
f ífdvtIA pod ivýi pssnrfottmtmKrmirof MKctMt JlftljitrPOKROK ZAPADO třlbřfií físk ftjht díbijt ( U po

$n n lto vít I foi ho Ifiiiio řísbb(

vydlnf (taliích ♦vioojoo Balným

Nináfio Hama M77lt70 atrlam

byla i prodaj dlahoplsl lírhto
vi lor lomu vlak záloha stála vbni
vfrts) kleala tak Í9 nnora Mft

vydán IMI řada dluhopis v ob-nos- u

♦rt11l()'i la rtlf jak ko

grsstt omámsn" ?flV l'iM atria
no
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rif! f#ké tito řlíe atratili blavo po
nJvaé bylí prf ditičll agiUitoři —

líjt takový tákon u nia to bychom
diu-i- li Retaviti ivlitn( maSioa na

otkáni blav aoy mohla poatačiti ve

vy konivánl ortelů f ravedlnooti

Tf dní pIkulro OBCHODNÍHO jed-niM-Ut- vI

U (i Dunn tt Co minulé

praví: "Io6-- t továren v niobž

e prai-ovat-
t počalo aneb v nichž

poéft dčlrlkft rotmnožen bčhem o

týdne tdá e býti vétilm než

v kterýkoliv týden od minulého listo-

padu"
Kin BY TO BYL RKKL? V KanA- -

nu mají populii-tick- aném a manili

utanoviti výbor k vyželřovánl pod-pUtno- ti

a korupce mezi pebou

Jestliže itrana populintická jext Kbni

lou již tak mladá což pak kdyby
ojM řfutárnout to by ta korupce

pak páchla až k nebeafim

Gbover Cli eland tbpěl jak
mimo pakotttnicl kterážto nemcc

jak ne podobá apoň v tomto případé
rnuxela býti nakažlivou Nakacilf

hh od ního nejen celý kabinet ale

kocečně i celé Spojené S'áty tak že

veřkerý obchod i prfimyftl po celou

ta dobu co ve Washingtonu vládnul

ochromen byl

Zásoba některých prbuiI e nám

již valně krátí Kalendáře Amerikán

máme již jen několik výtink& Vík
tčuh kdož poaud na časopis předpla-

ceno nemají jest počet až přespříliš
velký že nás t tobo až blava bolí

když se do knihy podíváme Prosíme
snažně vSechny pány odběratele kteří

dluhují aneb kteří si jeitě ca tento
rok nepředplatili aby co nejdříve tak
učinili a aavděčí ae nám velice

Jaký to odrat Mírním božImI

Sotvo že nastoupil McKinley ta špa-

nělskem ihned vydán roikai aby
veškeři američtí občané naléiajfcí
se ve vyšetřování na Kubě podrobe- -
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{kn zi to ale tiivs?e vA jet
obrem

AnuLICKE ftA0!'J8V V TYTO

dny v Bím živlu n-- ť nifiion

jřiná5fti liti ijuuťi nit c ií otrtny
o ppt n f in íápaxu

ZXlOHA ttATA V P KLADNt VLÁD

ní dojéU již na ti 51 (' 3!5 Vih
llato už f tím k toi jakým bylo

když jfj řtřtbro chrožova'o

A I'RlO JEST TO NEKIiY IOMRE

když člf)'k jtt-- t bf dnř i!íuž-ii- ! Ne

bt tobo tu by ř o pultána velmoci

e%ropké čtiva a1 tak minbo t'irly
OlKOtlV?l E PAtEHÁTÝ ČTVKTÝ

kongres o'ál yfiui vítp t 'ž kterýko
liv e jeho iifcdcLftdťft a j řtdp když

ne to celktm řřniff — in?ál zn ric

PRESlOEÍITlt MťKlNLETlIť lALO

pentavováni kabiriftu rernblýcb obt(-- li

ale dcufVjnif ? 7ace kabinH tt--

vřecbny obtíže v btiiJournořii hrsvě

překoná
MtaTO BKLKAfcT V In-K- ť MX IiVi U

vlastni plynárnu a 5 poskytuj ob

řanstva plyn z 60 centft 1000 krych- -

lovýcb top přpcv obn&Ael kni vjtě-Je- k

ekoro 3000000

Admimistkrck McKinlry va za

počala íárovf ň n pOHl?m— vzdor to"u
vSak jme pli f prHvčdč?rii že ukon

cen jf bude dloubý oia pň-- t jliiiž

po celá !eu národ amt-rick- trpči

Clevrland a Olney cdkíii Ko-

nečně tdy na odpočinek — To

aspoň mhlu aruf-riik- ý lid virn prá-

vem obe oidtfbnotití a ivolatt:

"Odpočinutí víóné dejž jim pane!'

