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POKWOK ' NÁPADU"

prd#nli '% nántk fibdrfel

ď" Clinton III llofu KlrK -

kandidát "alrafijr volaly" AMr

U v vol ni 14 tni řlfkt
ňtfira "afobíMli" byli atranou tn

V rore 17 J byli II) fi kandi I4é
ilm I' H Grant řep kterýl ob

drlel Mí7í?r bhft o a 26
bk H rKeGrrufey byl kvílili
tfřn Iíhr4ftíh repfiblibánft Atll

řepnbllkAnifcýrh Ufp-- ř nl a byl

TliiiřnsM fnel r Hk %'ío

Cleln I

'ř- - l řtyřini Ml b} íboveř ťle

ff I % kandidáte ! a t jU J '

třlí I podnClhi f'l f # r i ř fít

lili Oídříel AřifiOffM h 'd

a 277 ebkt lltfri"p kťry #"ovi

nim í ivo'řf k o#il t b Ir ?e

Phim 5176 1 01 a lllflkb Kir b-d-

a piptiiintó kfi i'1 stříny
li l i J II Wev ioÍ kbrýři
řln byl v nář-- t bií k'ff!-ir- i v Dma

tf přlpa lio UiMťj I ' ' I 2J

IM Pr'liiblAn Ivi-lli- t Jolin

llidwll d I 1411 M iti
tický Htifi Wf u 21 Ml Maft

Náoistkeoi ivolrtt byl A Hit K Ht

vennon ob Irlrv utejiy fl llft
)k ( lvUnl K publikán kým

kindi dAřii ř 1 4mnt# ittvl byl

Whiiel w II e l a poptilitb kým Jm

G Flebl

Ilpetill Tf % - I'flp1 í V J

Itrpkové insnJeiky Jiln Iki v4e
nýrh iMÍlrb oloři kterl tll 12 Iřt

byla eborottřimi vrbuinjet v udejlí otu l

řnariié Í(4lttittl I'íes o h e

IfřaVtilk ifUlrty

Vihkbm k flj# právt f rtl
donUké voh bud mil upnuti
ítehář k If 0pti)ř Jakými vMí

m! Ii'f byli Mij f"flH

řftinýi b IftA li

Jak inámo ř- haily H:4l

ffiif řřř !íitfi otA'ij'1'kl I

130 lely loti? ř 7Jrt IV M im u

kUUU ř h fW táliiy í ř I7M

tínána bjla t tt mi An

gtiekeoi aM 11 ftoVrh mátů

stvořilo kot f b r (') f lákljlí
ambity ři[ éiártkl k- - ř I' ři'n'i '
Dl# tMťo fri!y sir #t4ty deJbý

třel(f křifijjffií p1 bnot !lt

obrnM#no't r d tbé vií l eh

4t1 4f'('f ÍM f ři bfit
jlkoti á t ř- - lni ti' e if 'i nemyly
KJ 1 poměry vVy é f n U

