
— Ve Valley byl přejet Chas
P E Dowe předseda Jednoty nictvu vynaložiti svě usni na

Rada o trustech
Pokrok Západu

myslu Každý nový vynález na

zjednodušení výroby prodělal těž-

ké boje Víme kterak tkalci an-

gličtí rozbíjeli stroje tkalcovské

po celé zemi a vynálezci jich byli

vyháněni z jich domovů od dělni-

ctva Nyní pak po tolika létech
v A 1 ř

Paterson na cestě k domovu a

smrtelně zraněn Vozka který

jej přejel práskl do koní a zmi-

zel ale má se za to že to byl
Oren Gift na nějž vydán zatykač

— V Hastings byla republi-

kánská konvence pro navržení

Kandidáta pro 10 soudcovský
okres v sezení po dva dny než se

usnesla na kandidátu Teprve

po 321 balotu obdržel potřebnou
většinu R L Keester z ílarlanu
načež byl prohlášen jednohlasuě
za kandidáta soudcovského

— V Lincoln zemřela paníOli- -

verová neočekávaně pro svoji
nábožetiskou pověru Nechtěla

se dati léciti lékařům nýbrž jen
modličům a ti ji brzy umodlili

Když jí přátelé domlouvali aby
se poradila s lékaři odmítla to

pravíc že raději zemře s tou vírou
léčení modlitbou Lékaři tvrdí

že život její mohl býti aspoň na
léta prodloužen kdyby se byla na
místě modlitbou dala léčiti jim

— Ve WiAer zemřel minulé

pondělí známý po Nebrasce kra-

jan pan John Poupě Týž při-

stěhoval se do Nebrasky as před
desíti neb dvanácti léty a založil
ve Wilber dílnu doutníkářskou
Na svých cestách obchodních se-

známil se s mnoha krajany po
celém státě Když před několika

léty otvírána byla severní část

Oklahomy přestěhoval se tam a

usadil se v Perry kdež velmi
dobře prospíval však ale po dva
kráte postižen byl požárem kte-

rýž valně jmění jeho poškodil
Před časem tušíme že loni při-

stěhoval se nazpět do Wilber
avšak churavěl od té doby ne-

ustále Před několika měsíci ze-

mřela mu manželka a nyní on

sám Byl členem Jednoty Č S

P S kteráž mu pohřeb vypra-
vila uloživši pozůstatky jeho
včera na český hřbitov

Státní republikánská konvence

v Nebrasce

Včera odbývala se v Omaze

státní republikánská konvence
kteráž skončila navržením M B

Reese za člena vrchního soudu
E G Giltona z Omahy a Dra

W E Ely z Ainsworth za řiditely
university O soudce odbývalo
se pouze jedno hlasování při kte-

rém odevzdáno bylo pro Reese

287 Sedgwicka 208 Davidsona

201 Calkinse 174 a Crdunse 100

hlasů NeŽ výsledek ohlášen

počali se zástupci přidávati k

Reesovi až zvolen aklamačnč

Reese se o čest tu neucházel

Před 10 byl poražen vlivem kor- -

poračním když ucházel se ozno-vuzvole- ní

Patrně když nyní

republikáné jsou v menšině kor

porace o nč nedbají a nevšímají
si tak jejich konvencí — V pro
hlášení zásad velebí se nynější

poměry vychvaluje se president
pro moudré své jednání prohlašuje
se že nebude upuštěno od války

pokud jediný ozbrojenec protiviti
se bude vlajce americké vítají se

vojínové slibují se jim Štědré pense

prohlašuje se pro zlatou měnu

pro rozšíření americké plavby

požaduje se zřízení komise národ
ní k ovládáni mezistátních korpo
raci odporoučí se k úvaze svolání

