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rhňm však kterak rovněž láteřili pfvné stanovisko i

neznajícím čisti doznali v debatě
jejíž povinnosti by bylo vyšetřiti Ll bvli do armádv voláni a že

zastávali republikám' a strana re-

publikánská osvědčila poznovu

svou věrnost ku zásadám a pro-spěch-
u

i zájmu lidu Hurd v zá
že co mluví jest samy plech 1 au

wi nříLladu senátor Hoar doznal nyní po 35 letech tato svoboda

jest černochům v jižních státech
V celých dějinách Sp Států ne-

nalezneme strany politické která by

vůči zásadám svým zaujímala tak

pevné stanovisko a kteráž jednala

že duch oné předlohy jest mu od-

porným ale přítomná doba že prý
pětí po nastoupeni presidenta uc

Kinb vho vykonal t nto svou po- -

kandidáty manželství a odepnu
povoleni k sňatkům osobám ne-

zdravým tělesně neb duševně

tneb trpícím náklonnosti k pití
neb ku krádeži atd To asi mou-jréh- o

pana Parkera nenapadne že

všemožně zkracována pak sezná-

mí ž všechna ta hrůza kterou

tací vlastenci pouští jest pouhým bv tak rázně a rozhodně v pravý
kroku takového vyžaduje a sire

je prý potřeba nepřipouštěli
neuvě

viiinost a svolav koures ku zviasi-iiím- u

zasedání vyval jej ku ob-

nově ochrany tělní a diíve ihž' w I

řa a v nravém směru jako sirauiplechem
renublikánská Když jednalo se

uplynulo pet mísím od nastoupeDo FFF hudk "Volnost" vskm
domělých přistěhovalců

tc vuii po-

ctivosti při volbách Ale hned v

zápětí tvrdil že mužové vzdělaní

a uvědomělí když mohou docíliti
před rokem šedesátým o obhájení

líomnromisu missourského a za
ní nové vlády věšet ji v piauiosi
nový zákon celní jehož blahodár

ta obyčejnou lékařskou dietu kaž-

dý obdrží od lékaře vysvědčení

jaké si jen přeje a kdyby nu tedy

le by jeho návrh mohl vésti pcu-- t

jen k rozšíření prostituce

NÁVAL POIlROPKUllĎ IH) KuNIY- -

mezení rozšíření ohavnosti otroctví

těm vlastencům americkým kteří

mají vlastenectví plná ústa ale

kapsu zašněrovánu a domnívají

se když jednou za 5 roků dají celý

né působení jxm iťovano jest Jix

takměř po celé zemí a kterýž zado států severních nedala se odsvých politických snah neštítí se

žádných prostředků a tím doznal

že nedostatek vzdělanosti před ne-

poctivostí v politice nechrání

strašiti mladá tehdy strana repu
mWomú desák na národní uceie plašil onu zahálku tra n bulu a

nedostatek jen? byl ovocem politiblikánská a stolíc pevné na stáno- -

rin lťf ntiřt dovozoval ze za- - visku svém silná jsouc 11 vědomí

svého práva a odiaa pláštěm ky demokratické a juliz užili jsme

ku již nastal a každým dnem již

sta lidí odjíždí do té země zaslíbe-

né vzdor tomu žc dle zpráv od-

tamtud docházejících jest to země

že celý národ český od primátora

pražského až po nejposlednějšího
sviňáčka má velebit jejich vlaste Jo sytá za sprav pana

Neméně rozhodně vede sobespravedlnosti zvítězila v presi
necký čin velebit na věky lo

flontvWé volbě roku 1KO0
strana republikánská v otázce

kon ten nemusí být nikomu na zá-

vadu Každý prý se může naučiti

za tři neb čtyry týdny čísti a to

prý se mu?e naučiti když připra-

vuje se k vystěhování Patrně
Když zlopověstná otrocká olig

Utrpení a bídy Letos bude dopra-

va do Klondiku velice urychlena
neboť v místech nejhoršícb přes
Chilkoot průsmyk zřizuje se pra

