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Čiti že nyní je zaměstnáno skoro

o třetinu dllniitva vlci nelit bylo v r Obrovská stávka uhlokopův
f

sadách které hodlá provésti a

jimiž se hodlá řídili' aby pojistil
dobro amerického národa a nalí
terně

Aby poněkud zskřidoval své

významné dosavidní mlčeni o svo-

bodné ražbě stříbratu v listu jeho
jest otázce této věnován krátký
odstavec který je však více omlu-

vou falešného jeho stanoviska za

Boj mezi majiteli dolů a unii

viní drliliy
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Telegrafické

Cechy — V Duchcově se udál

20 záři strašný výbuch v uhlodolu

Nové Stětí a po výbuchu se důl
vzňal Horníci tam zaměstnaní

zahynuli a počet jejich se udává
na 100 mezi nimiž se nalézá též

řiditel Dyk
Perský šach odejel z Marián-

ských lázni jsa doprovázen téměř
všemi lázeňskými hosty a četným
obecenstvem oa nádraží Odejel
do Vídně kdež byl též a velkou

slávou uvítán ale zdržel se tam

jen dva dni načež odejel do Pešti

Rakousko Uhersko ''— Z Buda-

pešti uprchl právník aimon Els-n- er

do Ameriky spronevěřiv prů-

myslové a obchodní bance novo-pešts-

značné obnosy

Srbsko ~ Následkem nebezpečí
války mezi Rumunskem a Bulhar-
skem byl značně ' sesílen počet
vojska' povolaného ze svých sta-

nic na hranice
Ve vídeňských dvorních listech

se oznamuje Že pojede bý v král
Milan za býv královnou Natálií
do jejího přítomného sidla v Biar-rit- zi

Účelem toho má být vypo-
vězení boje králi Alexandrovi k

vůli jeho sfiatku s Dragou MaŠÍ- -

]fitchcll
Jedna z největších stávek která

kdy zahájena byla v naší zemi jest
stávka již vyvolala unie uhlokopúv
v pennsylvanských uhelných pán-
vích

Dle odhadu úředníků unie vy-

stoupilo na stávku
ve YVyoming okrsku 50000 děl

" " "v Scranton 30000
vNorthumbrland" 15000 "
v Mauch Chunk 5000

'

'' ' 'v Daufhin 2500
" "v Susquehanna 2000
" "v Sullivan 2000

President unie uhlokopúv učiuil

veřejné prohlášení v němž obvi-

nuje devět železničních společno-
sti které obstarávají dovoz uhlí z

těchto pánví a mimo to sami ve
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JOHN MITCHEL

president unie uhlokopúv

novou jest možno ze se pn tom
rozvedení manželé smíří
" Černá Hora — Generál Marko
Miljanov proslulý černohorský
hrdina opustil k vůli vážné ne-

shodě s knížetem Nikolou Černou
Horu

Nlmecko — Kongres sociálních
demokratů přijal Bebelem poda-
nou resoluci v níž se socialně-de-mokratic-

strana zavazuje Že

příštích voleb do pruské-
ho zemského sněmu a prohlašuje
se proti všelikému spůsobu jedná-
ni s buržoackými stranami bez
souhlasu sociálně demokratického

výboru TéŽ byla přijata resoluce
která protestuje ostrými slovy

proti německé politice v Číně
V Brémách byl 20 září zahájen

soud s Bartolomějem Kostem

dříve v Chicagu usedlým truhlá
řem obžalovaným ze zavraždění
Marie Vodičkové které sliboval
manželství Kost prohlašuje že

je nevinen a očekává s jistotou že

budé osvobozen

Z Hl Úřadovny Z t B Jednoty

Dovolujeme si všem ctěným řá
dům Západní Česko --Bratrské

Jednoty oznámiti opětně potěšitel
nou zprávu o uvedení nového řá
du do Jednoty Dne 30 září bude
totiž uváděn organisátorem : br
Antonínem Stránským nový řád

pod jménem "Hvězdnatý Prapor''
v Timken Kaosas co Číslo 95 čí-

tající 15 členů a členkyQ jichž
průměrné stáří j:st 31a půl roku-Vešker- é

dopisy a blahopřáni řádu
tomu buďtež zasílány na: Ant'
Smrčka Timken Rush County
Kansas Anton Novotný

