
V r iSni nAI vóvoz havlnřné- -přednější cíl svého života smířili

práci s kapitálem a na této drázePokrok Západu
I Fofrirt Sípí a W j

příští kampani "Myslím že lid

Spojených Států se v r 1904 pro-

hlásí pro tři "R" pravil Schur-ma- n

— —"pro Roosevelta jako
vůdce národa pro Reciprocitu s

Kubou jako povinnost národa a

pro Revisi celní sazby v zájmu
národa1' Řečník vyslovil tímto

výrokem velikou pravdu neboť v

lidu čím dále tím více ozývá se

přesvědčení že tyto Iři "R' musí
republikánská strana postavili za

základ své platformy a pak bude
moci jiti do volební kampaně
téměř úplnou jistotou že zvítězí

hravě nad demokratickou stranou
Co se týče prvního "R" totiž
Roosevelta již dnes o tom není

žádné pochybnosti že bude opět-
ně státi v čele republikánského
lístku a ty dvě druhé "R" budou

k němu připojeny silou veřejného
mínění a pak republikánská stra-

na potáhne v r 1904 do volební-

ho boje s praporem na němž

budou naznačeny tři "R" a do-

bude s nimi tak skvělé vítězství
že demokratická strana se ze své

porážky nevzpamatuje po dlou-

hou dobu

Uvážíme li že pred nvnéjSÍ
stáv-ko- u

uhlokopů obnášela cena tvr

ratelů podal k tomu pomocné své

ruky Vydavatelstvo P Z ne-

jsouc vedeno výdělkářskými sna-

hami snížilo předplatné na pouhý

fioo ročně v nynějších pomě-

rech jest to maličkost kterou za

dobrý časopis může každý vydati
bez obtíží a proto pevnř spoléháme
ie dosavadní naíi odblrateli nejen

správným zasíláním předplatního
ale i ilskávánlm novfch přátel P Z

nám budou te viech sil svých nápo

mocni bychom stejným smírem se

mohli brát i v před a stoulili tájmům
a dobru naleho íeskiho lidu!

Vyd Pokroku Západu

Angličtí anarchisté jsou pr
zásobeni hojně penězi a policie
neví kde je vzali II m saad

organisovali nějaký trust

J Pierpont Morgan chce se pkí
odebrati na odpočinek Je mu je
to lehko když vydělal tolik mi-

lionů na té vodě kterou nalil do

těch různých průmyslových akcií

Mark Hanna nebude pry" mana-gere- m

příští republikánské presi-dentsk- é

kampaně- - Nebude také

zapotřebí tak výtečného managera

poněvadž republikánská strana

vyhraje i kdyby byl ředitelem

kampaně smutně proslulý "Žim-key- "

Jones manager dvou Brya-novýc- h

kampaní

V Italu stávkují zeméjjélSti dél- -

Náhlá smrt senátora McMillana

Na svém letohrádku u Detroit
Mich zemřel náhle spolkový se-

nátor michiganský McMillan
zánětem plic V sobotu ještě hrál

golf a při tom zpozoroval první
známky nemocí která ho tak

rychle sklátila v hrob Při hře

odpoledne napadla ho najednou
mdloba ale pozdiji se zase zota
vil a povečeřel dosti s chutí O

půlnoci Sak už nemohl dýchali a

rychle přivolaný lékař mu poně-
kud ulevil leč nemoc se opět vrá

tila a o 4 hodině ráno byl sená-

tor mrtev Manželka jeho dcera
a vnučka byly přítomny jeho smrti

Senátor McMillan byl jedním z

nejbohatších senátorů a k jmění
svému si pomohl vlastní prací
Narodil se ze Skotských rodičů r

1832 v Hamilton Ont a co I7letý
hoch našel si postavení v obchodě
v Detroitu Později stal se kup-
ním agentem pro dráhu a konečně

