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v tam Hbledáte? Naiiete tam ce
trnečku klerál nvčho vlivu na

[ono-lárntv- využitkovati hledí

{U at4tn( kázniu-- Kdož cliránf

chny ony ílodřje okrádající utát

ýokladnuy Železniční klika! Ta
hlavním součinitelem vu hvíii- -

h v Hiátu riaSem pácháních A

[y naío putří do této kliky! Ony

heaily aby iIoHher otevřel ust
bl Vždyť vřdíl toho příliA
o! MoHher kterýž jak ohža--

ia podléhel treNtii až nto roku

nice vyvázl h mizernými pčti
tl líyl "vřtnču" v okrt-Hnl-

mÍHto aby do káznice

praven byl— a t toho vňlio yzni- -

íikandály o jakýchž doHiul nikdy
Keti nebylo při Žadnčm vezni v

Itrovánl uřadQ h nalez&itcdn!

fvdy jež banky a dráhy naV no

trpěly ale podporovaly Hpiknou

ie proti obecnému dobru fttátu

'no jsou pravou černou liNtmou

fvý a nad vsi úplatnont povzneňo-obóa- n

zajÍHté Že nebude trpčti
ilotinu tuto v Htátm Hpráve naHÍ

'jMtará b aby banky a dráhy více
mu vlivu BVélio používali nemo--
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41 w vezme to vždy dlouho než

rozlobí a než iiebou hne Lee

yi veřejná upráva jettt již tak

iilou že hnilobu všude již cílitl
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h vyjiHliDÍ A Nebranlta pod
ávou bank a dráh iťHt vakutku
ak hbnilou že zápach daleko

oko cítiti lze Jižjet čau k či

nil Hanky a dráhy proti tomu

t)dirio ijy to zaimy matu kiiyoy

pultÍHta guvernérem zvolen byl

jenv a úvír Htálu! Zájem milionu

u! I Kdož pak učinil korporace
Vo ochráncem verejnyen zajmar
našeho dobrého jména? A2 nč

Jy thuilotina u úplatnonk atáti bu- -

ca čiMtotu a právo pak i ony man

íÍjOU pro dobrou vládu Ony nám

rdi nakli cvn lina io'livono ortu
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kteří jeat Jíl (ahninto předplatné' M Pokrok

Zapadá a KnlhoToo Amerli kia t iiablzíma attaj
"POKROK ZÁPADU" a nándo]Jct tony
l bl jak reíirno Jll přoilplatiié" na týdenník l
kmk Západ o a Knlhornoa Amerlko t&hnibtol

ČWSKK f~Dcjnovijiho a tioJjMl
BotlnUlho eHi!nt tuk afin fmaonavls'
kut tlrka Vlott M do ílankupUdrfl
a) a potilira mtáhnotlia i kxa- - biti
'ptílnult iiTk6eiu

stroj SingerůvB

a n milml vl4 1( i— vy rimát 14 -

nho práva vnu iovali nátn vaá jed-natf- ld

ktrtl zradí n&a aby v4in ?
budoucností alouliti mohli — aby
odměněni byli za vřroloinatví IkIioI

V intnuloati vĎcUldu a byli dopu- -

atili! My atojlme pro zájmy na
vltntní vůči vněmu avutu oatatnímu!
1 1 iiT korporace budou vládnout! nad
tátem nailm po přlátl dva roky a

korrupcl povýšenou na atoleo gtiver-nTek- ý

aneb učiní tak lid v poctivo- -

ati a í avych předchůdců kteří

nynejnl naa ayulem vládní založili

A jeltť' nčkolik alov rozaáhlé oné
atřednl třídč obyvatelatva naielio
atátu: Vy kteří nekoukáte po Jil
ných úřadech aniž výna lácb aniž

úplatcích vy kteři apokojeni
!)0 a životem poctivým a vířným
vy kteři milujete vlatťavou a její
vlajku— vy vAicbni auďte: což ne
ne oprávnčni k poctivé aprávč v

Nebraace? Což by ae nám nevy
platila? Což máme ae nechat atáíe

zaHtranovati křikem a atraááky na
fiich bank a dráh jež též politickými
bouřlivácky ae ataly— jež cbtl aby
chom nyní za ně kaítany z ohné vy
tahovali jez cbtl abychom do uřa
da zvolili

! _
aluhy jejich

_
aby
11

náa pak

znicuy a na mizinu uveuiy a to jen
proto abychom — zachovali úvěr a
dobré jméno Nebraaky?
Kebyl by proto nejvyaflí již čaa

abychom ae obrátili a anarchiamuím

tomuto konec učinili? Jaký anar-chiamu- a

jeal nenávidčnčjáím a

zhoubnčiHÍm než onen jímž banky a

drahý podplácí naňe zákonodáratvo
a vzdoruji zákonům uanim A anar
chiHmus tento to jest kterýž vydává
v živoat anarcbiamua jeate horal—
onen bomb a červené vlajky! Io--
tUčme anarcbiarnua tím te přinutí
mo korporace banky a dráhy k po
alouchání a zachovávání zákonu na-

šich! Nedoouaťme aby dopouátčli
ae mohli zločinu tich to beztreatud!

