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Splněné proroctvíPokrok Západu
266380 Připadlo tedy na kaž-

dou hlavu průměroi f iBco col
se honících přátel neměl by za to

býti kaceřován již proto že i vliv

jeho má své hráze Že on má svůj

a policii v Omize le budc-l- i od-

měna tato do 1 listopadu zrušena

vydá se ve vaše ruce a podrobí se

spravedlivému rozsudku při soudu
v Omazeve státě Nebrasce"

Starý Cudahy již skutečně pod
robil se tomuto diktátu CVoweova

a zrušil jím vypsanou odměnu

$35000 na jeho hlavu ovšem

tou podmínkou že se Jrowe vydá
sám dobrovolně v ruce policie
Je to skutečně překvapující a do

jisté míry komické ale zároveň i

smutné faktum že notorický lupič
může diktovat sám své podmínky
za kterých se chce vydat v ruce

spravedlnosti
Bylo by skutečně daleko lépe

pro společnost 1 pro zákony státu

Nebrasky aby Pat Crowe byl i na

dále uprchlíkem a na jeho hlavu

zůstala vysazena odměna On na

lézaje se v stálém strachu před

ským loďitvem která hleděla toto

vítězství jehojcmeaíiti s poskvr-

nili Tyto dvě družky jak jedo
vaté zmije snažily se otráviti ve-

řejné mínění proti Schleyovi hle-

děly urvati mu klid juho duše a

konečně ho přiměly k tomu že

byl donucen hájiti strou čest před
námořním vyšetřujícím soudem

Tato duševní nízkost jest smutnou
známkou v karakteru některých
našich námořních důstojníků nad

nimiž Schley vyniká vysoce nejen
statečností ale i velkomyslností a

šlechetností čehož nejlepším dů-

kazem jsou vlastní jeho slova:

"ve velikém tom vítězství jest
slávy dost pro všechny'"

Konečné newyorským českým
kteří tak dlouho dělali

lokaje pověstné Tammany Halí

praskla struna trpělivosti a oni se

do opravdy proti ní rozbouřili

Tammany Ilall znajíc dobrácké
české povahy tahala je hezky
cMoulio za nos a slibovala rok od

roku jaké uznání jim dá a koneč-

ně jim dala — 15 zametačú ulic

Tak urážlivě "vysoko" cenila asi

j PapIroTo čipy a šipky j

Nuž do třetice všeho dobrého

republikáni v Douglas Co přáli
a tak do Školní rady navržen

ŠteigtrČáli
Nuž stateční vy češti voliči

to jedno bychom si z té dufte přáli

by všichni uďáli jste křížek před
jménem Šteiger Čáli!

Demokratická 'WJiía' i Cťchům v

Douglafokrttu

Sláva hurej demokrate
Že Re "nóbl" ukázali!

za ty věrné služby Čech'm

aspoň drobeček jim dali!

Ve prosplík Hermana 1 Clarkson

Vy statní Čeští mužové
ta prosba z mého pera vzniká

zda chcete muže dobrého

jej zvolte si za pokladníka
Poctivost jeho známá jest
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Pokrok Západu
Omaha Neb

Omaha Web 23 října 1901

Republikánský lístek státní

Za nejryíílho soudce—

S H Sedgwick z Yorku
Za Hdltele university—

C J Eknst z Laocaster
Elieha C Calkins z Kearney

Republikánský lístek okresní

Za lerff- a-

George McBride
Za soudoe—

D M VlNSONHALER

Za listovního—

Thomas S Crocker
Za klerka—

Charles Unitt
Za pokladníku—

William J Hunter
Za míHíe—

P A Edqoist
Za Ikoldoiorce—

E J BODWELL

Za koronera—

E F Brailey
Za komisara 1 distriktu—

LYMAN WATERMAN

Za komisara i distriktu—

Fred Dienstbier
Za poUceJa" o scudes—

Louis Bekka
Za policejního soudce r 80 Omaze—

Charles Altstadt
Za Doalance do

John W Baton
Za cleny do Školní rady:

