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C K LoNd Pittnbvro Pa

místopředs sklářské unie

Rep strana přinesla dělnictvu

práci a tím zlepšila jeho existenci

kdežto dem strana snížila mnoho

dělníků na žebráky

OWEN SCOTT BlOOMINGTON IlL

bývalý kongresník
Pres McKinley zasluhuje pod

pory každého amer občana

Vynikající demokraté a popu lis té přihlašují se

houfné do republikánských řad

— Nál český průmysl v Neb-rsse- e

dostal zvláštního vyzname-

nání na státní výstavě v Lincoln

Chvalně známí čeští mlynáři z

Wilber Nebr pp Zvoneček a

Aksamit odnesli tři hlavní ceny

na svou věhlasnou mouku a sice:

PRVNÍ prémii na mouku z ozi

mní pšenice nazvanou "Little
Hatchet" '

DRUHOU prémii na mouku I

jarní pšenice kterouž prodávají
'

pod jménem "Golden Thistle" a

Příčiny které je k tomn dle

Poslední čtyry roky byly pravou zkouškou ohněm již projiti

musely národohospodářské zásady republikánské strany Toto po-

slední období republikánské vlády melo dokázati vedou-l- i
'
zásady

ty — jak strana prohlašovala — ku blahobytu země a lidu anebo

je-- li to pouze jen kampanní předstírka která má voliče lákat do

republikánského tábora
I slunce má své skvrny s tak' i republikánská strana má své chy-

by ale vzdor tomu zkušenosť posledních čtyřech let nade vší po-

chybnost dokázala že národohospodářské zásady republikánské

strany jsou správný a že jsou nevyhnutelnou podmínkou ku blaho-

bytu lidu naši zem obývajícího
Právě tato skvělá zkouška ohněm jíž prošly zásady republi-

kánské strany jest příčinou že tak velká síla vynikajících mužův

kteří dosud bojovali proti republi kánské straně nyní houfně hlásí

se pod její prapor a všichni chtějí pomáhali vlivem i hlasem svým k

vítězství zásadám znamenajícím rozkvět Spojených Států

Toto houfné odříkání se staré politické víry jest zajímavým úka-

zem této volební kampaně a my podáváme zde z té ohromné řady

jen některá jména nejvíce vyniká jících mužů aby naši Čtenáři mo-

hli si učiniti o tom pojem jaký úžasný obrat se stal následkem

zkušenosti posledních čtyřech let ve smýšlení nestranných pozoro
vatelů politických vývojů naší vlasti a zároveň udáváme stručné

příčiny proč přihlásili se k republikánské straně

PRVNÍ prémii na jejich Žitnou

mouku — Zorává tato zajisté že

přijata bude s všeobecným souhla-

sem od našich českých hospodyň
neboť ty již dávno z vlastní zku-

šenosti seznaly že mouka z

mlýna je ta nejlepší a

proto táze necmeji zaanou jinou
— Farma o 160 akrech a míle

od Linwood na prodej za mírné

podmínky a cenu Hlaste se u

Emil Folda Linwood Neb tf

Pravdivý příbřh

Pan M Lapitz velmi známý
obchodník iaoi již 10 ul v La
Crosse Wis oznamuje nám ten-

to pravdivý příběh za níjž ručí a

přeje si aby byl v českých listech

uveřejněn "Minulý podzim na

pil jsem se při jedné zábavě stu
deného piva Z počátku se mně
zdálo že mně nic není ale za ně-

kolik dní začalo mne boleti na

prsou dostal jsem velký kašel a

nohy i v chodidlech mne zábly
takže jsem se bál toho nejhoršího
protože jsem slýchal že mnozí li-

dé takovým způsobem zkazili si

celé své zdraví Ztratil jsem za

jeden týden patnáct liber na ssvé

váze lidé kteří mne znají se

vesmě3 divili jak jsem se za tak

krátký čas změnil

Máme léky stále doma tedy
jsem je přehlížel který by asi byl

nejlepšf proti mé chorobě Vy-

užíval jsem 4vě láhve léku bez

úspěchu Když mně bylo pořád
hůře začal jsem užívati Severova
fialsámu pro plíce a hle když
jsem využil asi půl láhve zdálo
se mně jakoby vše s mých prsou
šlo dolů Po využíváni jedné
láhve bylo po nemoci a teď jsem
zase zcela zdráv Těch patnáct
liber kterých jsem byl pozbyl

