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Bórský lid svým hlasem rozhodPokrok Západu
Účinky lidovlády

Uherský sněm v těchto dnech

lidu rozvodňování základního ka-

pitálu podvodné manipulace na
burse které Často vedou ku zkáze
mnohého krátkozrakého člověka

který dá se svésti lákavýnci
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Boj na nůž proti jatečním
baronům

V Chicagu odehrává se nyní

zajímavý zápas který póutá k sobě

pozornost celé Ameriky Jateční
baroni chicagští již kontrolují celý

masný obchod v Americe aby pře-

dešli vzájemné soutěži mezi sebou
uzavřeli smlouvu že udržovati

budou stejné ceny u všech druhů

masa nabízeného na prodej řezní-

kům a toto dohodnutí vedlo k

nestydatému vydírání spotřebova-tel- ů

již pozveflli pomocí novin

proti tomu svého hlasu tak že

konečně presijfeut Roosevelt viděl

se nucena zrfkroíiti proti tomuto

trustu jatkářů a distriktní spolko-

vý návladní Zethea zároveň se

zvláštním z Washingtonu vyšla
ným návladním počali sbírati ma-

teriál k žalobě proti trustu jatkářů
a nalezli již tak mnoho závažných
okolnosti svědčících proti trustu
že žaloba snad bude podána proti
trustu ke spolkovému soudu v

Chicagu tento týden
Tento krok presidentův účinko-

val na jateční barony jako blesk

který neočekávaně za3vištl jasným
vzduchem a tito počínají se stavěti
vzdorovitě proti vyšetřování vlády
a vyhrožují utvořením skutečného

trustu inkorporovaného který

prý bude pak kontrolovali nejen

prodej masa ale i koupi dobytka
Některé jateční závody propu-

stily z práce tisíce dělníků bezpo-

chyby zúmyslně a tito ubožáci jsou
obětními beránky vzteku jatečních
baronů
Konečně telegrafovali též do

různých států vynikajícím dobyt-kářů-

a íarmerům aby účinkovali

na své kongresníky by tito se při-

činili o zastaveni vyšetřování leč

všechno toto jich namáháni a jich

hrozby jbou málo platný a soudní

kroky proti nim nebudou více za-

staveny
Tak nestydatá hrabivost jejich

uvalila jim proces na krk v němž

jim vtisknuto bude znamení ne

pfátelú obecnosti na čelo ale oua

zároveS dohnala malořezníky ke

kroku který až bude prakticky

proveden zasadí jatečním baronům

tu nejtěíší ránu
Malořezníci se vzchopili na

obranu své existence a hodlají ti

své viastní jatky v Chicagu
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mořního výboru podal v posled
ní své zprávě některá důležitá od-

poručení domu zástupců a záro-

veň překvapil veřejnost výrokem
že z našich 13ti válečných lodí

mohli bychom v případě vilky
použiti jich pouze 47 K tomuto

výroku dospěl Foss porovnává-
ním našeho loďstva 9 loďstvem

jiných velmocí zvláště Německa

které se snaží předstihnouti silou

svého loďstva mši republiku Ke

konci své zprávy navrhuje Foss
stavbu dvou nových válečných
lodí prvé třídy dvou velikých

pancéřovaných křižáků a dvou dí- -

lovic na kteréžto rozmnožení

loďstva má kongres povolili

$29000000

Celá Evropa do jisté míry vvci-ťu- je

nebezpečí z posledního Mor-ganov- a

lodního trustu který dle

nejposlednějších zpráv zahrnuje v

sebě také kontrolu nad německý-
mi liniemi Časopisectvo evropské

spatřuje v tom zničení svobodné

soutěže na moři a volá zákono

dárná tělesa do zbraně proti to-

muto trustu a anglický parlament

již počíná hroziti s vyšetřováním

prodeje anglických linií Pauze
Francie se škodolibou radosti po-

hlíží na tento poslední obrovský
finanční tah Morganův její linie

nejsou v trustu zahrnuty a ona

vidí v převzítf kontroly anglic

kých lodí Amerikány přibližující
se konec anglického panství na

mořích světa

Kdo chce nabyti ještě laciných
domovin ale při tom nebojí se
namáhavé práce a různých svfze-1-0