železničním podnikatelem a při
tom kupoval lesy doly železnice

a jiné nemovitosti a jmění jeho
rostlo ohromnou měrou V r

1876 se vrhnul do politického
proudu a stal se Členem republi-

kánského státního výboru a na to

krátce jchvi předsedou a v r 1889

byl zvolen do spolkového senátu
kde setrval až do své smrti Mc

Millan byl velice štědrým zvláště
ke Školským účelům a těmto roz-

dal velké sumy peněz Guvernér

Bliss jeden z nejdů věrnějších
přátel zesnulého bude bezpochy-

by jmenovati syna zemřelého ná-

stupcem jeho otce ve spolkovém
senátu

- - —
ji 1 -

ho plátna do Cíny vzrostl ze

a6i 000 varHft na 110121 000— -1

yardů V r 1899 Cina koupila
od nás dokonce 221043000
yardů v r iqoo odebrala 182- -

023000 yardů a v r 1901 násled

kem bouří v Cíně sklesl vývoz na

83859000 yardů
Vývoz nezpracované bavlny do

Žaponska vzrostl v r 1897 z

20194000 liber na 32011000
liber v r 1898 dokonce obnášel

111200000 a v r 1900 vstoup-

nul na 1G1 601000 liber Jak je
vidět vývoz ten rostl každým
rokem
Tvto Číslice nejlépe naznačují

jak jihu prospívá nynější východ-

ní politika republikánské strany a

její snaha získati v Asii nejširší

pole americkému obchodu
Vedle Cíny a Zapooska také

iné východní země kupovaly od

nl řiavlněná vírohltv leč hlavní

mi odběrately byli Číňané a Ža- -

ponci a vývoz od té doby co na

Východě zavládnul klid počíná

opět vzrůstati
Od r 1806 měl lih mnoho prak

tických naučenfiak velký jest roz

díl mezi zásadami republikánské a

zásadami demokratické strany
lih po dlouhou dobu nenalézal se

v takovém rozkvětu jako se nalé

zá nyní a to uznávají 1 nejzuřivějsí
demokratické časopisy jižní
Vzdor tomu však Jižané posý

lají do kongresu a do senátu zá

stuoce kteří isou největšími oď

půrci těchto republikánských zá

sad lež Tíh přivedly k rozkvětu

Je to sice podivné ale pravdivé

Na Severozápad !

Ten aŽ do nedávné doby zane

dbávaný severozápad počíná se

pojednou osazovati a to měrou

přímo úžasnou Ceny pozemků

vstoupají s hrnoucím se tam ná

valem osadníků a pozemkoví spe
kulanti tam mají Žně

Následkem slušných cen které

dostává farmer za své výrobky v

posledních několika letech ceny

íarmerských pozemků všeobecně

vstouply a mnozí staří farmeři v

středozipadnícb státech prodávají
své farmy za tyto vysoké ceny a

ubírají se na severozápad aby si

tam založili nový domov
V Onava la ku př čtyřicet

farmerů vyprodalo své farmy kup-

cům z Illinoisu a odstěhovali se

do Kanady Zpeněživše dobře své

farmy Šli si založili do Kanady

jiné Jedna bostonská pozemková

společnost jež vlastnila 200000
akrů pozemků v Kanadě prodala
z nich od r ledna t r 125000
akrů
Většina z těchto pozemků roz

kládá se ve vzdálenosti 50 mil od

Duluth Také do našich severo

západních států hrne se nával

osadníků Jižní Dakota neměla od

1880 takový nával jako letos a

největší část těchto nových osad-

níků Dakoty pochází z Illinoisu

Iowy a jižního Wisconsinu

Dle vládní pozemkové kancelá
ře v Ottavě vlastní nyní v kanad-

ském severozápadě nejméně 35

milionů akrů pozemků Američané

Letošního roku prodáno bylo
Američanům 5000000 akrů a asi

1000000 akrů bylo zaujato osad

niky jako domoviny Největší část

z těchto 35 millionů akrů pozem
ků vlastní pozemkové společnosti
které pozemky ty prodávají nyní
osadníkům s výdělkem li 50 až

f 300 na jednom akru Od 1 led

na do 1 června usadilo se 1210
077 amerických občanů v Manito- -

bě a sousedních distriktech

Kdo ovšem nemá mnoho peněz
a má hodně dobré vůle a pilné

pracovité ruce ten může si na

severozápadě zbudovati při velí
kém přičinění domov kterýž mu

poskytne slušnou samostatnou
existenci ale ti kdož se zbavují
svých vzdělaných dobrých farem
v některém západním státu a ubí

rají se na severozápad jednají
bez náležité rozvahy
Oni vědí co zde mají ale ne

vědí co je očekává Pták který
se často stěhuje nemůže si vy
stavili pěkné hnízdečko a tak jest
to t s farmerem