Chas Steiger Wm B Christie
W R Homan Frank G Davie

H S Mann

CtíltattlPonáil
Již uplynul rok a dva měsíce od

té doby co nynější vydavatelé
"Pokroku Západu" převzali list
ten od "Národní Tiskárny" Při

přehlídce kněb však shledali jsme
že jest značný počet těch již nám

dluhují za celý rok a to vzdor

tomu že předplatné na "Pokrok

Západu' jest pouze $100 rotní
Vzavše zřetel na stížnosti četných
našich čtenářů že týdenní časopi-

sy české jsou příliš drahé u po-

rovnání s časopisy anglickými
odhodlali jsme se hned po pře-

vzetí závodu snížiti přeplatné na

"Pokrok Západu" na lioo ročně

Učinili jsme tak v naději že odbě

ratelé naši v uznání snahy naší
zašlou nám předplatné — jeden
dollar — ku předu tak jako činí a

Hniti musí odběratelé listů angli-

ckých Však naděje naše se ne

splnily Mnoho jest těch již

předplatným jsou pozadu! Obra
címe se tudíž k dluhujícím odbě-

ratelům "Pokroku Západu" se
snažnou žádostí aby se zasláním

dlužných obnosů neotáleli Vy-

dání naše jest velké dělníci naši

chtějí svou mzdu — a protož při
ročním předplatném fioo měli

by odběratelé "Pokroku Západu"
platiti spíše ku předu než zůstá-

vat! — dlužni Snahou naší jest
zdokonalovali stále časopis náš k
čemuž jest nám třeba ochotné pod-

pory našeho čtenářstva Doufají-
ce že se nám podpory té dostane
trváme v úctě

Vyi "Pokroku Západu"

Jedno z burských komand dosta-l-o

se anglickým územím až k moři
Kitchener do Anglie volá: pomoc
koudel hoří!

Don Carlos který si stále dělá
ještě laskominy na španělský trůn
a kuje pikle k tomu cíli byl vy-

povězen z Itálie Kam se asi

nyní uchýlí když ho žádná vláda
nechce ztrpět ve své zemi ?

_A mm-- - -

ANGLIČTÍ dělnici se BOUM PROTI

americké konkurenci Bylo by

pro ai lépe kdyby bouřili se proti
vlastní své' vládě která loupež- i-
voa tvou politikou zavedla je
bahno v kterém nyní vězí

President Roosevelt provádé- -
nim své zásady le bude jméno
▼ti do různých spolkových úřadů

pouze schopné muže bez ohledu

aa politické jich přesvědčeni zí
kal si všeobecného uznání od

americké Jreírjnosti Jet ta opět
csrf dSkex le Roosevelt sleduje

vyli cZm v pcliice a chce razili

ZZzzxe tatAuňzo roko (do 30

jet o půldruhého dollaru více net

bylo rok před tím Za tento po-

slední rok oběh peněz zvětšen v

celku o 1114840784

Jak imleko sah4 humenná zaI
tého důkazem jest tento výrok

anglického demokratického denní
ku Scimitar v Mcmphis: "Nej
většího zatracení zasluhuje presi
dent za to že pozval černocúa do

Bílého domu aby s ním večeřel"
le to ueuvéfi'elno že v 20 století
může panovali ještě podobná za

vržení hodná plemenná zášť

Francik chtíc se pochluuiti do
konalostí svých podmořských lo

dic uspořádala me?i nimi zvláštní

závody ze Cherburgu aby se prak
tickými zkouškami osvědčilo kte

rý systém těchto lodic jest nejlep-š- í

Lodice podniknou plavbu na

hladině i pod hladinou moře aby

naprosto mohlo býti zjištěno že

jsou schopny k vykonávání důle

žitých služeb v námořních bitvách

Nepřátelé nynější státní správy

proti níž nemohou ničeho namítá-t- i

chápajf se v těchto volbách
zase stařeno tiasinetu a nraiou na

něm tu ošumělou písničku o Bart

Ieyem Chudáci nemají nic jiné
ho a proto stále otřepávají jak ti

chudí o to jmění přišli České
voličstvo ale prohlédlo již v po
sledních volbách a nenechá se de

mokratickým ílašinetářům svést
s pravé cesty

r ě —

VÝLOHA za sklizes pšenice na

pacifickém pobřeží byla tak změn
šena používáním automobilů k to
muto účelu že jest ve skuteč-
nosti menší nežli v Argentině kde

práce není placena ani 50 centy
denně VeliKé automobilové stroje
jichž se při sklizni užívá v Cali-forn- ii

mají pohonovou sílu pade
sáti koní a lze jich používati při
orání setí a sklizení S takovýmto
strojem lze prováděti orání vlá
čení a seti zároveS