archie viděla se ohroženu ve vy
stlíbrařské neb v otázce měny

Jak známo a jak výsledek hlasová

toho čtvrt milionu aneb poi mili-

onu Čechů amerických aneb kolik

nás dohromady jest učinili pro

vlasť to jak známo vešlo by se do

zpropadeně skrovného místečka

sadách lež posud na úkor citu
že celá U předloha jest pouze jen

kusem pokrytectví

ní o návrhu lellerovc nesoucí se

ku poškození úvěru retně v týdnuhumanity i spravedlnosti požívala

a pozvedla zbraně ku zlopcrvesine
pledmin v $entii dokazuj jest v

té sněmovně kontresní kdež remu odboii neváhala strana řepu

videlná dopravní linie lato roz-

dělena jest na Čtyry částě a sice

prvních osm mil z Dye do Canyon

City bude zřízena Železná dráha

Z Canyon City do "Ovčího Tábo
blikánskáprohlásiti že celistvost

uší udržena býti za každou publikánská strana j st v menšině

neobuáší to ani jediný cent uo ro-

ka na každého ! To je hanba !

To je škandál ! Však není divu

když Volnost takové jednání

schvaluje k němu pobízí a píše:—

VlilM NřMKCKAZAPOVfIFLA PŘÍVOZ

amerického čerstvého ovoce Za

záminku béře si že prý toto obsa-

huje škodný hmyz jenž by mohl

v Německu se rozšířiti To jest

většina stiíbrarň od mel) marná
eenuneváhala každou oběť přinésti

jest jakoukoliv nápravu rneny nasi

očekávali Ač ti samí stříbrařia po dlouhém více než čtyřletém

ránase bratrovražedném většímMáme zkracovat sama aeoe py- -
nvii-n- i len nouhá záminka bku- -

po minulé presidentské volbě pro

ra čtvry míle vzdálenosti bude

se díti doprava po lanu tak jako
I v třetím oddělení přes samý
Vrchol prosmyku Dopravní tato

linie bude prý pohotové" v druhé

Polovici tohoto měsíce Nepo

nežli kterýkoliv jiný tohoto století

od válek napoleonských zvítězila hlašovali že pomchaji repuuu- -tečnou příčinou jest že Německo

hněte opatření celního zákona

kterým cukr přiveŽený sem ze

chom pomáhali do žalářů prolc-tariat-
u

a panstvu k vládnímu vy-

znamenání? Tak nesmyslnými

nřece neisme Mv aspoň k tomu
kánské politice upliu: volnou ruku

nekladouce ií překážek jelikožKdyž v roce 1864 lokajská
severní prohlašovalatnf ů'ž wrabttelům platí premn

prý jsou si vědomi že nemohouDnes panuie v
válku za nezdařilou a požadovala

nlíamžité od ní upuštění obnovila zásady republikánské-
- věsti zenu

chybně že bude mít právě tak

mnoho co dělat s dopravou dobro-

druhů nazpět jako tam

Vr Washingtonu bylo

vývozní podroben jest většímu

clu na obnos té prémie Naše opa-

tření celní není jen oproti Němec-

ku nýbrž jest všeobecným však

Čechách zmatek nad zmatek Až

naši rodní bratří usjednotí se na

tom co chtějí až dokážou že

rn rhtřií bvlo bv iim k prospě

republikánská strana prohlášení

své v záimu celistvosti země a

ku prospěchu 'ačkoliv jest známo

žc tytéž zásady po nepřetržitou
řadu let zemi ku jrospěchu vedly

během málo měsíců dovedla boj

ku šťastnému výsledku
a uvedly Ji na ten stupen na

jakém jaktěživa dříve nestála a

Německo uznalo za dooře zame-zit- i

přívoz ovoce amerického Jak

se podobá chce Vilímek celní vál-

ku a té se mu může dostati do sy

chu až nás přesvědčí že jsou

schopni udržet vymoženost až

dovedou tak jednat jako Maďaři Když koncem let šedesátých po

skončeno počítání hotovosti kte-

réž stalo se nutným následkem

ustanovení nového pokladníka Sp

StátQ v Červnu Ve sklepení se

stříbrem číslo i kdež uloženo

bylo % 10365 3000 stříbrných do

jakýž jest nedostižným kazdo jme
koušela se strana demokratická o

nifhodnocení naší měny požádav
zemi na celičkém světe přece
vidouce již dobré ovoce jež pro

