
Pokrok Západu
ťavítají ve ZUté Slovanské Praze

oplatiti ČástcČDě jich upřímnost a

lánku Díky díky nastokrát I

Český studentský večírek ve

Fremont Ncbr

Přátelství lepší bohatství Býti

který měla dráha zavést! do Oma-h- y

a zde pozemky následkem to-

hoto očekávání šly vzhůru jako
barometr před blížící se bouřkou

ale očekávaný zlatý proud se ne-

dostavil a Nebraska zažila druhé

zemětření ne přírodní ale finanč-

ní a od té doby zažila ještě něko-

lik různých jiných záchvěvů ale

jen rázu finančního a politického
Avšak bohudík Žádný z těchto

záchvěvů nepoškodil trvale stát
Nebrasku a ta přežila ve zdraví i

populistický záchvěv který se na

ni přivalil v roce 1893 a 1896 a

který byl mnohem horší nežli ta

poslední zemětřesení neboť za

populistickým záchvěvem nešťast-

nou náhodou nadešly doby zoiče-oýc- h

úrod pro rolnictvo Nebrasky
a ty zároveň s nedůvěrou k popu-listick-

é

straně přivedly mnoho

přičinlivých rolníků do bídy a do

neštěstí
Avšak záchvěv populismu bo-

hudík již zmizel a obyvatelstvo

Nebrasky od té doby příliš zmou-

dřelo nežli aby znovu chtělo uo-vy-

populistickým záchvěvem

zkoušeti osud

Na MNOHíi it mImtech se rozhla-šuj- e

že kubloská republika jest
nezdarem Nebylo by lépe vyč-

kali 1 tfmito usuďkyta2 jak se tam
věci vyvinou? To samé se pro
hlašovalo o naší republice když
se nalézala v dobách svého dětství

V OKEUONSKÍCIi LISÍCH SE ŘÁDÍ

bohopustě Od počátku tohoto
roku již asi 300 milionu stop dří-

ví bylo z tohoto státu vyveženo a

obyvatelstvo klidně k tomuto řá-

dění přiblíží Možná že není

doba daleka kdy počne této své

lhostejnosti litovati

Prohlašuje se 2e newyorský

guvernér Odell se vzdá politiky a

převezme presidentství Union Pa-

cific dráhy se služným 1 100000
Stávkující strojoíci a kováři na

této dráze kteří bojují proti sní-

žení své mzdy se zajisté diví jak
ředitelstvo této dráhy dovede být
v některých případech štědrou a v

některých šp ořivou

Jak jsme již uvedli v posledním
čísle P Z na zregulování řeky
Mississippi bylo v posledních
dvacíti letfch vydáno skoro 44

Jcšté další soudní zákazy

Po soudním zákazu soudce

Jacksona o němž jsme se roze

psali v minulém čísle P Z násle-

dovali kráce dva jiné soudní zá-

kazy týkající se stávky uhlokopů
v západní Virginii

Jeden z těchto zákazů byl vydán
na žádost Chesapeake a Ohio Coal

Agencr Company společnosti to
která není nikterak súčastněna v

těžení uhlí a boj mezi uhlokopy a

majiteli dolů se jí tedy ani přímo
netýká Společnost ta požádala
o zákaz proti presidentu uhlokopů
Mitchellovi sekretáři W B Wil
souovi a proti mnohým jiným

organisátorům a úřadníkům unie
na tom základě že tito svými činy

prý zabraíiují stěžující si společ-
nosti vyplnili její smlouvy a zá-

vazky s odběrateli a provozovati

její obchod Společnost tato ne

byla uhlokopy obtěžována ani v

nejmenším v obchodě jejím ne-

byly jí činěny žádné překážky ale

utrpěla prý veliké škody tím Že

unie uhlokopů překáží majetní-ků- m

dolu v těžení uhlí které ona

dopravuje spotřebovatelům
Tento zákaz jest sice jen do

Časný ale kdyby měl být na zá-

kladě takové nesmyslné a směšné

žádosti učiněn trtalým pak by
naše zem a soudní naše zřízení

byly vydány na posměch a potupu
celému světu

Hi li stěžující si společnost

městech t r 1861 bylo jimi po-

stiženo Monte Diablo a na San

FrancUco přikvačilo zemětřesení
v r 1868 a v r 1901 Silné zá-

chvěvy u lavŠÍ se v březnu r 187a
v údolí Iayo zničily několik měst

a třicet lidí přišlo o Život V r
1813 čtyřicet osob které hledaly
útulek v starém chrámu bylo
zabito r jeho 6sutioách v r 1901
mnoho budov bylo poroucháno
Žádné z těchto zemětřesení nemě-