Není divu že s anglickou vojen-sko- u

slávou to jde tak s kopce
když angličtí generálové starají se
více o své žaludky nežli o své voj-

sko Generál Buller který dostal
u Tugely od Búrů po dvakráte
tak důkladný výprask „vzal si
sebou do jižní Ameriky dva fran-

couzské kuchaře aby žaludek

jeho oblažovali svým uměním

Když odcházel tu se vyslovil že
mu tito kuchaři připraví štědro-

večerní večeři v Pretorii ale jako
prázdná trouba vyzněla tato jeho
chlouba

New Jersey má dvé věci které
se nám nelíbí a ty jsou trusty
které se tam vylíhly a komáři
kteří se tam líhnou v raillionech
avšak před moudrostí soudců stá-

tu New Jersey máme všechen

respekt Tuhle jeden z nich vy-

nesl rozsudek že řiditelové banky
již kasír přivedl k úpadku jsou
zodpovědní a musí nahraditi

všechny ztráty jež vkladatelé

banky utrpěli Tím nepřímo vy-

slovil zásadu že řiditelové v ban-

ce jsou proto aby banku řídili a

ne aby ji nechali řídit a po přfpa
dě zničit podřízenými úřadníky

Neobyčejné energický tvůrce
president Great Northern dráhy
nedávno objednal několik náklad
nich parníků jež předčí snosností
svou všechny podobné lodě které
až dosud byly zbudovány Tyto
parníky budou moci naložiti 28000
tun nákladu a jsou určeny k tomu

aby dopravovaly různé zboží
hlavně však obilí přes pacifický
oceán do Asie a sice za neobyčej
ně nízkou cenu 30 centů za kaž

dých 100 liber nákladu Hill jest
přesvědčen že tato laciná dopra
va získá našim výrobkům daleko

lepší tržiště v Asii a že tam ná
sledkem toho Spojené Státy budou
moci výhodně konkurovali s Ru
skem

Zlepšeními existenčních poměrů

zvýšilo se průměrné stáří americ
kého lidu jak nejnovějšími výpo
čty bylo dokázáno Acturial

Society of America připravuje
právě na tomto základě novou
sérii tabulek pro různé pojišťovací
společnosti ve Spojených Státech
v nichž toto faktum menší úmrtno
stí bude přesně dokázáno To

bezpochyby povede ku snížení

poplatků při pojišťování na život
poněvadž poplatky ty zakládají se
na oněch úmrtních tabulkách K
tomuto prodlužování lidského ži
vota přispěla především lepší vý-

živa vysoký vývoj lékařské vědy
a jiné vynálezy jež vesměs účin

kují k prodloužení existence lid
stva ve dvacátém století Až

npraveny budou ještě různé otázky
v sociálních poměrech amerických
takým způsobem že pracujícímu
lidu dostane se spravedlivějšího
podílu na výtěžku jeho práce pak
snad se dočkáme ještě příznivěj
šícb výsledků pokud se týče pro
dloužení lidského věku

—

Žárlivost a závist jsou dva Še

redné tahy v povaze lidské a tyto
dvě vlastnosti objevily se v míre
nej větší u našich námořních dů

stojníků jak vyšetřováním v čest-

ném soudu admirála Schleye zji
štěno Byla to žárlivost a závist
i podařilo se Schleyovi dobýti
tak skvělého vítězství nad ipaněl- -

Když před více nežli dvěma

roky Anglie ve své nenasytné
hra-bivos- ti

činila jisté požadavky které

ohrožoaly budoucnost dvou ji ho

afrických republik tu tyto donu-

ceny pyly odpověditi na tyto ne-

spravedlivé požadavky válkou

Cbamberlain anglický zahranič-

ní sekretář jenž nese celou tuto
kletbu války na svých bedrách
chtěl aby obě republiky byly zni-