Severozápad jest dobrý pro
toho kdo se skrovnými prostřed
ky chce si hospodářství založiti
ale ať nikdo neočekává že pů
jde mu to lebce Bude muset k

založení jeho pracovali tak vy
trvale jako pracovali první osad
níci v Nebrasce Minnesotě Iowě
a v jiných státech Záadu

Ca oakáie Jedea eeat — Donese

zvěsť Dru Petru Fahrney-ov- í v

Chicagu Illt ae žádostí o výtisk

jeho časopisu "Světlo'' který
vám dá zprávu o prostém domá

cím léku jehož bylo přes 100 let

používána a jeni přinesl požehná'
ní zdraví- - do tisíců šťastných do
movů Může to mnoho pro vás

znamenat Pište dnes Adresa'

Dr Peter Fahrney 112-11- 4 So

Hoyne Ave Chicago lil

již učinil mnoho co mu vděčně

bude vzpomínáno V řeči své

postavil se senátor Hanna úplně
na stranu stávkujících uhlokopů
kteří zajisté zasluhují sympatií
každého svědomitého poctivého
Člověka neboť při nynějSí mzdě

obyčejný uhlokop nevydělá při
své namáhavé nebezpečné práci
více nežli co potřebuje nutně k

uhájení svého Života Když se

ceny životních potřeb jeho zvýší
znamená to pro uhlokopa bídnější

živobytí nežli měl dříve a poně-

vadž se tyto životní potřeby zvý-

šily o 30 procent jest požadavek

uhlokopů aby zvýšeny byly jich
hladové mzdy úplně oprávněný a

námitka uhelných baronů že

uhlokopům přeď dvěma roky zvý
šena byla mzda o to procent a že

by b tím 'tedy měli být spokojeni

jebt nejen nemístná ale i bezcit-

ná Ovšem hledati srdce a svě-

domí u těchto peněžních Žoků

ovládajících anthracitové uhelné

pásmo bylo by tolik jako hledati

démanty v písku Arizony

Omluvitelné násilí

Třicet ozbrojených farmerů

aby zachránilo svoji úrodu ohro-

ženou suchem vypravilo se minu-

lého týdne k vodní nádrží naléza

jící se blíže Henderson Colo a

zde pohrozivše smrtí hlídači sta
videi otevřeli tato a zavodnili si

své pozemky jež vláhy nevyhnu-

telně potřebovaly
Tuto krátkou zprávu přinesl

telegraf bez udání podrobností
ale dle všech okolností lze souditi

že tato vodní nádrž byla zřízena

nějakou soukromou společností
která používá vod řeky Platte

jako svého soukromého majetku a

farmeři dohnáni byli k použití
násilí asi proto že tato společnost
nechtěla potřebnou pro jich úrodu

vodu z nádrže vypustiti
Toto násilí třeba před zákonem

trestné dá se omluviti a tato epi- -

soda by měla lid státu Colorado

přiměti k tomu aby zavodSovací

jeho zákony byly okamžitě opra
veny a sice v tom smyslu by
veškeré vodstvo ve státu náleželo

jedině pod státní kontrolu Kdyby
takováto kontrola byla uzákoněna

tak by bylo nedošlo k žádnému

sporu o vodu v nádrží u Hender
son

V našich státech v nichž nalé

zají se suchopáry měly by záko

nodárny přikročili k rozřešení

problému koma vlastně náleží

voda Jest to skutečně nepocho- -

pitelno že některý stát může do

voliti aby soukromníci aneb do

koncf korporace přivlastňovali si

vody některé řeky aneb potoka

jedině pro sebe aneb dokonce

tuto vodu která jim nenáleží pro
dávali a tak olupovali své sousedy
o právo na tuto vodu

