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volby výboru ro resoluce bylo patr
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která má úřady'— presidentské) V

prohláiení zása ] Je ovšem na prvním

OLIMAX PLUG hleďte vždy k tomu

jo na něm malý čorvoný plechový od

Jest to známka již jste chráněni pred

druhy jinými Jest to ujištěni jakostí
a hodnoty Jest zárukou slova a cti jed-

něch nejstarších a největších ve světě vyrabi-tel- ů
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len kdo nevěří Pokroku vseobmié
1 flámou ih le tb)an školní řídi
11 Msrbls byl propuštěn školní

řadou vesnický kantor s Beatrlrs
na Jl' místo povolán? Bude snad

tia kůl naboden ten kdo nsbu ls

oblít věřit Pokroku U r?-tk-

ndi noóifiíla posud žádných kroků

proti zpronevěřilému pokladníku
llollnovl a Jeho řuíhl5m? lítids

snad upálen ten kdo fieřbcw věřit

Ie mladořet h Scotl držel řeč která

nehodila pro neslušnost výratů do

tuku? Doufáme In všech těch hrůz

a trápení budou naší čtenáři iiíslře
ní neboř byť jakkolivěk len despo-

tický PišiŠvor copal svými nožička-

mi v malomocném svém viteiu
soudné veličstvo půjde dle svého

přetni Utni a ne dle jeho roxkaiů

Nenlf Pokrok Západu takovím

despotou Jakým by rády byly Děl

Listy nepožaduje slepou víru nepo
roučí co má kdo věřit aneb ne

nýbrž ve viech přípmtech podává
fskta a skutečnot ti důvody a vysvět
lení k posouzení a přesvědčení čte'
nářslvu Kdo chce vidéti a uznati

jeho důvody a důkazy dobrá kdo

před pravdou a rozumem očí zavírá

také dobrá nechť jde svou cestou

však nadejde doba kdy pozná že

rady a vývody Pokroku se osvědčily
Přesvědčili se o tom viichni v mi

nulých letech Před čím Pokrok

Západu varoval co předpovídal před
minulou volbou prezidentskou splni
lo se do slova kdežto za slibů pří- -

povědí a nadějí listí sorty D L ne--

pplnila se ani jediná 1 — V jedné
věci zůstávají D L důslednými: ve

lhaní Každá "práce" jejich musí

nésti nějakou lež snad co "trade

tnark" Tvrdí že prý p Berka stal

se nám terčem nechutných pozná
mek Každý z naíicb čtenářů ví

že to je jedna z obyčejných "ready
made" lží jaké D L chovají na

skladě v hojném výběru Velmi

případně končí D L svou filipiku
ba nemohly ji trefnčji ekončiti a ne-

pochybně že konec ten psán byl před
zrcadlem kde se dobře viděly neboť

píší: "jsme přesvědčeni že volihtw

poctivé je zná a dobře zná Štěstí

ještě že totéž voličstvo prohlédnuvši
falešnou hru jakou s nimi provadšli
samozvaní vůdcové Čech 6 s opovr-

žením ehazuje ze sebe nečestné jho

pod něž feklonili je poctioí mužové

tito"
— Včera odbývala v Creightonově

síni v nové Creightonovč divadelní

budově jedna z obou demokratických
frakcí v Nebrasce svůj státní sjezd
Vše co sjezd tento vykonati měl bylo
navržení kandidáta pro úřad člena

vrchního soudu a dva členy sboru

universitního K vůli tomu by ovšem

nebyla konvence nutnou ale jednalo
se tu o provedení zápasu ve straně

demokratické Křídlo které včerejší
konvenci odbývalo jest křídlem proti- -

vládním stříbrařským které loni

podporovalo IlDlcomba za guvernéra
Doufalo se že mezi oběma do této

doby dojde k dohodnutí však nestalo

se tak Jak se podobá jedná se o

to které % obou křídel ovládati má

demokracii Nebrasskou příštím ro

kem kdy odbývána bude volba dtp- -

sidentaká Úmyslem jest nepochyb
ně vyslati do národní konvence de-

mokratické delegace obou frakcí

kdyl by pak strana Clevelandova
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místě požadavek o zavedení nsobme-zenéb- o