čeny poněvadž stály v cestě an-

glické hrabivosti a rušily jeho
plány měfnjícf k tomu aby an-

glické panství bylo uznáváno od

Kapského města až k portugalské-
mu území

Búrúm vidoucím jasně kam

Chamberlain směřuje nezbývalo
nic jiného nežli uchopiti se zbraní
na obranu svých domovů Oni

snad nešli v tento boj s n&dějí na

konečné vítězstvíavšak povinnost
je k němu přiměla a oni se mu ne

vyhýbali

"My můžeme být poraženi''
volal stařičký president zavaalské

republiky na počátku války "ale

Anglie zaplatí toto vítězství tak

ohromnou ztrátou na životech lid

ských i na penězích že svět bude

nad tím překvapeni"
Anglická vláda se vysmívala

tomuto proroctví velikého vlasten
ce leč netrvalo to dlouho a smích

ji přešel hned v začátcích války

Anglická vojska byla poražena
na několika místech a teprve když

stálými posilami anglické vojsko
rozmnoženo bylo tak velice že

proti jednomu bojujícímu Búrovi

stálo 20 Angličanův tu obhájci

republik byli nuceni ustoupiti ale

vzdor tomu že Angličané obsadil
obě hlavní města těchto republik
tu Bórové neustali v zápasu ale

změnivše svou taktiku bojoval
dále a stojí ještě dnes třeba se

slabeni ale nepřemoženi prot
anglickým vetřelcům

Anglie odhadovala výlohy této

výbojné války s oběma republika
nu na 50 mimoňů dollarů a ony
zatím dnes dostouply již výše přes
700 millionů dollarů a výlohy
stále rostou jako lavina- - Více než

18000 Angličanů zaplatilo svým

životy na bojištích v jižní Africe

Chamberlainův zločin a přes sto
tisíc invalidů posláno z těchto bo

jišť nazpět do Anglie poněvadž
stali se tam buď nemocemi aneb
ranami neschopnými k dalšímu

zápasu
Vedle obrovské téfo ztráty na

životech a na penězích Anglie
utrpěla iinou těžkou ránu neboť
v tomto boji s republikami jiho
africkými okázala světu svoji ma

lomocnost a ztratila své diktátor
ské postavení v koncertu evrop
ských velmocí

Tsou to obrovské zlráty které

utrpěla Anglie ve dvou letech a

přece ještě nedosáhla svého účele

Krvavý zápas v jižní Africe nebu
de snad skončen dříve pokud
úplně bojující Búři nebudou vy
hlazeni —do jediného muže avšak

za každý tento den války bude

Anglie platit větší a větší pokutu a

bude-l- i přece snad v několika le

tech ukončena tu Anglie bude
hledět s krvácejícím srdcem na své

vítězství

Anglie dle všeho nezíská ničeho
i při šťastném ukončení boje ona
zločinně vyvolanou válkou zasta
vila veškerý pokrok v jižní Africe
a bude to trvat dlouhá léta nežli
kola tohoto pokroku uvede opět
pohyb a :ak jižní Afrika bude jí
stále a stále břemenem z něhož
nebud mít užitku
Prorocká slova moudrého stát-

níka a velikého vlastence Krugera
se splnila a přání všech civilisova

ných národů soustřeďuje se v tom

aby pokuta za zločin Chamber
lainův shroutila nadutou Anglii

I NAŠEHO MĚSTA

— co pnnasi "ťritei Lidu ' o

útoku p Rosického na p
' Ed

Rosewatera ve ''Květech Americ

kýcb" učiněném: "Rosický vs

Rosewater To jest nejnovější
událost jež k sobě poutá pozor
nost českého živlu zvláště v Ne

brasce Dva tito lvi v politické
aréně po více jak čtvrt století

pustili se nyní do sebe Pan Ro

sický učinil v "Květech" jízlivou

poznámku "že pozoruhodným
bylo na rep konvenci v Omaze to
že kdyby bylo vše šlo po vůli na

šeho slovutného krajana p Rose

watera nebýval by žádný Čech

navržen" Byli zde totiž navrže
ni pp Louis Berka za pol soudce
a Dienstbier za komisaře Pan
Rosewater v posledním čísle "Po
kroku Západu" prohlašuje po-

známku tu za zlomyslnou i doká-zs- l

že on to vlastně byl jenž
oběma jmenovaným krajanům k

nominaci dopomohl a končí svůj
dopis poznámkou "že ještě u ni
koho nedožil se takového zklamá-
ní a černého nevděku jako n p
Rosického'' A nám i těm nejoď-danější- m

přátelům p Rosického
zde zdá se to být úpluou pravdou
Pokud my víme p Rosewater
učinil pro Čechy ani p Rosické
ho nevyjímaje tolik jako nikdo
učiniti nemohl Že snad nemohl
aneb nesplnil viechna přání svých