— pak jim pomůžeme hnanene 1

mravně" — To jsou obyčejné vý- -
1

tosti My do Německa asi tolik

vyvážíme co odtamtud přivážíme

a můžeme mnohem spíše obstáti
kem aby náš obecný dluh zapla-

cen byl dluhem totiž aby naše

bor Německa nežli Německo bez

larů nalezen schodek S859 a je-

den 2 černošských podomků se

přiznal že něco peněz odcizil a

nahradil je olovem aby se zmizení

mluvy všech těch vlastenců nu-bo- u

! Až toho všeho bratři naši v

Čechách dokáží pak bude Volnost

říkat: "Eh nač pak jim pomá-

hat teď když uŽ cíle dosáhli

vádění zásad republikánských při-

náší pokouší se o maření a ničení

téhož a k tomu cíli navržena byla

resoluce Tellerova Však tu opět

republikánská strana se svou ob-

vyklou pevností a rázností osvěd-

čila stanovisko kteréž zaujímá

úpisy úroky nesoucí splaceny i)iy
úpisy nezúročitelnými zeleňáky

prohlásila slavně strana republikán

ská že národ poctivě splatí svůj

dluh a utvrdíc tak úvěr jehomohla
nřiUročiti pak k resumpci a pokra- -

nás proto že co my odtamtud do-

vážíme můžeme vyráběti buď sa-

mi neb koupiti jinde však co

Německo od nás potřebuje jinde

dostane

MlNTLV" PÁTKU PŘIJATO HYIO V SK- -

když mají co chtí nač nosit vodu

do moře !" Pak ovšem bude míti

pravdu ! Tellerova předloha přijata byla v

řovati v uplácení dluhu národního
sobotu však hned v zapeh na to

tak snadno nepoznalo rroto

musely býti přepočítány dolar po
dolaru což konalo 28 expertu

nepočítaje dělníky a některé jiné

zřízence a práce ta vyžádala skoro

pět měsíců času Chybující ukra- -

děnou částku musí doplatit bývalý

pokladník Morgan však bude prý

koneres požádán aby mu to pro

nátu po několikadenní debatě 41 HOVORNA
ku velikému obdivu veškerých

finančníků starého světa

Kdvž v polovici let sedmdesá

v první den po předloženi teze v

sněmovně poslanecké rozhodla

tato 182 proti 132 hlasům o za

minul nebo-l- i nahradil jelikož

proti 25 hlasům následující usne-

sení podané sen Tellerem: "e
všechny úpisy Sp Států vydané

aneb k vydání oprávněné podle

zákonů výše uvedených (z r 1870

a 1875) jsou splatitelnými kapi-

tál i úroky podle dobrozdání vlá-

dy Sp Států v stříbrných dola-

rech ražby Sp Států obsahující

tých učinila strana republikánská

kroky jež by vedly k odstranění

kolísání měny a uvedení téže na

základ pevný resumpci a když

strana demokratická kroky tyto

vyhlašovala za pochybené a ku

vedoucí neupustila strana

PotiMlotiiy plním Jménem ttele opatřen
dojdou povíluniuti a odpovědi Popihjr

iopxli!an n nnonymnl naleznou
pokodinébo taM v kol

HYA SPKINGS Nebr Prosím

sdělte laskavě 1 Kde bych mohl

koupit plnokrevného býka Hefrs

aneb červeného bezrohého 2

Jsou-l- i zaručeny 3 Je-l- i možno

dostat cenník u pěstovatelů

mítnutí předlohy senátní vsccli

těch 182 hlasů jež pro zamítnutí

odevzdány byly pouze jen dva

byly hlasy demokratické kdežto

ze všech těch 1 32 hlásil jež pro
ní vrženy pouze jen jeden jediný

byl republikánským
Tato rozhodnost co do rychlo-

sti tak i jednomyslnosti jednání

jest ovšem charakteristickou pro

stranu republikánskou a nikdo

ztráta nestala se jeho vinou

Že ani v Klondiku nksí vškchno

zlato co se třpytí dokazuje zprá-

va setníka Raye kterýž byl vyslán

do Klondiku odborem válečným

Podávaje zprávu ?vou vyzývá
dů-tkli-

vládu aby nedovolovala do

Masky vystěhovat se nikomu kdo

by nebyl zásoben aspoň na dva ro

41 2# gránů pravidelného mincov-

ního stříbra každý a že použití

republikánská ani o píďz postavení

svého a zvítězivši dovedla ku

zdárnému konci úmysl svůj a dalaMartin Cílek

Odp: 1 Tohle jsou věci

lépe rozumí náš "Hospodář"