ražení stříbra v poměru 10

ku 1 odsuzuje se snah kontrolovati

politiku pomocí tajných spolků po-

žaduje se aby školy nepodléhaly
vlivu sektářskšmu schvaluje se rří--

vějil jednání presidenta kdy totiž

odsuzoval mícháni se ářadnlků do

politiky paladuje se aby se tím

nynější úřadoictvo řídilo a odsuzují
ee všechny monopoly — Byl též po
dán návrh na schválení aprávy Cle--

velanduvy ale ten nechtěla konvence

ani vyslechnouti tropíc nevyslovi-

telnou vřavu Konečně jej vyslechla
a zavrhla skoro jednohlasně Za
člena vrchního soudu navržen C J
Phelps ze Schuyler za řiditele uni

versity Dr Blackburn z Holt Co a

Kobert Ketlle z Dodge Co —Jak da

ece jsme mohli zjistili byl pouze

jeden ieský delegát v této konvenci

právník Cuba ze Schuyler
— V pondělí přijel sem krajaa

John Stehlík četnou rodinoa

Vyprávěl aára že přijel asi pře4
třemi lety a usadil se blíže Pragae
v Saunders Co na vyzvání někte-

rých příbuzných od nichž očeká-

val že mu postoupí kus pozeaaku
Sotva tu byl několik měsíců ze-

mřela mu manželka zanechajíc ma
cetnon rodinu Bída která nastala
následkem špatné úrody minulého
roku ulehla na něj též plnou mě-

rou a nemoha nalézti zaměstnání

přesídlil se nedávno do Lincoln

Tam však také nedařilo se ma do-

bře nemoha ani pro sebe ani pro
dítky zaměstnání nalézti Obrátil
se na okresní úřady se žádostí aby
mu opatřily dopravu do ¥ew Yor-

ku kdež doafal při doutníkářství
výživu nalézti však vše co obdr-

želi mohl byla doprava do Omahy
Zde ucházel se též u okresních ko

misaři! o dopravu dále na východ
což mu ale bylo odepřeno an není

zdejším obyvatelem Snaží se nyní
sebrati mezi dobročinnými lidmi
dostatek prostředků aby se mohl
dále na cestu k východu vydati
— Chcete li zvěděti bližších a ob

šírnéjších zpráv o farmerských po-

zemcích ve Washingtonu Montaně a

Oregonu požádejte anglicky poštov
ním lístkem C A Mitcbell Webster
St Union Station Omaha Neb a
on vám zaňle podrobné popisy po-

zemků těch 83dt-t- f

— Pro výstaviště ustanovila státní
komise 50 zvláštních policistů kteří

nastoupí dnem 13 září a sloužili

budou do konco výstavy Z těch je
pouze 10 z Omahy a ostatní z jiných
míst ve státu Jelikož výstaviště
leží mimo hranic města nemá tam
ovšem policejní soud pravomoc a
sudí Bailey z West Omaha precinktu
zřidl na výstavišti úřadovnu v kte-ré- ž

bude spravedlnost prodávali
— Pokrok Západu bude raíti na

výstavišti svůj vlastní stan který
bude dojista shromáždištěm všech

Čechů kteří výstavu navštíví
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li důvěru v cé kladenou — nejen
Pokrokem ale velkou většinu lidu—

když seznal že správy obecné zmoo

nil se tajný náboženský a protipřistě
hovalecký spolek a závitka otázku

náboženskou do naií politické sou

stavy což jest neústavcím nespra-

vedlivým nepatřičným a naším svo-

bodám nebezpečným — neohroženi

odsuzuje jednání takové a všechny
kteří tak jednají Pokrok Zápa-

du stojí v řadách tich jenž hájí

neporušenost naší úntavy udržování
oddělení církve od státu udržování

oesektáfských a náboženského vlivu

prostých obecných škol poctivou

aprávu obecnou a potrestání obec-

ných zlodějů A kde že stojí Děl-

nické Listy ? Ač uznávají "že nad

vláda a tyranstvo zde bují" ač uzná-

vají že jsou nepoctivši v úřadech

neodsuzují je a jejich jednání neod

sužují mřsískoa radu která se zpě-

čuje dáti Dolina v obžalobu nemají
ani slova odsouzení pro jednáDÍ
školní rady nýbrž buď mUf aneb

podporují ten bfidlerský fanatický
A P ring a připravují se

k tomn pomábati mu aby okovy

výaii obecnost znovu na dálší lhůtu
a ještě více spjal To jeit rozdíl mezi
Pokrokem Západu a Dělnickými Li-