rychle jsem zase nabyl a ještě dvě

jsem přibral To jest již třeti

přpíád co jsem se uzdravil Seve-rový-

léky začež jsem panu Se-

verovi velice zavázán Nechtěl

bych ani sám 'ani moje rodina

býti bez Severových léků a nevá-

háme odporučiti je každé rodině

české : Kdo jich užívá v Čas to-

mu jistě vždy pomohou o tom

jsem přesvědčen (ijen že mnohý
šetří dát i pár centů za-lé- zane'
dbá nemoc a pak dá mnoho dolla-

rů a třeba jest pak již na vyléčení

pozdě' Jest to případ pozoru
hodný povížíme-- H jak snadno
lze zanedbati pouhý zánět průdu-
šek Ale právě takové případy
nejsou --li v čas léčeny připravuji
cestu souchotinám Severův Bal-sá- m

pro plíce obsahuje látky sku-

tečně léčivé a chrání tělo před
vznikem těžkých nemocí -

Cena 35 a 50 centů Na prodej
ve všech lékárnách a obchodech
s léky Vyrabitel W F Severa

opatřil na důkaz pravosti obal
každé láhve svým podpisem

žaloval krajana Fr VtasníkasNi-obrar- y

na náhradu $5000 za po-

škození cti Vlasník prý rozšiřo
val o Pishelovi zprávy Že uplacen
byl od občanů bloomfielaských a

creightonských aby agitoval o to

by sídlo 'okresního úřadu bylo
z Niobrary přeloženo Pishel tím

prý utrpěl značnou škodu jak na

obchodu tak na své dobré pověsti
a proto podal na Vlasuíka žalobu
u okrskového soudu Knox okresu

— V nádraží grand islandském

byl přejet nákladními vozy brzdič

Kelly a rozdrceny mu obě nohy a

ruka Byl ještě živ po přejetí a
musel býti chloroformován aby
mu bolesti byly uleveny načež
zemřel Měl příbuzné v Omaze

kamž byla mrtvola jeho ku pohřbu
poslána
— V Donatově hospodě v

Plattsmouthu ztratil zámožný far
mář Andy Kern tobolku se $105

již prý měl Robert Gilam zved

nout! a s ní odejiti Wm Kin-nam-

viděl Gilatna zvednouti
tobolku a řekl to Kernovi avšak

Gilam se k tomu nechce znáti a

tak má býti záležitost ona vyříze-

na před soudem

— Chcete-l- i si jak se patři na

pečivu pochutnali — musíte ku-

povat Kašparovu mouku K do-

stání v malém i velkém u Antona

Pivoňky na ai a Q ul obchod-

níka v mouče a krmivu všeho

druhu Ceny vždy levné a poctivá
váha 79xam

— Nedaleko West Union se

střelil na bonu mladý učitel G C

Lovejoy a zůstal na místě mrtev

Když nepřicházel domů jali se

jej přátelé hledali ale nalezli jej
až druhého dne s prostřelenými
prsy mrtvého Že by spáchal
samovraždu není víře podobno a

proto se smrt jeho přičítá nešťast-
né náhodě

— Státní výbor republikánský
se dohodnul s p Rooseveltem

rep kandidátem místopresident-stv- í

aby v Nebrasce řečnil 1 a

3 a 4 října Bude cestovati kří-

žem po státu a řečniti na různých
místech podél dráh Burlington
Union Pacific a Elkhorn v Oma-

ze Lincolnu a ještě některém mě-

stě západním bude míti řečí po
večerách V

— T Duda v Linwood Neb
má na skladě vozy boxnyna vozy

kočáry všeho druhu drtiče šroto-yák-y

větrníky pumpy kádě po

stroje na koně _ a všeho druha
řemeni Krajané učiní dobře

když si u něho prohlédnou zásobu
a zeptají se na ceny než půjdou
jinam koupit (4tí
— Sčítaci úřadovna washing

