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Každý časopU který by mř i ždi
bec slušnosti doznal by Že j ho

podezřívání bylo bezpodstatnýrn a

učinil by amfnilt honorttblt Jak
to učinila Volnost to ponechánu
k posouzení našim čtenářům
čísle ze dne 27 čce plŠe pod ohla
vením: "Je tčsný?"

"V čísle zcr (lne 17 července

přinesli jsme přiklad zprávy jíž
vyhotovil p O Palm z Lín
coln Neb poslaný sem audito
rem státu Nebraska Ku zprávě
té jsme jwxlotkli že toto nejchlub

nejsi pro C S I" S vystavené
zástupcem ntátního auditora vy
svědčení bezpochyby nebude ne

příjemno těm jednotlivcům ve stá
tu Nebraska kteří učinili audito
rovi udiní a tím jej donutili k po
slání sem inspektora který nalez
vše v nejvzornřjším pořádku a ú

řadníkům Hlavního řádu místo

ostudy dostalo se úředně nejen
uznání nýbrž obdivu

Tvrdili jsme že udání učinilo
několik jednotlivců Kedaktór
"Pokroku Západu" osobil si prá
vo několika a cítě se potrefeným

dopsal státnímu auditorovi který
mu odpověděl takto:

Jan Rosický atd

Mám list Váš ze dne 19 čce

týkající se sensačního Článku
českého Časopisu vydaného v Cle- -

veland Ohio v němž tvrdí se Že

jsem poslal vyšetřovatele O W
Palm-- a následkem nějakého udá
ní Že by knihy a finance onoho

spolku byly v nepořádku Jest
nu potěšením sdehti Vám že ne
znám žádné příčiny pro takovouto

pověst Neslyšel jsem nikdy ani

jediného nepříznivého slovíčka

proti tomuto spolku avšak zákon
ukládá tomuto úřadu za povinnost
čas od času vyšetřili stav společ
ností kteréž obchod v Nebrasce
vedou Vyslal jsem pana Palma
do Clevelandu pouze a jedině pro
to abych vyhověl zákonu a ne

proto že bych byl slyšel nějaké
odezření nepoctivosti proti spol

ku jvclyz pan 1'alin nckohk dnů
vyšetřováním strávil psal mi do- -

is v němž mluví velice pochval
ně o tom co seznal a viděl

V úctě Váš
Samuel Lichty John F Cornell

)eputy pro pojištění Auditor

K tomu "Pokrok Západu" při- -
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ne jmenovali a po rozmluvě s p
Sadílkem rozhodně jsme neměli

ej v podezření Proto jsme tvr
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'tf Donztlmun nynřjil konsul rttiský

n míliu jdafé mí bylo koníčkuu
tlrVÍU i#Hi irl Vl'klf4lt ď litu
kratů v kongresu i doma

U)h zula pfiroeno Iv ob
c hodní a príiiiiyndovi zájmy cílily

ohroženy Mřanoii demokrati
ikon a její vládou mIva na

Moupil preíhrit ('levtland
čau míjí li iIíivm a váiiouli ve

řkifm prňftiyl ii obchod Za
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šlová kteráž míla v zápčtl bídu
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iik zároveň 111 Id (o v zápětí 11

smírné ztráty nejen na rnaj tkti
občanMva i na ceně všeho co
kde bylo i co byli mohlo Tak
ku ř nikdy nebude li! odhad
notili ztrátu na hodnotách či n-

ných papírů jako akcií dluho

pisů a t p jichž hodnoty pře
Um páčily na mnohé biliony
ale kteréž po nastoupení presi
denta Clevclanda klesly na polo
vici 1 třetinu svých dřívějších cen
jestliže snad nepozbyly cenu úpl
nč následkem úpadků Ztrátu na
těchto hodnotách
se ani odhadovat! a uvedeme pou
ze jen to že v jednom jediném
oboru oboru to korporací žeh-- z

niěních jejichž kapitalizace obná
II přes $ 10000000000 klesla
cena týchž na málo více než třetí
nu tak že ztráta v tomto jediném
oboru obnášela 6000 milionů

