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Mrhá námitky vropských monarchii dluhu přidělá
vat? Zlalil ňariei!ial! řeptibliká

vzít! koště a vymsti len prolhaný
časopis který niti takového hejla

HOVORNA
před 91 fokjl My do ciziny y rty

rtřJH tobé stál posdámn Jeltl pnnl
m ttvy válejíc do ciziny tolik aby
thom bllanei obrdmdnf a finanční

kryu i tulll bychom nedostávali t
o in 1 I!L lllt i I

en tnkkmo nbrl musili byetuo
posílal! Um dvojnásob tolik ? atřij"™ J" byly tak ňpatně
bře nnl Uyl platíme ilaleml jMllh#í7M A1'1' nÍrIiU tlA-l- o

né demokratům tf)fyl li l lěmitél

prostředky Jakým! naml vlnili? A
i

'
ml republikánskými a demokřMÍrký
ml ! provádčnl onřeh udržovalo

zem v blahobytu kdežto demokra-

tické zásady uve lly ná do bídy a

nouze

fi v době války n briy po válce

ulojeny byly rozminité dané tneti

nlmil t duň na sirky (jeden eent na

škatulku o oo sirkách a ne 30 centu

na škatulku Jak onen p dop tvrdl)

Jest známo vJUk číslo přccríVije

výtka dani Uch Hna l bude překva

penlm pinu dopiovitelí kdy! mu

dělím le ftUrril kolková daft

faterá ustanovena byla nejen na sirky

nýbrž i na vse ostatní dohromady
neohnásela vích než 4 procenta vs
kerýeh příjmft al do roku 1872 ne

vleo nel dvé prwefita al do roku

a tehdy úplně pominula a vzdor

tomu dluh byl uplácen OJ roku

1872 do 18H3 pří(mlo ne pouze 0 až

7 milionu dol kolkové dané ročně

a jelikož dluhl) se uplácelo 100 míli

ono ročně připčla ta daň k tomu

mírou velice skrovnou

74 símě lže ujímá m mnohem lépe
než nimi pravdy právě tak Jako
koukol v píenicí dot ře roste toho

d6kazem je šířená Iont lež časopisy

demokratickými jakoby Cleveland

při konci své IhfHy byl zanechal

pokladnu přetékající a tato za 11

vypráídčna byla Odpovídali

jsme na takové lže již několikráte

nezvratnými ufadnlmi číslicemi nvo
bodě Slavii Dennici a jiným demo

kratickým čauopiri&m vsak žádný
z nich neměl tolik smyslu pro prav
du tolik ohledli na své čtenáře aby

pouéil je o pravdč když jím lže je
jich dokázány byly A proto jejich
čtenáři a mezi nimi je asi onen do

pisovatel posud věří že ra Cleve

landa pokladuá přetékala když pak
Harrison odstoupil že byla prázdnou
Kterak jest tomu ale ve sk utec no ti?

Přihlédněmež jen:
Máme právě po ruce kongresn

denník ze dne 28 března v němž

oíÍHtěna je věo známého vodce de

inokratického Hen ííormana ze due

27 února t r obnahuje výkaz po
kladní a nice uvádí ne tu hotovost v

1885 před nastoupením Clevelanda
v první lhfttu 115804815258 O 4

léta později kdy nastoupil Harrison

uvádčna je hotovost 1183680323 13

Hotovost dnem 1 března 1893 před

nastoupením Clevelanda po druhé
ve výkazu tom uvedena není však

jest tu výkaz pf i sklonku roku úřed
I 1 — T - -

nino ano nu června iV2 a aice

♦ 122245976 82 Dílem prvního
března 1893 byla hotovost dojista
větší však dejme tomu že Cleve

land odevzdal Harrisonovi o 15 mi

lionu větší hotovost než přijal když

pak Harrison odevzdával úřad znovu

Clevelandovi bylo v pokladně o 60

milionu méně než 4 roky před tím
ale přece tam bylo přes 122 miliony

Však podívejme ne jak a penězy

bylo naloženo Tentýž vlah vyka

zuje co bylo v kterém roce uplaceno
dluhu a nice za Clevelanda:

liok

1885 # 4598448843
1880 4454399330
1887 12791846815

1888' 74813503 05

CVIkem $29320048299

Za Harrisona:

Kok

1888 #121201 43835
1890 10404214050

1891 12454200487
1892 4050558798

Celkem 139101475070

Odvedl tedy Harrison o 60 míli

onu dol hotových méně ale uplatil
o 98 milionu dol dluhu více než Cle

veland

Z toho viděti jak bezpodstatným

jest tvrzeni onoho p dopisovatele a

jemu ma nmysi pro pravou mei by

pověsil
Konečné fnuíirin onomu dopíso

vateli připomenout! lo kdyby býva
la pokladna vládni prázdná při ob
Mojpení llarrUona bylo by snad

lépn k Ant f vinu kongresu dvaapade
sátému v lič in 1 v sněmovně posla
net ké měli většinu demokraté nežli

presidentu a vládě kti rál m má prá-

va vydali art! jediného centu který

by nebyl dříve kongresem povolen
Podobné má se to i těm! pen

rul Kdyby si v !! trochu čau
přemýšlením tedy by mu mohlo

býti nápadným jestli peie povoln

ny by onnhAm nezasloužilým

proč za tyto dva roky správa dmo
kralická j uí nezastavila a proč na

dáte j vyplácí ? Myslím Že praví
mu mu k jeho velikému podivení a

překvapení pravdu kteréž by se v

časopise demokratickém nedočetl že

včtšf díl pensí byl povolen těmi

kongresy v nichž demokraté měli

většinu Poslanec Hlack t Illinoi

dobrý demokrat před Hospodinem
dovozoval dno 3 března 1891

kongresu Je z těch 1028 mil dolarů

pensi vyplacených během předešlých
20 let vyplaceno bylo 077 milionu

dle zákonu přijatých v republikán

ských kongresech a 951 mil dle zá

konft přijatých když demokraté měli

většinu Musí proto p dopisovate
klásti větší viuu demokratům než- -l

repuonitanam jest-- ii v'lico pense
odsuzovali

Nechť si kdokolivék kříduje jak
kolivék nezakřfduju tuho že demo

kratická strana nesplnila co slibová
l Před třemi roky slibovala ještě
zvýšený Llahobyt ale místo nČbo

nastala tírieň bída a nouze Sváděla

to znovu na zákon ShermanĎv ale

ten odvolán již lj roku a přece ne

nevrátil dřívější republikánský bla-

hobyt Pak to sváděla na zákon Mc

Kinleyho vSik ten již 7 měsíců jo
odstraněn" a přece nemáme posud

nazpět ani ty dobré časy jež měli

isme za správy republikánské ne

mluvě o těch lepšfuh jež byly ulibo

vány Nikdo nebude snad chtěl ob

vinoval demokratickou stranu že

schválně zemi v bídu uvrhla ale kdo

bude cbtčt přemýšlen zkoumali a

hádat i ten brzy přijde k poznání že

jnou to pochybené demokratické zá

sady kteréž bídu zavinily a chcem- e-

li dřívějšího blahobytu zemi zjedná
ti 2e musíme vratiti se na cestu po
kteréž jsme dříve kráčeli — že mu

stmo nakročili cestu politiky řepu- -

blikáuské

V Michigan rozhodnuto bylo
v utery nejvyssím soudem že zá
kon jímž spojování se různých po
litických stran za ucelem postavení
opolečných čekanou zapovídá
jest ústavním

V loděnici Crampovfi ve Phi

ladelphii spuštěn bude v těchto
dnech největší americký parník pro
dopravu osobní St Paul Stroje
téhož jsou o 20000 koňských silách
a jeho zásobárny uhlí jsou tak vel

kými že v pádu potřeby bude m ci

plouti 00 dnft aniž by uhlí přibírali
másel Loď stavěna jest tak že v

pádu potřeby v křižák přeměnína
býti muže

V San Franciscu postřelen byl
úterý c rána redaktor W J

Illako lupičem kterýmž na ulici

zastaven byl lílake uhodil lupiče
holí přes hlavu načež mu pak rána
t revolveru odpovědí byla

V Newcastle Pa následkem

unikajícího plynu udál ne v domě

Palavanta při vstoupení téhož
ve středu do sklepa n rozžatou sví
lilnou výbuch jímž budova rozme

tena a on nebezpečně popálen
U Portmouth O propadnul

e prohořelým předmostím v sobo

tu nákladní vlak dráhy Norfolk A

estern při čemž 20 kar různým
tbožíra naložených plamenům v

troskách vtniklým ta oběr padlo
kous přetahovali bude í 50000

irm dotiuf plsti ")(! IIHMI upl
IfcnMojann poMimsatl mt!1l thi-pl- y

(nnnrmnl -
iKihMllHtha mlsu v kol!

