKí wafdy
1 O BH'AlK fl mtrdf
I E YAl OILDEB t arardy

Ha AoploAnl Ibíty:
H i físrOLD w 4 wardy

a plaMti jim slaninou po 15 centech
ibra Jame Kitchen lurmář a do

bytkář v (irayson Ky

NaE ČTINXrK Ul'nOKrH!JBME NA

dopis pana Smejkala z IJeifast v

rsku Paa Smejkal bydlíval dříve

liallimore a zná tudíž poměry
americké t nyní ze avé zkušenosti

tam sděluje čtenářům naším kterak

ae obchod a průmysl tamoějlí zvete
bil v minulých tři letech následkem

změn našich zákonů celních lak že

dělnictvo lam doatává o polovici

vysílí mzdu nei dříve a má hojně za

místnání Zde naproti lomu jest
mzda nižší a práce méně Sděluje
dále že mzda tamocjKí jest měné

než poloviční mzdy zdejší a přichází
konečně k té závěrce ku kleró

ovšem dospěl každý přemýšlející
občan že Amerika bez dostatečné

ochrany celní nemůže obstáli jestli
má zde udržena býti obstojná mzda

a zem prospívat

IÍĚIIZM KAMPANĚ MtLI JHME TAK

velký nával dopisu a dotazů pro Ho

vornu že jsme při nejlepfií vůli ne

mohli pro všechny místo učiniti

Zejména měli jsme tu dopisy od pp
Pánka Oliveriusa Kostoryze Jelín
ka V ocáska a jiných které hodlali

jsme uveřejnit! a k nim odpovědíli
Však jak jsme již sdělili stále ae

nám nedostávalo místa a odkládali

jsme týden po týdnu doufajíce že

později budeme mfli nejeo více mí-

sta nýbrž že i rmlakce bude míli
více času k zodpovídám otázek v

onécb dopisech vyvolaných avšak

nyní ku sklonku kampaně nebylo Již
možno )ro ně učinili místo aniž
měl redaktor času je zodpovídali a

proto Jsme Je museli odložili '

Z okresního vězeni v Louiaville

Ky„ uprchlo v noci na neděli 6 tre-

stanců To ni je druhy útěk z vězení
v 1 roce