sty: Pokrok nehájí a nepodporuje
ty kdož obecnost zklamali ani ty

jichž nátrojem jsou ale Dělnické

Listy je podporují vzdor tomu že

ví že nadvláda a tyranství jejích zde

bují dle vlastního doznání jejich
A když Délnické Luty uznaly za

bodná povědíti Pokroku Západu —

to se ví že tajně aby se to ostatní
čtenáři nedozvěděli — co by týž od

nith rád věděl pak pozvedají kara-b- áč

a mocným hlasem leiatým
písmem rozkazují voličstvu že -
tmi věřiti Pokroku Západu Brrr I

To je strach a hrůza 1 Jaká pak
muka jaké tresty připravuje tento
"would be'' tyran a despota tento

redaktorský Piéišvortcmu voličstvu

kteréž jeho rozkazy přestoupí? Co

musí ku příkladu podstoupili ten

kdo ví z minulosti že Broatch jest

pokrytecky svatoušek který koketu

je prohibičáky ale potají nadržo-

val karbaníkům který jest původ-

cem pantanské neděle pro dělníka
ale "jisté" kruhy protěžoval jaký
trest bude uložen tomu kdo zná

Vandervoorta co politického šmejdi
la u nébož lze nalézli vše jen ne

Íoctivost
a kdo tedy bude věřiti

že lací komisaři po-

licejní zavedou nám bfidlerskou

I orillurclu

Z NAŠEHO MĚSTA

— Ul to je venku ! Co ? Inu
to velké tajessittvl kteréi Dělnické

Listy před výmí čtenáři tak ázkost-Hv- ě

tajily ! Čtenářové D L mohou

býti Pokroku Západu povdični že s

jeho popudu jim konečné prozradily
co míní tvými biinuacemi v čem
neb kom vidí nepoctivoit Prozra-

zují to následujícím charakteristi-

ckým způsobem: 'P Z odpovídáme
že jiou to vétžinou oni mužové kt-ř- íž

dontali se do úřadu pomocí boiaa
Ed Roeewatera a včrnibo slouhy
jeho od P Z" - Tak teď to víme !

A tak píie len redaktorský PiAiivor

který o týden před tím lhal náaledo-né- :

"Nechceme si vzíti příklad z

redaktora P Z pokud se týSe vole-

ni ntottsaných a iurotých výrazu—"

Kdo takovch používá má teď čte

nářtvo před sebou— AvSak k véci:
Přizaáváme se zkroušené k vině že

jsme dle sil svých pomáhali — ne
Bee ale velké vžtáině dobře a po-

ctivé smýšlejícího občanstva—zvol iti
Berku Bemise Kmenta Stenberga
a včlšinu nynéjšfch úřadníká měst-

ských i okresních Přiznáváme se

ie neseme část viny na tom že za

komisaře obecních prací ustanoven

byl Munroe letos a KaSpar loni

Přiznáváme se že nepředvídali jsme
a a námi Žádný občan že pokladník
Bolln se zpronevéří že kontrolér
Olsen bude jen bráti služné ale ne-

bude úředníky kontrolovati aby

zpronevěření předešel že většina
Školní rady vykopne véhlasnébo pro-

fesora a řiditele a povolá ku správi
škol našich venkovské kantorce bez

zkušeností a snad i bei schopností
že Školní rada za kvalifikaci učitel-

skou položí náboženské vyznání že

vřtsina městské rady nechá zprone-
věřilého pokladníka ujiti bez trestu
že se Scotta vyloupne se krenk a

mladočecb — to vše a mnohé jiné
Jsme nepředvUhli aeboř nejsme na-

dání duchem prorockým jako Dělní
cké Listy nýbrž my a velkou větši-

nou občanstva sdíleli důvěru ve

všechny tytu svolence a spola tou
velkou většinou občanstva byli jsme
sklamáni Jestli za to zasluhujem
ukamenováni dobrá I Kdo jest bez

viny kdo nebyl nikdy sklamán ▼

Žádném veřejném úředníku pro ně

bol volil ať hodí první kámen !

Však jakou situací shledáváme nyní?
Pokrok Západu když nabyl přesvěd-čen- í

ie někteří se svolených zklama

pavStívite Oinahu ?

Jest 11 ano neopomeňte zutaviti ie u

ťraby u starého známého
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