zemi měnu pevnou a dobroujejuio
dolar byl tak dobrý jako každý1

stříbra co zákonitého platidla ku

splacení jmenovaných úpisů ka-

pitálu i úroků není porušením

obecné důvěry aniž zkrácením

práv obecných věřitelů" Návrh

tento podán byl ovšem v tom

že se mu do

jiný dolar

Kdvž v letech osmdesátých

nemůže být v pochybnosti jake

postavení která z obou stran vůči

této otázce zaujímá Demokrati-

čtí stříbraři v senátu předlohou
Tellerovou chtěli docíliti tohoaby

ooratin se v náleži-

tosti
a proto jsme

této na redakci téhož a ta

vídá následovně: I Pan strana demokratická zkusíc všecky

jiné prostředky a nemajíc jiného

čeho by se chopila počala otřásat!

ky potravinami lJraví ve zprá-

vě že tam není žádná cesta jak

by si kdo mohl živobytí vydělat

Během minulých osmi měsíců ne-

byla objevena žádná nová rýžovi-št- ě

a pouze jen asi sedm ze sta

těch kteří loni po velkých útra-

pách do Klondiku se dostali vy-

dělávají si živobytí íinč zprávy

oživena byla otázka stříbrařská v
stane schválení ve sněmovně a

Cílek nepochybně míní dobytek

Herefordský neboli bělohubý

George S Kedhed Des Moines

Iowa má několik býků po věhlas-

ném nlemenníku Ancient Briton

nastávajících volbách a tvorna v
jediným cílem jeho jest aby otáz-

ka stříbrařská se udržovala na po-

vrchu tak aby strana popokratic-k- á

měla aspoň nějakou otázku po-litick-

s kterouž by mohla jiti v

nich hlavní bod Práni jejich je

vyhověno a strana republikánská
neohroženě a svorně pozvedla ru-

kavicí ií hozenou Má-l- i ještě

základy blahobytu země usilová-

ním o odstranění ochrany celní

strana republikánská opět hlásila

se neoblomně ku zásadě té jedné

z hlavních zásad svých Neopusti-

la i i ani tehdvkdyŽ poražena byla

jehož vyobrazení podáno bylo

v Čísle 2 ročníku 7 Hospodáře atento náhled potvrzují a není po

jeden národní zápas veden býti okterého nedávno prodal za 2500

Dopište též na Woods Investment
_ 1 _ TV

otázku tu nedoslacuje-l- r stnbra- -boj v budoucí presidentské vol-

bě

AŽ NÁM JPK MRÁZ PO ZÁDKCII A KO--

cti láme kdvž Čteme ty jeremiády

řňm porážka kterouž utrpěli v

chyby že ty kdož se tam odváží

očekává pouze jen bída hlad a ko-

nečně bídné zahynutí

Denní časopisy pobav ají zajfdkn

jediný den následující zprávy :

Vlněná přádelna v Martinsburg

West Virginia pracuje po tři ve-

čery v týdnu přes čas vždy do

st ovít i hndin —— Slévači v továrně

na hlavu a po celé čáře zvítězila

idea svobodného obchodu Zku-

šenost kterou národ nabyl za

minulé správy Clevelandovy po-

tvrdila poznovu že zásady a sta-

novisko strany republikánské
i v

ohledu tomto byly správnými a to

Company Lmcolu Neoraska n
jak vyrozumíváme mají fJntÍen

plnokrevné plemeníky
(thorough-breds- )