Liimbirl N Dakota — Prosím

dělte v Hovorně zdali mnle niti

len hrtf na jaře neb jestli mu mrát
neuškodí Frank Kubát

(MHiit: Předlolíli Jme otát
ku reilakci Hospodáfe kterál odpo
vídá iiásledoviié Len možno slil
d isti rfiř ač v podii hí silně měni-

vém kde dostavují se často silné

mrazy v pozdním jaře třeba !(!

později Ze nUbšfch přimrazkli
mnoho si nedělá a l n raně setý jest

otužilý silnější a následkem toho

vnostiéjsí Nedostavují li se u vás

příliš pr zdnl a silné mrazy sejte ra-

ději dHve neb vyulije ne tak lépe
rimní vláha ku značnému prospěchu

plodiny

Oinulia — Prosím odpovězte v

Hovorné (poněvadl ještě americké

zvyky neznám) můželi každý po
třetím zaklepáni na dveře nedostav

odpověď vstoupit
Karel Tuček

OJp — Nikoliv! 1 'ok ud ne mu

d víře neotevroj aneb pozvání ku

vstoupení neobdrží nemá práva aniž

je sluíno vstoupiti

Omahit — Huďte tak laskaví a

zdělte v Hovorně počítá ti ne etoletí
od 1 aneb od 50 roku na př 1801

kolikáté to bude století A V

Odp — Ovšem že od počátku a

ne z proslředka Den 1 ledna 1800

byl prvním dnem atolett devatenác-

tého Den 31 prosince 1899 bude

posledním dnem ntolctí devatenác-

tého

— Juk to zařídit aby ne vlk na-nyt- il

a koza celá zftsiala to jest
otázkou kterou rozluštili musí cn

státní výbor Státní g"ěm

povolil $200000 na semena pro ta-

kové oaadnlky kteří si žádným ji-n- m

Hp&sobem k semenu pomocí

nemohou Aie mezi našimi osadní-

ky zdá se býti mnoho takových kte-

ří maji "prasečí náturu" Jak se

osvědčilo v případu bursy chicagské
a brali by bez ohledu kde by jen co

bylo Dříve bylo 52 okresů přihlá-

šených kam se osadníkům podpora

posýlala ale sotva přijat zákon po-

volující $200000 na semeno přihlá-
silo se ještě 13 dalších okresů

Kdyby mělo ještě jednou přijít
sucho soudíme že by nedostalo se

osadníkům ani zrna podpory nobotf

taková neomalenost se musí každé-

mu hnusit Ovšem že ti skuteční
ubožáci trpí a trpěli by zase kdežto

nevědomitf a hrabiví darebáci okrá

dají je o nutnou a zaslouženou pod-

poru i o sympahie- - Je-l- i nějakého
pekla bude tam také dojista nějaké
zvláště vytápěné pece pro tyto arci-lup- ice

ubožáků a my přáli bychom
si % plna srdce kdybychom mohli

jim několik polínek píiložiti

prvtiíodmřnu — na svčt yystavě

DR

CREAM

XTe3dclz:enl2i : ptipxawarej
f ltf prUk i Tlasth kunaac f rMtflai
nala kaaiMea )laýoh Itatot

Jflden dopisovatel (také Hvobo- -

la lI- - 1 I a II L I '( I
-- I 1 ri „r farOK SiSpaHU

1ÍII O itfinA ftllflht káfloké Itl i!