prediedaHI tt Z č B
J V

Alois Bláha
tajemník HL CÍ Z č B J

Palmově ta ííi 1
7

(Rruh Dřřvaek)

budemfy--

POSVÍCEXSKÝ PLES
W"V o w 4 e o' "

v sobotu l5 říjím 1000

v mUtnottl

p J RontsWa na 20té a Q Dl

O dobrou hi'i'mi a lákrnky bu-

de pootaríuo

Ji d notll rá MOba 0c
Vstupné Ditky 15c

svých dolech těží téměřtři čtvrti-

ny tvrdého uhlí jež se vůbec ve
všech těchto pánvích dobyde že

zavinily stávku svou tvrdoŠijnostf
nechtíce povoliti spravedlivým po-

žadavkům uhlokopúv
Dle Mitchella dráhy tyto počí-

tají třikráte tolik za dopravu tuny
tvrdého uhlí jako za dopravu mě-ké-

na vzdálenost 100 mil a ná-

sledkem - toho veškerý výtěžčk

který bý měl připadnouti na účet

pánví jest pohlcen touto vysokou

dopravní sazbou následkem toho

výtěžek z pánví objevuje se tak

nepatrným ČímŽ dělnictvo má být
odstrašeno k prosazení lepších

podmínek pracovních
Přirozeně že i ostatní od dráh

neodvislf majitelé dolů nemohou
dělat ničeho a musí se podrobit
diktátu spojených dráh

t&ýó m ie mxdy v frůmfru stouply o

10 procent

Nejvíce jsme se podivili tomuto
odstavci listu pí Sojkové

"Prosím vás Čemu pk za

vlády rep připlatilo? Ničemu

jen masu neb koma oves žito
a vše je jako bývalo před čtyřmi

roky"
Nuže jestli ceny obilin jsou ty

samy jako před čtyřmi roky za

vlády demokratické tu činíme pí
Sojkové tuto nabídku: Zaopdtřtme

ji kupce ku př na 50000 buttit kor

ný a ten taplatlji o 10c ta kaSdý bus~l

tle neíli tyla frůmfrná cena korný
v r 1806 Cekáme dychtivě jestli
pí Sojková nabídku tu příjme

V dopise evém vážená naše pří-

telkyně píše dále:

"Vytýkáte demokratům že

svádí válkoa republikányano
panové já tak činím a svádím

' to na ně Národu našemu vlád-

nou rčpublikáoé a jen ti to 6 pí-

skali''
Paní Sojková patrně zapome-

nula co předcházelo vilce se Špa-

nělskem Americký lid hnal vládu
do války mocí KdyŽ president
váhal tu na mnohých místech byl
kaceřován jako zbabělec o Han-nov- i

se tvrdilo že je podplacen a

proto že vypovězení války zdržu-

je nejhůře v tom ohledu počínal
si nejhlavnější Bryanův orgán
"New York Journal" jehož maji-

tel Hearst se vyslovil že vládu
musí do války se Španělskem do

hnat i kdyby ho to mělo $ 100000
stát
President váhal poněvač věděl

že každá válka vyžaduje veliké

oběti na životech i na penězích a

dále proto že národ náš k válce

nebyl připraven Když konečně
nátlakem lidu byla vláda nucena
válku vypověděli tu vedla jí s

veškerou energií a vítězně ji skon-
čila A nyní ti kteří presidenta
do války hnali ti zase lamentují
nad tím co nás ta válka stála Je
to poctivé pí Sojková?
' Ostatně jak jsme se přesvědčili

z dopisu naší přítelkyně který za-

slala do "Slavie'' a kde se omlou-

vá p Baleyovi dopisovateli "Sla-

vie" meškajícímu na Filipínách
tu přišla již také k tomu náhledu
že i nynější potyčky na Filipínách

jsou vedeny ne kpotřeni svobody tam

ních domorodcův ale i potřeni ctilá-dos- ti

zaprodajného krvcllzniviko po-
-

lobarbara Aguinalda i který ponédl
proti americkému vojsku zbraň anií
by mil k tomu přiíiny ! !