politických po různých úřadech

rozum a právo rozhodovali o sá

sluze a hodnosti těch kťož od

něho něčeho se domáhali'" Kdyby
ostatně měl dostat každý Cech

ářad který oů p Kosewatera žá

dal nesměl by tento po celý rok

nic jiného dělat než s takovými

kandidáty se zabývat a Omanu i

Lincoln přeměnit na jednu jedi-

nou fabriku v níž by vyráběl če

ské "officíry" Každý lenoch

jemuž nešmakuje pracovat obtě-

žuje ho aby mu dopomohl k úřa-

du a když není mu věnována po-

zornost nadává surově po hospo-

dách Pan Rosewater dopomohl
mnoha Čechům k úspěchu a vy-

znamenání nežádaje za to než

trochu šetrnosti a uznání a zda i

na to jest zapomínáno pak ovšem

nebylo by divu kdyby se k nám

obrátil zády poněvadž on pokud
se osoby jeho týče nás Čechy
rozhodně nepotřebuje Kopáním

pak a rozšifovánfm klamů nebo

bezpodstatného podezřívání
kme-nícíh- o

z osobní záSte nezískáme si

pfízcn a důvěru nikoho

— Ve čtvrtek večer odbývána
bude v Národní síni p J Ondrá-

čka na rohu 13 a William ul

valná schůze voličů z prvé a dru
hé wardy Ve schůzi té řečniti
budou mayor Frank Moores radní
Hascall a p- - Louis Berka republi
kánský navrženec pro úfad poli

cejního soudce Do schůze té

dostaví se i jiní republikánští na-

vržena aby se voličům představ!
li Krajany naše vyzýváme aby
se v hojaém počtu do schůze této
dostavili a osobně seznámili se s

muži kteříž o přízeň jejich se

ucházejí a seznali jejich zásady
jimiž v případu že budou zvoleni

u vykonávání povinností svých
říditi se budou

— Pan S B Letovský vzdal

se místa svého jakožto příruČÍ še-

rifa Resignace jeho překvapila
velice šerifa Powera i ostatní za-

městnance v jeho úřadovně Pan

Lttovský byl vždy činným v poli-
tice byl dobrým assessorem v

druhé wardě a minulý rok ucházel
se o zvolení za komisaře okresního

byl však zásluhou své vlastní

strany poražen Pan Ltovský
se přesvědčil že strana demokra-

tická stojí o Čechy jen tehdy
když potřebuje jich hlasů jinaK
však nemá pro ně žádný "use"

— Češi omažstí měli by zítra
večer dostavili se do valné schůze
v Národní síni p Ondráčkově a

pqslechnouti soudce Berku re

publikánskébo navrŽence pro úřad

policejního soudce

—Dobrý náš známý Dr Karel
H Breuer který před několika

roky prováděl lékařskou prakci
zde v Omaze ale přítomně usazen

byl v David City Neb se rozhod-
nul že se přestěhuje zase zpět do

Omaby mezi staré své známé
Prakce jeho byla velmi rozšířena
že k němu lidé jezdili z daleka a

následkem tono se rozhodnul pře-

sídlili se do většího města kde si

zařídí velké sanitarium Čili ústav
k léčení chronických nemocí aby
mohl svým četným nemocným
dáti lepší ošetření než mu bylo až

dosud možno na malém venkov
ském místě Zakoupil zde velkou

budovu v čís 658 severní 27 ave

která se nalézá na vysokém kopci
v pěkné zahradě tak že to bude
velmi zdravé a útulné místo pro
všecky nemocné Ústav opatřen
bude vším moderním zařízením
Budou v něm velké lázně k podá
vání všeho druhu léčení vodou
vzdušné horké lázně vdychovací
přístroje elektrické přístroj-

- za

hrnující í velký stroj na X paprsky
tělocvična operační síně a pěkné
pokojíky pro nemocné Bude míti
učené ošetřovatelky a dobré assi

stenty Ústav bude zařízen hlavně
k léčení nemocí plic jako jsou
souchotě nemoci srdce krve a