tonská napočítala dle posledního
censu v Juincoinu 40109 ODyva-tel- ů

V roce 1890 tam bylo na-

počítáno 55154 obyvatelů tak že

v hlavním městě Nebrasky během

10 let ubylo 14985 obyvatelů
čili více než 37 procent

'
Úbytek

tento však jest jen zdánlivý neb

jest veřejným tajemstvím že po-

čet - oby vatelstva v Lincoln tak

jako v Omaze byl před 10 lety
velice přehnán
— Státní výstava v Lincolnu

se těší návštěvě ohromné jaké
ani nikdo neočekával Během

minulého týdne překročila návště-

va vstupné platících hostí několi-

kráte 20000 za jeden den Vý-

stavky jsou četné hlavně v oboru
zemědělství Byla tam též vy-

stavena obrovská ryba vážící 168
liber americký to sumec (catfish)
ta ale pošla Vychována byla v

rybníku státním v South Bend a

při dopravě dn výstavy v Lincoln

byla pochroumána tán že v ně-

kolika dnech pošla Rybář stát-

ní ji pojmenoval Bryan

Jestli potřebujete dobrý va- -

zač aneb sekací stroje na seno
obraťte se na p V J Uřídila v

Abie Neb jenž zastupuje jednu
z nejlepŠfch firem výrobou strojů
takových se zabývající a sice spo-
lečnost Deering Harvester Co tf

— Bolesti hlavy přejdou okam-

žitě vezmete-l- i si Severovy prášky
proti bolestem hlavy Proti ne- -

uralgickým bolestem není lepšího
léku nad ně Cena asc
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V míst dodirkou poštovní 1100

Foitoa pro Spojené Státy a Kanadu II

Do tuch- - U0

Ohlášky —
Tmn a rtini obláíky uvefejflulen ponte
Myl peoíwi k objednávce přiloženy Joo

En uroítn ohlášky obytejn velkosti nepře-

hnuli i palec čitlme T6centft la třikrát Ze

Líná oalátenl DlaBoprani omru a jiní ciw
á iů tH nmlca sa kašo uveKJnénl

Herliť lu proto Ďrlloli objednávce tolik
r tuk mtlknn ohlášku mtit ni Dřel Cenv

eiuáfck ne delif debo oznámí te ochotni na
lortasul

Zásilky peaes

Ui n Jbeepeínílíi kdyl se koupi na polt
!) uareaeu "Money Order" e tyl nám M

aaale Tál v regintrorsném dopise aneb p-
oučkou bankovní Jest risllka Jista Kdo
ehi-- e piatttt 'checkeu" na bank nechť utile
o ceutá více proto te tolik musíme platit
kanku sa kolekci aneb ať koupí šminku
rrtrefn na Omanu Chicago neb New Tork Na

mito drobných penis plljnieme W I - a

Xsenrove koikt mxnnf j™
ulány pod Jednoduchou adresou pouze tak- -

'
Pokrok Západu

- Ontaria Neb

Omaká Heb 12 září 1900

'
Turecký Sultán již vládne 25

roků na trůně Mohamedově a za-

jisté Že mnohdy s politováním si

vzpomíná na všelijaké ty příležitO'
sti kde měl ještě úvěr a mohl se

vydlužit nějakou tu sumičkukdež

to nyní — ten čas minul a nevrátí
se více

i Na obě veřejné otázky jez nám

velectěný náš kollega v posledním
čísle "Osvěty" postavil odpovíme
budoucně V Chceme otázky ty
zodpovídat! svědomitě a doložiti
vše statistikou a číslicemi '

aby i

čtenářstvo z druhého politického
tábora nalezlo v odpovědi té látku
k důkladnému přemýšleni
Lord Roberts ve své zprávě za

laná ancrlirlrA vláS dnnfá 9 Kiř- -—— — ~- - ~- -

vou u Lydenburgu odpor Boerův
na dobro byl ilomen Tahle jeho
naděje je stará známá a viděli

isme ii iiž několikrát v íebo tele

gramech a uvidíme snad opět po-

něvač Boeři mají ještě své hory
IdVmohdu v£l?r?vati I 8ee větší

přesile anglické

Česká républiíánskjI iampaS ve

státu Nebrasce zahájena bude pří-S-tí

sobotu dne 15 září První

rána oblažující' budoucí vítězství

republikánské strany bude vypá
lena r českém Wilber a státní če-

tli voličové v Salině okresu bohdá

budou mít velikou část zásluhy
' o

vítězství to

JSOU LIDÉ TAK ÚZKOPRSYCH NÁZORŮ

Že nechtí ku př číst noviny jiné

politické víry nežli oni mají Po- -

vínno9tí myslícího člověka je Čisti

vše a teprvé pak může si každý
vlastním rozumem utvořití úsudek

na které straně jest pravda My

vyzýváme naše čtenáře aby věno-

vali chvíli času ku četbě časopisu
irll 1 'iZ aruneno aoora ueuujiuie ac

£e se nám "pokazí" Naopak
uváží li důvody naše a důvody

strany popokratické tu tím více
"