Dopisovatelka naše píše dále
taktO: Vr'-

-

"Můj muŽ je v Americe 30
roků a je stále demokratem"
Pan Sojka má právo ku svému

politickému přesvědčení leč nechť
nám rozšafná jeho manželka do-

volí malinkou otázku: Co učinila

kdy demokratická strana pro ame

rickčuG rolúíka a dělníka co uči-

nila kdy 'pro přistěhovalce kteří

prací mozolných rukou svých tuto
zem zvelebili? Ví o něčem pí
Sojková my marně hledáme na
stránkách minulosti nějaký čin
demokratické strany za který by
rolnictvo nebo dělnictvo mělo být
sttaně této vděčno r

Nyní zbývá nám ještě odpověď
na tento výrok pí Sojkové:

"Za Clevelanda jsme dluhy
uplatili a za republikánů je zno-
vu děláme"
Milá vážená paní Sojková pra-

vý opak toho je pravdou Cteve-lan- d

nasekal americkému národu

skoro joo milionů dluhů ta pouhé

4 roky jeho úřadováni a McKinlcy
vzdor velkým válečným vydáním sta-

ré dluhy uplácl
A nyní když odvětili jsme na

hlavni body dopisu naší přítelky
ně a ona vše dúkhJně sí promyslí
tu jsme přesvědčeni uznávajíce

její rozšaf nost že se s ní shledá
me ještě v našem táboře á ze bude

slovem i perem svým bojovat za

čest amerického prapotu a za do

bro amerického lidu —

Bryanův přijímači list
Co 0 nim soudí nlkttrt demokratické

lasopisitjihu- -

Dcmokratickr kandidát presi- -

denství zúmyslně vyčkával s vydá-
ním svého ' přijímacího listu a te--

orvé když list presidenta-McKi-o-

leyho odevzdán byl veřejnosti tu

Bryan jej následoval'
Přirozeně že každý očekával

že list Bryanův bude do jisté míry

odpovědí na státnický dokument

nynějšího presidenta leč list de-

mokratického kandidáta v tomto

ohledu bvl trpkým zklamáním

zvláště pro jeho podporovatelé

Bylo asi Bryanovi těžko odpo-ída- tí

na iasnou železnou logiku

McKinleyho pokud se týče otázky

imperialismu a militarismu a proto
ve svém listě vzal si chatrnou vý-

mluvu že o otázkách těchto pro-

mluvil šíře ve své řečí přijímací a

proto se prý nechce více o nich

zmiSovatL - " '

Celí list Brvanov vlekoucí se

bez veškeré odušeněré energie
jakou vyznamenává se list McKin

leyho pojednává o otázkách pod-

řízených a opět jako v jeho lečích

setkáváme se poaazováním a od-

suzováním ale nikde nenalezneme

stopy po nějakých státnických zá

LoJ Bremner prohlásil ie pro
liryana senátor Jones manager
Bryanovy kampaně jest hlavním

podílníkem v trustu kontrolujícím
stroje na zhotovování kulatých ba

líků bavlny v New Yorku cukerní
trust a ledový trust přispívají jako
morovatl na demokratickou kam

pafl — a přec časopisy této strany
nazývají stranu republikánskou
stranou trustů Inu každá zbrafl

je jim dosti dobrá aby jí pomáhali
Bryanovj do iBflého domu' Leč

je to daleká cesta—marné volání

Naši POLrriČiloDPURa kteří tak
náramně láteří na trusty mohou

se něčemu moudrému přiučiti ze

záležitosti ' trustu škrobového
Státní návladní nebrasský zadal
židost k nejvySiírou soudu státní
mu aby byl zakázán obchod škro
bárně y Nebraska City poněvadž
sváleli k trustu V závodě tom

leží za 2oooéo kapitálu závisí

od něho výživou asi 2000 lidí v
městě mimo farmář od nichž
mnoho tisíc bušlů korný skupuje
Na Žádost státního návladního má

býti závod ten potlačea zakázán
Ono se to ovšem nestane neboť

každý trust se až posud dovedl

vyhnouti účinkům zákona ale již

jen pouhá zpráva že se to státi
může pobouřila občanstvo Neb
raska City a dalekého okolí Tak

by se dělo vždy a všude kdyby
se mělo bezohledně proti všem

trustům vystupovali jak si toho

přejí demokraté a populisté

Obrovský vzrůst South Omahy

Obrovský pokrok a vzrůst kte

rý se děje v naší nové vlasti nej

lépe naznačuje South Omaha

svým počtem obyvatelstva které
za posledních deset roků vzrostlo
dle posledního sčítání lidu téměř
o 223 procent
V roku 1890 čítala So