ústavodárného sjezdu národního

odsuzuje se veto guvernéra na

usnesení státního sněmu kterým
děkovalo se vojínůtn odsuzuji se

fusionisti pro pokus zfalšování

výsledku volby a pro nesplněné

sliby

Z Hlavní Úřadovny ZČBJ

Všechny sbratřené řády ZČU
J se tímto uvědomují Že dne 24
září bude do Jednoty uváděn no-

vý řád pode jménem Hvězda Jižní
Dakoty číslo 71

Veškeré dopisy a blahopřání
buďtéž zasílány na Anton Elis

Ltica South Dakota
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obchodních cestujících pravil v

řeči své asi toto:

My odporujeme trustům uzná

vajíce je za zhoubné a znemrav-ňují- cí

poněvadž lidu zkracují

právo na život a domáhání se

štěstí Americká liga protitru-

stová
sko

činila statistická pozorová
z nichž vysvítá že cena obživy

posledních dvou létech stoupla
12 až 15 procent kdežto mzda

zvýšena jen o 3 procenta Mám niti
seznam z něhož vysvitá že vli-

vem trustů zvýšena byla cena asi

150 potřebných předmětů a to od

až do 500 procent je
Bourke Cockran z New Yorku

pronesl znamenitou řeč z níž vy

jímáme následující:
Otázka již máme uvažovati

týká se orosDěchu obecného a za- -

hrnuje v sobě kapitál 1 práci

Největší překážku filosofickému

bádání staví v cestu používání v

vzrušujících a vzletných frází

které deklamují o obtížích otázky

zahalujíce ji v závoj tajemnosti a

zveličujíce obiem její Dle mého

náhledu znamená blahobyt množ- -

ství prostředků životních v hoj
nosti rozdělených mezi ty již je

vyrábí Nemůže pak stávati bo-

haté výroby aniž by výrobky byly

hojně rozděleny ve zpúsobě mzdy
v zemi kde blahobyt spočívá na

svobodě národa A naopak zase

nemůže býti hojného rozšíření

potřeb pokud nepředchází hojná

výroba Musíme tedy dříve míti

výrobky než je můžeme rozděliti

ve způsobě mzdy nebo Výdělku

Je-l-i toto stanovisko správné tedy
nenahhžím proč by se měl kdo

rozčilovati nad tím když se buď

schvaluje nebo zavrhuje spojení
které může býti dobrým i špat
ným v následcích Na příklad

spolčování k účelům církevním

se schvaluje spolčování k účelům

zlodějským se zavrhuje Průmy-slav- á

soustava mající za účel

rozmnožení výroby má býti vítá-

na ale vše co výrobu obmezuje
mělo by potlačeno býti Panuje
veliká různost smýšlení o tom

zdaž velká sdružení práce neb

kapitálu mají za účel obmezení

nebo sníženi cen Dlužno tu

však uvážili zdaž spojení kapitá
lu prospívá s pomocí vlády nebo

bez ní Musíme doznati že prů-

myslový podnik který opanuje
trh bez vládního přispění docílí

toho snížením cen nebo jak se

říká vvtlačením soutěžníků Prů- -

myslový závod který zlevní vý
robek a ještě rozmnoží svůj zisk

docílí toho jen zvětšením výroby

Když ale některý průmyslový

podnik opanuje trh s pomoci
vládní nemusí snížiti cenu výrob
ku a přece soutěžníky vytlačí z

trhu Vláda zasahuje v průmysl

předně patenty za druhé cly a za

třetí výsadami Nikdo nemůže

poŽívati výhod vládních aniž by

zase někdo jiný nebyl poškozen
Vláda nemůže býti spravedlivou a

štědrou zároveň neboť štědrost

k jedněm musí míti za následek

utlačení jiných Jen ta vláda jest

spravedlivá která nemá ani mil

ců ani obětí Vláda jest dobrá

když jest nestranná nejen sama

ale veškeří její výkonní úfadnici

Když někdo platí od zásilky zboží

po draze mene nez aoprava ta

stojí musí jiní platit o to vice

Dráha má výsadu od vlády jest

tedy vládním agentem třeba byly
akcie vlastněny soukromníky Co

odpomoc radí se vyvlastnění dráh

od vlády proti čemuž nemám ni

čeho k namítání Jest tu však

důležitá otázka mají-l- i se dráhy

ty vyvlastniti za cenu co opravdu

stály nebo za jejich cenu tržní
Proti trustům jest nejlepší odpo
moc veřejnost Žádná společnost
nemá práva zahalovati se rouškou

tajemství jak oproti obecenstvu

tak vůči sým podílníkům Za

touto rouškou tajemnou skrývá se

vždy nepoctivost neboť společ-

nost poctivý obchod vedoucí se

nemusí báti veřejnosti
Sam Gompers předseda Ame

rické Federace práce hájil dělni-

cké jednoty proti nařčení ie jspu
také trusty následujícími důvody:

Organisace dělnické mají stále
dvéře otevřené pro všecky ty
kteří pracují za mzdu volajíce je

aby vešli a brali podílu na jejich

vymoženostech Trust jest však

uzavřen a nelze se do něho doby
ti Byli jsme svěJky přijetí zá

kona o mezistátním ober od u a o

zákazu trustů ale jediný jejich

praktický výsledek spočíval v

tom že jich bylo upotřebeno proti
nám Jest skutečností kde děl-

nicí jsou zorganisováni a organi-

sace své udržují mzdy jejich jsou

vyšší a doba pracovní kratší na

vzdor spojenému kapitálo y_j
1

střediskách bohatství vyvinuté- -

hn nrftmvalti i- -řt Dmoioěno dll-

organisaci čímž se postaveni jeho

povznese ze stavu maiatnosu a

chabosti na stupen" vyšší dokona
losti

Ben R Tucker vydavatel ča

sopisu Liberty hájil své stanoví

jež nazval anarchistickým

následujícími vývody:

Nejhorším monopolem jest mo

nopol peněžní jak se vyslovil pan

Bryan on však jej nechce odstra

nýbrž z monopolu zlata chce

učiniti monopol zlata a stříbra
Mám za to že úplná svoboda

finanční zničí všecky trusty nebo

učiní neškodnými ne-- li docela

prospěšnými Trust peněžní ne

bude odstraněn zavedením stříbr-

né měny to by znamenalo jen

přeměnu a ne odstranění jeho
Peněžní monopol bude odstraněn

v v ř

jen um Kayz vesKery majcicn
mající tržní cenu bude proměněn

peníze To znamená aby

majetek měl právo býti

zastupováa oběhovou měnou a ta

aby měla právo obíhati všude

kamkoliv si přístupu zjedná Toto

jest nejen rozluštění otázky trustů

nýbrž prvním krokem a to tím

nejjednoduššírn ku všem hospo

dářským a společenským opra
vám

Z řeči michiganského guvernéra

Pingreeho vyjímáme následující

uryvex:
Obchodní íeudalism bude vý

sledkem trustů neboť řiditel tru

stu jest tolik co feudální baron

Nesmíme to podceňovati nesmí

me lidu zatajovati nebezpečí hro

zící tím že mu vylíčíme výhody

plynoucí z obchodních styků Jest

lépe býti chudým ale neodvislým
než odvislým boháčem Osobní

svoboda má býti více ceněna než

bohatstvi Účinky trustů na zo

troČení národa budou pomalé
sice ale po čase budou pociťová

ny přec Nesmím1 zapomínali na

poučení z dějin abychom nevŠÍ- -

mavost svou nezaplatili otroctvím

Zvětšení národního bohatství jest
sice žádoucí avšak má-l- i tím ná

rod upadnouťi v ponižující otro

ctví obchodu a průmyslu pak

jest bohatství zlem Maji-l- i naši

neodvislí a íptelligentní obchodní
ci a řemeslnici býti od trustů zni

čeni pak nelze žádný krok naproti
trustům podmknutý odsuzovati co

přísný Souhlasím s pptiráním
trustů poněvadž jest gii milejší
neodvislost a mužnost amerických
občanů než všecko zlato a stříbro

světa Jest lépe podporovati
štěstí národa amerického doma

než kontrolovati veškerý obchod

světa

Bývalý guvernér státu Ohio

Foster pravil ve své řeči asi ná

sledující:
Vývin obchodu z jednotlivce

v 1 ivř —j : 1

na SDOlecnictvi a aaisi vyvoi ku

korporacím jest právě tak při

rozený a nutný jako vývoj až k

trustu Odsuzujme to jaK ence

me ono to tu bude přec poně
vadž obrovské obchodní operace

přítomné i budoucí se bez toho

obejiti nemohou Trustem se

ušetří mnoho ztrát způsobených

při obchodní soutěži mezi jedno
tlivci práce má lepši příležitost
ku zvýšení mzdy a zkrácení doby
pracovní jak to dokazuje služba

