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TRŽNÍ ZPRÁVYPokrok Západi
blahobyt a štěstí tam mohly pře-vláda- ti

na mítě války a spustoše
ní Vlajka Spoj Států která je
tam symbolem podmanění a po-

tlačování mohla býti Čím byla až

posud: symbolem svobody a na-

dějí všech národů terně Vlajka
naše nechť vlaje jen nad zemí nad
níž má mravní viiv a právo z niž

pak nikdy zapuzena býti nemůže"

přece účinek aspoň vtom že spo-

jila práci a kapitál ku společné
činnosti

Dělnicky agitátor Evžen Debs

po zptsobu nebožtíka Barnuma

vysýlá svého agenta do různých
měst Spoj Států aby mu upravil
cestu k přednáškám Nám zdá
se Že jest to zbytečné vyhazování
peněz Není li magnetem Debs
sám aneb názory jeho o dělnické
otázce agent jeho přátel mu ne-

získá Dle všeho kráčí nedávno

ještě oslavovaný vůdce dělníků ve

šlépějích Powderly-h- o

— Ve mlýně v Arcadia šel ose-káva- ti

dělník Quinton led s kola
vodního to bylo však náhle spu-
štěno a zasáhnouc jej usmrtilo
ho na místě "
— Nedaleko Hartingtonu si

uletý synJBeckmanův pra-
vou ruku tak že mu musela býti
odejmuta Jisý farmář v oné kra
ji ně Chas Goeden zase strčil

pravou ruku do droliče kukuřice

který mu ji rozmačkal tak Že mu-

sela býti též uříznuta '

—- Švindléř Roper z Newarku

který nedávno tam byl zatčen pro
lákání peněz z lidu pod falešnými
důvody nalezl i v Nebrasce ně-

které oběti pro svůj zlodějský
podnik Tak se aspoň ozoanuje z

Osceoly že v tamním okolí bylo
rozšířeno mnoho oběžníků jimiž
tento podvodník rozhlašoval svůj
Švindl na nějž se mnozí chytili
— V Coleridge Sel farmář Hentz

se z Anglie do nějaké skrovné
míry i zde nalezla ohlasu Však

to samo o sobě nepadlo by skoro
nic na váhu kdyby nebylo příčiny
vlastní

Nuž jaká jest to příčina? Jest
to opět onen zakladatelský švindl

kterýž byl druhdy již vícekráte

příčinou všeobecné tísně v této
zemi Častěji v minulých dvou
neb tří rokách přinášeli jsme zprá-

vy a úvahy o rozmáhání se nových
a nových trustů kteréž všechny
bez výminky slouží k provozováni
zakladatelského švindlu Spůsob
jakým se trusty tvoří jest ten že

skapitalizují se závody jež v

trust spojití se mají měrou troj i

více — násobnou nežli zač stojí
Majitelům závodů vyplatí se oby-

čejně v hotovosti co as skutečná
cena obnáší a mimo to obdrží jistý

podíl další v podílech neb akciích

trustu Takovýchto akcií jak

jsme již dříve sdělili bylo vydáno
v minulých několika letech nemé-

ně než za #7000000000 a to na

majetek mající ve skutečnosti cenu
sotva více než jednu třetinu toho
S těmito akciemi rozvinula se
ovšem velmi čilá a silná Spekulace
Jelikož neměly a nemají podklad

plné a skutečné hodnoty proto
také v ceně velice kolísají a zejmé-
na pro Spekulanty jsou lákavými
Tato Spekulace bujela a dělo se

při ní tak jako při každém jiném
"búmu" Když dostoupeno o

vrchole počala
se pánům Spekulantům bořiti půda
pod nohama a tak nastala finanč-

ní tíseS Akcie postrádající sku-

tečné plné hodnoty počaly klesat!
v ceně a k udržení jich nad vodou

chytali se páni Spekulanté každé-

ho stébla Nejborší při tom bylo
že tíseů v kteréž 6e Spekulanti
octli ohrožovala i jiné pevně sto-

jící zájmy a to byla příčina proč
sekretář pokladny podal ruky po-

mocné a pomohl peněžnímu trhu
z tísně

Jak jsme dříve svrchu podotkli
nesdílí sice tíseS panující celá ze-

mě nýbrž naopak zůstává popla-
chem v New Yorku panujícím ne-

dotknuta Však bude-l-i Spekulace
pokračovati tímto spůsobem bu-dou-- li

se trusty pomocí zaklada-

telského švindlu ještě dále rozmá-

hán pak věru lze se obávati Že

podobné poměry jaké panovaly v

týdnech minulých budou se častěji
opakovali a že bude muset náš se-

kretář pokladny buď neustále za

Žehnávati aneb nechat dojiti ku
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ŠŤASTNÉ A VESELÉ SVATKY! VOLÁME