Grovek Ci eveland MEL p&ec

vlak na místo aby obrsrsl ni pra-

vou a Irssti poUiiUfija proti rsdaknl

líta Tak js Inom i mlnnlh
jnisnuj řslikd přim' pravil

ltklora 1'fkrokti Zápa f siřaínl

páir - atd K lybyi bom l naial
"íl# hftnřro js lnánlm daojným
ii'néto t vt lyb ty lo ovlsrn

velřtil ilvořilým ttl $hylt fy in

l'fťii k ly bychom lo narvali rtda

řřbšttvl' byla by to pravda ala

Iřfiá asna t rspřljcmná "Nifod"

by mohl ná obvinovat! ! ' n lává-in-"

proto fa Jíjl přoiatlfft poml

řlni

'flitrÁrť NisH4ar PíV- - jilna
iMtiťipsnl v imi8tppk výsta
v rslf( h %Wím to k lyl jíl
dvA řllny snímMi fiptdolrh
ořil bel povttlrlí řebokoliv a

a prVtbdi přijata b# opatření !

vt puj ráisrn v ptat&rHit tak tt
nřfi y l plitnostl al v srpnu a ne

loi i mm i proto přípravnými

přrmi pro státní výstavka lapočlti
al ťoi d obou K ljby býval statni

tim povolil apon IjooímjO neb

tiViooo táhy it svém sftf pokod

vísrhny tápadnl snémy lasedaly

bývabi by to povibuisním a bjl by

lojUtt kvllý in stála lápadnfch

přot'e Iky k rastoupvni avémti povr
lil K 11 to neučinil dříve ts Iv si

?m sněm státní mohl ten sto tislo

nechil Omaha by ) bet něho výsta
vu k a lirnémii cíli přivtdla

PoHřUlfl prrnltlfnlovo

V pondělí o potednácb zahájeno

bylo ivlistnl tanedánl kongresu pa
deráteho páténo jemuž předloženo
bylo presidentem McKinleym po
selství následovního snění:

Kongresu opojených MAtu:

Lituje nutnosti kteráž přinutila
mne Vás svolali cítím zároveň že

shromáždění vaie ve zvlářtnltn za

o dáni bylo netbytnjrn následkem
atavu v jakémž finance vládni při
tomně nalézáme Doznává ae že

běžná vydání jsou větší příjmů a

Že poměry podobné po více jak tři
leta panovaly Majíce nevyčerpa
telných tdrojft po ruce poskytuje
me tu zvláštní podívanou že zvět-

šujeme národní DáS dluh vypůjčo
váním si peněz na krytí obyčejných
vydáni spojených i a tou nejhospo
dárněji! a nejopatrněji! admini
strací koumání záležitosti té

okazuje nám to dopodrobna a veie
nás k nezbjtnému torna závěrka že

příjmy přítomné jsou úplně nedo

statečnými a že nedostatku tomu

odpomoženo býti musí — Ze zprá-

vy sekretáře pokladny shledáváme
že příjmy za úřadní rok 30 červ
18!t2 ukončený obnáíely se všech

pramenů ♦42588026822 a vydání
ka všem účelům 141595 i80656
tak že alstával přebytek t&914- -
45:166 hěhem onoho rokn nfH
ního zplaceno bylo 405046798
dluhu národního kterýž od 1 břez
188Í) snížen byl o !2590768íO a

úrcky s něhož o tll68457i60
ročně sníženy Příjmy vládní v
roce 30 červnem 1893 ukončeném
obnáňely 46171656194 a vydání
45l37488765 UR že Dřebvtek
1234107410 ae jevil

Od doby té příjmy žádného roku
úřadntho a a několika málo vttim
kami příjmy žádného měsíce vydání
běžné nepřetyíovaly Příjmy vlád-n- í

v roce 30 červnem 1894 ukon-
čeném obnáíely 372H92498 29 a
vydání $44260575887 tak že jevil
ae schodek prvý od návratu ku
tvr ié měněv obnosu t9803260S8
A to vsdor tomu že běžná vydáni
vládní o 11676912878 snížena
byla Při porovnání a rokem před-cbosí- m

příjmy jeitě nikterak ne-

postačovaly ku krytí vydání bížné-ného- a

slaté aáloby v pokladní
bylo používáno k tomu áčelu Leo
ani to nepostačovalo a vláda kone-
čně rozhodla se k půjčce sa účelem
opětného doplnění sálohy
V únoru 1894 sa #50000000 dlu-bopia-