Ještě ohromnější ztráta utrpěna
byla na majetku nemovitém Ka

ždý ví že majetek nemovitý ať

farmy aneb majetek v městě má

nyní cenu mnohem nižší nežli
měl před Čtyřmi lety Klesnut
toto v místech obnáší od 25 do
50 procent na farmách pak od
10 do 33 procent a můžeme tedy
zcela bezpečné míti za to Že

klesnutí 25 procent je vzato až

příliš nízko V roce 1890 ceněn

byl veškerý nemovitý majetek na

40000 milionů a vezmeme-l- i tedy
pouze jen srážku 25 procent ob
náší to již 10000 milionů

Jak velikou ztrátu utrpělo rol
nictvo klesnutím ceny dobytka
lze seznati z následující stručné

tabulky porovnávací:
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Obnáší tedy ztráta kterouž utr-

pělo rolnictvo následkem klesnutí

ceny dobytka na farmách přes 750
milionů

Ztráty kteréž utrpčlo obchod

nictvo jsou nesmírné a to nejen

přímé ztráty následkem úpadků

nýbrž hlavnž jiná újma na pří-

jmech a výdčlku Kdežto v roce

1892 událo se ňpadků 10334 s

povinnostmi 1144044167 byl v

roce 1893 počet úpadků 15242 a

dluhy $346749889 v letech pak
následujících přesahovaly dluhy
padlých firem každoroční Jí 170-0000- 00

To však nebyla ztráta

nejvčtší kterou obchod utrpěl
Je málo tich obchodů kteréž mo-

hou právem tvrditi že po minulé

čtyři roky obchodovaly s úspč-che- m

a ne se ztrátou a kdyby

podniknut byl nyní ceniut a mo- -

být těsný až k uškrcení? Což je
na západě jenom Kosický a nikdo

jiný? Není jednání p Rosického

nápadné a podezřelé? My tvrdili
že udání učinili jednotlivci a pan
Rosický nám odpovídá úředním
dosvědčením že on to nebyl on
nic on má zásluh o Č S P S
ale snaží se zásluhy ty korunovat
docílením rozštěpení

Připadá nám jakoby tonoucí

chytal se stébla Po vzetí mu orgá-
nu jal se horovat o truc (polovičníl
jed a sice na témŽe základě kte-

rý Č S B P J pomohl z 2100
členů sotva na 1400 a jak vše na-

svědčuje bude mít za následek
buď úplné zničení aneb rozštěpe-
ní Touže cestou odepřely se řá-

dy Č S P S ubírat Texas se
odtrhl první po něm následovat

Západ Odtržených řádů je hod-

ně je pravda však všech co od-

tržených dosud oznámených Členů
není přes 400 takže kmen dosud
má nřes deset tisíc lunenft"

Zdržujem se veškeré poznámky
jelikož vůči tomu bylo by nás

cokoliv přiČiňovati Po-

dotýkáme pouze že ze všech ča-

sopisů Českých v Americe jak da-

lece nám známo nalezly se dva
které chtíce se Volnosti vyrovna-t- i

otiskly její lež ale pravdě mí- -

eřa iiínnriř4 J Icnn In nv!!ni a„
sopisy které mají to ve své pova-

ze a přirozenosti že pokaždé bez

výminky raději otisknou lež nežli

pravdu

HOVORNA

P011W! doUy plným jménem larjUlniiiiiifen4
uojiioo iHivHiuinuil uiKipovcill lHpl„y

iii'HMlipxitné a ttnonyiiiní naleznou
pohodlného inmla v kol

DAVID CITY Neb — IJuďtc
tak laskaví a zdělte v Hovorně
zda-l- i Člen přináležející ku spolku'
ČSPS jest povinen platiti podpo-
ru to jest rozvrh ještě tenkrát