železniční po celé zemi Pouka

zuje se na Standard Oil Co jest
však jisto ie vyvinula běhěm 30

let takřka z ničeno průmysl olejní
na $150000000 roční tržby
čehož trust podrří asi $25000
000 národ pak $125000000
Společnost ta zlevnila velice osvě

tlování platí za práci více než v

jiných závodech a přidala k ná

rodnímu bohatství více než tisíc

milionů dolarů Jest však třeba

aby trusty byly ovládány záko

nem aby přeceňování bylo zame

zeno Měl by býti zařízen uřa

mezistátní jehož dozoru by vše

cky trusty podléhaly na způsob
Uko banky národní Preceňova

ní výrobného kapitálu mělo by

býti zabráněno a výnos 6 procent

přesahující měl by podlébati dan

Poněvadž kongres právo to nemá

měla by býti provedena oprav

ústavy aby dána byla moc kon

gresu by nejen trusty kontrolo

vati a jim daně ukládati mohl

nýbrž aby i zavedl daň z příjmů
Země tato musí zavésti nějakou
národní da3 a daň z příjmů jest
tou nejlepší poněvadž může bý

noisnáze placena Zdá se že

převládá náhle] aby trusty byly

kontrolovány což není možno od

iVnotlivvch států Proto musí

vláda ústřední býti nadána mocí

aby mohla úkol tento plniti
čemuž jest změna ústavy notná

Profesor Gunton z New York

pravil
_

mezi jiným toto:

Otázka trustu jest jen ODmenou

lsUrého PToblimu volnosti prů

V Chicagu je společnost zvaná

'"Civic federation" (občanské sdru-

žení) která svolala sjezd všech

vynikajících mužů zajímajících
o otázku trustů Vyzvání této

společnosti uposlechli politikové
vědátoři sociální opravcové i zá-

stupci
ní

dělnictva a sjeli se do Chi-

caga
v

ku společné poradě Sjezd o
tento zahájen byl 13 září a ač

nazván byl sjezdem protitrusto-vý- m

ukázalo se že může býti na

zván tak dobře protrustovým

jako proti Byli tam obhájcové
5

tak jako odpůrcové trustů zastou-

peni neboť hlavním úmyslem
Civic federace bylo objasniti ná-

rodu co vlastně jest trust a jsou- -

ieho účele národu Škodlivé či

prospěšné
Tak různí živlové na sjezdu
j

—

tom byli zastoupeni dokazuje ná

sledující částečný seznam organi-
-

sací na sjezdu tom učasť berou

cích Mimo zástupců úředních

ze všech států Unie byly tam

ásledující organisace represento

ány: Národní liga socialistická

Společnost pro pěstování vědy
sociální Jednota pěstovatelů obilí

potravin Národní Granže Spo- -

ek západních vyrabitelů Spolek
zaměstnanců divadelních Novo- -

anglická liga Svobodného obcho

du Americká Akademie politických
věd Spolek illinoisských komissi

onářů Jednota železničních kon-

duktérů Bratrstvo železničních

strojvedů Bratrstvo Železničních
řízenců Národní Jednota továr

níků Nár Jednota mlynářů Nár

liga pro jedinou daň Americká

liga protitrustová Jednota zední

ků Jednota obchodních cestují
cích Americká Federace práce

j v

Dle toho se dá souditi že od

tak různých organisací byly také

předneseny různé náhledy ohled

ně trustů Aby čtenářové naši si

mohli učinili aspoň částečně po
em o různosti náhledů v konfe

renci te panuncicn uvaaime zae

výtahy z řečí tam pronesených

jak dalece je v časopisech shledá

váme Již předseda v zahajovací
řeči pravil:

Jest sotva jiné otázky o níž by

se mínění tak rozcházelo a o niž

by panovala taková nevědomost

jako o otázce trustů Proto se

nám to zdá nutností aby rozŠíře

ny byly vědomosti lidu tak by

dovedl rozeznati rozdíl mezi rúz

nýmj obchodními sdruženími a

trusty loto není shromážděni

trustové aniž protitrustové nýbrž
rada ku hledání pravdy Očeká

váme že uslyšíme pojednávati o

hlavní otázce této se všech mož

ných stanovisek že nejen orga-

nisátoři oněch sdružení nýbrž i

dělníci a spotřebovatelé výrobků

podají své náhledy o ní Když

rozprava věcná a vážná o před
rnětu tom se pomocí časopisectva
dostane před miliony lidu našeho

do každého městečka zajisté to

povede na jedné straně k uchová

ní obchodních sdružení potřeb

ných a užitečných na straně dru

hé pak se naleznou cesty a pro

středky ku odstranění kombinací

škodlivých
-

Profesor Adams četl pojednání
v němž pravil asi následující:

Jsou-l- i trusty předzvěstíra nové

průmyslové organisace od níž lze

velikých výhod očekávati pak

jest třeba aby národ to co nej
dříve seznal Pakli však hrozí

nebezpečí národu od těchto orga
nisacf zajisté vláda má právo za

opatřiti si všecka možná fakta k

zákonitému zakročeni Kde pře-

vládá soutěž tam může vláda

směle od kontroly ustoupili kde

však není soutěže nebo kde jeden
konkurent má výhody nad druhý-
mi tam jest třeba vládního do

zoru

Dudley Wooten z Texasu před
nesl řeč která byla od posluchačů
s velkým nadšením přijata a z níž

vyjímáme následující:

Přijali jsme dodatek k ústavě

íemuž hrdinné sbory jižní na

tolika bojištích vzdorovaly a má

me za to že nejen otroctví nýbrž
i nedobrovolné poddanství nemá

býti trpěno ve Spojených Státech

vyjma co pokuta za zločin Avšak

obchodní a průmyslová odvislost

brzy bude ovalena na 70000000
amerického lidu od spojetého bo-

hatství několika monopolů což

bude daleko nebezpečnější než

otroctví které tížilo jen 4000000
jižních černochů Rekne-l- i se

nám ie obchodní společenstva

slibují zlatou odměnu nynější
soustavě hospodářské nesmíme

zapomenouti ie ládai republika
jeltě nepřežila obchodní despo-tisa-

pen£iníkL
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V místí dodávkou do domu bez přílohy ♦

t
S přílohou

Knihovny Americké
iM

S Knihovnou Air-rick- ou

Do Čech bez přílohy JJj-J-

'
H přílohou ""V7 "11"

Každý předplatitel opravuín Jek premíl

Ohlášky

Drobní a r&zná ohlář ky uveřejňuješ eeaie
n když penízek objednávce přiloženy jen

Za drobné ohliíky obyčejná velkosti
palec čítáme 75 centtt za ífikrat

zná ohláSení blahopřáni úmrtí m J!e

na 1100 ' tři palce za katl uveřwjei
Nechť k 'f proto přiloíi objeeetre telik
neaex Jak relktxi ohfáSku míti 1 přeje Ceny
ohiíwk na delší dobu oznámí beeefcetaěaa
pezadání