te upevní v zásadách republikán-

ské strany
Slova a skutky u demokratův

se obyčejně daleko rozchází Mi-

lionář Clark věnoval nakampaB
dem strany dle spolehlivých
7práv milion dollarů doufaje že

v odměnu za to strana tato učiní

jej v Montaně spoL senátorem

PCIark je liberální sice v politi-

ce ale na dílnictvu v jeho dolech

zaměstnaném to zase ušetří Ne-

dávno museli tam dělníci stávko-

vat A nyní že chtěli si pomáhat k

svému právu byla jich třetina od-

ložená Jsou to přátelé dělnictvaf I

- PuttMCIíf SOJ LETOŠNÍ JE PŘÍUS

vážný V iedná se ▼ něm o blaho

milionu - pracujícího lidu proto
také naší hlavní zbraní jsou slu-

šné důvod v a nepopiratelná fakta

dL" číslicemi Máme příliš
nou úctu k přesvědčeni --každého
iednotlivce nežli abychom po ně- -

_ í 1

tom oaxen piaieioze iuuuuwu w

vlastní své našimi se rozcházejí-'čí- "

uánieúy " Joo ale uóé- - kteří

myslí kdo ví jaké hrdinství vyko- -'

naií když politickému protivníku
svírán sprostě vynadají Dostali

jsa tyto dny takový rozkošný dů-

kaz "vzdělanosti'' a zde jej podá-

víme v plním znění aby si čte-rJL- Tj

na£t mohli učiniti ponětí o

tr=3 do jaké míry může sáhati

tl_'31á surovost

TciroSt Západu Omaha Neb

Ct : 'zorL — Chtěl bych vědět

I
-

) z Víj osla to psal U noho-l-i

V" 1 r:-
-i Ilaana tich dollarů

r Jata slanina ř# Vy jste"
- í f 3 :z~Z3tzhí v él"

lt 'VZitaost duševnf
"

j tnrta isfotl Když
de-icllt-

noviny píSÍ pro
s C'-- t LtiattaluSnému

1 r i r~—--Í-
2 zby jepo-- „

: j ' 1 r'laeeay tle

Izzty kájí

ti crel tft

listopadových volbách a my

nejen jako republikáné ale záro-

veň jako čcii můžeme na výsle
dek republikánské konvence po- -

hlížeti s uspokojením
Republikánská strana dala na

šemu českému živlu vzhledem k

jeho počtu voličův uznání velice

čestné a již z té příčiny češti ob-

čané měli by věnovati svou neroz-

dílnou podporu lístku republikán
ské strany
Za kandidáta do legislatury

navržen známý omažský občan p
Václav Bureš o jehož zdárné
činnosti v kruzích národního na-

šeho života není třba šířiti slov
za odhadčlho pro první wardu v

Omaze nominován pan Jos Fiala
a za odbadčího pro druhou wardu
v South Omaze jmenován p Jan

Koutský kteřížto oba pánové po

žívají plné důvěry svých českých

spoluobčanův
V nastávajícím volebním zápase

český volič nemusí být na váhách
v kterých řadách má státi Osob-

ni jeho prospěch a prospěch jeho

rodiny volá jej pod prapor repu-

blikánské strany jejíž vládní

správa přivodila tak blahodárné

zlepšeni poměrů a vedle toho ná-

rodní naše hrdost jako Čechův
káže nám pomáháti hlasem i vli-

vem svým k vítězství straně jež
dala Čechům na lístku" svém tak
čestné zastoupení

Válka jibo-afric- ká

Právě snad navzdor že Roberts

prohlásil republiku transvaalskou
částí Velké Britanie Boeři dávají
na jevo větší odvahu k boji Od
díl gen Bullera jest ve stálém

boji s Boery již od 21 srpna a

nyní postavil se mu v cestu i gen
Botha v lydenburgských horách
kdež má pevnější postavení než u