Zákony státu Colorado jsou v

tomto ohledu ty neihorší a čin

farmerů u Henderson zřejmě na

značuje že jest již nejvyšší čas

aby ve vodních zákonech učiněna

byla oprava
Ve státu Colorado a v jiných

státech nalézají se vody jež

mají ta největší důležitost pro

problém zavodSoyání nejen pro
tento ale i pro sousední státy a

má-l-í onen veliký problém být
zdárně rozluštěn a zavodňování

zdárně provedeno jak přijatým
zákonem jest naznačeno bude

muset asi dojiti k tomu že veške

ré vodstvo bude muset být pod
národní kontrolou
Lakota a hrabivost většiny na

šich boháčů jest tak veliká že by

nebylo divu kdyby utvořili korpo
race a zmocnili se vody a tuto
chtěli pak farmerům usadivším se

v suchopárech prodávali za vyso -

ké peníze Farmeři ti býlí by

vydáni na milost í nemilost tako

vým korporacím a jedině národní
kontrola vodstva může takovéto

hrabivosti korporací zabránili

Podivné ale pravdivé

V posledních dvactti letech

rozmnožila s úhrnná cena bavl

něoých výrobků ve státech pístu
jících bavlnu o 348 procent
V r 1880 se na Jihu vyrobily

pouze 4 procenta z veškeré bavl
něné výroby Spojených Států
kdežto vr 1900 výroba ta vzrostla
na 13 procent
Toto rozmnožení výroby na

Jihu mělo značný vliv také na pě
stováí bavlny a pěstuje mnohem

více nežli dříve a zde podáváme
číslice které nejlépe naznačují

jakým způsobem vzrostlo pístová
ní bavlny od r 1880

V onom roce vypěstováno bylo
na Jihu 5708942 balíků bavlny

jejíž úhrnná cena obnášela 1280

266000
V r 1897 kdyi McKinley stál

první rok v čele naší vlády byle

vypěstováno na Jihu" 1 1200000
balíků bavlny v úhrnné cent

{320525000 V posledním roce

vypěstovaných 10383000 balíků

mělo cenu 1494567000
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Stifi ata í jM!

Když rolník pohlédne na vlnící

se zlaté klasy obilí kteréž se

sklání tíhou zraí v nich obsažené-

ho mimovolně v duši jeho rozlé-

vá se spokojenost že práce jeho

nebyla nadarmo a že korunována

byla zdarem
A když novinář vidí že zásady

jím hájené okázaly se lidu pro-

spěšnými a že boj který svedl o

tyto zásady byl bojem poctivým

směřujícím ku blahu lidu tu maže

pohlížeti na výsledek své práce

ještě s daleko větším uspokojením
nežli onen farmer poněvadž prá-

ce jeho přinesla prospěch tisícům

a tisícům odběratelům a čtenářům

jeho časopisu
S takovým vzácným uspokoje-

ním může pohlížeti nové vydava-

telstvo Pokroku Západu na svou

práci kterou vykonalo od té doby
co převzalo tento časopis ve svou

správu Jde to již na třetí rok
co Pokrok Západu octnul se v

nových rukou a uplynulé dva roky

nebyly pro nové vydavatelstvo

posety růžemi

Hned v počátcích kdy P Z

byl převzat a neohroženě počal

hájili zásady republikánské stra-

ny poněvadž je uznával v těchto
dnešních poměrech za nej pro-

spěšnější pro lid a pro tuto zem

tu české listy demokratické stra-

na buď sloužící ze zásady aneb

straně této zaprodané vrhnuly se

jako sršně na P Z a mnohé z

těchto zaprodaných lživých časo-

pisů neštítlly se použiti nejsuro- -

vějších výmyslů a útoků aby

zmařily práci P Z

Čtenáři naši se budou zajisté

ještě pamatovali na tento boj z

něhož P Z tehdy vyšel vítězně

vzdor té veliké převaze stojící

proti němu á toto morální vítěz

ství dodalo sil a vytrvalosti nové

mu vydavatelstvu by pokračovalo
na nastoupené dráze

Za morálním vítězstvím které

P Z dobyl nad svými nepřátely
následovalo daleko větší a vý

znamnější vítězství republikánské
strany ve státu Nebrasce k němuž

Pok Záp přispěl svojí hřivnou a

za tímto následovala ta nejskvě- -

leiší odměna které se časopisu
může dostati a sic ta že zásady
P Z bájené přinesly lidu nejen
tohoto státu ale i Celé zemi uži-