"Nemyslím ni kdyby ( řpubl

roun skoro tiipřtriitéh blaho

bytu kdy Amerika byla kutečné

Ameiíkou a pamivily tu Upil po

míry rtt kdykoliv před lim nebo po
toinT N#mylřti kdyby bylí ti re- -

puldikánA tak ipitnýtni !n by byli

patn hospodařili a dluhu národní

ho pfidMnli mNlo nphcení kdežto

oni nemtáU kl lým rokem hn vý

minky dluh upláceli tak fe uplatit
ta 24 fokú 2W) milionA? A Jik to

ebolf fiymř Z dva roky přibylo
102 milionu dluhu'

K tomu podotýká onen dopisová
tel Hvobodj j

Tato chvála JmI podivná Kd

ale ti páni republikáni brali ty pe
Dli# kterými dluhy upláceli? To

e oni nechválí Podívejme na

t jejich oJlráoí Co s vydalo penči
ta kolky [ítemple] jel byly upoiře

beny co poplatek na irky kdyl jich

bylo ta 3(J centu v jedné Jkaraici
kolik milionu ne jiuh spotřebovalo
ve Hpoj Státech? Pak co se vydalo
ročně za clo a jiné poplatky? Kdo

to platil? Ovsem že ne vláda Lidé

to platili Ta vychválená republt
kánská vlád ly 2000 milionů dol

sedřela a pracujícího lidu To páni

republikáni nepovídají O tom oni

mlčí To též nepovídají kolik milí

onft dolaru bylo v pokladn když
Cleveland t úřadu prenidentského

ponejprvé odstoupil Též sa nechválí

kde a podčly tyto hotové miliony
za Harrisonova vladaření Kdyby
Harrison byl tak hospodařil jak to

dčlal Cleveland jisto by dnes vře

docela jinak dopadalo a naší spol- -

kovou pokladnou Ale páni republi-kán- é

dávají výslužné osobám které

prý míly býti vojáky' ale ani prachu

necítily zapáchati pak na vse strany
mrháno penězi že pokladna byla

prázdna když Cleveland roku 1893

převzal vládu do avých rukou"

Tolik ocen pan dopisovatel

Jak vidčti nepokouíi se aui slo

vem vyvrátili co 1'okrok Západu
tvrdil uznávaje to za pravdu zřej
mou každému patrnou a proto ne

vyvratitelnou a jediné co uvádí

jaou námitky buď liché buď neur- -

čité buď bezpodctatné Jde z ná

milek těch patrné na jevo že onen

dopisovatel nehledá pravdu nesnaž

přesvčdčiti se nýbrž béře snad každé

tvrzení demokratické za platnou
minci PHhlédnmež jen blíže

těm jeho námitkám

Hepublikáné během své 30tileté

nadvlády v kteréž době panoval
skoro nepřetržité blahobyt v celé

zemi a ato dosáhla takového stu-

pně rozvoje jako nikdy před tím
za stejnou dobu nebyli ovsem kou

zelníci aniž snad a nějakým zlým
1 uchem ve spolku aby byli 'vyča- -

rovali" ty prostředky jež sloužily
k placení úroků na ten ohromný
dluh který nám zastal co dědictví

po válce i k umenSování dluhu to

ho Kdežto v téže době v tčchtýž

etech' dluhy vřech národa rostly
úžasně a národové ipěli pod nesne

sitelným břemenem daní jediné

Spojené Státy řízené republikánskou
stranou a republikánskými zásadami

dluh av&j umeniovaly zemi prospí
vala a národ těšil se blahobytu Jako

žádný jiný Kdybychom chtěli po

"yankovsku" odpovídali na otázku

otázkou mohli bychom se onoho p

dopisovatele zepUti kde že béře ny-

nější demokratická vláda peníze?
Zdaliž právě tak Jako každá Jiná
vláda a tudíž též Jako republikánská
„„„uiuí dano a cla? Zdaliž neulo

no daň na cukr oovou daň

rríJm" A w1'1 tomu jentě
nemuaí ae dlužit a po příkladu

by to ťo prodáv Aru- - in lo pak remi
dvou iloliřl alfi4tÍpcrilo jfch ra
místě ti rif Jednoho slorentovébo
musilo by ln ostatní i u kiif 'ijeiin
tnutl mírou stoupnout! kdrt ti

by kdo v lom nějak prospěch?
Kdyl by rí inna byl tak mebod

nořena to lijto by národním bankro
tom rávř tal laV kdvl iořátkern
tohoto 'oltf íiakousko odejmuto
vm iíijiřo(m ně lí ným p ně- -
iňm cinu 'řo(i!Aili jn n mijf l