ženských nemocí kataru atd Bu

dova test krásná a ve velmi Dři

hodném místě Kára 13 ulice
doveze každého až blízko k budo
vě na Cuming ul a 27 ave od-

kud jest to jen jeden čtverec se-

verně do kopce Takových po
dobných ústavů jest na východě
dosti však v našem okolí není
dosud podobného kde by se vě-

novala pozornost léčení vodou a

jinými přirozenými prostředky
Dr Breuer se hodlá stěhovali

před 1 listopadem a 10 listopadu
bude míti ústav v pořádku

Nový lék proti žlučnatosti jest
nyní na prodej u všech lékárníků
Jsou to tak zvané Chamberlain's
Stomach and Liver Tableta Po-

skytnou brzkou úlevu a zabráaf
útoku je-- li jich použito ihned

jakmile první známky nemoci se

objeví Cena 25c Krabička na
ukázku zdarma m

58 hodin do Portland
od Mluouri řeky po dráze Unioa Pacific
Porovnejte tento vlak s oněmi Jlocn
drah a vlit Jak velice rychlý jett Ve"
krioé Pallmanovy palácové spad vosy
vypravovány jeoa denni Pnllinanovv

objřejná spací vosy vyjíždí s Omaky
denně v 8JO riao a ve 4:28 odpoledne a

jtou osobni řfseny každý pátek

Xa éplná podrobnosti ptejte se

tlzZl C£rJ 1324 Ito IL

TtXElOS Sil

možným zatčením neodvážil by se

vyjiti na denní světlo ze své skrý-
še a konečně jsa vysílen a unaven

takovýmto životem bezpochyby
že by se vydai sám v ruce spra
vedlnosti beze všech podmínek
Jest to do jisté míry nedůstojné

a ponižující že policie a spravtdl
nost má uzavírali bargain s noto

rickým lupičem!

Cukerná 'válka

Jedním z nenasytných průmyslo-

vých žraloků jest cukerný trust

který v těchto dnech započal válku

proti vyrabitelúm řepového cukru

Konkurence těchto stala se mu

nepohodlnou a ač trust na výcho
dě ponechal ceny cukru ve stejné
výši tu snížil je pouze v těch stá-

tech kde řepový cukr nalézal nej-lep-

svůj odbyt
Tímto snížením ceny cukru pod

výrobní cenu chce trust zasadili
smrtelnou ránu vyrabitelúm řepo-

vého cukru- -

Dle poslední zprávy sekretáře
zemědělství odhadována jest vý-

roba řepovéhc cukru v r 1901 na

198500 tun z nichž asi 119000
bude vyrobeno na pacifieském po-

břeží 7000 tun v Nebrasce a zby-

tek v jiuých státech

Úmysl cukerného trustu patrně
směřuje k tomu aby vyrabitelé
řepového cukru prodali mu svou

surovinu proti Čemuž se dosud

vzpírali Trust kontroluje téměř
všechnu surovinu vyrobenou z

cukrové tresti a poněvadž výroba
cukru z řepy v posledních několi-

ka letech dosti zmohutněla tak že

počíná překářeti trustu v jeho do

eavadaim ovládání celého ameri-

ckého trhu tu trust nemoha po
dobrém příměti svoje konkurenty
k povolnosti doufá učinili tak po

' '

zlém

Kdyby se mu to podařilo tu by

nejen štrčil do svých nenasytných
kapes celý výtěžek z čistění cukru
ale zároveň by mohl diktovat ceny
za řepu její pěstitelům a konečně
mohl by ustanovovat libovolné

ceny za svůj výrobek nemaje Žádné
konkurence
Tato poslední válka cukerní je

tedy boj trustu za monopol jest
piováděna s obvyklými bídnými

prostředky Trust chce snížením

ceny cukru pod výrobní jeho cenu

zničili své konkurenty a až toho

dosáhne tu si to bude hleděl opět
vynahradit na lidu cukr kupujícím
Vyrabitelé řepového cukru ne-

hodlají však snášeti tuto výbojnost
trustu klidně a zamýšlí mu vypo-
věděli válku na východě Podaři li

se jim aby trust nucen byl snížiti

ceny cukru na východě jako učinil

na západě tu bude tím trustu za-

sazena nebezpečná rána Když
malý a velký konkurent prodává
pod cenu tu ten velký má daleko
větší ztráty V akciích cukerného
trustu nalézá se hodně vody a cena

akcií těchto rychle klesá jakmile
výtěžek trustu jest ohrožen

Kdyby trust byl donucen ku

snížení ceny cukru na východě tu

by jeho "akcie okamžitě klesly v

ceně a tím by další operace trustu

byly značně stíženy a poškozeny
Tato nejaovější cukerná válka

dokazuje však znovu že vláda co

nejdříve bude muset uČiniti nějaké
kroky aby zastavila tyto trustovní

žraloky již by pomalu chtěli

pohltit celý svět

Rančo mrtvici

Henderson Srimett z tohoto
místa raněn byl Částečnou mrtvi
cí a ztratil úplně vládu v jedné
ruce a straně těla Byv léčen