tf nrt fiMfi' il bj('r b von byl

jit t4!tif':4 vt-t- h 4fí v ř

ktsřý po několikamMťřťm (! fn
MUi! a při! ú 4 l t k( i!'f n l

J#JIÍ ik!!é Vp'Vé I Ji lyl
přesi Jent t'' M k ntitf íi!I

kaldý rlát tolik vonu lů pr ni bnt

kýťh( k itik byli iWtipcft k

killý i tMiťv vo!i?eh pk
hlasoval ro dv k ('! lil t i hl

ten ti ob Ir let n]A!il poít 11 1

5 prohlášen byl ii jri l'iU ten

kdo po něm nejvíc hlft j r J

sa oáměntki Vobtilé ii by1 voleni

všeobecné příni-- volbou nýbrž o

leoi byli sněmy států

Prvním prs ibiťem tvoleným ř

1788 dle nné utvy tyl Jel Wash-

ington a nice ři hlasování vnlitelů

obdržel 65 Mnuli iiřru nt jtfci-oMrlť- l

Julii A'htn Machuoťttu
totil 34 ft bji proto lUmdtkťm

Hliné blmy o Ihvi Uny byly jak ii4

ledujs ]i)id Sij 9 II II Harrison

6 John Uutleilg'! 6 J ilm Iljoock
4 George Clinton 3 Smi IlutUing-to- n

2 Jeho Milton 2 & Jami Arm
trong IJťojHtniii Lincoln a KlwarJ
Tellfnir po jdncra
V roce 1792 oMrlel (íargi Vab

iogtrtn federaliít 132 John AJanm

federaliste 77 George Clinton n
60 Tom Jtfferson Tep 4 a Aaroo

Barr řep 1 a svolen tmlíi Gecrge

Wanbíngtoa za presidenta a John

Adam t% námuki

Roku 1706 tbiržť] Joho Adamo

federaliíta 71 Tom Jtfí-ro- n
řep

68 Tom Piockney fe! 59 A%ron

Borr rep 30 Sm Aiarns rep 15

Oliver Elloworth 11 (leorgo Clinton

47 Jhf hubii 9 a im M idi

n a Jirnna Stuti o 9 Ilji l ly

irelffi Mt líon4 prltfnli CHn

t it ti fiAff tki
V tam MU fV"Un byl Jtnr

npř ii fl udfvidinfeh jř IVi!l
Ciii"fi f i n4m'(kl ltlři
byl K břll4 (lffjr řj III bly

V ř II1 řlři Jtm Moíiř'

fp otdfí Ml lUy jfxíl Hod- -

ti hrtjch pro ř I (of i Kirtfi N4

rnltkrn ivol#i byl f lan II Tomp
kin rp# iblrlr lét l#1 blay
(btatbi IImt o I lány byly jak

nildtijí Jthu K lí' wiřl f

ií Jtm§ It ft J hn llfbll 4

U Urt O Hfpř 3

V řoce M ivnlen byl Jm
onri ínovn jďioblíní

nnl) f ob Iřlrl 91 1 bltA a poui ]

dri Jedinf bit idVídin bjl přo
Jobu (J A UniM Zi 4n ftk byl

voln iHn V Tmpkln t bifle
2H bia A řlfktořálnb b k Iwlto tb-li-k

otatnřrb bylo řoitMiténo Jtk

nále bijS ILitbirl K ocktnn A Dan

HoJffjr 4 U ibert (I IhffHřaK
ltjb po I

V ro I 'J I bylo li# (Hiprve poif
(att blT volicQ Kandidité tro

pfei leřitll byli ityři tvtmfo re

publik4n 7iAvn byl pre! Imlem
Anlrew Jkon oblrlev 18588i

hlaa voli'kyclj a tí elfktorálnícb

J hn Cj Adiina ob Iríel 103321 o

liíUkfch 84 ebkto rá'ii(cb Henry
Cl ty 40 587 vol a 37 el-- Wt William
II Crawfiri 44482 vol 41 elekt