když Rád písemně oidásil hlavní
mu iSarodnimu řadu ze od vý
chodní jednoty odstupuje Dou-

faje Že vyhovíte mému přání zů-

stávám Váš V

Otlf Ovšem že ne Žádná

ednota nemůže nikoho vázat aby

při ní setrval Ovšem že může

pod záminkou jakoukoliv požado
vat aby platil a když nezaplatí

tedy jej vyloučit ale to jest vše

co nčiniti může Podle našeho

náhledu bylo by sluŠno a patřično
aby všichni bratří kteří až do 4

července patřili k jednotě ČSPS
a tím dnem přestoupili k Západní
Česko-Pratrsk-

é Jednotě zapravili
prvější rozpočty na všechna

úmrtí jež se do 4 července udály
ale nutiti je ktomu nikdo nemaže

vlády utrpíl obchod újmn 42000
milionů dol a jak svrchu praveno
nesmíme jen poČítati újmu kte-

ráž touto ztrátou na obchodu pří-

mo se stala nýbrž újmu kteráž
obchodu spňsobena tím Že veden

byl tak že se vůbec nevyplácel a

ztráta ta dojista páčiti se může

na $ 25000000000 zila-l- í ne

více

V roce 18H0 obnášel majetek

Spoj Států 43000 milionů dol a

vzrostl V následujících desíti le-

tech o 50 procent na 65000 mil

dolarů Kdyby býval vzrůstal v

tomto desítiletí tou samou mírou
musel by obnášeli nyní přes

85000 milionů dol kdežto ná-

sledkem ztrát utrpčných jest po-

chybilo zdali by se napočetlo
teď více než 45000 milionů tak

že čtyři léta demokratické správy

stály nás maličkost asi 40000
milionů dol

1'řišla tedy národu zpropadenž
draho ta jeho zkouška kterou

učinil s demokratickou správou a

demokratickými zásadami Jestli
pak ze škody této zmoudří?

Pitná voda ě
dlahuji' mnoho ulravi Škodil vít li látvk
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Wilhelm gymnasiu v Kolínč (nad
Hýnem) Mluví více moderních

jazyků Zde v Cheyenne studo
val práva a připuštčn byl k prakci

právnické dne 22 kvčtna 1882

jsa obyvatelem zdejším od roku

1874 Byl ustanoven vrchním

zástupcem pro Wyoming v roce

1884 a zastával úřad ten po Šest

roků nepřetržití s patrnou schop
ností a k úplnému uspokojení obe
censtva Pan Donzelman jest
jedním z čelných právníků tohoto
státu a byl zúčastněným skoro vt

všech důležitých soudních přích v

tolnto státč v minulých 10 letech

Jeho povznesení se a zdar jsou
skuteČnfi pozoruhodnými a jsou
důkazem jak jeho schopností tak

vytrvalosti Isa mužem té od

hodlané energie kteráž nezná

překážek než proto aby je pře-

máhala jest silou vydatnou jak v

jakémkoliv případu soudním tak
i ve volební kampani

"The Sun-Lead- er jest potčšen
z pocty kteréž se panu Donzel-mano- vi

dostalo a soudíme že vy-

znamenání jeho bude k uspoko-

jení každého republikána ve Wy-oming- u

Nevíme o nikom kdo

by vyznamenání to dovedl lépe
užiti nežli pan a paní Donzel-mano- vi

aniž o kom kdo by včr-nč- ji

a horlivěji dovedl hájit čest
amerického občanství"

Tentýž Časopis ze dne 17 čer-

vence přináší zprávu o banketu

kterýž na rozloučenou byl manže-

lům Donzelmanovýni uspořádán a

při kterémž účinkovala kapela v

Omazu druhdy chvalnČ známého
hudebníka p F Nápritka