všem našim Čtenářům

Hm to je toho že bodří Kana

ďaoé vypraví iooo dobrovolníka

do jižní Afriky I To stačí tak na

jednu porážka Angličanů a tito
budou zase tam kde byli dříve

Rána na ránu která na Anglii

dopadá a radost celého světa
těcbto pohrom poučila vládu an

glickou e pravdivosti přístav
"Stibne-l- i tě neštěstí o posměch
se nestarej!

Železnice tedv od nového roku
zase zvýší cenu od dovozu zboží

Mají pro to vhodnou záminku ale

ony to činí t tehdy kdy nemají
žádné příčiny k tomu jen docílení
větších dividend

Zařizování obecných vodáren

plynáren elektráren a jiných pod
nika dochází vždy většího rozšíře
ní v této zemí tak že to nebude

dlouho trvati a všecky podobné

závody budou spravovány obcemi

Jest jisto že se to bude vypláceti
ale jen tehdy bude-l- i to poctivě

spravováno

f (NANČNI POPLACHY NA BURSÁCH

bývají předzvěstí všeobecného

úpadku obchodního a průmyslo
vého Jest-i- i že newyorský

--rach

na burse bude míti tentýž násle
dek tu by ty dny rozkvětu prů
myslového dlouho nepotrvily To

by byla voda na mlýn politikářů
neboť v kaluu se nejlíp loví

Debata o předloze peněž ií trva
la ve sněmovně zástupců přes tý

den a v senátu to vezme take asi
tolik času JKdyby to bylo přijato
bez debaty bylo by to také stejné
poněvadž předloha měla s předu
většina od strany republikánské
zajištěnou AspoB by se ušetřily
národu peníze jež to mluveni

stojí
V Chicagu si popudil na sebe ve

tejné mfoěnt vrchní ředitel tam
ních Škol tímr ie se vyslovil ve

prospěch 'Angličana naproti
Boerům Je to však smutný úkaz

nevyspěiosti občanské když má

býti člověk trestán za vyjádřen
svého přesvědčení Kde tu zů-

stává tak vychvalovaná svoboda
slova

NovWÁRSTVf SK KAZfVÁ VELMOCÍ

světovou ale ukázalo --se již niko
likráte Že tato velmoc musí ustou

piti- - sorganisovanému dělnictvu

Sjednocení lida pracujícího jest
tou ne větší velmocí které bude

- #

muset jednou ustoupit! i ten nej
mocněji! stár A přece jest pravda
ta dosud málo pochopena a uzná

vána od těch jimž by na spojení
mělo nejvíce záležet!

V 1KXASO UKÁZALA SOLDATESKA

americká že není o nic lepší než

evropská Nedávné rvačky mezi

vojáky a civilisty tam povstalé
byly vyšetřovány civilními úřady
ta vojenský velitel oedovolil

by vojáci e dostavili před civil

ní soud KJyby Spoj Státy ještě
několik roků kráčely na té dráze

vojácké a výbojné přeroste solda
teska celému národu přes hlavy

V Drraorr se společnost rouuč
fticn dráb dohodla se svými dělní

ky na společné činnosti proti sof

Zrní jízdného i proti vyvlastnění
4rí2i od obce Dělnici mají svou

cr~ risací jaia kapitalistí a tyto

Několik důležitých rozsudků pro
Nebrasku

Minulý úterek vynesl vrchní
soud Nebrasky několik rozsudků
velice důležitých pro veškeré

Nebrasky Jedním z

jest ten že zvrácen
rozsudek vynesený krajským sou-

dem v Douglas Co kterýmž od

souzeni byli ručitelé za státníh

pokladníka Bartleyho k náhradě

zpronevěřené částky a povoleno
nové přelíčení Rozsudek v této
věci jest obšírným a týče se hlav
ně rozličných technických bodů
Však hlavní body o kteréž se

opírala žádost o zvrácení rozsudk
a povolení soudu nového bylo ž

záruka pokladníkova nebyla gu
vernérem náležitě schválena a
čas podána a k tomuto náhledu se