Ony přinuceny býti miiHÍ Vámi—

atředníuji třídami v nichž hlavní
aíla a moc atátu apočívá aby zauj- -
muly mláta alunQ při atolu pána
(tvých! Mr lid neamfme dopuatití
k tomu abychom poníženi byli na

pouhé zřízence korporací tčehto ja-

ko bychom dobytkem nějakým byli!
Snae jejich aby tyli z tuku lidu
naAeho učinčna býti muaí přítrž: A
což že jeat povinnoatí Vaňí vzhledem

ku třfdé dělnické? rřeavédčle je
že ta nejlepsí třída naáobo občanatva

poftarati ae chce o nápravu v tom

amyalu že zákony každým poatou-chán- y

býti muaf! Přemýalejte o

tom ve vaí apravedlivoati a vážnoati
Třída dělnická nalézá nyní zaatance
avé v boji a kapitálem v obžalobu a

vidí je poaílány býti do vězeni pro
přeatupovánf zákonA a to víe apň-aobov- áno

jeat korporacemi kteréž

aamy každodonně zákon přeatuptijí
aoudum vzdorují občany Jpravedi~
vé poriiSují a jejichžto záaupoi vy
k rač ují ai jako by nějakými lordy
neb králi byli když chufa poru- -
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tuji iml!uia au I tím vyhovot! a nablistma rfUirnf

tiku na Gomezetii oaoum avobodr a

doznává ae vAemi atranami politic-
kými a vňerai národnoatmi Že v Ne
brance nikdo takou měrou k rozhod
né porážce prohibioe nepřiapčl jako
Cechové

Koku letošního zápaaiti co máme
n otázkou kteráž jeat pro všechny
svobodomyslné občany americké a

občany cizího původu zvláátě právě
tak důležitou jakým byl zápaa proti
prohibici Společně bylo utvořeno
mezi řiditeli železničními a podob
nými korporacemi zároveň a klikou
budlerakou slátniho naáoho kapito-
lu za tím účalem aby docíleno bylo
zvoleni Thomas J Majorse guver-
nérem Nebraaky
Tento Majora jest úplně nehod-

ným kteréhokoliv úřadu kterýž li
dem udělen býti muže On byl
avolným náatrojen v rukou železnic
nich jakož i činným pomocníkem
při okrádání pokladny veřejné On

jeat rozhodným nepřítelem cizozem-

ců V řeči své držené před dvěma

roky před republikánským úatřed
ním výborem státním hanebně poká-
lel jméno Čechu A podobně učí-n-

il

v letó v řeči své v Elkhorn Vah

ley kde prohláail že by brány
Caatlo (Jardon uzavřeny býti móly
vftči Niracftm Polákům Cechům n

vftbeo viem cizozemcům kteři uaa-di-ti

ae chtí f této zemí On byl
jedním a člena zákonodárstva r
1889 kteří vrhli hlaau svého ve pro
spěch prohibičního dodatku k ústa
vě státní čimž uvalili hleděl kletbu
na stát náS a tak po dva roky udržo-

váni jsme byli vzhledem k výsledku
zápasu v nejiatotó čímž obchodní
zájmy atátu měrou nezměrnou po
škozeny byly
Proti Majorsovi stojí Silas A

Holoomb čestný poctivý a neohro
žený to muž kterýž zastává nyní
mfto soudcovské v západní čaali
státu Ve jménu dobré správy a
osobni svobody obracím se k Vám

byste muži tomu dali víemožné pod
nory své Ta okolnost že navržen

byt populisty neměla by tu padat na
váhu Hyl jsem po celý svůj život
republikánem leó poznávám že

vlastenectví předoházeti by mělo
stranictví když jedná se tu o otáz-

ku v níž jedná so nejen o nás ale i

o naie potomstvo
Kdwahd Koskwatiu

izdokonalený
tpnth-n- roTiiřl amoimaM)Tar ji hloii 1 NiiioOnnm narljáknia a aaokonaltiojfuii přintrojl tak

ko utriJ "1'okrok Západu" ta nánloilujlcl viiliui ltvn4ceiiyi
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