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roiimí že tou měrou v v I Cukř libra
Mniku zdražilo avlak dHíiík ď slanina libraM } ' AI UM! ř %lktf kt l

stává tam tu samou nudu jako [ V ir e tntt tér! Po kohk I t iM iisUb- - Iviilill i

Komb inované mléko kraJoMával loni jenie koupi o !o('tříbro í t htiné proto že je
10 proc za ní méně To jrM bia- -

bičkalato drahé a kdvby prý bylo zlata

více by bylo b vnřlííin Teď HMlárný i'ííínk Mííbrné měny! Motyka (
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Jyž obji vi ny byly zlaté doly v
IJÁJMNÉ ItolHlř H'IY N UU'

I opata
Mzda denní
Prkna 1000 klop

Alatee HKali lund dovozovati Klondyke jsou jak june již sdělíOmaha Neb 4 srpna 1897
i na území Kanadském a vláda

Ni jh pK měsíce k práci květen
e zlato bude brzo levněírM Víak

jlle! Stfibro klesá dále pok li-

lo od objevení dobi onéih a stojí
uriadská nedá i ujiti pHI žitoM

červen a či rveni c
aby obdržela svůj podíl na výtěžÝSEDMYjjVAcXT' ku Až posud platili zlatokopo- -nyní na nižií ceně n ž bylo kly-koli- v

dříve
„ i

vé $15 registraee a každoročně HcpUblIkánSKá Statíli KOílVCnce

$100 leď h) 10 vydáno nařízeni
pAlTNÍ PRoRoil Po MIM iť ÍIVkV

že mimo to musí odvádět! loproc Republikánští voličové státu
1 1 '!„ 1 il„ 'Ln Lkí
' 1 j 1 1 1 tii: tur

roky poíáde skuhrali a skuhrali

}k je zle proto že jest v se laciné

obilí laciné dobvtek laciný vý
bvvati budou méně než oo mě- - fa"Krt ''"' BV ""' w~

silni a ao proc když dobývati slali své zástupce ze všech okrestí
robky laciné a práce laciná So- -

budou více než $500 měsíčně do konvence kteráž odbývatl s

Tímto týdntm zapomíná již

dvacátá sdrná pouť Pokroku Zá-

padu jehož prvé iíslo vyJlodni-n- i

i srpna 1871 1'okrok Západu
bude i nadále jako posud ne-

ohrožení hájit! a fedrovati zásady

jeŽ zemi a národu blahobyt
mohou a potfrati každý

klam blud a faleš

tva byla přijata nová celní předlo- -
sobotu se nalezla porota kteráž Mimo toho vláda hodlá vyhradili bude v městě Lincoln Ve Čtvrtek

la kteráž má zabezpečit! lepši
na totéž svědectví jako tytéž dvě si každý druhý clairn pro sebe Ve

dne aGho srpna 1897 o a hodcenu rolníku a lepší mzdu dělníku
ředcházející uznala Spaldmga Sp Státech jak známo patří hor odpolední za účelem navrženizas teď brečí Že prý bude všechno

níkům vše co si vydobydouvinným kandidátů pro následující uřadyilrahé ba jsou tak nemalém Že

Ach ocvej jsou to zle časy! ČímPRESIIENT McKlNLEV DOSTÁV A PR4 hou že fcí ie všechno drahé A leden Člen vrchního soudu á
každodenně 60 žebravých dopisfi nestydí se! dva členové řiditelstva státní unidále tím hůře! Farmáři chudáci

v Texasu dostávají již 7 a 8 centůrňměrem a některé dny dosahují versity a ku takovému dalšímu
Senátor Tulir ijišIoval neu- -

částky které se od něho žádají až za bavlnu a tato ještě stoupá ač
jednání jakéž by patřičným spíl- -stále že jest ve všech věcech re

do $20000 To se rozumí že koliv za Clevelanda dostávali pl sobem před konvenci přišlo
publikánem aŽ na to stříbro Ale

nemá času k maření čtením tako- - ných S centů i méně Farmáři

Jak sk ih)im)hX jest krch toiJrxI
kruhem zlatým

BODKJŤ BY MOHU FALKSNÍ PKOKíX I

a hlasatelé kalamity chváliti nový

zákon celní když president pode-

psal jej zlatým pérem

Stoupnutí cfny pSenicko 20 ciď

na bušli znamená o $100000000

Jednotlivé okresy jsou opráv- -

proto přece nehlasoval pro nový
ýchto dopisů a odpovídáním na na západě dostávají o ao centů ví--1