Jelikol ládný t navrJencft neobdrlel

nadpoloviční vřtíirtu elekloralnfcb

lila5 roíhodovala nněmovna posla-

necká v kongresu a ta obdrltl vět Si-n-
u

John Q Adama Niruřulkem

xvoleo byl Joho C Calhoun obdrlev

182 elekt bU-- íl Ottol ronřtitřoy
byly jak náoleduje: M S rfjrd 30

N Maekin 24 Aodrtw Jackaon 13

M Van Burtn 9 Henry Clay 2 ve

směn republikáne

V roce 1828 avolt-- n

byl prettidec
tem Andr Jackaon obdržev 647231

blan 6 vol a 178 elekt Protivníkem

jtho byl Joho Q A lama national

rep kUrýž ob IrŽel 509097 hlasfi

vol a £3 elekt Námětdkem přeni- -

denta svolen byl tnovo John ' Cal
houn obdržev 171 hlaů elektoráb

nfcb Hichard Kuab nat rep ob

Jrlel 83 a William Smith dem 7

V roce 1832 ívolen byl Aodrtw
Jaoknon dem ku druhé ihftte ob- -

Iržev 687502 vol a 219 elekt blata

Hnry Claynat rep obdržel 530189
vol a 41 elekt John Floyd neodv

obdrÁel 11 a William Wirt proti

žednáhtký 7 elekt blaifl NámřVt

kem avoleo byl II Van Buren dem

obdržev 189 blelekt John Hergeant

nat rep obdržel 49 Henry Lje ne

odvUlý II Amoa Kllmaker proti
e In 7a William Wilkin dern 30

hlítn&

Mezi tíuj cuncta vtnikla strana

Whigů a v roce 1830 mři deuokra

tický navrženeo Mariin Van Buren

proti obé 4 kandidáty nové alnny
obdržel váuk více hltn& než víichni

čtyři dohromady totiž 701549 kdež

to oni obdrželi dohromady 730650
hl poutě Van Bureu obdržel 170

blan6 eltktorilnfch a byl tvolen
kdežto VV II Harrison obdržel 73

II L While 20 Dan WeUter 14 a

W P Mangům 11 Námcmkem

tvolen byl H N Johanou dem ob

drŽev 147 elekt hlufl F Graoger
wbig floatal 77 John Tyler wbig
47 a Wm Smith dem 23

V roje 1840 ivolen byl W II
líatriaon díd naieho přeJeílébo
přeni ienta Bonjainlna Ilarriaina

llAJI rh abolhionlať) i kťfl po
r ifpadnktl atrany mh p (!
trai ř'p'iblikáhk4 % h4rrl'ťi
iffUn byl rnvnll wh ft John Tay-- f

ob Irlev 2 1 1 el-- kt hlan k llt i

II N Johnřifi dem oblrbl 41

b Y ('♦fwtll lm II a Jim
K Polk I Ma

V tof MM IV Iri byl Jm K

Polk bm tiblrlev I117JI I vol

170 lkt hlat H tnytt jeho
HíPřf Clay whlíř míl l!9ftfli
vol al pouie 10 " e'kl IiIhI
Jam G Itirnoy kandilAt airany

avobody mil ti v-- ! IWlné

tbkb Miy N4nftkm ivoUn

byl dtmkra' Gocrgo N Palla I7o

hlaiy proti 105 olovilaifm pro

whijf I' Frellfghtijana
Ukn HH opít kana f bá l a

a ivílliili whíí{ov4 Jejích kaidi
!4um byl rbary Tarlo olnlr- -

Kl 16o0I hla4 vol a Ifil řlkt
GlpAreem Jeho byl buia Ca

lem kleřfl obdrlel lvo' vol

i 133 ebkt Martin 'n Buren

bývalý preaMent byl kandidátem

irany avtbolné póly (FreeSol)
kurál byla n4tapk)nf atraiy
avobodf a ob Ir Jel 2912l'l vol