ioti 7tlnii cmy DJint J- - mfti
naAimi ctt-n&- hojní ktrří m

matují mi n tiiri "Silný" inřlřn
které kolovaly jnítfi v Mtli le4
tffh jiohi bývaly" liliík nionc
CÍMico 3i kr mfl ltnotl 'i gro- -

bývalý ftvrtihnik iipouc!( £(ltt e
16 kr platil tt gr A im-li- o lno-ceti- lm

na5 mfriy vypiuním ilal
a olrJei)lni pouto nlflhrné učinili

bychom poiue jen to co uč inllo teb

dy Itikounko jen Je Jiným ipftuo
bm H tkounko prohUoilo tbtý tt
li krejotrA a my bychom SOountový

kouifk Kthfbra prohlásili fa dolar

Hnal jfítfi jrt v donti čťmtvé pa
inčtí tí-- ípčv demokratická nirény

před 3 rokyk ly milováno o truit-n- l

s4kona McKinlejho a iilibováuo ni
nledkem toho že budeme íu co po

třebujem lacino kupovali (bet ala) i
víe co mámo draho prodávali a dí l- -

nictvo la bude tniti hojnont utálé

pracu při IcpMlcIi mzdách ne! kdy

[iřed
tím lo tmaj pamatuje ponud

ale každý také cltf kterak
hrozné byl oklamán a podveden A
tutéž notu zptvajf nyní atříbrnáčníci
a my nemOžem uvěřit že by národ
byl tak Udikvčrum a dal ne znovu
tak oblouditi jako přd 2j ruky ku
tvé vlantni íkodé a záhubě

McKinley Rtoji pevně na utanov- i-
Hku dobré a iiociivó mfny na utano
vínku které zaujtmala strana repu-
blikánská tak v letech éedenálch
kdy dfinokrate UHiloali o "zapláče-ul- "

dluhu dluhem totiž úpisu mřnou

papfrovou jako v letech fedmdená

tých kdy zelenáčnfci iiNilovah o vy
dáváni Hťohrnezeného množntvl p

pírové niény a demokraté bartunili o
odvoláni zákona renumpčnlho lak

jako od let oumdeMátých kdy atřlbr--

uačnfci Htiažf ho znehodnotili menu
naí' a pontaviii ahn na roven Cínó a

Mexiku McKinley je "all right"

I'ohno2děniny a zlomeniny náleži
téměř ku každodenním událostem
Vflči takovýmto vfieobecným holi
tělem jeitt bez odporu olej Sv Ja
kuba

Zprávy osobní

— Mil přítel niň p Joh Ledvinu

i Wahoo zavítal do Omuby ve étvr-te- k

Sdčlil nám že obchody tam

jako vínde jinde váznou a každý
dychtivě očekává dobu aklizné

— In J Ceplecha z Valley Co

přijel do Omahy v úterý a chce od

jeti odtud do MiAMonri aby hledal
tam podpory pro trpící ve Valley

— Vda J F Slezák který před
pčli lety vypuzen byl Ruchem a Kaw
iiriH Co Ka a uadiv ne ve Valley
Co tam opčt podobné byl poxtižen

přijel do Omahy a odtud odjíždí do

neverú')ho Wiiwonainu kde chce hle-

dali práci v leních a na pilách
— rn Jan Zvoneček oblíbený

mljnár a Wilber byl v Omaze ruinu

lý tden v záležitOHtech obccolnírb
a b)lo nú n potčAenfm nim te
aetkali

Spolehlivé barvy na bavlnu

Pakli ni přejete jednoduché a apo
Iťhlivé barvy na bavlnčné látky jež
nevyblednou aniž puxtí ve vodA uží-

vejte Diamond Dye xvláíiě na baví-nčn- é

látky určeaé

Iíarvy tyto lnou ve víech odití--
necb ukázaly hvou dokonalom

moohatetým uiivénfm llylo by
zbytečným nčjaké line padčlky na

bavlnčné látky jelikož nenaleznete
nic co by držlo tak pevné barvu

jako Diamond Dye 6Cdth
i_0 40_aolfl V roBK?3