jedním vynikajícím lékařem po

nějakou dobu bez úspěchu použil
radě mé ženy Cbamberlain s

Pain Balm a po upotřebení dvou

lahví tohoto jest nyní téměř úplcě
zdráv —Geo- - R McDonald Man

Logan Co W Va Několik ji

ných velmi pozoruhodných vylé
čení Částečné mrtvice bylo docíle
no použitím tohoto linimentu

Jest téměř obecně znám jako lék

proti rheumatismu vymknutinám
pohmožděninám Na prodej u

všech lékárníků

Farma na prodej!
Ve Spur Butler Co Neb jest

na prodej 95 akrů dobrého pozem-
ku K doptání n p Franka J

Fialy & 171 8 So SttfSt Omaba
Neb iik i

i"i jenu
— zídiu iysi

nuž kdo z vás bude otálet?
on přece bližší nám než cizí!

"flint" do Setunders oltresu

V kom jen kapka krvečeské proudí
v prsou pravé české srdce bije
ten hlas dá svůj jistě Šavlíkovi

z če3kého prtcinctu Bohemie!

Zanechte všeho straonictví

pomněte krev že není voda
v den volební nechť jen panuje
bratrská mezi vámi shoda
a vítězství čest bude s várna

když soudcem bude Sláma!

Rada přítele Blatného

Aj co je všechno platný
říká z Bruna přítel Blatný
když co Češi se pyšoit chcem

tu ať vítězství dobudem
v Butler couuty pro rodáky naše
ten nehoden buď jména Cech

kdo v den voleb zrádu na nich

spášet

Pat Crowe nám píše
z tajné svojí skrýše
ze no 10 uz notné mrzí
ležet v ní tak tiše
Však vzdor jeho psaní

a na něj Čekání
Pat ten lišák vychytralý
Omahy se straní

Republikánští managerové vo-

lební kampaně v Marylandu kou-

pili několik tisíc brejlí pro voliče

aby lépe viděli - To asi na chyby
demokratické strany ne?

Tak to vida i Bryan obrací se
ve svém časopise proti pfistěho-valectv- u

Jeho managerovi se

nátorovi Jonesovi byli přistěho
valci již dávno trnem v oku a
české přísloví dobře praví: jaký
pán takový krám

Anarchistu Johna Mosta nemrzí
ani ten rok vězení který dostal

jako to Že tam bude muset celý
rok vydržet bez piva

V

Bothu dostat do růžku ale je to

zpropadená pro Angličany věc že
se nechce dát v něm chytit!

Po dem konvenci okresu Douglas

Ach to jsme to dodělali

nám drobeček jenom dali
ostatní si nechali!

Čeští dem voliči

Někdy někoho přivede zlá huba
_J Lli Jl_ t 1ua cmauKu angnexeno geperaia

T_ll 9 llV lauuuera pnveae sur na odpoči-
nek ': ''

'

Plukovník Watterson chce se
ucházeli o příští demokratickou"
nominací presidentskou a poně-
vadž jako bývalý jižní voják je
zvyklý porážce tu ho to nehne
že s tou nominací půjde přímo na

jatky
#

Ocelářský trust by nenamítal
ničeho proti reciprocitě—kdyby ji
mohl sám řídit

#

Ovčák (Shepard) vedoucí smeč-
ku vlků proti stádu ovcí— to jest
nejnovější politický obrázek 'z
New Yorku

Trocha opraveai airodaí

Demokratická strana letimu voh-l-
stvu v Nebrasct:

Hněvej ty se na mně nebo nehněvej
jenom o volbách hlas mi odevzdej
aby přec svět věděl Ze mne rád

máS
co jsem uďála ti na to že nedbáš

1 '-

Odpovlttleskiho voHlttva:

Blahoslavení hloupí kteří tobě věří
víme láska le tvá k nám řešetem

se měří
tvoje sliby četné jsou jak písek

těch 1500 českých hlasů které se

nalézají v jednom distriktu! Diví
me se opravou ze uz dávno ne- -

vzkypěla žluč těmto Čecháčkům

kteří vždy jako stádo ovcí šli za

Tammany Ilall k volebnímu osudí
a pomáhali jí k vítězstvím Je
ovšem lépe někdy nežli nikdy a

proto vítáme tuto revoluci uraže-

ných Českých demokratů s potě
šením Je-l- i v nich trochu muž
nosti tu nenechají se více svésti