Omaha 8062
V roku 1900 čítá '26001

obyvatelstva
Obdivuhodný tento vzrůst má

ovšem jedině děkovati rozšíření

Armourových a založení nových

jatek za posledních desíti let
'

Toto odvětví tak důležité pro
rolnictvo Nebrasky' a sousedních
států přivodilo rozšíření hlavně
železničář ' sítě nutné k přívozu
živého dobytka a odvozu masa a

vedle toho vzrostly v So Omaze

i jiné závody které slouží dnes
ku prospěchu města a jeho oby
vatelstva
' Hlavně v posledních čtyřech
letech So Omaha zkvétala ne

obyčejnou měrou následkem zvlá-

ště živého obchodního ruchu

jatkách a dle spolehlivých zpráv
z těchto závodů obchod teď áe

téměř zdvojnásobil proti tomu

jaký byl za demokratické vlády

Každý by ovšem vším právem
úiúíil učekavati- - ze následkem to
hoto patrného zlepšení dotýkají
cího se jak dělnictva tak obchod
nictva že následkem toho v So

Omaze nebude nikoho kdo by si

přál návrat demokratické strany
k vládnímu veslu ale vzdor tomu

jsou mnozí a mezi nimi i čeští
naši krajané fcteřinemají najed
né smutné zkušenosti "dost a chtí
to zkusit znovu s tou blahoslave
nou demokratickou vládou
Oni podobají se motýlu jenž tak

dlouho obletá plamen až konečně

spáliv si křídla v něm zahynel

Hlasy z nepřátelského tábora

nafe íeské leny letos vílmajl si

politiky

Jsme na nejvýš potěšeni když
vidíme že Pole Z vzbuzuje nyní
pozornost i v řadách našich poli-

tických odpůrcův čehož důkazem

jsou některé dopisy které nás v
'

poslední době dochází

Nejpříjemněji překvapil náš list

pocházející z pera vzdělané české

ženy paní G Sojkóvé z

Wzshintňón la která spůsobem
skutečně ke čti jí sloužícím snaží

se obhajovati demokratickou stra

Uvádíme zd některé hlavní

body jejího dopisu a zároveň při
pojujem k ním hned své vysvětle
ní aby duchaplná naše dopisova
telka se přesvědčila že stanovisko
které P Z zaujímá jest stanovi
sko prospěchu našeho lidu a naší
vlasti '

Paní Sojková píše:

"Já myslím kdyby ten dělník
měl tak dobře že by opravdu
nikdy nešel na stávku' --

Tento lichý důvod na obhajobu
dem strany uvedený vysvětlili
jsme dříve leč k vůli pí Sojkové
učiníme tak ještě jednou Chce-l- i

dělník stávkovati tu musí přede-
vším mít práci Právě v dobách
kde je v prům závodech nejvíce

pilno bývá nejvíce stávek poně-va- č

dělnictvo považuje to za
dobo k boji za zlepšení

svého stavu
Nent-t- f práce jako jí nebylo v

r 1891—1896 pak dělník trpí a
mlčí neboť ví kdyby šel na stáV
ks la nfoto jeho bylo by zaujato
fZú jinými dělníky

"

TU Soiková se mftie dle stati--

t£zj daidá kaaceUře přesvěd--

Pa a zde padly stávce za oběť
dva životy lidské a ti osob byld

poraněno z nichž některé nebez
' ' " ':

pečně s

šerif Toole s dvaceti svými pří
ručími doprovázel dělníky z jedno-

ho dolu do jich příbytků když v

tom na Centre ul shromáždilo se

několik tisíc lidí z nichž někteří

počali na družinu šerifovu házeti

kameny a klacky Někteří z pří
ručích byli sraženi k zemi a šerif
Toole hodlaje útočníky tastrašit
rozkázal aby lidé jeho vystřelili
do vzduchu Útočnici odpověděli
několika ranami mířenými na dru-