lo však tak hrozné následky jako
ono udavší se v r 1886 v jižní
Carolině

Jest to přímo drzá surovost
s jakou pronáší někteří uhelní ba-

roni své náhledy o stávce Tak

vyslovil se v těchto dnech Thomas
P Fowler o stávce tímto způso-
bem: "Byli jsme již dvakráte pře-

padeni ve Čtyřech letech Podro-

bení aneb vyrovnání znamenalo

by úplné zaniknutí pořádku a bu-

doucí discipliny Až uhlokopové
poznají že nebudou podporováoi
v zahálce na dlouhou dobu pak
se navrátí hromadně do práce a ta
doba už není daleká"— Tímto vý-

rokem se Fowler veřejně přiznává
k tomu co dávno bylo již veřej-

ným tajemstvím že uhelní baroni

chtějí své dělnictvo vyhladověli a

tím že chtějí zachovati "discipl-
inu'' Co talo "disciplina' dle

uhelných baronů znamená) to jest
oa bíledni Ona znamená že

dělníci se mají a musí podrobiti
všem podmínkám které uhelní
baronové předpíší a to bez odpo-
ru Dle Fowlera a ostatních

uhelných barooú dělnictvo nemá

právo dožadovat! se lepších pra-
covních podmínek poněvadž jest
to proti "disciplině'' Patrně tato

"disciplina' uhelných baronů jest
daleko horší nežli disciplina u

amerického vojska neboť v tomto
mužstva nemusí se absolutně po-

drobovali despotické vůli důstoj-oictv- a

ale Fowler a ostatní uhelní

baroni chtějí býti neobmezenými

pány a vládci a dělnictvo z jichž
práce se obohatili a obohacují
má jim býti otrokem Páni napí
nají strunu přes příliš ať dají po
zor aby jednou nepraskla!

Burští vůdcové a tsórský lid

Tři přední vůdcové Búrů kteří
si pojistili hrdinným svým zápa-
sem proti Anglii nesmrteloé jméno
v historii lidstva nalézajíce se a a

cestě do Evropy zastavili se v

Kapském městě a zde při svém

objevení uvítáni byli obyvatel-
stvem města s neobyčejným na-

dšením

Delarey De Wet a Batha zaji-

sté Že s uspokojením v srdci mu-

seli pohlížeti na tyto davy nadše-

ného lidu který jásal jim vstříc

proto že konali neohroženě svou

povinnost vůči své vlasti a vůči
lidu který je postavil ve své čelo

Obyvatelstvo Kapského města

nemohlo súčastniti se boje který
Búři vedli ale ohromná většina
tohoto obyvatelstva jsouc holand-

ského původu s Báry tajně la

a této své sympatii
ďala hlučného průchodu při obje-
vení se tří neporažených vůdců
búrskébo lidu

Takového skvělého nadšeného
uvítání bylo by snad také dostalo
se Leem u a Johostonovi kdyby se

byli po skončené občanské válce
objevili v Baltimore
Tento lid v Kapském městě byl

uchvácen nejen obdivem k Činům
De Wetovým Delareyovýni a

Botbovým ale on zároveň v nich

spatřoval vůdce příštího boje ne-

krvavého který veden bude v

jižní Aírice nyní tím úsilovněji a
aeustane dříve pokud v jižní
Aírice nebude utvořena republika
po způsobu republiky naší

Generál Botha v odpovědi své
na nadšené projevy obyvatelstva
to také naznačil Botha sice