a'e Ulié tlekt May N4mlt
kem ivolen byl whi Miliard Fill

more obdrlev 103 hlay elekt na-- j

rotl 127 odevtdaných pro W O

Bulit ri dem

B ku 1852 nantal opět obrat a

svolen demokrat Franklin Pierce
Obdriel 1601474 vol a 254 elekt

Wmfbld Soitf wbigoblrltl 1380- -

570 vol a 42 elekt kdežto John P
Hale kandidát atrany svobodné

demokratické (free demoi rat) doatal

159149 blaaQ vol ale žádné elekt
Náměstkem svolen byl William U

King 254 blány naproti 42 odevtda-

ných William A Grahamovi
V roce 1856 svftětili tnovu

demokraté a nice svolen jejich ra
vržei eo Jamea Bochanan obdržev

vřtiinu akoro p&l milionu hlaaft

totiž 1838108 hlas voličských
174 hlaaft elekt John C Fre

mont první navrženeo povutaló

tehdy strany republikánské obdržel

1341244 hlasu voličských a 114

elekt kdežto Miliard Fillmore na

vrženec atrany americké měl 874-53- 8

blaaft vol avšak pouie 8 elekt
Navrženci pro náměstka obdrželi

tentýž počet hlaaft jako navrženci

pro presidenta a zvolen J C

Breckenridge dem Kandidátem

republikánů byl W L Daykin a

americké strany A J Donaldnon

V památném roco 1800 tvolen

byl Abraham Lincoln rep obdržev

1866352 hlasft vol a 180 elekt

Soupeři jeho byli Stephen A

Pooglaa dem a 1375157 vol ale

ponte 12 elekt J C Breckenridge
jižní demokrat 845763 vol a 72

elekt a John Bell unionista vlaitné
navrženeo strany americké a Sny-58- 1

blaa& vol a 39 elekt Navr
ženci pro náměstka presidenta byli
Hannibal Ilamlin rep H v John
son dem Joneph Lané dem a

Edward Everett unionista a obdr
želi vesměs tentýž pooet hlasft co

navrženci své strany pro presidenta
Ilamhn byl ovsem svolen

V roce 1804 byli ponte dva kan

dídaté a sice Abraham Lincoln rep

kterýž obdržel 2216007 hlaft vol

a 212 elekt Odpůrce jeho George
B MuClellan obdržel sice 1808
725 (hlaft vol ale jen 21 elekt
Kandidátem republikáni pro ná
městka byl Andrew Johnson a sou

druhem McCiellana byl Geo II
Pendleton a obdrželi oba stejný

počet blasft jako kandidátó presi
den'stv( 11 slitu jižních se volby
nesúčaatoilo jsouce tehdy v odboji
prou Uon
V roce 1868 byli opět jen dva

kandidáté pro presidenta i pro ni
mStka U S Grant obdržel

3015071 voličských a 214 elekt

thváleri rmobrilbk'ot knvHl
GbfrM 3 mi07 ilift Jelikož

irnM dříve ftJli m volitelé i
Aželem bliá l ř l#i!4y
hhf ílewí-křatíekýr- voipelft jak
la!ebi# J F A Ilen lřMka P
Grata lbown M (' J Jenkin i
% !! I I)vU I IKmokř'é ř a

NíkIpI natrhlí Cna 0'('(ftnra jr i

ftřbol oleid4lo bylo 2!l Mlft
i riliiblfní trrtt vyť ti íli p'

prvé v iáaa preaidentiký avýiít

kn li látrn Jamea Blakeifi t#řý
'bdřlel liUft N%mtkni
ivolen byl Henry Wi!n rep ob- -

Irlev 27ftlfan Gfatnl r itMité

ny meil náslelnjíol s II Grata
Bf wn 47 Go W Jilíifi 5 A II
C íj itt 5 Joln M IVmfř 3 T
F Ibamltt 3 W H GfoelMuk

Wll - II Mickui a N I' Mink

po I

V rorc 1876 b) pět kndídlft a

siieHimnel J Tilden d"in kleřý
oblrlel 4 2405 oIiěkýeh a Ml
elektorálnbh hlaft Hutheifrl B

Hiyeii r-- p 4031950 voličských a

185 ebktořálnb h lil PeUf C er

lelenáčulk 81140 J O Mmitb tu
hibííák 95J2 a Jamea B Wnlkrr

traoy americké 2 036 O tbkti- -

ráloí blány te státu Florid l b uii
na OfgJti a jižní Carolina panova)