žinu Šerifovu a na to Toole rozká
zal pálili do útočícího davu Po

prvním výstřelu skleslo něko lidí

ZilJLik-iUIlJIIJ-

k zemi a dav se na okamžik roz-prc- h

ale hned se zase vrátil a ob-

novil útok Zápas tento mezi

Šerifovou družinou a stávkáři

skončil teprvé až šerif se svým

lidem proklestil si cestu do středu
města načež útočnici se rozprchli
Dva nevinné lidské životy byly

v této srážce utraceny a sice bylo
to &ilé děvče které na srážku dí-

valo se ze zvědavosti a Jan Cho-mic-

Polák jenž vyběhl na ulici

aby chránil své děti Vracel se s
nimi do svého domku když zasa-ic-

by! smrtonosnou kuli s !cí
nul na práhu mrtev

V pondělí odbýván byl jeho po-

hřeb zá ohromného účastenství a

na hřbitově řečnila matka stávká-ř- ů

Jonesová jejíž podobiznu zde

přinášíme a která v nynějším boji

organizuje Zeny a dcery uhlokopů
k vytrvalému odporu
"
Šerif obávaje se dalších výtrž-

ností požádal guvernéra o milici a

jeden prapor okamžitě vyslán na
místo kde nebezpečí srážky mezi
stávkáři a pracujícími ublokopy
jest nej větším t

Krev přejímá nečistotu žaludku
avšak dr August Koenigs Ham-

burger Tropfen ulehčuji a Čistf ža-

ludek a přivádí krev do dobrého

stavur

ITlnlá oa J"f Kouba bratr gjlvwtraIllOUtt Mž Kouby w tttrnknrtc okrai
VodSaay n priHnou tna aétm dídtctrL

Hinry ďo redakc Uiboto lltu

Proatlne se ZÁtftlFLtj
oběhá FtHilUk prljima)! e pod Ufroa iJ
euf Pokrok UaA Omth Neb

— Bolesti hlavy přejdou okam

žitě vezroete-- li aí Severovy prášky

proti bolestem hlavy Proti ne

nralgickým bolestem oeni lepšího

Uka pad ně Ceaa ac

ujatého před čtyřmi roky a má

sloužit vlastně k zakryti blamáže

již si Bryan f ilešoými svými pro-

roctvími z r 1896 spůsobil
Leč mohlo by se nám snad vy

týkali že ny stojíce v táboru

Bryanovi nepřátelském musíme
odsuzovat! jeho list a proto raději
uvedeme zde hlasy některých vy

nikajících demokratických časopi
sů z lihu a dle nich čtenášstvo
naše nejlépe pozná že í podporo
vatelé Bryanovi byli listem jeho
nanejvýš zklamáni

Tak plIlBirmingham {kW)News:
- i "Bryanův list obsahuje mleo co

jest tdravéh ale daleko vlc t jest
nezdravéhoA'
A Memphis (Ten n ) Scimitar

praví toto:

"Není na Jihu bělocha který
ve svém srdci neodsuzuje Bryanův
humbug o svolení ovládaných'

Macon (La) Tetegrapk ptíe:
"My na Jihu jsme nekonstituč-ním- i

pokud se týče svolení ovlá

daných a budeme jimi stále
Takovéto zařízení jsouc nutným
na Jihu bude nutným i v nových
našich osadách" 0

Tyto vyBatky vzaté z vynikají-
cích demokratických časopisů ze 3

různých jižních státův zřejmě na-

svědčují že mezi JihaDy a Bry- -

anem není žádné lásky a že jižní
státy bý se rády přiklonily k

kdyby je v tom nezdr-

žovala nenávist k černému ple-

menu

Je to smutné vysvědčeni pro
vůdce když důstojníci v jeho vo-

lební
'

bitvě takovým spůsobem
protestuji proti jeho vedeníl

# ♦
o z politického kolbišté o

♦♦#
V posledním čísle "Př Lidu"

kandidát pro úřad státního sená-

tora P W J Hastings uveřejnil
posudek o přijímajícím listě presi-

denta McKinleyho a byli jsme
skutečně překvapeni s jakou úmy
slnou aneb skutečnou povrchností
pán ten studoval otázku Filipín-
skou Vi: !