tek a prospěch
Základní stavy našeho národa

naši pracovití farmeři naši dělní-

ci naši maloobchodníci ti všichni

získali z tohoto vítězství republi- -

- kánské strany k aemuz i v c
přispěl a pohlížíme-l- í na ty zlep-

šené poměry v našem státu a v

naší zemi pociťujeme vším prá-

vem větší pýchu nad tímto zdár-

ným ovocem své práce nežli rol-

ník pociťuje nad svým polem
honosícím se zlatými klasy neboť

on pracoval pouu pro sebe kdelto

my netiltnl poctiví pracovali pro
celek

My vykonali svou povinnost a

spoléháme že naši čeští intelli-gent- ní

farmeři naši bystří praco-

vití dělníci a naši rozumní malo-

obchodníci a řemeslnící vykonají
svou povinnost vůči Pokroku

Západu -- - j
Co převzat byl časopis tento

novým vydavatelstvem řady jeho
odběratelů se znační rozmnožily
Uř mohly by ae rozmnožili ještě

daleko více kdyby každý z odbě

Vířným kamarádům P Z

je tomu již na třetí rok
co Pokrok má novou správu
a co mezi český lid náš

v lacinějším vyšel hávu

Teď za dollar každý týden
rádce máte poctivého

který jak se ukázalo

dbal prospěchu lidu všeho

Nuže staří kamarádi

spojte s námi svoje síly

by se řady přátel našich

dvojnásobní rotmnolily!

Tuhle Kewaunské Listy poví

daly že demokraté ve Wisconsiou
neměli nikdy lepších nadějí jako
letos —To jako na výprask ne?

Zemědělští dělníci v Haliči

stávkují aby si vymohli zvýšení

mzdy ze 6 na 12 centů denně

lnu v tomhle tom krásuém
Rakousku

"fajn" se mají všechny třídy
dluhů mají tam jako máku
ale více ještě bídy

17720000 dětí v Rusku zůstá
vá bez Školního vychování poně-
vadž tam aemají na školy peněz
Ale na vojsko má baťuška peněz
vždy dost

Tuhle Železniční magnát "Žim"
Hill povídal že zákonodárný ne-

mohou "sfixovati1' dopravní sazby
železnicím Ale že železnice čait?
k vůli tomu "sfixnou" zákonodár-

ný o tom se šelma nezmínil

Nejen v Rakousku mají stávku

zemědělských dělníků ale i v

Kansasu Jeá že v našem starém
"Vaterlandu"' nechtějí dělníci pra- -

covati laciněji nežli za 12 centů
denně a tady nechtějí pracovati
ani za I200

Houf stížnosti slyší denně
redaktorské moje ucho —

farmeři na mokro láli
a vroucně si přáli sucho
Z South Omahy jiná stížnost

doráží zas na mé ucho
že prý každé neděle tam

protivné teď mají "sucho"
Proti tomu "suchu'' ale

snadná pomoc kamarádi

vemte káru do Omahy
zde vsaloonech přivítaj Vás rádii

Kuba se chce vydlužiti u strýce
Sama 135000000 Jen aby to

nedopadlo s kollektováním tak

jak to obyčejně dopadá u turecké-

ho sultána

Uhlí strýce Sama uložené u

Havany píchá Kubu v oči ale za

to jeho peníze mají na ni magne-

tický vliv

Strýček Russell Sage oslavil
své 86 narozeniny tím že se po-

řádně nabaštil v salooně "free
lunče" lindy si ani nedopřeje

najíst třeba to bylo "free''

Ty zákazy našich spolkových
soudců se nesetkávají se souhla-

sem veřejnosti ale kdyby byl ně

který z těch Šalamounů vynesl
před nedávnem zákaz proti svaté
mu Petru aby na nás neposýlal
takovou potopu deště to by byl
každý k tomu zvolal: "výborně!"