Holanďanům že jest
nutno smířiti se a událostmi kte-

réž nebylo lze odvrátili ale že

vzdor tomu aírická národnost zů-

stane nejdůležitějším činitelem v

politickém i společenském životě
jižní Afriky Spojení Búrů z
Oranžska a Zaválska a Holanďanů
z Kapské kolonie pod jednou
správou bude prý daleko dokona-

lejší národostně nežli bylo před
válkou a ač to Botha neprohlásil
přece z jeho slov vyzíralo že spo

J D Ed Navrátil
t- - - - — 1

Zprávy spolková
———

k

Tábor Nclirkn ř 4771 MWI

odbývá dnes ve středu 6 srpna

pravidelnou schůzi svou v síni p

Hrocha iest žádoucno by každý
soused do schůze té se dostavil

John Brázda klerk

Lože Jan Hus 16 KofT
odbývá schůzi svou dnes ve středu

6 srpna v 8 hod večer v Sokolov

ně Přítomnost všech členů nutná

jelikož důležité jednání a placení

příspěvků pfedléhá Z rozkazu
Vel Kancléře Bed Sláma

Tél Jel Sokol Omaba

odbývati bude pravidelnou schůzí

příští středu dne 13 srpna 190a v

8 hodin večer Přítomnost všech

členů Žádoucna
Fr S Rendla taj

Do Clarkson Nebr

V neděli dne 10 t m odbý-

vána bude velká schůze řádu

"Západní Svornost" č 38 ZČBJ
ve kteréž se budou přijímati nová

"Domácí Pravidla" Jest tudíž

nutno by každý člen se dostavil

Nabídnuti k sňatku

Jicm 25 roka itír v jakémkoliv povo
Ifínf ucilomfllý zaoboral řídný 1

hezký s dobrého srtco Jcliko? neznám

řeakych dívek hledám touto ccato-- i řád-

nou zachovalou dčvu od 10 do 24 lei

1'odohizny se vymční a za úplnou ml-

čenlivost ic riiiX Vae dalM ie Tyv'lí
NaliMkT zaAMe lnskaví na adresu:
lohrok Zapaduj ijanaha Neb Mk4

Nabidnim k sňatku
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touto cestou řádnou dčvu neb vdovu
která vlastní nťjaké Juěnf neb farmu
lnem z rolnického Hatku 28 roků stára
teprve krátkou dobu v Americe Jsem

vzdělaný v víem uvídomélý řádný za-

chovalý a příjemného zevočjíku Žád-

ného Blažku neiíídúm pokud e rX

ticházeékao mně líni nepřesvědčí VSo
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poslouží vám nejlepsíml doutníky
jaké lze dostati v zdejMm trhu
Jeho výrobky tííí se nejlepíl po
věatl "čehož nejlepším dnkazem
Jest stálo vzrostající odbyt Pod-

porujte krajané domácí prfimysl

rTTT

Fr Semorád
na rohu 16 aWilliam ul

ítfzný Metzfiv ležák stále na čepu
Pravé plzeňské c pravovorečného pi-

vovaru z Plzni jak[by smet
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Omaha Meh