nýbrž též nematrikulovaný

dobytek dobré krve Na Sunny

Slone farmě Emporia Lyon Co

falešných proroků proč že nynější

notvrzeno tou měrou že před mi- -

minulé volbě presidentské nuz

strana republikánská jest pohoto-

vě v zápas ten vstoupiti u vědomí

prospěšnosti a spravedlnosti věci

své Tak jako kdykoliv dříve

nevyhýbá se skřížiti meč důvěřu-

jíc v uvědomělost a zdravý smysl

národa kterýž byť i byl dal se na

chvíli svésti bludy a sliby demo-

kratickými dojista nyní oslnění

svého prohlédnul a vidí kde nalé

Kans bude se prodávati dne 2 a

vláda proč McMnley nevrnne se

s celou mocí na to krvežíznivé

Španělsko a jedním rozmachem

nešetře je s povrchu země a nevy-

maže památku jeho z dějin na

vždy
5 Je to ovšem hanbou veli- -

1 _
nulou volbou presiuentSKou ne- -

Mila se strana demokratická

vrfti poznovu otázku svobodného
Lon nro Sooiené btáty 2e nepo- -

3 března 150 kusů matrikuiova-néh- o

dobytka herefordského

Červený bezrohý plnokrevný doby-

tek chová J S Murray v Maquo-ket- a

Iowa 2 Spolehliví pěstitelé

plnokrevného dobytka k chovu

vždv zaručují plemeno a poskyt

Jones & Laflina v Pittsburgis ob-

drželi přídavek na mzdě 10 pro-

cent — 88 procent uniového děl-nictv- av

Minnesotě nalézá zaměst-

nání což jest o 48 procent více

než byla před rokem — S novým

rokem přidáno bylo dělníkům v

Buříalo Furnace Co o 5 procent

obchodu do svého programunýbrž
musela hiedati opět nějakou novou

zá se pravda a kde klam 1 bludzáminku nížto by mohla své stou-

pence obloudili Takovou zá

5taví armádu aspoň jeden milion

do pole že nevynaloží aspoň 2000

neb 3000 milionů dolarů a neobě-

tuje tisíce neb deseti tisíce životů

svých občanů za účelem vypuzení

Spanělň z Kuby VŠak když si

vzpomeneme že titéŽ falešní pro--

minkou bylo jak známo svopou-n- á

ražba stříbra A tu opět strana

republikánská jako vždy směle

zvedla rukavici hozenou a jedna

jíc pouze v souhlasu s minulostí

na mzdě — Dělníkům v obou ch

Pellaire Steel Company v

Belaire přidáno bylo 10 procent
Horníkům Normo-

vých

na mzdě —

dolů na Lake Superior bylo

oznámeno že v brzku dostanou

přidáno — Falešní proroci ovsem
" knw I

nou rodokmen neboli výtah z ma-

triky (pedigree) neboť každý do-bytk- ář

který zanáší se chovem

dobytka plnokrevného k prodeji

za plemenníky nechává každý

kus náležitě matrikulovati neboli

do matriky zanésti a k zanesení

nepřijde naproti tomu zase žádný

kus kterýž není plnokrevný 3

roci za Clevtlanda o takovyemo
radikálních prostředcích nevěděli

Lil v si vznomeneme že president

AiMTiťký Sborník

MťMÍéník p 1'avla AUíeií "Ame-

rický Mni'k" jioěal již vycháíeti

Mlatiil čtenáři luolion první ěMo na

iikirku olxlneu aneh iívlplatn (Í2
n rk atieti na půl ruku) sluiti r

Hilmitistrad Pokroku Zípailu Naší

řtřtiáli venkovní mohou si pro ěíslo

riíl ukázku poslali aneb předplatné
odehlaM na adresu: Pavel Altiíeri

410 K 72 St New York City N Y

i ani malíček pro Kubu nezvednul

ba ani ne pro občany americké na

Kubě vězněné když si vzpomene-

me že při počátku války občan-

ské nalezli se kritikové demokra

svou jsouc stranou kteraz nujiia

vždy úvěr země a dobrotu měny

prohlásila se směle proti švindlu

stříbrařskému
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rozhodl lid pro zásady jež hájili a

Nepochybně že ano Dopište jim

Neopomeňte jim se zmínit že jste

pořáde jeste opakuji
ze ou nuvcuu

roku byla dělníkům v některých

bavlněných přádelnách mzda sní-

žena
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býti mi přístup přistěhovalcům

Předplácejte na Knihovnu Ame

rickou pouze $1 ročněbyl odporučen na ně od Pokrokutičtí kteříž kárali presidenta Lin-

colna proč jeho prvním krokem

nebylo udělení svobody černo- - Západu