Vall Krantzu neb Laing's Necku
O oblehání Ladybrandu Rob

erts ve svých zprávách se ani ne- -

zmifiuje a rovněž ne o bojích v

oranžském státu svedených Čásť
boerskébo vojska objevila se u

Thabanchu nedaleko Bloemfon-tein- u

a chtěla zničiti vodárnu

Vyslána byla hned posila z Bloem-fontein- u

pod velením Hamiltono-vý- m

která s Boery ve středu
oranžského státu svedla urputný
boj Boeři snad pod velením

DeWettovým zničili železniční

koleje na dvou místech a zajali
vlak vezoucf záseby pro anglické
vojsko

Angličanům se podařilo koneč-

ně zmocniti se i Lydenburgu a

Boerové zbývající v severním
Transvaaiu prý táhnou dále na
sever a nejspíše se uchýlí na půdu
německé osady Vláda portugal
ská vysílá do osady své u Dela

goa zálivu 1 000 mužů vojska což
se považuje za nepřátelský krok

proti Boerům kteří budou od vlá

dy portugalské za rebely považo-
váni a zatýkáni na půdě osady
Uřadníci transportu v Oranžsku

jsou propuštěni a yeomanry ubírá
se do Kapská na cestě do Anglie
Větší část anglické armády arci
zůstane v Africe

'

Baden-Powe- ll přibyl do Kape-town- u

a ž nádraží nesen byl do
vládní budovy půl míle vzdálené
na ramenou nadšeného publika

Z PORTORIKA

Guvernér Allen se vrátil z in-

spekční cesty po ostrově do San

Juanu Procestoval jen s tlumoč-

níkem a několika povozy zásoba-

mi naloženými hornatou část ostro
va a shledal že je tam pěkná úro-

da rýže a kukuřice ale málo kávy
Lidé v krajině té by rádi pracovali
a čekají na stavby dráh aby si

mohli něco vydělati Ostrov byl
rozdělen na politické okrakyavšak
strana íederalistú není s rozděle-
ním tím spokojena chtíc se proto
poděkovali 7 rady a zaslati pro-

test do Washingtonu

Z FILIPIK

Komise vládní zasedla poprvé
k veřejné poradě v Manile is
eáM Očekává b ! z nahroma-

děného přebytku asi $6000000
z příjmů filipínských odkáže ko-

mise nejméně třetinu ku stavbě

dobrých cest po ostiovech Oby
vatelstvo lihpinské jest

' velice

dychtivo na to aby cesty a mosty
všude po ostrovech dány byly do

pořádku čímž by byl obchod
zveleben V Manile se vybírá
daB z příjmů dle zákona španěl-
ského a sice 5 procent z každého

příjmu přes $300 ročně Filipín-
ci i cizinci jsou s dani tou spoko-

jeni jediní Američané nejsou a

rádi by ji odstranili Válečné

operace jsou téměř zastaveny tak
žě se zdá jako' by panoval nej-

lepší mír

Zprávy spolkové

Těl Je Šakal

Schůze čtvrtletní příští čtvrtek

dne 13 září Úředníci a výbory
nechť donesou své zprávy

J Janák taj

gtor KTésia laré De7

Odbývá svou čtvrtletní schůzi

přStf neděli dne 16 září ve z ho-

diny odpoledne v síni Uetzovi
Vila Bartoi Uj

vlastních prohlášení vedly

Lyman Henry Ouray Colo

předseda pop výboru

Poslední čtyry léta dokázala
Že rep strana měla pravdu

Gust Donald III nejzname-nitějš- í

něm redaktor a řečník

který pronesl úchvatnou řeč ve

prospěch Bůrů v Chicagu

Přesvědčil se že dem zásady
jsou klamné a zemi záhubné

W A Peffer Kas býv spol
kový senátor

Bryanův imperialistický křik je
zradou na naši zemi

Paul Vandevoort Onaha Neb

předseda pop státního výboru

Souhlasí s expansí

J M Dill Bellevills III-

soudce

Rep strana se svojí vládou

osvědčila

L H Thompson Norton Kas

Události dokázaly že svobodná

ražba stříbra je "humbuk''

Fred Dahler Pana III pres
Aitgeldova biubu v r 1896

Souhlasí s expansí a jest proti
svob ražbě stříbra '