Omaha Web 6 srpna 1902

Za anveroera JOHN H MICKKT

Za mlioduveméra B O MrUTON
Za pokladníka „„PĚTEK MOUTENHON

ZaaekretaFe O A M AKSH

Za auditora CHARLES WEiTON
Za tkoldoai roe W1LL1AM K řOWLEB

Za nrJryMi&o návladntho F M PROCT

Za knrnlaaFe ret poimktO D FOLLMKfl

ZOstami-l- i Aguinaldo NA Filipi-nác- h

tu dokáže že mi vfce roz-

umu nežli se o něm předpokládalo

V NAŠÍ ZEM! MÁME NYNÍ DVA DRUHY

trustu Ty menší jsou organiso-ván- y

a ty větší jsou Morganiso-ván- y

WlSCONSINŠTf DEMOKRATÉ SE TEŠÍ

že tam zvítězí ve státních volbách'
To kouří asi opium že mají tako-

vé pěkné sny

Clkveland na všechny útoky

Bryanovy neodpovídá Patrně si

myslí že mlčení je zlato ale

Bryan se nenaučí nikdy mlčet

Na zXpadé v minulých dvou ch

spadlo hodně vody ale co

je to proti té vodé která se nalé-

zá ve Wall ulici v New Yorku 1

Jestli ta revoluce v jižní Ame-ric-

bude jeitě dlouho trvat to

tam někdo skutečně může přijíti
o život — úžehem slunce

] Pierpont Morgan m&že "se-tlovat-

uhelnou stávku ale spo
třebovatelé uhlí budou za to muset

"setlovati" větší účty za tvé uhlí

KONGRESNÍK LnTLEFIELD MLADÍ

David kterého si president vybral
k boji proti Goliáši trustu hledá

nyní vhodný oblázek aby jim
Goliáše trefil

Ty zákazy některých našich

spolkových souden jsou hřebíky
do rakvs do níž by někteří tru-stov-

magnáti rádi vložili baši

svobodu

NEBRASKA MĚLA V MINULÉM TÝDNU

zemětřesení ale přestála ho šťast-

ně Žádný div vždyť přestála už

horší věci jako populistickou
státní správa

NÁS olejoví trust popírá že

vstoupil do trustu s Rotschildem

a Nobelem Rockefeller se cítí

prý dosti silným aby se pustil do
křížku s ruským carem

Za posledních pět rokO 80000
Američanft se přestěhovalo do

Kanady To jest nejpraktičtějM
cesta k příštímu připojeuí xe Ka-

nady ke Spojeným Státům

Karolínka Nvtionová praví že

chicagský "prorok Eliáš" Dowie

jest pekelný podvodník Na tento

její výrok se dobře hodí české pří-

sloví: "hadr onuci tresce žádný
se polepšit nehce"

Jestli příroda neudělá ježté
farmerQm čáru přes jich rozpočet
zůstane chicagská bursa bez kor-

nového krále protože by peníze
ani desíti Gatesů nestačily přitla-
čit! kornu do nějakého růžku

Povětrnostní proroci prohlašují
že počasí tento měsíc bude lepší
nežli až dosud bylo Toto jich

proroctví se maže snadno splniti
neboť horší už ani to počasí ne-

maže býti nežit jako bylo za po-

slední tři měsíce

Senátor Cockrell onehdy pra-

ví! že by jeho přátelé demokrati-

čtí měli raději mlčeti když nev' o

čem mají vlastně mlu viti Kdyby
se demokraté dle této rady měli

řfditi tu by v letošní kampani ne- -

tmřli ani hnhon klaonoutt

Onehdy strávu president Roose

velt noc ve vé yacbtí "May-flower- "

I tu přikvačila taková

mlha 2e president neviděl před
sebou nic jiného nežli—novou re-

publikánskou většinu v kongresu
a druhou lhůu pro sebe v Bílém

domě

milován věrným srdcem býti v

souzvuku S duš' přízněnou jest

lepší než býti milionářem A že

to pravdou jest budou se mnou

zajisté souhlasili všichni účastníci

sobotního večírku českých studen-

tů z denní třídy uspořádaného v

útulných salonech pohostinného
domu pana Doležala věhlasného

právníka ve Fremont Nebr jeho
chotí vtlect pí Kat Doležalo

vou
Minulé soboty dostalo se tni

laskavého pozvání velectěné paní

Kateřiny Doležalové Pokládal

jsem za čest seznámit! se s tak

laskavou a upřímnou Češkou S

přítelem svým p F A Štěchem

vypravili isme se v čas Víru ne

nadál jsem se jakých milých pře

kvapení pro mne bylo připraveno

Když jsme byli v nejlepším
nzhovoru s paní Doležalovou o

drahé vlasti tu ze sousedních sa

lonů vyhrnuli se všichni moji milí

žáci České denní školy s radost
nýru pozdravem "Nazdar!" Sotva

jsem se z milého překvapení vzpa
matoval již jsme byli všichni

"hoši'' v nejlepším rozhovoru

zatím co rozmilá děvčátka zaměst-

nána bvla přípravou večeře Pp
F A Štěch a J Krejčík každou

chvilku se nám ztratili ale nebyli

nikdy daleko — pouze v kuchyni
kde prý "dávali pozor aby se nic

nespálilo '