spor m rihoonutl tebot odaatano

l)lo kongrcaem elekloralní komisi

ikladijlcl se te tři demokratických a

dvou republikánských ponlancft v

korgrfeu tří rep a 2 drm ceoitorft

2 dera a 2 rep čit na vrchního sou

du kteřížto 4 volili si pátébo
Ko-cuí- sh

tato přiřknula víeclmy volitel- -

ské blány o které byl porHayeovi

týi prohlášen byl ta svoleného

S ním ovéem svolen byt též navrže

neo pro úřad náměstka W A

Wheebr kdežto soudruhem Vil- -

denovm byl T Hendrickn

V r 1880 tvolen byl Jarnee A

Girfield rep obdržev 4 449053 bl

vol a 214 elekt naproti W S Han-0c- k

dem ktetý obdržel 4442035
hlaaft vol a 155 elektoráluícb Mimo

tyto byl kandidátem těž Jan li
Weaver zelenáčntk a obdržel 307-30-

bl Ní il Dow proh obdržel

10305 a John B Pbelps am str
7o7 vol ale žádný s těchto neobdr-

žel elektorálních hl Náměstkem

tvolen byl Cúeiler A Arihur obdr-

žev 214 hlasft proti 150 oduvtdaným
Wm 11 Englishovi

li 1884 tvolen byl Grovtr Cleve- -
land dem a sice obdržel 491 1017

blaft vol a 219 elekt James G

Baine rep obdržel 4848 334 hlasft

vol ale {en 182 elekt Mimo těchto
dvou obdržel John P St John

prou 151809 a Ben F Buller na

vrženec "utrany lidu" vlastně sbyt-k- u

strany teienáčnické a strany
délnické obdržel 133825 bl Žádný
s těchto obou nedoslal vsak žádné

hlasy volitelnké Náměntkem tvolen

by T A llendrick obdržev 219

kdežto jeho protivník rep John A

Logan míl 182 hl

V r 1888 byl Grover Clevtdand

podruhé kandidátem ačkoliv po-prv- é

v přijímacím listě prohlásil se

rotboině pro jednu Ihfttu president- -

skon Pří volbě obdržel 5538233
blisft vol což bylo o 98017 více

ne! měl Harrison aviak vidor tomu

připadlo Clevelandovi pouze 108 bl

vol a byl poražen Vítétenj v této
volbé byl Benjamin Harrinon kterýž
měl 5440216 hlasft vol a 233 elekt
Mimo těchto dvou oblrželi Clinton

B Fn-k- í proh 249900 Aliaon J
Streeter union-dřlnic- ky 148 05 H

II Ccvrdry spojený dělnický 2808

i Jfnn L Curii americky 1591

Zidnýt těchto čtyř neobdržel ani

j jednoho hl elekt Náměstkem svo-

len byl Levi P Morlon obdržev 233

'blasft kdežto demokrat Atlen G

ládninii UknUktwm prutfelkn
JI V) Melt I J"nt teiř opět ídrl-v- a

a ěettil její plátrM rudnjl se t
Jejího vyhojmí I'n Kypku slětije
jak se t ceU věc nl4lt: l'i 13 rt
stlena hýbl rnojíeni žťiiitenkoii a

krutým pďbánlm ni s(rtn4cb v i~
Itidku (etřiijkl lěkfl bylls to

iloutenkj éáíteřtiě kontrolnvittl sle
iNilentl stávaly den se dne i esnesl

leliiíjílnil Koupil Jwin jí vSecbny

druhy lku tak záhy jak ml byly řá-

děny ale tile nezdál') se pomahittl až

uílvaU Dra Petra líoboko Žaludeč-

ní Sllltel Tyto Uky jl ťiplně vybojL
ly Zítč vskutku jsme vděčni

Mnoií lidé někdy po dlouhá lé

tl trpí rotličnými chorobami a re- -

vědí si rady jak by se jich f bavili
Tak pfse pan Aug Mirelh s Na

vasota Texan: "Ctěný pane Seve-

ra: Vál Plionl Bilsám jest ten

nejlepíí lék který Jnem kdy uŽÍ-- "

val Po využívání sestt láhvi byl

jsem docela vyléčen tak ž se nyní
cítím scelabet bolestí kdežto jsem
dříve trpěl stále bol-tn- á na

prsou" oeverov líalsan pro plco
jest vskutku nejlepsín lékem proti t
kašli nastutení obrapotu bulestem
v krku a na prsoo táducbn t&něto

chřipce chorobám plic vftbeo vSe-oboc- ně

prospěšným lékem v každé
lornácnosti Četa 25 až 50 centů
Děti rády užívají Seierova Babá-m- u

pro plíce protože má lahodnou
chuf a jintý účinek Proti ticpě
užívejte Severova Laxotonu Cena
25 ct 8 úotoa W F Severa