1 '

K hlavní části pi Hástingsova

výkladu můžeme podotknouti jen
tolik: že Bryan musei sám uzná-va- ti

důležitost Filipín
!
pro nás

jinak pyl by osobně nenalébal v

senátu na své stóupencé aby po-

tvrdili pařížskou smlouvu míru v

níž Filipíny byly nám postoupeny
'

španělskem
Uznával li Brysa Uhdýže Fili-

píny jsou nám ke škodě tu bylo
jeho povinnosti zasadit! se o to

aby pařížská smlouva míru nebyla
potvrzena a uznaval-l- i že jsou
nám obchodně ke prospěchu tu
nemá dnes práva tavrhovati co sám

pomáhat v senátu prosaditi

Jednáni jeho je neomluvitelné a
budoucí historik který posuzovali
bude události dnešních dnů stří-

zlivě á bez stranické předpojato-
sti ten Bryana a dvojaké jehojedná-
ni odsoudí dle zásluhy
'Leč pohleďme nyní náhlavní

mělký
' důvod p Hastingsův v

němž vypočítává že prý se nám

Filipíny nikdy nemohou Vyplatit
a uvádí při tom výkaz dovozu a

vývozu z těchto ostrovů
s

P Hastings ale opatrně buď
zamlčel aneb skutečně tď neví že

Filipíny jsou vlastně bránou k ve-

likému východu a že mají nám a

našemu ODchodnímu loďstvu slou-ži- ti

za zprostředkovací stanici

obrovského obchodu který dnes

mezi naší polovicí světa a Výcho-

dem obnáší více nežli £2000000-00- 0

Koupě východního tohoto

tržiště obnáší více jak $150000-00- 0

měsíčně a jsou to vesměs věci

kterým americký rolník a ameri-

cký průmyslník' může Východ zá-

sobili Již dnes díky
--

rep vládě

stoupl vývoz ku př do japonska
v posledním roce z Í5275500 D

129087642 do Číny ze $3354'
034 na I5358748 do Hong

Kongu ze $3864224 na 18485-98- 8

Do Asie z $21534837 na

$649X3984' atd- - ale vzdortomulo

ohromnému přírůstku přeC obchod

náš na Východ neobnáŠÍ dosud

více nežli 6 procent celého vývozu

Od nás vyváži se tam hlavně

mouka maso korná bavlna a ba-

vlněné zboží a nyní tážeme se

každého nestranného rolníka děl-

níka obchodníka a průmyslníka
zdali podržení Filipínských ostro-

vů může mu sloužiti ke prospěchu
aneb ne?

My zařídivše na ostrovecb'těch-t- o

zprostředkovací stanici našeho

obchodu můžeme zvýšiti vývoz

náS do této polovice světa a poně-va- č

mime vše co východní tržiště

kupuji ta nál vyvoz do těchto

kraiía bude stoupati a rastí mů

že snadno dosáhnouti tisíc milionů

dollarů ročně
A kdo tím získá? Nál roiaík a

prfimysloik zaměstnávající dlaf- -
' '"

ky
-

Omaha Neb 26 září 1900

CHCETE

si získat zajímavý a

pro každého Čecha dfi- -

ležltý časopis?

řak-- H aao pošlete nám
'

25 rpnífi

a my vám zasílati tn- -

i tane "Pokrok Západu"

to konce tohoto roka

Výhoda tato platí Jen

pro nové odbérately

- Ruské vojsko opouští Peking —

s jak dloaho?