V brzku zasedli jsme ke králov-

ské tabuli k hodování Tabule

jen se prohýbala pod tíží různých
těch znamenitých výrobků něžných
ruček našich přítelkyň A když

jsem poznamenal že děvčátka

maií tvářičky jako růžičky od

chvatu s přípravou té výtečné ve-

čeře tu čiperná Andulka Holano

va ihned připojila: "A ani žádné

ho prášku jsme neupotřebily" — S

chutí pustili jsme se do připrave

ných svůdných lahůdek aby nám

snad tabule pod jich tíží nepraskla
a "jedli pili hodovali dobrou

vůli spolu měli'' Po ukončené ta-

buli připravili mi drazí přátelé
nové překvapení Pan F A Stěch

povstal a po srdečné řeči odevzdal

mi drahocenný dárek jménem tří-

dy jenž mi bude vždy" drahou

upomínkou na upřímné přátely
americké Zahrnut jsa tolikerým

projevem upřímnosti a lásky mými

milými žáky nebyl jsem schopen

projeviti čím srdce oplývalo Jest
mi milou povinností po tolika

upřímnostech vzdátí všem nej-

srdečněji díky za vše a ujišťuji

přátely své že pokud srdce v těle

mi biti bude budu vždy a všude

vzpomínati Bvých drahých a upřím-

ných přátel v dálné Americe

VŽJyť to byla Česká třída kde

cítil jsem se jedině jako doma za

svéhp pobytu v Americe Milí přá-
telé mi dokázali Že Čech všude

bratry mál Brzo rozproudila se

nenucená zábava k níž zejména

přispívali: sl Anička Holanova

jež zahrálaa zazpívala nám několik

pěkných českých písní pp Ferda

Jelínek "náš táta" pobavil nás

mile "p Budníkem z Chicaga" J

J Koliha "pantáta" znamenitě

přednesl "Návštěvníka chicagské

výstavy" rovněž pp J Řezníček

a J F Krejčík svými přednesy
velmí nás rozveselili a každý se

snažil by něčím přispěl k veselé a

upřímné zábavě Taktéž i paní

Jakešová jež právě přišla návště

vou súčastnila se upřímné naší

zábavy zatím co slečna Andulka

Feidlerova rozdávala nám hádan-

ky Po skončených závodech hlav-

ní výhra "překrásný malovaný
tácek" připadla sl Mařence Tou

8ové a dvě nejmenší výhry při-

padly pí Kat Doležalové naší

roimilé hostitelce a paní Jakešo-

vé a sice — malá "negrátka" Na

to p F A Štěch v delší řeči své

navrhoval by čeští studenti na

"Fremont College" spojili se v

jeden nedílný celek a zřídili zde

spolek Českých studentů na nějž

by se Čeští rodičové s důvěrou

mohli obrátit! a kdež by nově při-

byli Čeští studenti nalezli upřímné

rady od starších svých kollegů

Spolek taký bude zajisté jenom
ozdobou a ctí českým studentům

a šířiti bude lepší mínění O nás

Češích mezi Američany Návrh

jeho velkým nadšením byl uví-

tán a schválen a přikročí se ihned

k jeho provedení Ani jsme nepo
zorovali jak valně již pokročil
Čas a proto poděkovavše obětavé

a šlechetné paní hostitelce za její
laskavé pohoštění ubírali jsme se

všichni k domovu ve veselé nála-

dě již ani dešť kterýž nás na

cestě překvapil nescbladil Všem

účastníkům veselé a upřímné té

zábavy zůstane večírek ten neza-

pomenutelným Vždyť jsme byli

svoji mezi svými

Děkuji ještě jedenkráte všem

drahým přátelům za jich upřím-

nost a lásku jíž mi hleděli vždy

zpříjemniti pobyt ▼ Americe Bude

mne velice těšiti budu li moci

jednou alespoň těm kteří do Čech

milionu dollarů Farmpři jichž

pozemky jsou zrovna vodami této

řeky zaplaveny nemohou však to
nákladné regulování Mississippi
nalézti- -

Když některá dkáha počíná mít

příliš veliký výtěžek ze svého

kapitálu tu ho roz-

vodní několika oceány vody aby
ten výtěžek nebyl tak "okatý '