ten může získati vládni pozem-

ky za 50 centů akr v jižní Dakotě
Za pastvinami které byly kdysi
obývány Siouxy rozkládá se ještě
11000000 akrů pozemku což

postačí na domoviny pro 70000
farmerů Z těchto pozemků bylo
v měsíci únoru ve vládní pozem-
kové úřadovně v Pierce S Dak

zaujmuto 25000 akrů domovinS-ř- i

mnoholi bylo zaujato v měsíci

březnu a dubnu nemohli jsme se

ještě dopátrati Jest možno že

tyto krajiny budou spojeny želez-

ničními liniemi ještě ke konci to-

hoto roku neboť činí se již k to

mu účelu předběžné práce

Pod americkým praporem učinilo

Porto Rico v posledních několika I

létech neobyčejný pokrok Dovoz

do Porto Rica ze západní Indie

jest třikrát tak velký jako byl

před r 189S a vývoz se dokonce

zpateronásobil Na tomto ostrově

lid cítí se nanejvýš Šťastným pod
americkou správou a Porto Ričáné

blahořečí dnu v kterém dostali se

pod právomoc strýce Sama Za

těchto poměrů ovšem znalost an-

glického jazyka hlavně mezi mlá-

deží se velice šíří a demokratičtí

odpůrci imperalismu by marně

na Portu Ricu hledali nějaký i

ten nejmenŠí stín nespokojenosti

Tyto příznivé poměry lidu na

Porto Ricu se vyvinuly tím že

ostrov nebyl zmítán bouří šíleného

povstání jako jsou Filipiny a že

bylo mu dopřáno v klidu a míru

pracovati na zvelebení své domo-

viny Tím že podněcují demo-

kraté Filipínce k brannému odpo-
ru tím páší na nich jenom hřích

neboť zvelebení těchto ostrovů a

blahobyt jich obyvatelů jest pouze

I podmíněn trvalým mírem

% V Chicaga vytažena byla

předminulou neděli večer z jezera
na úpatí Randolph ul mrtvola

krajana Karla Fořta z č 158 záp

14 uL Jelikož není známa ni-

žádná příčina kteráž by vedla k

domněnce že Fořt spáchal sebe-

vraždu zahájeno bylo vyšetřováni
s tím výsledkem že zatčen byl
261etý Němec Frank Schultz jenž
s Fořtem zaměstnán byl a rybáře
Fr Martínka Na hlavě mrtvoly
nalezena byla rána a na Schultze

padlo podezřeni Že Fořta v hádce

zavraždil a do jezera shodil Karel

Fořt byl 28 roků stár narodil se v

Chicagu a rodiče jebo kteři již
zemřeli přijeli do Ameriky z

Lašoviček kraj táborský r 1868

Zdraví nad bohatství

Bohatství nemá žádné Skuteč

né ceny není li člověk zdráv

Jak mnohý boháč zaměnil by
svoje peníze za zdravé a silné

tělo? Měli bychom proto s veli-

kou pečlivostí zdraví svoje opa-trova- ti

a každou chorobu hned v
~

zárodku utlumit Severův Krve-čistit-

má takové vlastnosti že

přirozeně soustavu lepší čistí a

sílí Ničí' co je nepřirozeného

vylučuje z těla všechnu nečistotu

sílí vlákna a osvěžuje celou čivní

soustavu Blahodárné jeho účin

ky patrny jsou po krátkém iéčení
neboť slabost zmizí chápavost
stane se čilejší a celé tělo proniká
pocit zdraví a síly Je li sousta
va tělesná podkopána krev neči

stá čivy seslíblé při letni ho

rečce vyrážkách a kožních nemo-cec- h

krtici zvětšených žlázách

atd působí Severův Krvečistitel

rychle a jistě Jako jarot lék ku

přemožení tísni vého účinku zim-

ního a ku vzbuzení ústrojí každé-

ho ku silné a zdravé činnosti ne
má sobě rovna Cena $100
Na důkaz pravosti je podpis vyra-bite- le

