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se železničními zřízenci kteříž

jsou odhodláni k podpoře uhloko-

pú v jich boji
Bratrství železničních zřízenců

zaměstnaných na všech dráhách

soustřeďujících se ve Wilkesbarre

mílo v neděli tajnou schůzi v

Kingstonu v níž bylo jednáno o

tom jakým spůsobem by se mílo

uhiokopům v jich boji pomoci
O výsledku této porady zacho-

váno nejhlubŠÍ mlčení ale vý-

znamné jest to že požádán býl

velkomistr P H Morrissey aby

přijel do Wilkeřbarre
Několik menších výtržností se

událo v posledním týdnu a někte-

rá druhovadla byla zničena ohněm

Novinky z Linwood

Hendcrsonově a také již se v tom
směru vyslovil Cummins lituje
sice rozhodnutí Hendersonovaale
vzdor tomu praví:
"My žádáme na kongresu aby

položil překážky truscovním sdru-

žením hodlajícím zuičiti soutěž
Soutěž jest základní zákon průmy-
slu a my nechceme aby cU bylo
používáno k poškození tohoto zá-

kona To jest co naše platforma
míní a my v ní žádáme jen aby
monopolům nebyla poskytována
zbytečná ochrana a tato platforma
nebude zavržena Ona stojí a my

stojíme na ní My myslíme to

upřímně a chceme aby to lid také
věděl"
Jsou to mužná slova a Iowa s

nimi pronese zajisté svůj souhlas
vzdor lieadersonovu rozhodnutí
že nebude více kandidátem do

kongresu
Henderson byl vynikajícím Čle-

nem republikánské strany avšak
on uznává Že nemi práva stavili
se proti vůli své strany pronešené
v platformě a proto raději odsU-puj- e

s politického kolbiště aby
ustoupil tomu kdo stojí v souhla-

su s touto platformou

dvotidollarů poněvadž jsou vhod-

ný pro farmera k výplatě mzdy a

k drobným jeho koupím Papírové
peníze z většiny posílány jsou na

západ kdežto stříbrné dollary do-

pravovány jsou na jih kde černoši

jim dávají přednost před papíro-

vými bankovkami Ovšem že také
menší mince jsou v této Jobi do-

pravovány do ouích končin Ane-rik- y

a mnoho tun pťildollarů čtvrt-dollar-

dejákú a pěťáků l i centů
se již letos dopravilo z mincovny
do západních ba ik
Pakování Hfíbra pro zásilky

jest mnohem jednodušší nežli pa-

kování bankovek Každých $ 1 000

ve stříbře které váží Go liber jest
uloženo do silného pytlíku a tento

jest zavázán a zapečetěn Také

bankovky se posílejí v plátěných
pytlích ale zvi Stě k tomu účelu

zhotovených Pytle tyto nemají
Švů a jsou zamýkány zvláštním

patentním zámkem který nelze
otovříti

lixpressní společnosti jsou veli-

ce opatrný při dopravě hotových
peněz Bankovky i stříbro jsou v

pytlích dány do nedobytných po-

kladen v úřadovnách společností
a pak jsou dopraveny ke kárám
kde jsou otevřeny a pytle odtud

vy Ha té jsou pak uloženy do veliké

Demokratická strana a trusty

Člověka obyčejně posuzujeme
podle minulosti a také politickou
stranu musíme posuzovat! podle
její minulosti Demokratická
strana v této kongresní kampani
přichází před voličstvo s novými
sliby že postaví n proti trustům
dobudc-l- i většiny v kongresu ale

jak možco straní této a jejím sli-

bům dňvěřovati když pohlížíme
na její minulost?!

První prohlášení proti trustům

bylo učiněno v národoí republi-
kánské platfcrmí v roce i8H3

Zesnulý nezapomenutelný Wil
liam McKinley navrhnul tehdy
resoluci aby konvence se vysloví
la preti vším kombinací:n kapi
tálu orgariisovančho v trustech

majících za účel kontrolovat!
obchodní pomíry a resoluce tato

byla také republikánskou konven-

cí přijata
Následkem těchto instrukcí

které byly dány v rcpublikáuské
národní platformě republikánská
většina v kongresu přijala Sher-man- ův

protitrustovní zákon v r

1900 a pít republikánských států
od r 1S89 sž do r 1901 přijalo
různé protitrustovní zákony
Shtrmanúv zákon byl demokrati-

ckou stranou potírán v nižší sně-

movně i v senátu a strana tato
také hlasovala proti němu

V r iSgj v národních platfor-
mách obou stran se žádala další

děl jednoho z trustovních magnátů
v kriminále Jak by se mu ku př
líbil za mřížemi Jones jeho ma-

nager dvou prohraných kampani?