Ale aby některá ta dráha ohromný
svůj výtěžek zmenšila snížením

dopravních sazeb a zvýšením
mzdy svému děloictvu to se do
sud nestalo

Nyní když naši dělostřelečtí
znalci vynalezli střelu která pro-

nikne a roztříští i tu nejsilnější
ocelovou plotnu jichž se užívá k

obrnění bitevních lodí nastává
zase povinnost pro stavitele lodí

vynalézti plotnu které ta střela
nedovede uškoditi a tak se mohou
ti různí vynálezci vesele předhá
něli co zatím poplatníci smutně
na ty předháSky budou klopiti

potřebné peníze

Kuba není iešte příliš vdéčna za
to co strýc Sam pro ni učinil

Dle Plattova dodatku ke kubán
ské konstituci mají Spoj Státy
právo buď koupiti aneb pronaj-mou- ti

pozemky k zařízení uhel

ných stanic u přístavů a jedna z

takovýchto stanic zařízena byla u

havanského přístavu a zde ulože
no jest 4000 tun uhlí k potřebě
našich lodí křižujících v kubán

ských vodách Avšak tato hro-

mada uhlí najednou počíná píchati
Kubánce do očí a tito žádají aby
ono uhlí bylo okamžitě odstraně
no Ovšem tento požadavek jest
směšný neboť Spojené Státy mají

právo k zařízení této stanice ale
on naznačuje jak nevděčnými do
vedou býti nejen jedinci ale i celé
národv "My máme své uhelné
stanice v Žaponsku v Číně v

Mexiku zařízené na pronajatých
pozemcích a vládám těchto zem
to nepřekáží ani v nejmenším ale
Kubě pro niž jsme obětovali ta-

kové ohromné miliony a pro aiŽ

synové této země prolévali svoji
krev u Santiaga té překáží hro
mada amerického uhlí lnu ne
vděk světem vládne

Že se demokratická strana ě

nalézá v zuboženém stavu
a že nemá ani vůdců kteří by
vzbuzovali důvěru ani zásad s

nimiž by mohla předstoupit! před
americký lid to doznávají upřímně
i někteří vysoce vynikající členové
demokratické strany Onehdy vy-

slovil se ku př Whitney bývalý
člen Clevelandova kabinetu takto:

"Největší trubl S demokraty jest
že nemají žádných mužů a žád-

ných zásad" Jest to výrok nanej-

výš významný uvážíme-l- i že po-

chází od jednoho z nejbystřtjšícb
politiků demokratické strany
Také ředitel kongresní demokra-

tické kampaně Ben T Cable se

vyslovil v podobném smyslu ač
ovšem ne tak přímo jako Whitney
Cable pravil totiž: "že na tom
nezáleží budou-l- i demokraté kon
trolovati kongres ale jest prý
nutno aby zvoleno bylo několik

silných mužů do kongresu kteří
bv dodávali činům a snahám men-

šiny vážaostí a položili základy k

příští presidentské kampani'' —

V tomto diplomatickém výroku te
skrývá to samé co Whitney pově-
děl tak bez obalu

V posledních sto letech událo
se v Caliíaroii asi dvacet zemětře-

sení V roce 1880 ▼ San Juana
Baiitista událo se šest záchvěvů a
v listopadu téhož roku pocítěn byl
silný záchvěv v San Diego V r
1803 lehké zemětřesení zachvělo
zemí v San Gabriel za tím sásltv
doválo zemětřesení v Santa Bar-

baře v r 1808 v San Franciscu a

na to silný záchvěv se opakoval
t 181a PříSím zemětřesením

navštívena byla v r 1818 Santa
Clara na to v t 1830 San Louis

Obispo r 1857 pocítěny byly
záchvěvy ? Sacramento a v jiných

Jak to dopadlo s letošní úrodou

"Všechno jest dobré co ikončí
dobře prrví jedno přísloví a tak
i naděje na letošní úrodu ač se