To oko mé tak s radostí
vzhlíží na ty korný lány
a myslím si Kéž přírodou

jsou rolnictvu zachovány
Tou bohatou sklizní korný

již budoucnost pro ně chová
bude aspoň odměněna

těžká práce rolníkova
A když za ta žlutá zrnka

dolárce se sypat budou
snad farmeři též vzpomenou
na redaktorskou kapsu chudoul

Nebrasští a íowští farmeři měli
se řídili příkladem trustů a měli

kapitalisovatí tu vodu když ji
měli takový nadbytek

Znamenitá herečka Rose Cogh-lanov- á

chce praštit s kumštem a
chce se věnovati chovu dobytka
Jen aby peníze které lehko naby-
la také lehko nepozbyla Diva-

dlo a dobytkářství to jsou dvě
různé věci

Nepodařený rým

Na tu komis policejní
sotva roůžem' býti hrdi

neboť sotva započala
už ty její Činy nevoní

#

V té rodině Kublíka

špinavé se prádlo máchá

a tak málo cti se víru t:--

českému tím jménu pkhi í:h{
A některé zdejší "pejpry"

b gustem tisknou tuto špinu
Ze musíme maně volat:
tau r -- x~ tl~_A_uuu wuyua iui uiuyvHiu Yiuui

dého uhlí SI4-5- za tunu a že od

té doby cena tato vstoupla na

S600 a konečně na £900 tu si

můžeme aspoň přibližně učinili

ponětí o tom roooho-l-i uhelný
trust při tomto zvýšení cen získal

na svých zásobách které měl na

ruce Kdyby byl průměrně do-

stal pouze 1750 za tunu a tento

vynucený výdělek na spotřebova
telích uhlí připočítán byl k pravi-

delnému výdělku který trust měl
na uhlí před stávkou vydělali
trustovní baroni nejméně 30 mil

dollarů na svých zásobách uhlí

jež obnášely asi šestinu ročního

výtěžku páčícího se na 60 milionů

tun ročně Tato surovábezohled-n- á

hrabivost stane se jednou zká-

zou těmto pijavicím neboť lid

konečně bude donucen důrazně

nalebati na to aby tyto pijavice

byly zákonem přinuceny k šetření

lidských práv svého dělnictva 1

spotřebovatelú uhlí

Veteráni občanské válkv odchá- -

zejí pomalu k té velké armádě

tam odkud není žádného navráce-

ní a při každém sjezdj se stávají

řady jich menší ale podivuhod-
ným způsobem naproti tomu pen-sij-

ní

listiny stále rostou Pensijní
komisař Ware právě oznámil že

zákon přijatý v posledním sezení

kongresu rozmnoží zase řady na
šich pensistů nejméně o 10000
osob Některé z těchto jsou ve

teráni ze španělsko-americk- é vál

ky ale většina jest jich ještě z

občanské války Celkový počet
našich pensistů obnášel na 1 čeř

věnce t r 999446 osob nejvyšší
to počet v historii tohoto národa
Zvětšování řad pensistů jest při
váděno následkem pensijaích zá

konů které kongres stále rozře

šuje Země tato děkuje mnoho

svým vojákům a ona byla a jest
toho pamětliva ale vzdor tomu

mělo by se tomuto umělému dělá
ní pensistů učiniti přítrž Milion

pensistů je obrovský počet a v

něm jsou zajisté zahrnuti všichni

vysloužilci jichž nároky byly jich
službou v zájmu této země opráv-

něny Zem tato jest bohatá 1

příjmy její veliké ale i ta nejhlub
ší studen se časem vybéře a proto
doufáme že kongres konečně pře
stane nám dělat umělé pensisty

V tomto roce bylo v jedenácti
státech 259513 akrů osázeno cu

krovkou Z této malé rozlohy je
vidět že pěstování cukrovky
naší zemi nalézá se dosud v plen-
kách Naproti tomu pěstování

korný bylo v r 1900 věnováno

83300000 akrů pěstování pšeni
ce 42490000 akrů a pěstování
ovsa 127300000 akrů Ovšem

veliké věci vyvinuly se i z malých

počátků Tak ku př naše výroba
cínového plechu a zboží z tohoto

plechu byla před zavedením Mc

Kmleyho cla tak nepatrná že de

mokraté tenkráte se jí vysmívali a

tvrdili že v Spojených Státech

výroba cínového plechu bude nu-

lou v našem průmyslu a dnes tato

výroba náleží ' k největším jeho
odvětvím Tak může i pěstování
cukrovky se zvelebili ač půjde to

