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v šech 11 bavlnu kteráž se ve státě
tom vypěstuje nýbrž ještě dová-

žejí ze sousedních státu 50000
balíka

RrsKO SK ZBAVILO SVÉ MĚNY STRÍ- -

brné a postavilo se na základ zla
tý a stojí nyní pevněji nel která-
koliv jiná země Má totiž v po-

kladně a v oběhu za $1470000
rublů zlaté měny 162000000
stříbrné a 990000000 papírové

Béhem měsíce ledna raženo bylo
v mincovnách Spojených Států za

$5129010 tvrdé měny z Čehoř

bylo zlata za $334oooostříbra za

$1624000 a drobných za $850-01- 5

VŠak podle falešných pro-
roků nemáme žádnou ražbu stří-

bra

HaMIURSKÁ PAROPLAVEBNÍ LlNIE

sděluje nám následující změny v

předplavních cenách totiž :
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PííED TREMl MĚSÍCI PROROKOVALA

Dt nnice Novověku Že cena pšeni-
ce je pouze jen Spekulací do výše
vytlačena a nesetrvá kol dolaru

Jak by také mohla když ie stří

JinV khaj jinV mrav 1 Z Wash-ington- u

se sděluje Že prý tam při-

jel jeden z Missouri a

zlobil se náramně kdyŽ byl upo-
zorněn le v soudní síni vrchního
soudu nesmí kouřit a v síni kde

jsou sochy nesmí plivat po podla-
ze Byl prý velice rozlícený na
tu plutokracii kteráž prý zavádí
taková drastická opatření Inu
vždyť je z Missouri

Tak se časy mění! Newyorský
bankéř Heary Clews praví že chi-

cagské banky mají v Evropě ulo-

ženo to milionů bostonské 25 mi-

lionů a newyorské 40 milionů cel-

kem že americké banky mají v

Evropě uloženo 100 milionů dola-

rů kteréž mohou požádati z Evro-

py kdykolivěk a to ve zlatě Ne-

chávají peníze ležet v Evropě pro-

to Že tam přináší lepší úrokv než
zde a přece podle tvrzení stříbra-ř- ů

bychom měli míti zde velikou
nouzi o peníze

V Lincoln Nkbr odhahuje jeden
z cněch pomocníků kteří měli

zvrátiti váli lidu minulou zimu fa-

lešným počítáním výsledku jak
prý tu Šidbu prováděli Nepovídá
ovšem nic nového Že učiněn byl
pokus podvodu to bylo známo již
tehdy Ani není divno že to nyní
vyšlo na jevo když uvážíme že o

všechny účastníky v tom podvodu
bylo prý postaráno teplými hníz

Nejnověji sk sděluje z Berlína
že hodlá vláda německá zakročili
proti přívozu koní z Ameriky kte-

rýž zejména v poslední době valně
se rozmáhá V minulém roce vy-

vezeno bylo skoro za $5000000
koní do Evropy kdežto před čtyř-
mi lety obnášel vývoz pouze jen
$718607 Vývozu ovšem hlavně

napomáhá nízká cena koní zde

Nyní se však cena počíná lepšit a
jest pravdě podobno že vývozu
začne ubývat tak rychle jako ho
dříve přibývalo

VZPOMENEME-- U SI JAK NADŠENÝMI

byli naši demokratičtí přátelé před
pěti Šesti osmi a desíti lety pro
pana Clevclanda a demokratické
zásady že byli by neváhali vrh-nou- ti

se za ně v boj a připome-nem-- li

sobě kterak před dvěmi

lety nazývali jej "břichatým Veli-

čenstvem" a jinými podobnými li-

chotivými jmény musíme přijití k

poznání že chce-l- i pan Bryan za-

chovali si svoji dobrou pověsť
učiní nejlépe když bude věčným
kandidátem

V SNĚMOVNĚ POSLANECKÉ PŘEVLÁDÁ

dle zpráv z Washingtonu náhled
že by letošní sezení kongresu ne-

mělo býti dlouhým Co také dě-

lat? V otázce finanční není sho-

da možná Co by chtěli republi-kán- é

v sněmovně poslanecké
horlící pro dobrou měnu a udržení
úvěru národního k tomu nesvolí
popokraticko-stříbrařsk- á většina v

senátu Proto bylo by nejlépe
přijmouti rozpočty a odroČiti se

Aspoň by nebyla země znepokojo-
vána mlácením prázdné slámy
Po více než 2 roky válčili Ku-bá- nci

za pres Clevelanda a věz-

nili stále kol 50 amerických obča-

nů ale demokratické časopisy
na Clevelanda aby začal

válku proti Španělsku a vězněné

Američany osvobodil Přišel pak
pres McKinley rázem vynutil na

Španělsku propuštění vězněných

platnou Chybou pouze jest Že

soud ten bude jednostranným
Dva stříbraři se totiž mezi sebou
dohodli Jeden z nich měl k do-