k zastoupen( jak náskduje
ce za pšenici než dostávali za bia- -

ft odvzdanch „ro
celní zákon ba naopak mluvilně a sekretáři jeho postarají se o

proti němu Ovšem jeho řeč přito aby šly na patřičné místo
šla nám draho Kdyby byl ne hých demokratických dob a o do- -

on Abcrt nurnham za pfcslar na sto librách-víc- e za vepřovy yoliteledpnukčho v roce t896 AKongres se odročil aniž by fCi mluvil tedy býval by zákon províce oro naše farmerstvo Tohle i hovězí dobytek a jak se podobá sice každému okresu bude dánnil nějakých kroků jimiž by za šel o den dříve a jest vypočteno bude ještě hůře O kde jsou tyto bítuje zlatodoly Klondykeské 1 zástupce vůbec a 1 další zámezena byla prodej pacifických
zlaté časy jaké jsme měli za deže příjem celní za ten den po zá-

konu novém býval by o $100000 stupce za každých 135 hlasů anebdráh pro dluhy Teď jen aby seMlNXXVM TTřONKM KLESU) STÍtílíKO
mokratické správy Clevelandovy

nadpoloviční většinu počtu tohoJbrzo prodej ta uskutečnila tak větší nežli po zákonu starém Stá
kdy farmář nedostal skoro nic zana 57)4 centů za unci tedy množ

ství v dolaru obsažené na 443 c aby správa dráh přišla do rukou la tedy ta řeč maličkost $100000 okrc-y-: Iktlpgsvé plodiny a nemohl koupiti vý
Okn-íy- : Deliig:
JiihniHin 13kteréž pečovati budou o jejichKde je ten "zločinec" který to Adame 1A

robky dělníka! Kde jest ta zlatáAmeričtí TURisrř: kteříž vrátili
rozvoi Urnaha nledi uodc tcspáchal?

Mltfl(lX B

llmiiicr S

HUltii) ytá bída kterou jsme snáseh a tr
vstříc s velkou netrpělivostí

Čti musili! A to všechno spftMexické siíííiíkné imiiary platí

již jen 45 centů a pořáde ještČ v

IUmiiik 10

lioí ItutUt I
II yl
llrown 4

sobili ti zatrolení republikáné!Falešní proroci pořád jeSte ski
ceně klesají To musí někde nč ItulTiilo Ihrají a žehrají na to že za Čtyry n většími pod slun- - Hun H
kdo stále dopouStřti se zlořinu na měsíce obnovené správy republi I IIIIIRT I"

se minulý týden s parníkem Ma-jest- ic

z Evropy byli nemile pře-

kvapeni Podle nového zákona

celního totiž musí platiti clo na

šatstvo neb jiné osobní potřeby

nakoupené za hranicemi a přesa-

hující cenu $100 Cestovatelé na

té lodi jedině zaplatili cla $3500
většinou na šatstvo jež si v Anglii

neb Francii koupili Dobře tak

cem jsou popuiisucKe časopisy iVMm
stříbře kánské a za čtyry dny obnovené

ochrany celní neoctla se země
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Neustále ujišťovali a ujišťují že 5

se časy nelepší nýbrž horší Když 'W-- -Stříbro pořade klesX ale maji- -

znovu na pevné půdě blahobytutelé stříbrodolů pořáde je dobývá se však namítne že občanstvo 2
z bahna bídy a nesnází do něhož 1 Mm

ttífn Neliraskv imlatilo za minu- - I Cimilnif IIjí a to čím dále tím více Jestli

při tom ztrácejí kdo pak jim asi čtyřletým úsilím a čtyřletým puso 1 M'uir la

ycli IX mfsuu i 20000000 uiu-- 1 ni t e
bením demokratické politiky zata Pro Američana měl by postačili

doplácí? Snad ne liryan? hů mají hned tu drzost osobití si iiwwiii"'""r 10
žena byla 3

nže to je proto že po minulých ÍJ"„í
oblek americký zhotovený americ-

kým dělníkemTohle objevení bohatých zlatýchMčžebVt že ten Clovek kterV

má tisíc chutí jít hledati zlato do měsíců měli jsme ve státS populi
dolů v Alasce bude dojista něja stickou správu státní Viděl světNevyzpytatelně jsou c esty vel
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ItluffM aAlasky ale nemá k tomu prostřed
již takové neomalené humbukářkých továrníků Továrny na lod