W F Severy Cedar Ra-pi- ds

Iowa na každém obalu

ne o svém osudu ~

V žádné zemi ani naši velikou

republiku nevyjímaje nerozhoduje
vzle lidu tak dokonale jako ve

zmírajících búrských republikách
Hrdinný tento lid poslouchá

své vůdce a jest jim slepě oddán
avšak vzdor tomu tito vůdcové

neosobujísi práv aby rozhodovali
sami o své vQli o příštích osudech
svého lidu a proto Dontcliívaií
tomuto lidu by sám svým hlasem
rozhodnul o své budoucnosti
Tito přední vůdcové Búrúv

smluvili s Anglií podmínky za
jakých může být mezi oběma bo-

jujícími stranami uzavřen mír a

nyní ponechávají na vůli búrské-m- u

lidu aby rozhodnul mají-l-i

tyto podmínky býti přijaty či má-

li být v krvavém zápasu pokričo
váno až do krajnostf
Toto odvolávání se k Širokým

vrstvám lidu jest zcela přirozené
a moudré Mí-- kažý búrský
občan ve své obci právo hlasem
svým rozhodovali o stavbě nějaké
cesty aneb zbudování nové Ško-

ly tu má tím větší právo rozho-
dován o válce a míru ve své zemi
a o tom pod jakou vládou má Žiti
Vůle lidu v jihoafrických repu

blikách jest rozhodující ve všech
otázkách a vůdcové Búrú chtí

slyšet! dříve hlas lidu nežli složí
zbraně a uzavřou podmínky míru

Anglií
Ač není úředně uzavřeno pří

měří mezi oběma bojujícími stra-
nami tu anglické vojsko nepře-
káží Búrům v tomto hlasování
Pakli že většina Búrů přijme

podmínky míru Anglií navržené
tu hrdinní obráncové svobody a

neodvislosti své neztratí tím ni
čeho na lesku své slávy OdDO- -

rem svým který nemá sobě rov-

ného v moderní historii získali si

nejen úctu celého světa ale přímo
nesmrtelnost a tento zoufalý zá-

pas malých republik proti světové
moci jako jest Anglie bude v dě
jinách Světa přirovnáván k činům

hrdinných Reků zahynuvších pro
svou vlast v Thermopylách a k

činům Čechů vedených Žižkou a

bojujících za svobodu svědomí
téměř s polovici Evropy

Vítžzství organlsované práce
v kongresu

Dům zástupců v těchto dnech

vzchopil se k Činu kterýž bude
vděčně zaznamenán v paměti ame-

rického dělnického lidu Přijal
totiž předlo-
hu která má učiniti konec libo-

volné soudcovské moci jež pře

stupovala v poslední dODe meze

vydáváním zákazů proti dělnictvu
Pouta kterými dělnictvo bylo

spjato budou zlámána a dělnické

organisace budou si moci dobývati
svých práv těmitéž zbraněmi ja- -

kymi2 si je az dosud mohl uobý
vati jedinec
Někteří kulichové novinářští

zaprodaní kapitálu vidi sice v

tomto zákonu útok na kapitál a na
zaměstnavatele avšak to jsou ná

mitky pouze těch kteříž by chtěli

obmeziti práci utlačovaných tříd
a chtěli by učiniti práva boháčův

nedotknutelnými
Dle této předlohy zákona nebu-

de to více zločinem ani spiknutím
pakli dělnictvo učiní smlouvu
sdružení aneb dohodnutí které

povede k obmezení obchodu pak-

li že podobný čin nebyl by zloči-

nem kdyby byl podniknut jedin-
cem aneb ' více osobami jež try

jednaly buď společně aneb indi- -

viduelně
Avšak zákonem tímto nebude

snad schvalováno aneb dovolováno
násilí aneb jiné příčiny které by
podléhaly při jedinci trestnímu

zákoníku
Předloha tohoto zákona byla

přijata v domě zástupců jednohlas
ně a organisovaná práce dobyla
tam skvělého vítězství Jest ovšem
otázkou ' zdali senát přijme tuto