soud přidal Tohoto výsledku ve

vrchním soudu lze pouze jen lito—

vati Jisto je že ručitelé za zpro
nověřilébo pokladníka záruku dal
a mají dojista též povinnost aby
nyní schodek za něho vyrovnali

jak se vsak podoba vrchní soud
toho nepřipustí a páni ručitelé

ujdou úplně své zodpovědnosti
VétSina z nicn beztoho jiz spro- -

stila se svého majetku a i když
docílen bude rozsudek proti nim
nebude nič pláten
Druhé důležité rozhodnutí týč

se též zpronevěření Bartleyho
rozsudek krajského soudu v Dou

glas County kterýmž odsouzen

byl Omaha National Bank ku spla
cení státu náhrady v obnosu
$200000 jest rovněž zvrácen
Pokladník Bartley tehdy použil

pouVázky vystavené mu v náhradu

pozbytých peněz v
'

pokleslých
bankách ku svému vlastnímu pro

spěchu kteroužto poukázku pro
něho Omaha National banka zpe
něžila Byla žalována' že učinila
tak bez oprávněnfvšak soud jinak
rozhodnul ' '
Třetí důležitý rozsudek vztahuje

se na zákon přijatý minulým sně

men kterýmž měly vzaty býti zá

ležitosti pojišťovací z rukou audi

tora a svěřeny zvláštní komisí

tento zákon uznán byl vrchním

soudem neústavním a sice uznány
neústavními články které ukládá

ly license a daně pojišťovacím

společnostem Ovšem po za

mít nutí tohoto zákona obstarávali
bude záležitosti pojišťovacího od

boru nadále státní auditor- - tak

jako Činil dříve
Konečně vydán byl též rozsu

dek v záležitosti expresních spo
lečností a soud rozhodnul že
státní komise železniční má právo
regulovati expresní společnosti
jejich ceny dopravní Vyjma to
hoto rozsudku posledního z těch
ostatních se asi občanstvo mnoho

oepotěšL

Finanční poplach v New Yortn

V minulých dnech ba vlastně
již v týdnech panovala na fioanč
ní burse newyorské peněžní tísefi

kteraz nranicua skoto az na po
plach Před několika týdny sdě
lili jsme Že sekretář pokladny
aby tísni ulevil nabídnul se kou

piti za #25000000 vládních úpi
st tak aby více botových peněz
jichž dostatek ▼ pokladně leží do
oběhu přišlo Nyní opět vyplácí
sekretář pokladny do předa úroky
z dluhopisů splatné teprve po
novém roce Též nabídnul se
rozmnožili počet depositnícb ban
ků Spojených Států když budou

banky některé jež toho si přejí a
ovšem požadovanou záruka po
skytnou
Co jest příčinou té tísně v New

Yorku střediska to finančním a

peněžním? Nikde jinde není toto
tísefi ' pozorovali - Ve státech
strednien jiznfcn 1 zapadnien ne

panuje žádný nedostatek hotovo
sti ku provozovaní obchodu po
třebné Banky v těchto státech

jsou dosti zásobeny penězy a lze

tyto obdržeti buď na půjčku při
náležité jistotě aneb když jinak k

nim oprávněn jest To již samo

jest důkazem ie příčinou ' není
soustava finanční a že znepoko
jení toto jest vlastně jen místním
a má nějaké Své zvláštní příčiny
Ovlem styky naše s jinými země-

mi jsou tak úzkými le nezůstávají
poměry zahraničně úplni beze

vicao ičiska na pontíty a±a a

Naši bodří sousedí ze západní

strany města vybrali si vhodnou
dobu vánoční aby jako bibličtí
mudrcové ze západu přišlí vzdali
hold svému Ježíšku mayoru Moor-so- vi

Jelikož však sláva Moorso- -

va chýlí se ku konci při nastávají
cích volbách kdy bude 'křižován'

byli bychom mu tou radou aby
poohlédl se ještě po jednom spo
lečníku na své poslední cestč ku

omažské kalvárii jednoho již mál

Vláda naše kupuje pro pány skná

tory také Šfiupavý tabák hlavně

prý pro starší Členy nepochybně
aby při těch poradách směřujících
ku blahu Dároda neusnuli Mimo to
nalézá se ve vydání našeho senátu

zakoupení několika láhví "castor
oilu' a jedné drachmy attaru (vý
tažku z růží) což všecko bylo ně

kterými pány senátory použito
Mnozí škodolibí občané nyní tvrdí
že odpor proti přijmutí Robertse
do kongresu spočívá v tom pouě
vadž vláda nadsvé útraty musela