zdály být jednou dobou velice

ohroženy skončily % celku dosti
dobře

Neobyčejně deštivé počasí a v

některých státech i průtrže mra

čen a vodní záplavy a povodně

poškodily osení značně leč škody

tyto vzhledem k celkové úrodě

jsou nepatrný a dle posledních

zpráv bude letos rolnictvo za svoji
namáhavou práci odměněno jed
nou z nejlepíích úrod jaké jsme
měli v posledním desetiletí

Dle zprávy Dunnovy kanceláře

která přináší podrobné vylíčení
stavu osení ze všech států a dopl-

ňuje posledně vydanou zprávu
povětrnostní kanceláře vyhlídky
na bohatou sklizeň korný jsou
stále utěšenější a letošní sklizeň

snad bude ještě větší než před-

loňská Pšenice ozimka jest sice

špatnější jakosti nežli byla loni
ale výtěžek jest bohatý a pšenice

jarka která se nyní v Nebrasce
seče nejen v tomto státě ale 1 v

Minnesotě a jinde vyniká nejen

pěknou jakostí ale í dobrou sklizní
Sklizeň pšenice jest v našem

státu přibližně odhadnuta na 75

milionů bušlů a byla by bývala

ještě větší nebýti těch červno

vých dešťů Tato sklizeň zname-

ná velmi mnoho neboť při nej-

menším 75 milionů půldollarů čili

37 3 milionu dollarů dostane za
ni rolnictvo státu Nebrasky neboť
jest-ekor- jisto Že cena pšenice
letos nebude nižší nežli 50 centů
za buši

A co rolník v našem státu má

plné ruce práce s touto krásnou

pšeniční sklizní na jednom polí
na druhém mu vzrůstá koma a

hojnost vláhy u její kořínků a

hojnost slunečního tepla nad ní

dodávají rolníku jistoty že letob

bude mít Nebraska snad tu nej-

větší úrodu kornyjakou kdy měla

za dob svého trvání a že bude
státi snad na předním místě se

svou kornovou sklizní mezi všemi

státy Unie

Hojné deště učinily v Nebrasce
méně Škod nežli v jiných státech
neboť půda zde má tu dobrou
vlastnost že vsaje do sebe rychle
všechnu vláhu a tam ji uchovává

pro budoucnost Leč nejenom
Nebraska bude se moci honosili
bohatou sklizní korný i v soused-

ním Kansasu ve větší částí Mis-

souri Illinoisu Ohia a Indiány
jsou vyhlídky na kornovou úrodu
skvělé a v Iowě kde koma utrpě-
la nejvíce deSti a nedostatkem
obdělávání tam se v posledních
dvou týdneeh značně zlepšila a
hlavně ranně sázená vzbuzuje
dobré naděje

V Dunnoví zprávě nalézáme
také jinou potěšitelnou zprávu Že

škody způsobené povodněmi a
dešti na bavlně v Texasu jsou v

celku místní a nepadají na váho
neboť na celém jihozápadě jest
prý letos pojištěna bohatá sklizeň

bavlny
Letos bohudík nemá tedy rol-

ník na východě i na západě a na

jihu žádnou příčinu ke stížnostem
a cel i zem má příčinu se z toho
radovati neboť má-l- i rolník má
celá zem

Základní kámea zdraví ipoěífá v

oběhu čisté krve Bez něho po-

drobeni budete tělesným choro-

bám všeho druhu Dra Petra
Hoboko vylučuje ze soustavy tě-

lesné všechny nečistoty a tvoří
novou bohatou červenou krev
batu zdraví Lze ho obdržet!

pouze od zvláštních jednatelů neb
přímo od majitele Adresujte:
Dr Peter Fahrney 112-11- 4 So
Hoyne Ave Chicago III