předlohu v tom samém znění jak
ji přijal dům zástupců

V senátu bylo již navrhnuto

několik dodatků které by úplně

poškodily celou tuto předlohu

kdyby byly přijaty a další jednáni
senátu o této předloze očekáváno

je s dychtivosti blavně od dělní

ctva jež až dosud trpělo zneuží

váním soudcovské moci
V senátu bohužel' organisova

né dělnictvo mělo až dosud málo

zastanců v poslední době však

poměry v tomto zákonodárném

tělesu se mění a páni senátoři při

cházejí k náhledu že musí počitat
se širokými vrstvami lidu a hájiti
jich práva a ne ocbraSovati malou

třídu kapitalistů na úkor práv
lidu '
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chuť a le deiáa oa předpla jednoho
a nejet rl ho ženakábo lákar

#oilraieia v Puolenfca řitátech Je na
nmdel a vtech lékárník aa celém aveti CacJ

na dvacet páteratá laber Vidy áadeite ea
'ku Wihlow i BocttBixa Bracr"

Předplaťte se na "Pokrok Zá-

padu" pouze li 00 ročně

schválil novou rakousko -- uherskou
obchodní a konsulárnf smlouvu s

republikou mexickou která před
nedávnem diplomatickou cestou
mezi těmito dvěma zeměmi byla

ujednána
Stará smlouva zrušena byla v r

1867 a od té doby Rakousko jsouc
rozhořčeno nad zastřelením 'bratra
císařova Maxmiliána nechtělo o

obnovení této smlouvy aoi slyšeli
avšak čas zhojí všechny rány a

tak zhojil i tuto ránu mezi rakou-

ským císařstvím a republikou me

xickou

Nepřímou příčinou tragické
smrti Maxmiliánovy byl císař Na

poleon III který chtěl založiti v

Mexiku císařství a Maxmiliána k

tomu použil za svůj nástroj V

nejkritičtější době ho však opustil
a na naléhání Spoj Států odvolal

své vojsko z Mexika a to zpečetilo
Maxmiliánův osud Armáda jeho

byla poražena on sám zajat a ač

Spoj Státy Anglie i Prusko na-

léhaly na prozatímnou správu

republiky aby nezbavovala Max

miliána života ' a ač Rakousko

hrozilo vším možným Juareovi
tu všechny ty hrozby nebyly nic

platný Maxmilián dokončil svů

živost jsa oběti piklů Napoleono

vých
Rakousko od (té doby zrušilo

všechno diplomatické i obchodní

spojení s Mexikem a v tomto ti-

chém nepřátelství setrvalo až do

loňského roku' Mexická vláda v

onom roce sama ze svého popudu
postavila Maxmiliánovi pomník
na onom místě kde byl odpraven
a když pak i mexický kongres se