by mu vydržovat! Čtvrtou mau
želkul —

Co PLATNÁ JEST KRÁLOVNĚ VlKTORII

veškera sláva světa všechen osl

Bující lesk kolem ní zářící za nějž
nemůže vykoupiti si ani jedinou
noc klidnou v níž by nevystupo
valy před její zrakoma ty Četné

oběti panstvíchtivosti nenasytných
boháčů k vůli nimž jihoafrické
vraždění povstalo Oč spokoje
nějším jest každý dělník jehož
návratu po klopotné denní práci
toužebně očekává několik zdravím

kypících cvalíkft kolem milující
manželky seskupených?: Ba není
všecko zlato co se třpytí a není

vždycky šťasten ten jenž domnf
va se ze moc jeno sáta az Jc ne
besům!

Sen Hoar o Filipíncích

Již loni se vyslovil spolkový
senátor Hoar naproti presidentově
politice na Filipínách a od náhle
dů svých doiud neupustil Posled-

ně se vyslovil ve Washingtonu o

záležitosti té následovně:

"Nezměnil jsem náhled svůj
jejž jsem si učinil a jejž jsem také

pronesl minulé zimy o záležito
stech na Filipínách To co se

tartj od té doby událo posilnilo
jen mé náhledy ještě více Kdy-

bychom byli zacházel' s Filipínci
tak jako jednáme a Kubánci

kdybychom byli vyslovili
- že si

přejeme aby byli svobodným ná
rodem jak oni si to přejí kdyby
chom na místě koupení jich a pod
maňování tiásilíoi je byli ujistili
že budeme práva jejich uznávati

je proti cizí mocnosti chrániti jim
v zařízení dobré vlády napomáhati
že je zanecháme úplně jejich

osudu když si toho budou přáti
pak bychom s nimi nebyli měli
válku Byli bychom neutrpěli
ztrát na životech lidských aniž

bychom měli ty ohromné výdaje
na penězích Nebyli bychom v

prach pošlapali záaďy na nichž
naše vlastní zřízení je založeno
aniž bychom byli zneuctili naše
vlastní dějiny
Kdybychom se byli tak zacho

valí nebyli bychom vyvolali ne

přátelství u lidu filipínského byli
bychom od něho sklízeli vděk ve

spůsobě obchodních výhod i vo
jenských neb ná nořních stanic dle

potřeby a dle vděku národa toho
Bylo by se nám mimo to ještě
dostalo slávy jakou se žádný jiný
národ světa honosili nemůže Že

jsme se stati osvoboditeli národů
na obou zemských polokoulích
Ohromné zlo bylo spácháno

oným neblahým uzavřením míru
minulého roku Není však ještě
pozdě abychom dráhu svou změ-

nili Kongres se ještě cerozhodl

pro politiku imperialismu tím
méně národ jest jí nakažen Není

ještě pozdě na ujištění lidu fili

pinského že jej nehodláme ušla- -

pati nebo donutiti ku poslušnosti
proti jeho vůli ba Že jej chceme
chrániti ' naproti cizinu vpádu ie
mu budeme nápomocní všemožně

zařízení vlády jaké si přáti
bude a ie příští naše jednání a
lidem tamním bude jen přátelské
Kdyby toto se bylo stalá mír

upomenouti svého souseda Phil-bric- ka

aby mu vrátil slámu již
prý mu dluhuje Povstala z toho
hádka při níž Philbrick střeli
dvakráte Hentze do plecí ten

uchopil podávky a útočníka pobo
dal tak že oba zůstali těžce raně
ni na místě a byli později dopra
veni do Hartingtonu k léčení
Oba jsou na pokraji hrobu
— Skvělý-

- koncert bude pořá
dán na den Nového roku 1900 y

nově upravené siní p Františka
Dočekala v Linwood Neb Sola
na rozličné nástroje sólové vý

stupy zpěvy a deklamace Do
stavte se kde jste kdo a nebu
dete toho litovat nasmějete se
dost Hudbu bude řídit starý
osvědčený dobrý hudebník Na
shledanou o Novém Rocel
í