Hcwiinlků jest velice šťastným člověkem
ství? Tedy že dobytek má do Kurnit" 10

aniž by si toho byl vědom Olltfl)
ní pancéře prodávají vládě ruské

pancéřové plotny po $24000 tu brou cenu v celé zemi o to záslu lUrllild
V JEDNOM CHICACSKEM ČASOPISE hu má guvernér Holcomb a popu- - Jír- - Jnu ale vládě vlastní nechtí je do

čteme: "V Chicagu pomalu ne
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York

dávati po $30000 že prý je to

málo Vyrabitelé kolejnic v Anbudou hlavní ulice od uliček pro

kým spiknutím Kotschildů a ji-

ných kapitalistů zejména anglic-

kých kterým docíliti se má zame-

zení svobodné a neobmezené raž-

by stříbra v poměru 16 ku 1 Jest
nejvýše na čase aby přátelé stří-

bra pozvedli svého hlasu proti to-

muto nejnovějsíniu "zločinu"

"Chicagští lupiči nedělají žád-néh- o

rozdílu ani v době ani v

osobě Přepadávají své obětě

Ží pšenice stoupá v trzích anglic- - Hmiiun

kých to jest zásluhou populistů v I iinyi'glii prodávají někdy kolejnice aSpinu ani k rozeznání" Hleďme

A přece nemá Chicago republi Nebrasce Ze občanstvo v Neb- - niiimerickým dráhám levněji než pro

dávají vyrabitelé američtí ah' kánskou správu! rasce a po celém západě bylo opa- - nrd! 7

_x:xr ~ x~x:r IIIU rali Jfffrwin 14 013Olkcm
Republikánsky president repu llllCji A 3lUlltJ31 A liltuviw - jdráze indické prodali vyrabitelé

američtí skoro o 6 dot na tuně dluhy uplácet než přidělávat to odporoučí se aby nebyly při- -blikánský náměstek republikánský
levněji než co chtěli vyrabiteléprávě tak za dne jako v noci apředseda sněmovny poslanecké
angličtírepublikánský kongres splnili slib vrhají se stejně na starce jako na

muže a hochy"— Tak stěžují chi Nu tak vida málem bychom byli
cagské časopisy Kdyby mayor měli ieště jednoho papeže a to

chicagský nebyl demokratem byla protestantského Kpiskopální pro
testanté odbývali minulý týdenby toho vinou ovsem republikán

ská správa

vŠechno jest zásluhou guvernéra jmány in postoupení zastupi-Holcotn- ba

z Nebrasky A tako- - telství (proxies) v konvenci a aby
vým humbukářúm lid ještě dává

jelegáté přítomní oprávněni byli
sluchu! vrhnouti plný hlas zástupců z

Všem kteří by měli chuť io okresů jež zastupují

Alasky může posloužiti k poučení Žádá se aby okresní konvence

následující tabulka: zvolily své výbory a zdokonalily
Lístek z Chicago do Seattle svou organizaci okresní při první

stojí $5150 konvenci v okresích kde dvě kon- -

Spací vůz a třídy 700 vence odbývati so budou

Spací vůz Pullmanův 1500 J T Mallalieu Geo VV Post

JídUvjídcInímvozeii 1000 ickrctář předseda

světový sjezd v Anglicku a tu zá

daný republikánskou platformou
a dali zemi republikánský celní

zákon

Jeden z palisních proroků vy-

nalezl že nový konsul do Prahy

je
Čeclio-Něine- c Čechožrout po-

voláním saloník Vida vida kdo

by to řekl že u takových faleš-

ných proroků jest salonářství ne-

čestným zamístnáníml

Ve všech rlrlinotonskvch díl-- stupci z Anglicka a kolonií ušilo

valí o to aby arcibiskup Canternách v Nebrasce musí ubozí děl

burský uznán byl za hlavu církveníci pracovati plný čas po Šest dnů
v týdnu Pokud jsme měli blaho episkopální Však američtí zá

ttupci jinak o tom soudili a proslavené doby demokratická bídy