Zslky aeacz

ieu nejbezpečněji! kdy se keupí aa aeítí
aeb eipreseu "Money Order" a li i um se

zaile Téí T registrovaném dopita aaet
bankovní jest zásilka jia See

rfcťe platiti "cheekeiii" na bank aerkr mm

o centu více proto že tolik ueise piafit
haaku za kolekei aneb ať keupi tmmm
(eVaft) na Oataku Chicago neb New ark Ka

rí drebnfch peněz přijmeme %f i -

kolky Všechny aasilky earjeu
zaslány ped jednoduchou adresou peae t- -

' Pokrok Zápaáu
Omaha Naa

Omaká Xebr 22 září 1 89

Ze Scio Oregon obdrželi jsme

dopis podepsaný Frank Zvědavý
Máme za to že to není pravé jmé-

no pisatele a proto jej neuvtřejňu-jer- n

Jestli pisatel nechce si vzíti

zodpovědnost za svá tvrzení dává

to Spatné vysvědčení a my proto
musíme odephti místa Jestli má

pravdu proč se nepodepíše vlast

ním jménem a nevezme tak zod

povědnost na sebe?

V'KONFERENCT TRUSTOVÉ V CHICAGU

nejvíce souhlasu došel návrh aby

byly rozsáhlé obchodní organisace

ovládány ústřední vládou Za Um

účelem musí býti dříve ústava
změněna a tu zajisté se nepřestane
na této jediné změně nýbrž budou

se žádati ještě jiné Tak by nám

aspoň trusty dopomohly ku změně

té zastaralé ústavy spolkové která
se jiř v mnohém ohledu přežila

Každé město ba i každé nepatr- -

né hnízdečko pořádá nějakou
slavnost nebo výstavu jejichž ú

čelem jest jen obchod Lidé :

dalek i široka se nalákají do místa

jen za tím účelem aby tu jak se

říká pustili chlup Když to tak

bude pokračovat! stále bude těch

slavností a výstav tolik že každé

město bude míti jednu a pak aspoň
zůstauou občané doma aby tu své

peníze utratili

Páni guvernérové a státní ná

vládní neměli dosti na těch řečích

o trustech které byly v Chicagu

pronešeny sešli se za tím účelem

v St Louisů A výsledek jejich
mluvení byl tentýž Trusty a mo

nopoly nedají se mluvením potla
čiti aniž obmeziti Je to spojený

kapitál a ten má moc větší než

vláda sama Proti spojeuému ka

pitálu může s účinkem bojovati

jen spojená práce Naproti tru
stu boháčů se musí postaviti trust
rolníků a dělníků a pak se něco

zmůže

A pak že Češi nemají důvěry
V Dodge County v Nebrasce na

vržen byl na republikánské tiketě

Cech za pokladníka pan Roubí'

nek V sousední Saunders County
navržen byl Čech paa Polák za

pokladníka V Colíax County
navrženi isou na obou tiketách

Češi na demokratické pan Šonka

na republikánské pan Šindelář

Pan Bureš v Omaze byl též vybí
zen když mu nemohli aneb ne

chtěli slib splnit aby se ucházel o

úřad pokladníka Cechové oby

čejně mají povést co lidé poctiv
mezi svými spoluobčany

Onehdy měli jsme dotaz od jei
noho krajana ohledně studií inže

nýrských "Pan V Šebek upozor
nit nás že ve Scranton Pennsyl
vania nalézá se ústav kterýž

vyučuje písemními úlohami Ustav

ten naživá se The International
Corresoondence School a rná od

větví Řoorn 212 Bee Building v

Omaze Ku studování tímto spů-- -

sobem jest ovšem nezbytná zna-

lost řeči anglické Z prospektu

kterýž nám paa Šebek laskavě za-

půjčil seznáváme ie vyučuje se

mimo inženýrství různým jiným

předmětům jako různým oborům

elektrickým meřičstvLstavitelství

lačti kreslení hornictví vedení

tzí tlzzTZÚu Mtd platí se

r : c 3 ciacj

mame pred seoou poaoDne nnuu
neboť agitace protitrustová se

velice podobá oné proti zavedení

strojů Navrhuje se zde zákon

aby stály trusty pod dozorem vlá-

dy ústřední ale nepováží se že

by tím bylo zlo jen zvýšeno Když

y trust obdržel povolení od vlá

dy záleželo by mu na tom aby
tatáž strana se udržela u vládního

vesla jelikož by se obával že

ruhá strana by výsadu jeho zru- -

la Takto by podniky průmy- -

lové vydány byly na milost a ne- -

milost politických stran když by

strana vládnoucí měla moc zničiti

podnik druhou stranou schvále- -

Odstranfme-- h politický ná v

těr a třídní zášť s otázky trustů
zbude tu jen hnutí naproti vývinu
zmohutnění průmyslu což zna

mená obmezení a zastavení vývoje
celého národa

Arkansasský státní návladní
efferson Davis pravil v průběhu
své řeči:

Jedinou odpomocí ku zničení

trustů jest postavení jich pod
mocné páže zákona Musí však

dříve naše soudnictví býti opra
veno Kdyby měla vypuknouti
nová válka občanská byla by to

en válka proti soudcovským vý

osům Největším zlem této
země jsou zákony dělané soudci

neboť soudní odbor si osvojuje

právo i nad odborem zákonodár

ným
Tomáš Updegraff z Iowy pravil

na konci své řeči:

Jest mi to lhostejné pakli jest
ochranné clo matkou trustů to

nemá co činiti s hlavní otázkou
e li tomu tak pak vezmeme

atku v ochranu a vychováme
dítky' její v poslušnosti k záko

nům Vždyť není půdy bohaté

bez plevele Zahubte plevel a

půdu zachraňte Nezabíjejte hu- -

u která nese zlaté vejce Máme

dosti prostředků po ruce k ovlá-

dáni trustů a když národ ameri-

cký přísně požádá o to stane se

že trusty budou kontrolovány
čímž se zachrání co je dobré u

vývinu kapitálu a potlačí zlé

Ku konci sjezdu mluvil jetě
jednou Wm J Bryan shrnuv

aksi v celek veškeré náhledy pro
nesené z nichž zastával hlavně

vládní kontrolu nad trusty Pakli

že za nynějších zákonů není mož-

no aby kongres prováděl nejvyŠši
dozor nad nimi vyslovil souhlas

tím aby ústava spolková byla
změněna

Sjezd se skončil bez přijetí ja
kýchsi resolucí a prvním výsled-
kem jeho jest že se v různých
státech rozvinula agitace pro zrně- -

nu ústavy pomoci státních legis- -

latur

NEBRASKA

— Z Valparaisa Trentonu
Sheltonu a Fremontu se oznamují

mrazy a zároveň potřeba deště

— Nejlepší doutníky jsou Porto

Rico jež vyrábí V Pospíšil ve

Wilber Neb — Zkuste je 79tí

— Farma o 160 akrech 2 míle

od Linwood na prodej za mírných

podmínek Hlaste 6e u Emil Fol-ď- a

Linwood Neb dt88tf

Ord bude již brzo spojeno
telefonem s ostatním světem ne-

boť sloupy pro něj se již vztyčuji
mezi North Loup s Ord Přes

cn občanů ordských se prý při- -

j - -

hlásilo již o telefony

T Duda v Linwood Neb

má na skladě vázací provázek

pumpy větrníky vozy kočáry 1

vše co k hospodářství se potřebu

je Krajané učiní dobře když se

u něho přihlásí než budou jinde
chtít koupiti dt75tf

— V St Edward prodal jakýsi

John Frank několik prasat firmě

Cartcr & Cooksey za #50 ale

sotva odešel došel telegram
Fullertonu že tam byla ona pra
sata ukradena Frank byl ještě

dopaden a vydán šerifovi z okre

su Nance
— Porota koronerova která

wšetřovala příčinu neštěstí na
é

dráze poblíže Nebraska City vy

nesla nález velice nejistý Jak
známo zahynuli pfi neštěstí tom

čtyři lidé ku výslechu pak povo
láni byli zachránění dělníci z vla-

ku i rolníci z okolí mostu který
se s vlakem propadl ale ze všech

výpovědí nemohla porota korone

rova wnaiíti nic řiného nei ie

zahynuli v troskách vlaku který
se propadl mostem t příčin ne

známýcfa
— - 1——
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