žádnými lákadly lstivé Tammany
a půjdou jako jeden muž k voleb-

nímu osudí aby pomohli k vítěz-

ství krajanu Krulišovi který se

uchází tam o úřad radního a jehož

zastupování v městské radě by

jim sloužilo ku cti

V posledním číslk P Z náš ý

přítel p Hrdlička z Lowry
Minn podává zprávu o úmrtí

jednoho z předních českých pio-

nýrů kteří neúmornou svou prací
a bystrým svým rozumem pomá-
hali přetvořovati poušť Minnesoty
v úrodný žírný kraj Tato zpráva
o smrti p JáenešovS vzbuzuje
nás mimovolně trudné vzpomínky
jeden po druhém z těchto starých
pracovitých českých zákopníků
odchází tam k té velné armádě
jeden po druhém se ztrácí z naše
bo kruhu a nalézá věčný odpoči
nek v té půdě již tak miloval
na níž si založil nový domov pr
sebe a rodinu svoji Tito praco
vití čeští pionýři odchází avšak
bohudík smrt jejich neznamená
jich zapomenutí Každá ta farma
kterou mozolnou svou rukou zbu
dovali a zvelebili ta jest jim trva
lým pomníkem a jsou to ty nej

krásnější pomníky jež stále bu

dou hlásat přičinlivost a práčovi
tost jich prvních vzdělavatelů
Kéž potomci starých těchto pio
nýrů kráčí stále v šlépějích svých
otců a nezapomínali že otcové

jich byli dobrými hrdými Čechy a
že 1 oni mají povždy s hrdostí se
hlásit k slavnému českému svému

původu!

Pat Crowe diktátor

V annálech kriminálních snad
není případu jako jest onen
němž Pat Crowe jest hlavním
hrdinou Všeobecně jest Crowe
obviňován že sosnoval únos Cu

dahyho syna a toto obvinění při
nutilo jej že se po několik měsíců

skrýval a vzdor obrovské odměně
na jeho hlavu vysazené dosud
nepodařilo se ho policii zatknouti
Nyní Crowe po dlouhé době

dává o sobě známky Života patrně
syt jednotvárného života ve své

skrýši chce vydati se policii avšak

jen tehdy přijme-l- i tato jeho pod
mínky!

Ve svém dopisu který zaslal
náčelníku omažské policie Crowe
tvrdí že jest nevinen na zločinu

jemu připisovaném a hraje si na
uraženou nevinnost "Vydám se
ve vaše ruce" píše náčelníku poli-
cie "zavážete-l- i se mi svým čest

ným slovem že nebudu zavřen

pokud porota nevynese nade mnou
rozsudek: vinen! Učiní-l- i to poro
ta tu přijmu tento trest jako muž
beze všeho odporu '

Avšak to není jediná podmínka
kterou si sebytralý tento zločinec
klade on dále žádá aby odpověď
na jeho list podepsána byla otcem
unešeného hocha Edwardem Cu- -

dahym guvernérem Nebrasky še

rifem okresu Douglas a jinými
ještě místními úřadníky Dále Pat
Crowe ve svém dopisupraví:"Mohu
dát bond na Jí 5 00 — a to jest vše

ťakii no soua nepřijme tu jsem
uorchlíkem ořed neSDravedlnoitf!"a -
K tomu pak ještě sebevědomě

připojuje: "Bjďte ujištěn že se

nebojím spojeného bohatství všech

Cudabych na světě a celého spo
jeného úsilí detektivů jež za své

peníze mohou cajmouti proti mně
Ten kdo mi bode chtít zatknouti
zemře neboť nedbám pak zemra-liijá- r

Za tímto zajímavým listem Cro- -

weovým obdržel náčelník omažské

policie jiný dopis od strýce Crowe- -

ho z Manchester la v němž tento
píše: "Poněvadž na hlavo Pat
Crowea je vysazena odměna Jo
000 tn tento ai přeje sděliti vám

iT rrxi r igai) ctla peněz re
v moh

ale kdo jim věří ten ach smutně

poboří -
ctslld #3177