prohlásil pro utvoření nových přá-

telských styků s Rakouskem tu

toto samo aavrhlo obnovení staré

smlouvy a fik dlouholeté pepřá-telst-

obou zemi skončeno

Když přátelské spojení mezi

oběma zeměmi bylo přerušeno tu

mladá republika mexická byla ro-

zervána vnitřními spory mezi jed

notlivými stranami a neměla v té

době žádný obchodžádoý výrobní

průmysl měla jen několik želez-

ničních linií velmi malý obchod s

cizinou a nebýt silné morální pod-

pory Spoj Států byla by se stala

dějištěm krvavých bouří které by

byly vedly přece jenom k její zlí- -

čení

Mexiko mělo tehdy 8500000
obyvatelů dnes vzrostlo jeho oby-

vatelstvo na 13500000 duší —

Tehdy jeho farmy a plantáže Ie

žely pusty nevzdělány jebo bo-

hatství různých kovů leželo v zemi

nezužitkováno a vláda republiky

byla uznávána jenom v některých

krajích
Avšak v 25 létech míru republi-

ka tato vzrostla v silný stát a

zmohutněla hospodářsky průmy-

slově i politicky Nyní protíná její
území již 10000 mil železničních

liuiíjejl doly nesou bohatý užitek

průmysl její se rozšířil na všechny

obory a domácí i cizinský její ob-

chod stále a stále vzrůstá
Dnes za krátkou tu dobu repub-

lika mexická stojí hned za Spoj

Státy a podává důkaz že rozkvět

každé země jest podmíněn
lido-vládo-u

Guvernér iowský o otázce troštů

NynějŠf guvernér sousedního

našeho státu bude bezpochyby
hráti jednou v národní politice

důležitější úlohu nežli hraje nyní

Názory jeho o veškerých důležitěj-

ších otázkách předléhajících před
americkým národem jsou tak

zdravé že mimovolně celá veřej
nost obraci ke Cummirjsovi své

zraky a jest to možné že Iowa v

r 1910 předstoupí s nim jako se

svým kandidátem presidenstvi
Minulého týdne přednesl Cum

mins řeč v Minneapohs která

obrátila k sobě pozornost celé

americké veřejnosti Řeč tato byla
věnována palčivé otázce dne

trustům a v "ní pronešeny byly
některé dobré myšlénky
Cummins pravil že sdružení

posledních roků prováděné někte

rými peněžními magnáty má zřej

mý účel ovládáni a že jest proto

nanejvýš nutno takovým obchod-

ním kombinacím učinili konec

Sdruženi samo v sobě není škodli

vým pro všeobecnost pokud jeho
účel nesměřuje k tomuto ovládáni

některé výroby Čili k monopolu

Monopol však používající své

finanční sily k vydírání jest klet

bou každého národa Monopolům

nemajícím soutěže v celé zemi

jsou spotřebovatelé vydáni na mi

lost a nemilost a tvořeni takových
to snonopolů musí býti zabráněno

Dle správných náhledů guver
néra Cummiose jedině dvě věc

mohou bezpečně pravidlovatí prů
mysl a ochod a to jest: předně
soutěž a za druhé správné zákony

Zájmy obecnosti toho vyžadojí

aby monopoly podrobeny byly
zákonité kontrole a dozoru vlády
Některé monopoly jako ku př

dráhy telegrafy a expressni spo
lečnosti měly by bÝt šestatn&ny
neboť pak přestanou aloužiti k

užitku málo jedinců akcionářů a

budou sloužit! k užitku všeobec-

nosti
Kontrolou vlády nad těmito

trusty zamezilo by
- se vydfráoí
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V mima dodávkou poátovui
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Oliářky

Drobní a rftzná obláčky uveřejtlníem pouze
když peníze k objednávce přiloženy Jw u

f--
H drobné oblaíky obyčejné riepře-Uiu- li

í palec řítíme 7!i centů za třikrát Za

Ciena ooíáéení blahopřání úmrtí a Jiná íítá
lne litJU třt palce každá uvěř jnřiií
JNvchť k 'ý proto přiloží objednávce tolik
peněa Jak velkou ohláAku míil al přelo Ceny
ohlášek na dellí dobu onámi le ochotně na
toíaUáui

Zásilky ceači
loo nejbezpečněji když ae koup! na poltf
neb expressu "Money oriler" a týž nám ae

aale Též v refriatruvauém dopiae aneb
bankovní Jest zásilka Jista llo

chce piatitl ebeckenj" oa bauk nechť znle
o yft centíi víre proto že tolik muaime platit
banku ía kolekci aneb áť koupi ami-nk-

(draft) na Omabu Chicago neb New Tork Na
zutate drobných penča píljmeme též - a

kolky Vaechny zásilky nechť Jou
aasláuy pod jednoduchou adreauu pouze tak-m- )

t
Pokrok Západu

Omaha Neb

Omaha Neb 7 kvétna 1902

OiomijyMilÉÉii!
Již delší dobu oznamujeme že

nemáme více kalendářů "Národ"
a "Rodina" avšak jako "na vzdo-

ry" každodenně několik předpla-

titelů našich právě tyto kalendáře

jimiž jim nemůžeme již posloužiti

Žádají si za prémie Některým

přátelům našim zaslali jsme již
kalendáře jiné jež máme dosud v

zásobě buď "Občanský'' buď
"Vlasť" aneb "Velký Slovanský"
Zároveň jest nám oznámiti že i