C H Hopkjns Renville Minn

vyn farmář a vůdce pop

Zlatá měna nrnWársiia e pro-

spěšnou a vláda výhodnou pro
farmáře

Jacr Hale Tilford S D dem

vůdce a farmář

' McKiuícyLo adinia pro íarmář-stv- o

dobré koná co Bryan slibuje
a vykonat nemůže s falešnými

svými zásadami

Gen Rosser Salt Lase City
Utah vůdce dem

Poněvač rep strana jest jedi
nou vlasteneckou stranou ve S S

Mary Ellen Lease z Kansas

nejznamenitčjší řečnice v r 1896

Uznává že rep vláda jest více

prospěšná farmářům nežli Brya
novy falešné theorie

Rev P F Jones Marion Kas

vynikající pop

McKinley řídí se prospěchem
země z její obvatelů

Henry Kellar Sault Center
Minn státní senátor

Souhlasí s expansivní politikou
a zdravou měnou

Orson King Randolph Kas

mayor města
'

Nemůže podporovati : Bryana
proti hlasu svého avěrlomC -

John Rehrig Burlingame Kas

člen legislatury
Přesvědčil se že zásady rep

strany jsou správný

W P- - Robinson Marceune
Mo vůdce dem

Křik imperialistický jest hum

buk vypočítaný na svedení lidu s

nynější prospěšné cesty

P J Hamblk Valley Falls
Kas předs pop výboru

Jest přesvědčen že svobodná
ražba stříbra byla nesmyslem ja
ko nyní křik o císařství

W A Choquill Humboldt
Kas

Rep strana jest stranou po
kroku

F L Hosvroft CurroN Kas

mayor města

UcíCinleyho administrace při

J B Parks Hot Springs S

D soudce

Rep strana a její zásady vedou

zem k rozkvětu

Ale nejlepší příklad jak demo-

kratická strana jest zdecimována

podává rodiště Bryanovo Salem
111 kde celá řada vynikajících
farmářův a obchodníkův již v r

1896 hlasovali pro Bryana nyní
od něj se odvrací Tak ku př
George W Rutherford vůdce

populistů a nejstarší osadník kte-

rý pracoval pro Bryana v r 1896

odvrátil se od něho Dále Dr T
Goostree Sam Keel W G Fer-guso- n

farmář v Odinu (okres Ma-

riou v němž se Bryan zrodil)
John Sager z Helm atd atd
Veškeré sloupce Pokroku by

nestačily k uvedení jmen těch

mužův již v posledních čtyřech
letech přišli k poznání že zásady

strany republikánské jsou jedině
prospěšný občanstvu Spojených
Států a Že jest to povinností kaž-

dého komu blaho vlastní i blaho
země na srdci leží aby pomáhal
k vítězství této straněl

Státnický přijímací list pre-

sidentův

Dopis našeho dosavadního a

budoucího presidenta McKinley-
ho oznamující přijetí kandidatu-

ry republikánské strany na toto

nejvyŠší místo které má národ

Spojených Států k zadání jest
mistrovským v pravdě státnickým
dílem jež zachováno bude histo-

rii našim potomkům na důkaz

jakým mužem vzácných schopno-
sti a státnické moudrosti byl
William McKinley
Není zapotřebí abychom přijí-

mací tento list uváděli v celém

znění postačí úplně uvedeme-l- i

jen někiué hluboké myšlénky jež
v něm se objevují a jež září svou

nepopiratelnou pravdou
Stůjtež zde na věčnou paměť

některé věty z tohoto státnického

dokumentu:
"Mzda pracujících tříd má být

dostatečnou k udržení domácího

pohodlí k vychování dítek a k

zachování si úspor pro dobu ne

schopnosti a stáříť t —

"Žádný kdož seznámí se se

skutečnými fakty nebude tvrdit 1

že stávalo nějaké spojenectví mezi

americkým vojskem a filipínskými
—— - - ~

pOVattfiCt
"Ani kongres ani výkonná vlá-

da nemůže ustaviti stálou vládu

na ostrovech filipínských jinak
nežli pod právem naší suverenity
naší autority a našeho praporu"—
"Jsou raaozí již před dvčmá