:í Senátor Jones praví že demo- -

ttické vítězství visí "v luftu"
Aoo a zůstaoe tké viset

Co II DEMOKRATICKÁ DŮSLEDNOST?

a Když paSi přátelé popokraté
1 bí Jeffersona a pří tom odsu-- r

"l I McKinleyho že dělá to samé
I Jefferson učinil před ním

1 VÁLKU S XÍOERY UKONČIL ' LORD

f berts dle svých telegramů již
'3" flékóliká" týdny a přece ne--

Eí posýlati z bojiště nové zprá- -

i o srážkách Jak se to vlastně

3 ™je

i 3ryan je sice nepřítelem expan- -I

! přece víak o jednu expansi se
Ví lahá ze všech sil a to o expansi
l voličské armády která stála

t "Hlm pfed řtyřtai roky Je to
s práce zbytečná

t 'ÍLÁTELÍ POPOKRATÉ POLOŽTE SI

u na srdce a odpovězte nám

[mně: Není ta armáda 100000
n bojující za čest americké

ky stokráte lepší nežli ta de--

:ratická armáda Coxeyho?
"ÝVALť PRESIDENT ZAVAAI SKÉ KE

t iiky stal se vyhnancem kdežto
Roberts vrací se do Anglie

I í pyšný vítěz - vzdor tomu

j světová historie zachová po
néma čestnější místo nežli

! Sbvckv Si Najdou pidimužíci
1 I když nemohou k obrům do--I

fouti aspoB snaží se snížtti

í I zásluhy Takovým pidimu-- f

h jest pověstný "líbálek"
::'SOSr- - ienž saaŽi se zlehčit!

i vítězství Deweyho u Manily

Iraicx jedno proroctví Bryan
V r- - 1896

t i zaataviti dlužení se peněz

r'7f'' A skutečně jsme to
""Á ovšem zásluhou republi- -

J strany Evropa se nyní

:cJná"
ZSOLt LISTY jsou hym plny
vkrutnostech které prý
vojínové na Číňanech

tude ni tak mnoho pravdy
r tich telegramech ze Sang- -

ruský vyslanec byl Boxe- -

„'tnoečen a smažen v oleu
tana až do dneška zůstal

cďal kdy Bryan pro díxm

O

- !!lila demokratická strana
"i frice?

' v

:é 000

) 1 !r torno ie asi strana
! eenohou prokizatí
_' l m 1

atcijot vj vjru
'3 : ílzzZZi a ftctZli tu

Mrs MARRY JONES

matka nhlokopův

Ocnablost i Jest v tr
tétesnov' V bs mnoho

y

IdBkvat padřla- -

nechnť tatsz °VcBne--

knprád zdravých

mysl po-- vín proto

CBanrnoa žádejte

Yyléa
U

vidy

▼idy v ) caie

President unie uvádí dále v pro-

hlášeni svém že majitelé dolů v

nichž těží se měké uhlí v lednu

dohodli se s unií a zvýšili uhlo-kopú- m

průměrně mzdy6koro o23

proč čímž dělnictvo v pánvích
těch pracujícíobdrží o 12 milionů

dolL více mzdy a že tedy i uhlo-kopov- é

v pánvích těžících tvrdé

oblí maji pvávo žádati zvýšeni

svých platů

Není pocbybnoiti že jest to la-

kota železničních spoleČnostíkte-r-
á

zavinila tuto stávku a přáli by-

chom ze srdce uhlokopúm aby
vítězně boj svůj skončili Leč

jako v jiných případech tak i zde

vítězství to ohroženo jest oesjed-nocenos- tí

dělnictva samého

V některých pánvích dělnictvo

vystouplo na stávka úplně v ji-

ných pouze částečně a v některých

pracuje se bez přerušení

Tato nesjednocenost ovšem vě-

řila k níktervm snealím srážkám

jm k jedné tilaljSf fr Sbeaeadoah

fíiavé mmi víno

z nalicb vinic£
▼ Sonoma Co CaL

F KORBEL QDKO--
O

a4--4 W lltk St Ckicao a
— Sever&v Životní Balsám pů-

sobí na celou soustavu tělesni
čisti a sílí orgány zažívací odstra-

ní Žloutenku í bíedničku překoná
zácpa a boleni hlavy Cena 75c

V kubské provincii Santiago
svoleni byli do ústavadároé kon-

vence sami černoši ť -

'
! :