"Vilímkův Humorjstický" kalen-

dář nemáme a proto žádáme všech-

ny ty čtenáře naše již dosud áf

ten neobdrželi aby nám

laskavě iděltii jaký z oněch tří
kalendářů— "Občanský" "Vlasť"

"Velký Slovanský'' — si přejí

aneb máme-I- i jim obnos 20 centů

připoiísti k předplatnému aneb

snad peníze ]lm vrátiti Při tom

podotýkáme ia pp předplatite-

lům díváme letoa (loni jsme nedá-

vali) prémie avšak ta doplatek xo

centů na kalendář $ Čech a 30 ctů

na kalendář ' 'Amerikán Kraj ané

by měli uvážiti že při předplat-
ném řioo nelze nám poskytovali

prémií iplni %darmá
Konečně jest nám sděliti ct

Čtenářům našim a krajanům vůbec

že 'Pokrok Západu' třebas se na

lézal v jedné budově s "Národní
Tiskárnou" jest závodem úplně

samostatným od "Národní Tiskár

ny" podstatně se lišícím "Po
krok Západu Publ Co" vydává

pouze časopis "Pokrok Západu'
vykoupený od "National Printing
Co'' 1 srpna 1900 kdežto "Ná
rodní Tiskárna' vydává "Hcspo- -

dář" a "Květy Americké" Zadí
me tudíž ct krajany aby při

předplatného měli rozdíl

tento vždy na zřeteli a zasýlau to

co "Pokroku Západu" patří
'
poa

adresou "Pokrok Západu" co pak
' ta týče "Hospodáře" neb "Květů

Amerických' pod adresou "Národ-

ní Tiskárna Tím ušetří nim
"Národní Tiskárně" a i samým
sobě mnohou nesnáz a mnohé ne

4orozumnění S úctou t
Vyd "Pokroku Západu"

Naši američtí trustovní cenerí-lov- é

jsou výbojnějŠÍ a úspěšnější
nežli generálové kterékoli armády
na světě Generál olejového tru-

stu Rockefeller pustil se na vý_

boj do Německa a dobyl zde ví-

tězství na celé čáře

Myšlénka pronikla
již také do jižní Dakoty a počíná
tam zapouštěti své kořeny Ve

Fairmontu založena byla

společnost telefonická s

kapitálem {5000 — a ko operativ-
ní spořitelní a peněžní společnost

vykoupila Marion State Bank v

Marion Junction Lid konečně

počíná se sdružovati aby předešel
svému vykořisťování

Sekretář státního zemědělského
úřadu v Kansasu Coburn vydal

právě čtvrtletní zprávu o činnosti

tohoto úřadu v níž nalezne každý
farmer zvláště ale ten jenž obý-

vá Kansas veliké množství zají-

mavých zpráv a poučení o pěsto-
vání korný a pšenice V odstav
ci "Čím přispěl Kansas ku světo

vým zásobám potravin" nalézáme

tyto číslice: Ve dvaceti letech vy-

pěstoval 795000000 bušlů pšeni-
ce a 2905985308 bušlů korný
Vysoce zajímavou tuto zprávu lze
obdržeti u sekretáře Coburna

TakC vážnosti požíval' zemřelí
J Sterling Morton toho důka-

zem byly ty nesčíslné telegramy
které zaslány byly synům zemře-

lého Jeden z prvních soustrast-nýc- h

těchto telegramů zaslán byl
presidentem Rooseveltem a obsah

jeho byl následující: "Jsem velice

rozechvěn a zarmoucen nad smrtí

vašeho otce Já si vážil e tctil

jsem vašeho otce jako muže veřej-

nosti a miloval jsem ho jako pří-

tele Sympatisuji hluboce vámi

a cítím že naše zem úmrtím jeho

utrpěla velikou
'
a skutečnou

řtrátu" V

Guvernér Cummins navrhuje
dále ještě jiný dobrý prostředek
proti rostoucím trustům a sice:

odejmutí celní ochrany od průmy-
slu kontrolovaného trusty Toto
není nová myšléoka neboť před
ním pronesli ji již jiní ale vzdor
tomu jttst včasná a dobrá a Cum-

mins dodává důrazu této myšlénce
těmito slovy: "Spotřebovatel má

více práva k soutěži nežli vyrabi-te- l

k ochraně Chceme míti soutěž

pokud možno v naší zemi avšak
bude li potřebno chceme mít sou
těž celého světa k ochraně spotře
bovatelé '