Předplácejte ca Pokrok Západu
pouze Ji 1 00 ročně

smlouvu s majiteli dolů na dodání

jistého množství uhlí a toto jí není
dle smlouvy dodáno má právo
žádati za odškodnění pro porušení
této smlouvy ale nemá ani nej- -

menŠího práva požádati o soudní
zákaz proti unii hájící práva svých
členů

Tím způsobem by mohl požá-
dati za zákaz každý jedinec který

jest v jakémkoli spojení s majiteli
dolů a stěžovat! tak spravedlivý
boj uhlokopů

Každým způsobem tomuto vy-

dávání soudních zákazů musí být
učiněn konec neboť se nimi spra-
vedlnost bije ve tvář a kongresu i

státním legislaturám nastává po-

vinnost přistřihnouti moc soud-

cům kteří jí takovým způsobem
zneužívají
Tímto zákazem se odebírá pre-

sidentu unie uhlokopů Mitchellovi
a ostatním úřadníkům právo kte-

réž jim sama konstituce a zákony
státu Virginie zaručují a jest to

neomluvitelným soudcovským u- -

chvatitelstvím zákazem takovým
chtít připraviti vůdce stávkářů o

jich občanská práva
Chicagský večerní čas "Daily

News'' hned po tomto nespravedli-
vém zákaze přinesl znamenitý
karton

Mohutný tygr představující so-

ciální revoluci jest uzavřen v že-

lezné kleci a soudce Jackson ho
dráždí body svého deštníku zná-

zorňujícího soudní zákaz Tygr
řve a cení zuby a mohutnou svou

tlapou snaží se prolomili mříže
železné klece

Pak-l- i jednou tyto mříže budou

rozlomeny a tygr vyrazí tu stane
se to jedině zásluhou takových
sluhů nenasytného kapitálu jako
jest soudce Jackson a jiní

Poslední zácbvčv země v Netrasce

V minulém týdnu ve veliké čá-

sti střední a severovýchodní Ne-bras-

západní Iowy a jihový-
chodní jižní Dakoty udál se silný
záchvěv země a sice stalo se to v

pondělí krátce po poledni Oby-
vatelé asi 150 městeček ležících

poblíže veletoku Missouri byli na
okamžik tímto záchvěvem postra-
šeni ale jinak nepřivodilo toto
lehounké zemětřesení žádných
ztrát ani na majetku ani na živo-

tech lidských
Tento záchvěv není tím prvým

který se udál v missourském údo
lí neboť poprvé v r 1867 byla
krajina ta navštívena zemětřese
ním a silný záchvěv země bylo
pozorovati na obou březích řeky
Missouri a obyvatelé měst Atcbi
sou v Kansaa St Joseph v Mis'
souri a Council Bluíís v Iowě

byli tímto záchvěvem tak poděše-
ni že prchali ze svých příbytků

V té dobi pokračovalo se se
stavbou Union Pacific dráhy z

Omaby směrem západním Ten
kráte pověstný občan George
Francis Train nalézal se ještě v

plné síle svého mládí a náš krajan
Edward Rosewater počínal ko-

nali v Omaze přípravy k založení

své "Bee ' kteráž se stala jedním
z největších a nejlépe řízených

časopisů nejen na západě ale v

celé Americe
Omaba v té době byla ještě

plenkách ale očekávalo se j rže
bude míti skvělou budoucnost

jakmile stavba Union Pacific drá-

hy bude dokončena

Zlatý hřeb zaražen byl do po-

slední kolejnice dráhy která la

Omanu pacifickým pobře-

žím a odtud dalekým východem
a nyní všechno obyvatelstvo oče-

kávalo napnutě ten zlatý proud

jení to povede k přeměně nyněj-
ších poměrů v jižní Africe
Přeměna ta nebude provedena

puškami ani mečem ale bude po-

zvolna provedena pomocí hlaso-

vacího práva a snad v době neda-

leké bude vlátí nad jižní Afrikou

prapor Spojených Států jihoafric
kých tak jako vlaje nad naší zemí

bvězdnatý prapor Spoj Států

severoamerických „

NA PRODEJ
SedláNkf obchod jakož 1 itavení

jeden lot na obchodní ulici re stále vzrd-tající-
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