stání od druhého několik set do-

larů Ten nabídnul splatiti dluh
stříbrem však věřitel odepřel a

požaduje zlato a chce Jovozovati

před soudem že stříbrná měna jest
neústavní poněvadž vláda nakou-

pila stříbro znehodnocenné nara-

zila z niho peníze a rozdíl mezi

skutečnou a mincovní cenou pro
sebe podržela Výsledek nebude

dojista bez zajímavosti

Příjem ze cla vzrůstá každým
měsícem jak vyčerpávají se zásoby
toho zboží jež přivezeno bylo sem

před přijetím nynějšího celního
zákona v očekávání zvýšení sazby
celní Za minulý měsíc zrostl

příjem ze cla opět o $1300000
však ovšem nekryl jak se také
očekávalo a ják jsme napověděli
dříve valné zvláštní vydání jež
měla pokladna minulý měsíc To
arci nebude vaditi falešným proro-
kům aby nejásali nad nezdarem
zákona celního ač opatrně mlčeti
budou o tom že poskytuje zákon
Dingleyho již nyní příjmy dosta-
tečné ku krytí obyčejného vydání
v obyčejných měsících kdežto za
blahé paměti Clevelanda byly
schodky každým měsícem

Od té dohy co nastoupil presi-de- nt

McKinley stoupala záloha
zlata v pokladně ustavičně průmě-
rem o více než jeden milion každý
týden tak Že dosáhla dnem dru-

hého t m obnosu $164382746
což jest o více než 50 milionů víc
než bylo při odstoupení pres Cle-

velanda před 11 měsíci Přibývá
zlato v pokladně větší měrou než

jako ubývalo za Clevelanda neboť
tento musel během čtyř roků pro-
dali za $262000000 úpisů aby
potřebnou zálohu zlata v pokladně
udržel kdežto za správy republú-kánsk-

nerozmnoŽcn dluh národní
ani o dolar Však vzdor tomu
drze a neomaleně lhou falešní pro- -

roci snažíce vzbuditi se domněn-

ku jakoby v pokladně zlata ubý- -

valo

NovV finrnční Napoleon objevil--
'

se na obzoru americkém ovšem
ale jen co kometa kteráž zapadne
a zmizí nadobro Jest to podni-
katel F C Grable kterýž byl pů-
vodcem mnoha různých podniků v

Černých Vrchách a jinde v nichž

pohřbil miliony peněz ovšem ne
vlastních Jak se zdá dospěl na
konec svého provazu objevením
že pokladník Chemical National

banky v New Yorku půjčil mu bez
vědomí správy banku a bez záru-

ky čtvrt milionu Teď nepochyb-
ně prasknou podniky jež Grable
v život vyvolal tak jako mýdlové
bubliny Však konec takovým
Švindlům a švindlerům proto ne-

bude Po chvíli přijde jiný a to-

mu sednou opět lehkověrní kapita-list- é

na vějičku

Onehdy potkal red t l dva
dělníky vracející se z práce ze

zdejší šmelcovny "Jak jde práce
ve Šmelcovně" tázal se mezi řečí
"Ještě nikdy nebylo u nás více
a nechystaly se větší rozšíření zá-

vodu nežli nyní Staví se opět
nové dílny a všechno je v největ-
ším běhu" byla odpověď "Jak
pak to ale souhlasí s proroctvím
stříbrařů před minulou president-sko- u

volbou kteří vás strašili
jestli bude zvolen McKinley že
šmelcovna bude zavřena a bude
zle?" "Inu přesvědčili jsme se
že to byly hlasy falešných proro-
ků kteří ať vědomě neb nevědo-
mě nás klamali kdežto Pokrok
Západu nám hlásal pravdu a nic
jiného než pravdu!" — Lež má
sice dlouhé nohy ale konečně
pravda vítězí přece

Jsou lidé kteří by nejraději ce-l-ý

svět zreformovali Jedním z
takových jest poslanec Parker z
Clevelandu ve státním sněhu ohio-ské- m

Ten podal předlohu dle
kteréž by povolování k sňatkům
měla na starosti lékařská komise
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Omaha Neb 9 února '98

Proč pak asi neslyšíme nic o

jestli je pravda Že se

časy nelepší?

LÉPE JEST MLLVITI PRAVDU BYŤ

i nepříjemnou než klamati lid
lžemi Škarohlídi a falešní pro-

roci myslí ovšem právě naopak

V SNĚMOVNĚ POSLANECKÉ V KÓN- -

gresu nalézají se ti praví zástup-
cové lidu a ti praví hajitelé zásad

republikánských Mezi těmi jest
strana republikánská prosta

stří-brařské-

bludu

On PRvníno července 1896 až

do nynějška bylo raženo v min-

covnách Spojených Státu za $135-00000- 0

měny Tolik přibylo
měny v oběhu ačkoliv hlasatelé

kalamity a Škarohlídi o tom neví

Až ta čistá stríhkarská společ-no- st

divadelní bude dávati to před-

stavení "Kletba zlata" oč že me-

xické dolary ražené přece "svo-

bodně" nebude přijímati ani za

polovic toho co stříbrné dolary
americké!