29X2 r Fr Dočekal

— Nedaleko St Edwarda za
střelil 5letý chlapec Cruisův své'
ho 4letého bratříčka Matka byla
sama doma a měla připravenou
pistoli pod postelí pro případ se-

beobrany Když ráno odešla do

kuchyně slezl mladší chlapec
postele a nalezna zbráB podal ji
staršímu který byl ještě v posteli
aby si hrál Chlapec stiskl spoušť
a náboj vletěl bratříčkovi do hla-

vy nad pravým okem tak že byl
brzy na to mrtev
— Z Clarkscn se nám sděluje

že tamněiší řád Západní Svornost
č 28 Z Č B J připravuje se ve
velkém počtu k návštěvě slavnosti
sousedního řádu Svobody čís 60

ZCBJ v Howells která odbý
vána bude dne 30 prosince t r
Účastníci clarksooští vyjedou v po
vozech určitě v 5 bod odpoledne
zmíněoého dne a proto všichni ti
kteří slavnosti chtí se úřastniti
nechť přihlásí se u tajemníka řádu

Západní Svornost
— Komisionářská firma Harris

& Co zanášející se prodejem Ži-

vého dobytka jejíž ohláška jest
na jiném místě v našem listu

upozorňuje nás Že obchodují ne-

jen v South Omaze a St Joseph
Mo nýbrž také v Union Stock
Yards v Denver Colo a ohledně
toho praví: "Denver jest nyní a

nepochybně bude v budoucnosti
tržištěm pro coloradský dobytek
kterýž pozůstává hlavně z dobytka
k chovu a Žíru jakož i krav a te-

lat Tento coloradský dobytek jest
z nejlepšícb plemen ze všeho do

bytka na západě a dává nejlepší
spokojenost těm kdož cbtf doby
tek na výkrm aneb chtí krávy k

plemenění Většina tohoto dobyt-
ka jest plémě skoro čistokrevného
krátkorobého nebolí Durham a
částečně též krve herefordské a
něco bezrohého černého To jsou
vesměs druhy jateční a při krmení

pro trh docílí se s olmi nejlepšícb

výsledků ' Kdokoliv pomýšlí na
to aby zakoupil aneb opatřil si
dobytek k Žíru učiní dojista do
bře když na zmíněnou firmu do

píše neboť tsto může mu opatřiti
dobytek takový buď ze Soutb

Omahy aneb přímo z Denver neb
ze at Josepn mo kterékoliv
tržiště z těcbto jest bližším jeho
domovu
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katastrofě kterouž by pak nepo
chybně zasaženy byly i poměry
průmyslové a obchodní Zlopo-včstn- é

trusty tedy nejen že slouží
k vydírání veškerého občanstva
celé země nýbrž ohrožují Svin-dléřský- m

svým původem veškerý
náš průmysl a obchod Test na
čase aby jejich zlopověstnému
řádění byly meze položeny a pří
trž učiněna "Pryč s trusty
musí býti heslem v nejbližší bu
doucnosti nemáme-l- í zle za odkla

dy odpykatL

NEBRASKA

— NejlepŠÍ doutníky jsou Porto
Rico jež vyrábí V Pospíšil ve
Wilber Neb — Zkuste je 79tí

— Farma 0 160 akrech je na

prodsj do iho ledna za mírných
podmínek blíže Linwood hlaste
o Emil Folda Linwood Neb

— V Lincolnu byla 19 t m

odbývána schůze občanů v níž

vysloveny sympatie s Boery Scbů

zi bylo přítomno asi 40O občanů

nimi mimo jiné řečníky pro
mluvil též guvernér Poynter

— V David City zahájena byla

19 t m výstava drůbeže na niž
se podílejí drůbezoíci ze 6 okol
ních okresů Dva prostorné krámy

jsou plny drůbeže a ještě při za

hájení výstavy nebyli ta všichni

vystavovatelé přítomni
í — T Duda v linwood Neb
má na skladě vozy boxoyoavozy
kočáry všeho druha drtiče Šroto-vák- y

větrníky pumpy kádě po

stroje na koně a všeho druhu
řemení Krajané učiní dobře

když si a něho prohlédoou zásobu

a zeptají se na ceny ne půjdou
jinam koupit (4tí)
— V Auburnu na stavbě nové

soudní budovy pracoval jakýsi
Svatý Peter jak si totiž dal říkati
ale chlap necudná obnažoval prý
části těla jež ve spořádáné spo
lečnosti na světlo denní se neuvá

dějí Byl za to několik dní uvěz-

něn ale když se octnul na svobo
dě prováděl zase tutéž neplecha
Io konečně občany dopálilo ně
kolik si jich v noci pro milého St
Petra došlo a namakavše ho deb

tťJ a posypavše jpeřím vypráskali
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