ů

bylo vydáno a v listopadu

itýbrl l 0'i r4rl k U mu ti' po

dán byl 9 iřfivf) Jipifik Islt

kol f M roWI'tj do vlkš mfřy
v b rf tf a !# jl' #v'eřil pf#"l

Inhy řsfivřbnjl Jsst priv
I

po-l'ib-
} tito podán v I v It I jbo

li1 doj I přijmníř

Pltrai4 plvMa!! ip'Lito
ftoatl f řiifo- - dři lř I' U rni bily li

htnj MbMky J i% l ir sťť a

lolk asnřlf f f ř 4 r li I f !(
nim M(#ni o ítoiltř! til i pro

1'rtrolň NktM f 4t li opí tvrl'
s tsfitýl př" di ll i bt'l i řt p"
d?bfh vyjdfáit
třít ítko fSj !iblikán#k jm #áio
fsw ! 1(1 I mM Ik i 'tlin il

A' fsnál přf f fMvi il k vy

ltř#nf r j ni Ui l Jte prv
d a kdi by tuh 'tl kiiniii t
f by blv k i"vti inb přdvU
btM

Ptt-t- JIl-v- PiVKlI ! tl l
jk d ''-- ! I'l křj ( I n Nn4tl Vy (tli

přovitlánt potniI I s!iv "My

ftáfol ařirfi k Minulý It Un d-- i

bodli říj H tMrřti rspib'ikáoi
V stimd iiřbř iknu vy l i i tk
x I svými vItnloii J nf)y provolá-t- l

ku vírrn rfpitbhkáitu " 'itn
mvrhoifťo io'i(ttiiťivfí( iříbř'k
rptjbhkrik strany

Jt-ti- í Jou
reptitilikány iril t orirnisie
ilitřrbr tt btf ir" ti } st 'r- -

ganiiovátm % jptli rtťjfu
ny proč s n h Iúí ku ť' straně ku

které patři'
Kabinet pem eta Cikveianm

byl ptaven jik iii!eďiji'-
- rtkrelář

tátnl (ireshaiti sdvtdiáť sekretář

oklaliy John (í f'arlile advokát

sekretář války I umořit advokát

vrchrl iátupee Olney želea advo
kát vrcbul poátmittr Iíh-c- II žele

advokát sekrttář námořnictva 1 1 r

bert želeíničut advokát sekrerář

vnitra Smiih novinář: sekretář

bospodářstfl Morlon želetničnl ad

vokát Kabinet Me Kmleybo naproti
tomu sestaven jel a mužti ve svých
oborech náležitě obeznalých a do-cb- itt

Uínánl přátel i nepřátel

Jeli pravda c ! bývalý
americký konsul ni Krétě V J
Stillman vrhalo by to ápatné svi tlo
na flfky a jejich nadAenl pro oby-

vatelstvo krétt-k- é Tento tvrdí Že

ku konci vzbouření jfž trvalo v le-

tech 1800 do 1860 co konsul ameri-

cký byl prostředníkem u vyjednává
ni mezi povstalci a velkovezlre n a

vyjedoávánl skončilo povolením

povstalcům úplné sarnoprávy V tom

alo chopila se věci řecká vlála která

ostrov obtadila a pak jej Turecku

přepustila nevyjednijío ani amne-

stii pro vodce povstaleckó To by

neb)lo známkou moc velkého nalít-
ni pro svobodu KréCinft ze strany
lVcki

ÚbTA VODÁK NÁ KONVENCE HTÁTU

Delsware v niž 10 demokrata a 14

republikána zasedá prjnla přísné
články jimiž těm kdož úplatky při-

jímají přísných trestu by se dostá-

valo Na místě prvém přljmuto ústa
novenf dle něhož osobám takým
odepřeno bylo by právo k soudu po
rotnímu a ml i to tohoto souzeni by

byli sborem souucfl vín lle volební

trestány byly by pokutou od 1 100 do
$500 neb vězením od 8 métilcft do 5

roka neb obojím dle uznání soudu
Ustanovení dle něhož svědek když
by svědectvím svým sobě ikoditi
mob! ku svědectví nucen býti nemft
že jest zrušováno a ten kdo pro bra-

ní úplatkft neb ivindle volební od-

souzen byltbaven bude po vypršení
treatu svého na deset rokli veíkerých
práv občanských