dosti těžce Cukrovka vyžaduje
mnoho práce a tato práce jest u
nás drahá Farmeru se nevyplatí
její pěstování poněvadž by výdě-

lek na nf pohltily mzdy za její
obděláváni V Evropě kde rol-

ník potřebuje k obdělávání řepy
děti a ženy a platí těmto několik

centů denně tam cukrovka náleží

k výnosnému odvětví hospodář-
ství ale zde právě tato otázka

mzdy jest velikou překážkou v

tom aby se pěstování cukrovky
stalo důležitým odvětvím hospo-

dářství v této zemi

Minulého týdne mel senátor
Hanna v Urbana Ohio řeč která
nalezla nejširšího ohlasu v Brdcích

všech rozvážných lidí hlavně v

srdci dělnictva Senátor Hanna
v poslední době obral si ca nej- -

níci proto aby docílili zvýšení své

mzdy ze 6 na 12 centů pro muže

a ze 3 na 6 centů pro ženy Zde

nemůže řarmerstvo dostati dělní-

ky často ani za plat Í200 denně

a přece jsou mnozí lidé kteří této
zemi nadávají zapomínajíce že je
zde přímo ráj proti oněm pomě-

rům jaké namnoze panují v

Evropě

Reitz bývalí sekretář oranž- -
skčho svobodného státu vyslovil
v těchto dnech své mínění že

Búři možná ve třech letech uchopí
se opět zbraní aby si dobyli svojí
samostatnost o niž byli oloupeni
Pustí-l-i se do boje sami s Anglií
bude to mrné prolévání krve ale

získajf-l-i své bratry Holanďany z

Kapské kolonie vítězství je ne

může minouti

IC000 STÁVRUjfCÍCH UHLOKOPŮ

z nichž mnozí trpí hlad následkem

dlouho vlekoucí se stávky lze

těžko udržeti v mezích í tak vyso-

ce vynikajícími vůdci jako jest
MitchelL Avšak ti kteří tyto
stávkáře odsuzují za to že poru-

šují zákon měli by uvážiti ie

uhlokopové nejsou tak odsouzení

hodni jako uhelní baroni kteří

váleií se v přepychu a s plnými

žaludky porušují nejen zákony
lidskosti ale 1 zákony této zemi

Dle spolehlivých zpráv nalézá

se naše sousední mladičká repu-

blika Kuba ve velikých finančních

nesnázích Celní příjmy kte

ré obnášely za administrace
Wooda průměrně 140000 denně

skleslv tak daleko že nsobnáší

více nežli $5000 denně a výkonná

správa republiky nemůže sebnati

nutné peníze ku krytí správních

výloh ačkoli president Palma

snížil služné úři dnictva jak nejví-

ce mohl ZároveS s těmito finanč-

ními obtížemi vzrostla stísněnost

v kruzích kubánských plantážníků
a obchodníků a z mnohých míst

počínají se ozývati hlasy aby se

Kuba připoula ke Spojeným Stá

tům Z těchto smutných okol-

ností se vyvozuje že Kuba není

schopna samostatností a že perla
Antill a {obyvatelstvo její může

prospíván jen tenkráte octne--

se pod ochranou strýce Sama

Každým způsobem jsou to vážné

dobv které mladé republice na

staly a vyvede-l- i president Palma

státní lodici z těchto bouřlivých
vln finančních nesnází na klidnou

hladinu úspěchu dokáže že jest

skutečným státníkem

Zločinná kariéra bandity Tra- -

cyho byla skončena neočekávaně

Odvážný tento zločinec byl po

nějakou dobu postrachem dvou

států a vzdor pronásledujícím jej
četám šerifů a vzdor milicí která

vyslána guvernérem po jeho stopě
těšil se svobodě již si vykoupil
několika lidskými životy a byl by

snad ještě dnes býval na svobodě

nebýt přílišné jeho sebedůvěry
která se mu stala zkázou V těch

dvou měsících od svého útěku z

vězení Trácy osvědčil řídkou od

vahu a zároveH veliký strategický
talent Několikráte se pronásle
dovatelé jeho domnívali že ho

mají v pasti a že jim nemůže více

vyklouznoutí a zatím Tracy dovedl

je přelstiti vždy lehce a ani tak

zkušený honec zločinců 'západu
jako šerif Cudihee nevěděl si

Tracym rady a konečně vzdal se

všeho pronásledování Tracy byl

patrni mužem silného ducha a

kdyby se nebyl dal na dráhu zlo-čis- u

byl by jistě vysoce vyniknul
v jakémkoli jiném povoláni' ' " i 1

PRESIDENT CORNELL UNIVERSIT?