Výlety pro domovy hledající

Velmi nítké ceny dány budou
dráhou Missouri Kansa & Tuas
v duy 3 a 17 listopadu 1 a 15 pro
since do jižních států O bližní

podrobnosti hlaste se u

acístulho jednatelp neb píste na
G A McNutt D P A

1044 Union ave
KannHi City Mo

Chceme
utálé proda-vač- !5 00 i více stí- -

leho výdělku denního xnruriiiiue kaž
dému kdo převezme prodej imšich vla- -

menerKjťií naiioženukycu ald obrazu
O & H Silliermuii dep I 1

Bt Paul Jlinn

NavStívíto Onialm?

Jest II ano neopomeňte řHítavitl ae r
prostřed Praky u starého smírného

J Ondréicíílca
133a iii „i

který má pro vás vždy nejlepíí Omkár injtwtoyané kořalky t vína vcho
druhu jak)ž 1 dobré doutníky
Mott tmportotand qráněká

jetfe4md toho druhu mittt
Zastavte se u mně a přeavídřte se
t ir

-- 1

No?m předplntitclňin

Všichni noví olbfratelé kteří leif
na Pokrok Západu na rok pbdpiatl
dostávali budou týž až do kóno

roku a budou tedy míti éa
sopis od nyněUka do nového roku
sdarma Vyd Pok Západ a

7 John Jay 5 Jumen Iredell 1 Geo

Washington John Henry a S Jobn-o- o

po 2 Cha C l'inckn%y 1 Byl

tftdy avoln John Adaru pr3i lea-te- m

a Tom Jtffertion núrnřstkťin

V roce 1800 ob lrítl Tom J on

rep 73 Aaron Burr rfp 73 Jobu

AdaraM fed 65 C C 1'iuckoéy fd
84 a Joba Jy 1 blan Jelskci Jtf
íernon a Burr měii hlasft itťjně rot
hodovní sněmovna poMlane:k4 v

kongreHU podle tehdejšího opatření
v ústavě a Jfl nou cbdr2eí blay a

denf ti fctátft cimí cvoleu byl přeni-dente-

Burr obdržel bhy t čijř
atátft a alal m

Po roce 1800 byla iHtavi oprae
na a v roo 1804 volil m nit

dle nového panbu totiž voliteié

hlanovali pro přeni letitá a námitka

pro kallt ho tvlúřC Tuih Jfffrion
rep obdrží za presidenta 102 C C

Pinckney fed 14 Zt ijámřmka ob

driel GuorgH Clinton rep 102 a Ku

fus Kicig M 14 Podotýkáme k

uvarování omylu lt tehdy dělil ne

v politice národ americký n-- t stranu

federalixtickoii a proti foderalirtí

ckou rBlfldořjAf natjvala e tprva
repablikántkou poaději republikán

a tprve v roce

1828 kdy! byl jí kandidátem pru

preai leriťitvl AndfeW Jdckuon

meiilím ftran ře Ji rl'nta lanikla

přilU jméno 'demokratickiH a to

podržt-- do dnoS ilho dn

V roce 1R08 obdriei Jam en Mali

on rep 122 C C Pinckoey řed

47 a Geo Clinton rep6LIaad ta

jaa kandidátem atrany whigl a ic hUa kdeilo Iloratio Seymour
obdržel 1275017 blaaftvola 234 dem oldržel 2709615 vol a 80
blsaft elekt Martin Van Buren' elekt hlaaA N4oetkem avoíeo
dem oWržel 1128702 blaau vol 'republikán Sch&yler Colřai naproti
a pouxe 10 eleku Jamea G Birneydem F P Blair Jr