Čím dále tím více se uznává v

republikfnské straně že monopo
lům musí býti přistřižena křídla a

president Roosevelt jit na základě

stávajícího Shermanova zákona

zahájil proti nim boj
Nuž jen tak dále v před celý

národ vítá toto zakročení proti
monopolům s uspoko-

jením

Počínají hroziti

Depeše z Washingtonu a New

Yorku přinesly nám v těchto dnech

překvapující zprávu Naši peněžní
magnáti kteří jsou duší mohut-

ných trustů a sdružení počínají
pronášeti hrozby proti presidentu
Rooseveltovi a republikánské stra
ně za to že jim president počíná
šlapati na paty
Někteří z těchto velkomožných

pánů se vyslovili že republikánští
kongresníci nesmi očekávali žádné

pomoci od nich v letošních vol-

bách a že "organisovaný kapitál"
bude pracovati proti nominaci

presidenta Roosevelta v r 1904
A co zavdalo příčinu k těmto
hrozbám od trustovních baronů?
Pouze to že president Roose

velt itonal poctivě svoji povinnost
použil zákonů proti operacím

peněžních magnátů kteří se do-

mnívali a domnívají že zem a

americký národ jsou zde k vůli
nim Protože president Roosevelt

postavil se proti trustům poško

zujícím zájmy obecnostitu se jemu
a republikánské straně od hlav

ftěchto trustů počíná vyhrožovatil
Jsou to skutečně směšné a neo

právněné vyhrůžky
President v této otázce jedná se

vši rozvahou neboť nechce po-

škodili americký průmysl a ob-

chod ale jako poctivý zástupce
lidu nesmí také připustili aby lid

tento byl velkokapitálem vykoři
sťován President v této otázce je

pouze spravedlivým a vyhrůžky

peněžních magnátů nesvedou ho s

nastoupené cesty
Jestli skutečně "organisovaný

kapitál'1 bude tak šíleným a posta
ví se v boj práti presidentu Roose-

veltovi a republikánské straně tu

by toto nepřátelství monopolů po-

mohlo republikánské straně k tomu

nejskvělejšímu vítězství poněvadž

by lid bez rozdílu stran stál při

presidentu Rooseveltovi

Tito peněžní magnáti ovládají

ji! značnou část našeho průmyslu
a obchodu ovládají velkou část

amerického dčlnictva ale neovlá-

dají a nikdy nebudou ovládati hla-

sy a v ti li amerického národa

Chtějí-l- i tyto hlavy trustů a mo-

nopolů vyvolati boj proti presi-

dentu a republikánské straně
mohou to učiniti Americký národ

který měl vždy v úctě Theodora

Rooseyelta v poslední době při-

lnul k němu ještě daleko více nežli

před tím a to právě proto že ne-

ohroženě a bez ohledů koná svoji

povinnost
President Roosevelt s ameri-

ckým lidem jest nepřemožitelným
ale bez tohoto lidu i se vší pomocí
trustů byl by záhy politickou
mrtvolou To on dobře ví a proto

nedbaje skřeku a hněvnýcb vyhrů-

žek trustovních baronů hledí si

zachovat přfzeB amerického náro-

da který byl jest a bude svrcho-

vaným pánem v této zemi

Kuchařské aměni pomohlo ji k boha

terna muži

Ve Findlay O meškal na ná

vštěvě bohatý majitel dolů z Me

xika Thomas Bishop a náhoda

přivedla ho do jedné z restaurací
kde vládla v kuchyní Zuzana

Schucková Bishop jsa úplně

slepým nemá jiných radostí nežli

když se múze dobré napapat a

kuchařské uměni Zuzančino způ
sobilo nejen mocný dojem na jeho
žaludek ale 1 na jeho srdce a ko