v poslední své řeči pronesl jeden
výrok který se bezpochyby síane
heslem republikánské strany k

ČEŠI V AMERICE

1 V Chicagu přišel předminulé

pondělí odpoledne nešťastnou ná

hodou o život krajan Josef Zeman

bydlící u provdané dcery své
Aloikie Robinsonové v č 6145
Wentworth ave Omylem se na

pil do červena zbarvené karbolové

kyseliny jíž dcera jeho používala
k čistění postelí a kterouž nebohý

krajan považoval za víno Dávka

kterouž požil byla dosti silná aby
zmařila život jeho Josef Zeman

bvl S7 roků stár a vdovec Před
16 lety přijel do Ameriky z Krych
nova u Kouřimi a po celou tu do

bu bydlel u své dcery
1 V New Yorku zatkl minulou

středu tajoý Ladislav Stránský
krajana Bohumila Hylasa z č 205

východ 87 ul Hylas řekl jistému
svému příteli že zavraždil svou

milenku v lese blíže Winfield L
I a že se nyní otráví Na zákla

dě tohoto sdělení detektiv Stráň

ský jej zatknul a Hylas je nyní za
mřížemi V kapsách jeho kabátu

bylo nalezeno několik českých do

pisů v jednom z nich sděluje
S7ým příbuzným v Cechách že

"bude už hnijící mrtvolou až bu

dou tyto řádky čisti' a ostatní

jsou dopisy plné milostné touhy a

svčtobolných vzdechů Hylas ale

se samovraždou nespěchal a jeho
historka o spáchaném "mordu' ve

Winfield zavání silně krankov-stvi-m

V lese ve Winfield žádná

mrtvola nebyla nalezena a děvče

ku kterému Hylas zahořel tak

ukrutnou láskou těší se dosud nej

lepšímu zdraví "Nešťastný mi

lenec" ie 21 rok stár zaměstná

ním krejčí a přijel sem z Čech

před šesti týdny Myslí se že

nyní za mřížemi ze své ztřeštěnosti

aspoB částečně vystřízliví Jest
obžalován z pokusu sebevraždy

1 Osm roků starý Josef Kovářík

byl zasypán předmin středu večer

sesutým štěrkem a pískem na

Pleasant ave a Paláce ul v St

Paul Minn a než mohla mu

býti poskytnuta pomoc byl zadu
Sen Jeho soudruh i2letý Jos
Kašpar jen stěží ušel osudu býti

pochovánu pod tunami zeměkterá

spadla na místo kde hoši praco
vali Hoši byli posláni s vozem

pro trochu písku a právě jej naklá

dali když se neštěstí přihodilo
Pracovali právě pod svahem 75

stop vysokým Když byli pošlá
ni pro písek bylo jim řečeno aby

byli opatrnými a hoši také dávali

bedlivý pozor Ale kopáním písku
uvolnili vrstvu země nad sebou

dříve než měli čas vyrazili ze sebe

nějaký výkřik spousta země již se

řítila Kašpar jenž pracoval na

konci vozu mohl uskočit! do zadu

a ačkoliv byl sražen k zemi přece
unikl zasypáni Ale Kovářík pro
vůz nemohl se zachránili a těžká

spousta země jej zasáhla Byl

zasypán tak že nad ním bylo ještě
na stopu země Kašpar běžel pro

pomoc než však ta se dostavila

bylo pozdě na zachránění Života

hochova Když byl Kovářík vy
tažen marně bylo pracováno na

jeho přivedení k životu

7áhvfltT trni 7lv ZarbTatr a
IJ nrotiint iBilti po Jdno

dannia niÍTtnl lir li lni Great Nxrra
hwturar ZaiMM ! pro S ku mbev aa akita

u ooariit 11 uirnit vr n Klina
ni A rok ku Pblladalphla Pa

Předplaťte se na Pokrok Zápa
du pouze jioo rocne
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