Nam čtenáři ví £r jsme si sirdak- -
čně posud chicagského "Národa"
ani fádkou nepováimli Vcdor tomu
doráží týž na nás již po delsl dobu
v každém skoro čísle PoUmíauje
aice proti tomu co píše jeden i našich

A porn Iry od dna onoho a na

iteplily V prvém pololetí Mlné-h- o

roka liřalnlho nepočítaje v to

příjmy poltovní obnáiol příjem
vládní $1 47507801 7 a vydání
neiahrnujlce v to odbor poltovní
II 0S4 1000022 tak ! Jeví se scho
dek l7y0J3ft4n

V lednu tohoto řfktí fthnUalv

příjmy vláddí bes přijmu poltovní-h- o

I2l3l6f94 05 a vvdánf bes
odboru pollovnlho 13026938929
l 1 _ L é t ti r n n r lf'nuis vi v úno

ru příjmy obnáíely #244009973"
a vvdánf 27írt OMt hnHW

to 1439505928 tak ! sa tři roky
a 8 měsíců do 1 března 1897 cel

kový schodek 1186031580 44 ob-ná- ií

Přítomně jsme nejenom bes oře

bytku v pokladně ale ae vsr&staV

ním dluhu národního vsroatl záro
veň { obnos úroku s téhol se

v roce 1892 — nclnižlí
to obnos od roka 1862 — na $34- -

38729760 v roce 1896 co! jeat
přírůstek #1149341440 Mohlo

by ae tvrdili že i kdyby příjmy
vládní úplně poatačitelnými bývaly
ku krytí veškerého vydání běžné
bo v posledních třech letech že

přeo jen záloha zlata nebvvala bv
0

doatačitelnou a že by tudíž dluhopi
sy sa účelem doplnění její vydány
býti musely Nechť torno jeat
jakkoliv sřejmým jeat bes opírá
ní neb schvalování pravostí onoho

vývoda že dluh býval by ae smen-ii- l

při nejmeniím o obnoa schod- -

ku a důvěra obahodní po celé semi
měrou nezměrnou bývala by posil
něna

Kongres měl by bezodkladně

stávající poměry napraviti O

příjmy neien ka krvtf
běžného vydání mual býti postará
no ale i ka správnému vvDláoenf
liberálních pensí ka splácení ná-

rodního dluhu a ku správnému
placení úroků s téhož Při svýio-ván- í

příjmů clo mělo by na cizo-

zemské výrobky ukládáno biti tak
aby domácí trh pokad to možno
našim vlastním domácím vfrob- -

kům šachován byl aby průmysl
se oživil a svelebil aby farmerstvo

pomoženo bylo aby nái domácí a
zahraniční obchod byl sveleben
aby pomoženo bylo naiema horní
ctvo a aby silám pracovním v kaž
dém obora zaměstnání PoskvtnuLa

byla práce při msdé liberální a
odměně takové k jakéž sročnoatí a
pilností plnoa měroo oprávněny
jaoa Notnoet přijetí zákona cel-níh- o

jímž by dostatečné příjmy
sajiitény byly nemusí ta snová
dokaaována býti Požadavk cm ho

diny jeat rychlé přijetí sákona ta--

aoveno a odporočuji vřele aby
kongres záležitosti té věnoval vel
kerou anaho svou

Nei o jiných věcích Udni
de poetarejme! se nejdříve o po
sučitelné příjmy ka řlaení vlády
ani! bychom dále se vypůjčovat! a
finance naie ohrožovali museli

nřco spolřčtiřbo s otcem vlasti (io 'ni byli okamžitémo výslechu a aby

Washingtonem lij !C také prvním propařténi byli pak li nebude proti
(kterýž i najal nátndnlka ve válce) ním aávažných dfikaaS — Ino páni
a posledním v srdcích svých spolu- - Španřlové vědí dobře že ten čai mi-obča-

nul kdy mohli nakládali americký

ŽR nás" bývalý tátví pjKLadsIk rni občany jak jim byli libo avěiniti

Butley se v úřadě apronevěfil jet vražditi je aniž by aodpovědnoati

jisto a anámo ale proč reaakro')! to vl4íl polvé obávati ae ma-atá- tní

tástupce proti němu jk by

íakročiti měl pmó m-- i vyhovuje a První eprávt z Ja panská oiila-H- df

se jeho přiním to posud anáruo iovaly že již přijato tam bylo opa-lie- ní

tření dle něho! počátkem říjnt save--
vvuiiam McKinlay