nečně se Bishop odhodlal k tomu

že ji pojal za manželka Tak si

kuchařské její t mění zajistil až do

smrti Zuzaoka sice v tomto
ohledu vyniká ale co se týče krá-

sy ta jí příroda hodně zanedbala

Bishopovi ale iia tom nezáleží

neboť oči jeho ji nevidí a proto
srdce jeho toho neželi

Reumatisra a pakostnice jsou
sice nemoci starších avšak í mla-

dí jimi často trpí pak není jiného

východiska než uzívati světozná-

mý Anker Pain Expeller ten při-

nese brzo vykoupeni Pouze 35c
a 50c za láhev

se základqím kapitálem 10 milionů

dollarů Tomuto podniku a£ na'

lézá se teprve v nejprvnějších

svých počátcích slíbena byla již

peněžní podpora od několika chi-

cagských bank a nadšení i jakým
myšlénka tato všeobecně byla při

jata jest dobrým znamením pro

konečný její úspěch
Mnoho řezníků po celé zemi

vyslovilo již svou ochotu přispí ti

svou hřivnou k základnímu kapi-pitál- u

těchto společných jatek
neboť vidí že jedině tímto spúso-be- m

uniknou z obchodních okovů

jatečních baronů jimiž byli k nim

po léta volky nevolky připoutáni- -

Dle dosavadních předběžných

plánů bude tento závod postaven
v Chicaeu v Union jatkách v

severní jich Části blíže 39 ulice

kde lze docílili rychlého spojeni s

řekou i drahami

Chicago Security & Trust Co

stoji na předním místě svou finanč

ní podporou pro tento podnik

jehož budoucí plány jsou nejlépe

vyznačeny v tomto oběžníku který
bvl do celé zemi malořezníkům
— 4

rozeslán:

"Jateční t&to závod bude úplně
neodvislv a ieho akcie budou v

rukou malořezníků -

Každý odbor v tomto závodě

bude řízen zkušenými odborníky
Účeliéto společnosti jest spojiti

malořezníky po celých Spojených
Státech k sebeobraně

Tato společnost majíc 20000
až 25000 malořezníkú za své po

dílníky může diktovati a udržovati

ceny masa po celém světě bez vy

díránf a ve správném poměru k

ceně živého jatečního dobytka
Kromě těchto jatek má býti

ještě založena společnost s kapi
tálem s mil dollarů k zbudování

chladíren ve hlavních městech naší

zeni odkud se budou zásoby
masa orodávati malořezníkům v

jednotlivých státech
Súčastní-l- i se na tomto podniku

'20000 malořezníkú s vkladem

{25000 tu získán tím bude kapi
tál 15000000 který úplně posta
čí s těmi penězi jež poskytnou
banky k zařízeni a vedení jateč
ního závodu který se vyrovná
všem stávajícím závodům trustov- -

ním"
Na tento oběžník vyslaný mí- -

stopresidentem Chicago Security
& Trust Co došlo již takové

množství přihlášek že založent

těchto neodvislých jatek je téměř

již zajištěno
Stane li se to skutkem tu zalo-

žení takovýchto neodvislých jatek
bude sloužili k dobru nejen malo

řezníkům ale i dobytkářům a far

merům pěstujícím dobytek neboť

jatky tyto budou konkurentem

jatečních baronů i při koupi do-

bytka a tím budou vro vždy zaji

štěny íarmerům ty nejlepší ceny
Tak nestydatá hrabivost jateč

ních baronů se stala dvojsečnou
zbraoí Až dosud byly jí zasazo-

vány rány pouze ipotřebovatelům
masa v brzká však zasadí těžkou

ránu jatečním baronům

umávány jsou právem ta nej-le-pft

ve státu a taopatřily fJ
kům svým vlet míst ntl které-
koliv podobni íkoly jiné

Celé řadě ml krajanů a krajanek:
dostalo st prostřednictvím jich

dobrého postaveni
Kdo by sipřál dítky svdo {kot
Uch postati a tak

dobrou budoucnost

um tabetpeliti neckt doftír
nám ú my

za ceno sníženou

dclivolnt íkolnimu odprodáme

Adresujte dotazy na:

pokrok gdpadu
Omaha Nthr

1