Hlasatelé kalamity kteří ne-ch- tí

viděti že se časy lepší zaml-

čují opatrně že v r 1897 bylo o

1737 úpadků méně než v r 1896
a že dluhy firem jež poklesly byly
o třetinu menší nežli oněch v roce

předešlém
Pan Bryan ve svém popisování

poměru mexických jen tak jako
letmo zmiňuje se že mzda v Me-

xiku jest pouze jednu Čtvrtinu to-

ho co ve Sp Státech Však o

americké to dojista nene-

chá bez povšimnutí

Apropos pane Bryan Kde pak

je k dostání ta pětadvacíti centová

pšenice kterou jste nám sliboval

pro případ že McKinley bude
zvolen? My bychom ji rádi kou-

pili a prodali ji pak s výdělkem

300 procent po dolaru buši

Podle zpráv anglických zmenšily

se výroba a vývoz té země loni o

plných $20000000 následkem no-

vého celního zákona ve Sp Stá-

tech Však zde fanatikové proti-cel- ní

nechtí vidfti že co je tam
na újmu je nám ku prospěchu

Když s nastai-o- demokratickou
vládou zmizel blahobyt v zemi

zmizely na západě též rychlovlaky
Teď dráhy počínají znovu rychlo-

vlaky zavádět To jest známkou

doby Však falešní proroci před
známkami takovými násilně oči

zavírají

O ZRČSTU PRÁDELNICKÉHO PkŮMY- -

slu na jihu lze si učiniti pojem
když povážíme že přádclny v se-

verní Karolíně spotřebují nejen

bro laciné! Však pšenice jakoby
si toho proroctví nevšímala! Bo-

dejť ano když je falešné!

Nejveisí hoři působí škarohlí-dů- m

že pšenice jest pořád ceny
dobré a že tedy rolníci nechť

prodávali v podzim aneb v zimě
obdrželi za své přičinění dobrou
odměnu Průměrný škarohlíd není
st astnym jestliže nevidí své spo-

luobčany trpěti nouzi a bídu

Z Washingtonu se sděluje žf

prý naše vláda vyjednává nepřímo
s povstalci kubánskými o zakroče-
ní u Španělska v jejich zájmu
Vzhledem k tomu že známy jsou
skutečné a upřímné sympathie

vlády nynější s Kubánci nepo-
strádá zpráva ta úplně pravděpo-
dobnosti

Dvě velké dráhy východní byly
sloučeny v minulých dnech v jedno
a sice New York Central a Lake
Shore Obě dráhy již dříve ovlá

dány byly Vanderbiltem a jeho
spojenci a pracovaly si do rukou
tak že vlastně jedinou změnou jest
to že dány jsou pod společnou

správu

Prozatím nebudeme mít další No-

vé státy alespoň pokud nynější
kongres zasedati bude Výbor
téhož usnesl se proti odporučení
přijmutí Oklahomy Nového Me-

xika a Arizony za státy Z těch
ovšem nejspíše si toho zaslouží
Oklahoma však výbor má za to
že bude lépe počkati až bude jí
lze přijmouti i s Indiánskou Ter-ritor- ií

co celek

Podle nkjnovějších zpráv vzala
si německá vláda za záminku k

zápovědi přívozu čerstvého ovoce
mšici kalifornskou San Jose louse
Příčin je k tomu právě tak mno-

ho jako ku Bismarkově zápovědi
přívozu vepřového masa že je

Německo bude si tak
dlouho hráti s ohněm až se

spálí
V Anglicku vre nevole proti

vládě protože byla diplomacií ru-

skou v Číně předstižena Před
několika týdny chlubila se vláda

anglická že již má vše s vládou
čínskou vyjednáno avšak náhle se
list obrátil a lid seznává že Rusko
má v Číně posud vrch a Anglie i

ne svou politikou čínskou je na ho-

ličkách

O čem pan Bryan po svém návra-t- u

z Mexika mluví nejméně to jest
stav dělnictva mexického A pře-
ce to jest otázkon nezajímavější
neboť lid pracovní tvoří většinu
v národě tomto Pan Bryan ví
arci proč o té stránce mexického