roky hnali nás do války se Špa-

nělskem a dnes nechtí převzíti

zodpovědnost za její důsledky a

jsou jiní kteří se přimlouvali za

stvrzeni pařížské smlouvy sená-

tem (Bryan pozn red) a nyní

protestují proti její závazkům"—

"Svoboda jest skálou na níž

republikánská stran byla zbudo-

vána a nyní na nf spočívá Svo-

boda jest velikou republikánskou
naukou pro niž lid náš táhnul do

války" —

"Prohlášeni neodvislosti zůsta-

lo nesplněno až teprve když lid

pod vedením republikánské strany
ve vražedných bitvách proměnil

sliby její ve skutečnost" —

"Kdyby naši političtí odpůrci

prováděli tak správně zásady
Abrahama Lincolna jak je hlása-

jí tu bychom se nemuseli stra-

chovali o bezpečí našich zříz-
ení" -
"Americká otázka spočívá mezi

povinností a opuštěním téže —

americký rozsudek bude znít pro
provedení povinností a proti opu-

štění — pro dobro naši republiky
a proti anarchismu a imperialismu'—

— -

Vším právem evropští histori-

kové naší doby kladou McKinley-
ho mezi největší státníky tohoto

století a tak jako Lincoln dnes
skví se v dějinách amerických

jako jeden z největších mužův

naší doby — ač za svého života

napadán byl zuřivě tou samou

demokratickou stranou která se

jej dnes dovolá-- á — tak jméno
McKinleyho zářití bude v historii

Spojených Států leskem věčné

slávyl

Dfiležité uznání českého íirla

Poslední předvolební zápas v

Omaze a v Douglas okresu mezi
'

dvěma frakcemi republikánské

strany skončil slavným vítězstvím

oné čisti republikánův kteri re-

presentuje obecný lid a jeho zá-

jmy a ne zájmy velkých korporací
a z příčiny té může každý poctivý
občan těšíti se z tohoto vítězství
Ona ÍMt nfrdzviatf velikého

úspěchu repnbíikiaskl strany v

G C Conn Elkhart Ind

bývalý kongresník

Zkušenost posledních čtyřech

let jej poučila o správnosti rep
zásad

W A Paxton Omaha Neb

velkoobchod s grocerií

Je odpůrcem svobodné ražby
stříbra

Edward Riley Omaha Neb

velkoobchodník

Poněvač adm McKinleyho při-

nesla zemi blahobyt

W H Bushman Omaha Neb

majitel skladiště

Obchod se znamenitě zlepšil od

r 1896

W M Stewart Nevada spol-

kový senátor

McKinleyho administrace uká

zala se zemi prospěšnou

j U Lange ÁtheNs 111 člen

legislatury

Že McKinley byl znamenitým

presidentem

Edward Abend Wheeling W

Va ' Bryanův elektor z r 1896

Souhlasí s expansivní zemi pro-

spěšnou politikou administrace

G Van Hoorbeckk Carlyle
lu-- ' vy v uisii uavtauúi o --o -

Imperialismus je směšný stra

šák a svob ražba stříbra záhub- -

nou pro zem

James Rice Denver Colo býv

sekretář státní

Brvanovy zásady o svob ražbě

stříbra objevily se lživými

Lee Mantle Butte Mont býv

spolkový senátor

Poněvač by Bryan snížil amer

vlajku

George Hoadly Ohio bývalý

dem guvernér

McKinley jest lepším mužem

nežli kdy Bryan může býti

Lloyd Jackson Baltimore Md

Bryanův manager v r 1896

Nesouhlasí s dem platformou

zavrhující expansi

J E Boyd Neb bývalý dem

guvernér

Souhlasí se zlatou měnou a

expansí '

A M Stevenson Denver Colo

předseda výboru pro svob ražbu
'

etříbra -

Bryanova volba by nebyla zemi

a prospěchu'

C E Coluns Baxter Springs
Kas vůdce populistů

Rep administrace přinesla ze-

mi blahobyt

B S Jonís Hutchinson Kas

populist státní senátor

r Zásady republikáaské strany se

osvědčily

Jam Donivan La kin Kas

předs dem výboru

Bryan jest se svými zásadami v

odporu s prospěchem země

Jam Lomr Council Groves
Kas probátní soudce

McKinley se osvědčil jako pre
sident S S

W E Kobz Council Grotes
Kas vůdce populistů _

Že CrvankaM trv zzz~~zil— — -# m

gj
Ochablost M Jest vtr--

třlesnoa V hn mnoho

Idnievní padžla--

nechnt Síe~ nýchne--

kn prácí MoHKtei dravých

a mysl po-- vín proto

chmurnou žádejte

vyléčí II vždy

vždy v ) naše
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