Života mlčí Americké dělnictvo

by nesneslo ani hodinu ty poměry
v jakýchž Žije dělnictvo mexické

dečky a jen ten chudák samojedi-n- ý

kterýž to nyní prozradil lostal
"čočku" To by mohlo i hodného
člověka dopálit

Co tomu řekne Rusko? Tak

jsme se ptali před 2 týdny vůči

zprávám že Anglie nabízí Číně

půjčku za jakési ústupky Teď
se sděluje že londýnská Daily
Mail ohlašuje že ruská diploma
cie uplne zvítězila nad Anglickem
v Číně a Anglicko prý nebude
klásti dalších překážek nárokům
Ruska na Port Arthur a poloo
strov Liao Tung Zpráva ta si-

ce není posud zaručena avšak po-

zoruhodnou a pravděpodobnou
jest na každý pád

Ti světoví cestovatelé jsou snad
všichni stejně velcí nezdvořáci ať

cestují v krajinách tropických a u

vnitra ostrova Borneoaneb v kon-

činách polárních Dr Nansen

kterýž uspořádati měl řadu před-
nášek v různých místech v Ame-

rice a byl všude s dychtivostí oče-

káván odepřel odbývati i ty před-

nášky kde již byl oznamován a

ku kterým lístky byly prodány
aniž by podal jaké vysvětlení aneb
omluvu To snad ti cestovatelé

styky s divochy tak zdivočí Že pak
slušnosti neznají

V uhlodolech státu Pennsvlva
nia Ohio West Virginia Indiána
a Illinois kdež panoval loni vel-

ký strajk a kdež dělníci tehdy do-

cílili zvýšení mzdy povolili ma-jetní- ci

uhlodolů letos dobrovolně

po několika denním vyjednávání
další zvýšení mzdy o 10c na tu-

ně Počet horníků kteříž podí-le-ti

se budou na tomto zlepšení
jest 300000 a zvýšení mzdy ob-

náší 25 až 30c denně Pochybu-
jeme že se o tom Škarohlídští hla-

satelé kalamity dozvědí Kdyby
ale někde hrozila stávka 10 neb
20 dělníků o tom věděli by hned-

le

Když bylo po minulé president-sk- é

volbě slibovali stříbraři v kon-

gresu že prý ponechají republiká-
nům úplnou vůli jak v otázkách
finančních tak i v otázce cla a
to proto že prý republikáni ani

ochraným clem ani zdravou mě-

nou nebudou moci spůsobiti ná-

vrat blahobytu a tím bude doká-

záno že jejich politika je pochy-
benou a vítězství stříbra v r 1890
že bude jistým Však jak se po-

dobá zapoměli na to a když
vidí že počaly se poměry lepšiti
snaží se otřásati důvěrou lidu na-

vrhováním pitomých stříbrafských
reiolucí v kongresu

a nabídnutí povstalcům samosprá-
vy ale kde jaký demokratický Ča-

sopis hartusí proč ještě nevymohl
McKinley Kubě neodvislost a svo-

bodu I Kdyby vláda nynější byla
jednala tak že bychom byli uvr-

ženi do války to byste teprve sly-
šeli jak by nesvědomité demokra-
tické listy ji z toho káraly Po-

krytci!

Jeden falešnV prorok píše dne'i
února: "Sotva že nějaký ten
miliónek na zlatě do pokladny
přijde hned nachomejtne se něja-
ký povedený Židáček uhodí si na

pokladnu že musí mít zlato —
sčíbro nechce — a náš pokladník
Gage dobrák od narození nemů-
že židáčkovi "ten zlato" odepřít
Dává ho sice s bolestí z pokladny
ale jaká pomoc" — V tentýž den

vydaná zpráva úřední sděluje:
"Nynější čistý zbytek zlata v po-

kladně jest největším od srpna
1890 Toto nahromadění stává
se poněkud obtížným a již po ně-

jakou dobu vláda je nepovzbuz-
uje" — Je to malér když falešné-

mu proroku lež takhle selže

V LETĚ MINULÉHO ROKU VYNEŠEN

byl rozsudek v Chicagu v zájmu
konduktora Ketchama kterýž byl
dán dráhami do černé knihy pro
účastenství jež měl ve velkém že-

lezničním strajku v Chicagu v roce
1894 Dráha Northwestern teh-

dy byla odsouzena k zaplacení mu

náhrady $20000 však žádala o

zrušení rozsudku a toť se rozumí
že so id před několika týdny žádo-

sti její ochotně vyhověl Minulý
týden opět zamítnul soud ža'obu
VV F McDonalda přešinovače
kterýž Žaloval dráhy Illinois Cen-

tral a Chicago Northwestern z

podobné příčiny Však se nám to
zdálo tehdy podivným že by soudy
k tomu připustily aby dráhy mu-

sely platit !

V Michigan dojde k zajímavému
soudu v němž má zkušeno býti
zda-l- i zákon Blandův z roku 1888
a zákon Shermanův z roku 1890
jsou ústavními a stříbrná mí na