NÁS finanční sekretář Smaw

má tolik peněz ve vládní poklad
ně že Leví co s nimi Honem
lidi zvolte demokratický kongres
a uvidíte jak se ten přebytek roz-

práší

Dle cfnsvsu umí čísti v Nebrasce

vetsl procento dítek mesi 8 a n
rokem stáří nežli v kterémnoli

jioéra státě Unie To jest kom-

pliment nejen pro tu drobnou

naděj národa ale i pro rodiěe

Hendkrson se sice vzdal kandi

datury do kongresu ale vzdor
tomu jeho demokratický protivník
strýc Horace Boies nesmí si my-sle- ti

že si ve Washingtonu sedne
do Hendersonova křesla

V Clevelandu je počasí tak
chladné že v měsíci záM dosud
nikdo tak chladné počasí nepama-

tuje Možná že jest to předzvěst
mrazu který zastihne naděje
Torna Johnsona v listopadu

Proroctví Toma Platta ho

senátora že stávka uhlo-kop- a

bude skončena ve dvou

týdnech se nesplnilo Snad chtěl
Platt říci že bude skončena ve

dvou letech

Nyní se stal Murphy náčelní-ke-

newyorské Tammany Hall

Jinak to ani nemůže býti vajtčník
musí býti hlavou organisace jejíž
ocáskem jest většina českých voli-

čů v New Yorku

Aldírmani v New Richmond

Visvyšlt tuhle na stávku Kdyby
to tak-

-

napadlo aidermanom v

Chicagu a v St Louisů tu by si

občanstvo obou těch měst spoko-

jeně oddychlo

Jedna z residencí petrolejového
krále Rockeíellera mající cenu

Í20oooo onehdy shořela To
ala Rocktfellera nebolí on si to
lehce vynahradí na tom petroleji
který pálíme my

Plni! oeědní plecháč kteří R-
epublikánská strana používala jako
svého volebního hesla v posled-
ních volbách okázal se býti veli-

ce přitažlivým ale v letošních
volbách plný uhelný plecháč tyl
by ještě přitažlivějším

Bývali? velikí anarchis"a a nyní

již po dlouhá léta veliký demo-

krat V W Woytišek z New Yor-

ku utrpěl strašlivou porážku při
primárních volbách Dostal jen
co zasloužil za své čachrování s

českými hlasy které prováděl již
dlouhá léta

Až dosud Kewaunské Listy
ony šicí stroje které

jsme jim nabídli Patrně že re-

dakce K L sama nevěří tomu co

píše Inu ten trpělivý papír
mnoho snese a demokratičtí čte-

náři K L musí míti Žaludky jako
kachna když stráví i tak kolosál-

ní lež jako byla ona o těcú Šicích

strojích

Nežli někteří ti nasi Červení a
zelení reformátoři "lidské společ-
nosti'' počnou vykládati své rozu-

my buď na papíře aneb ústy jak
by se daly nynější poměry změnit
ať si dříve prostudují výsledek
nedávných primárních voleb v IX

assembly distriktu v New Yorku
O vůdcovství demokratické strany
v tomto distriktu ucházel se po-

věstný Devery arcibůdler který
byl z newyorské policie vykopnut
Hříchy tohoto člověka proti obec
oosti byly tak veliké že se každý
poctivý (člověk měl k němu obrátit
i hnusem ale tonepřekáželo veliké
většině demokratických voličů v

IX assembly distriktu a ti zvolili si

Deveryho za svého zástupce Tito
voliči znali De verybo znali jeho mi

nulost oni volili pro něj s otevře

nýma očima a výsledek této volby
dokazuje že není to politika ne-

jsou to politikáři již jsou zavrže-

ní hodni ale že jest to lid který
zasluhuje zavržení Každý liď

má takovou vládu jakou zasluhuje
a takové vůdce jaké zasluhuje

VCdce poslední vípravy hledají-
cí severní pol lieutenant Peary
právě navrátil se ze své cesty
aniž by byl odkryl tajemství těch-

to severních končin naší země
Po čtyry roky meškal v těchto
strašlivých nehostinných konči-

nách věčného ledu a sněhu chtěje
překonali překážky jež příroda
tam postavila v cestu leč vzdor
vší své odvaze vzdor vší své vy-

trvalosti nemohl překážky ony
překonati a muel se oavrátiti
Peary některými svými výzltamy
a objevy obohatil sice naši země-

pisnou znalost ale hlavního účele
své cesty nedosáhnul Na štěstí
výpravu tuto nepotkalo žádné ne
štěstí a žádný z námořníků a spo-

lečníků Pearyho nestal se obětí
své odvahy v zájmu řvědy Peary
se svojí odvahou ftebyl tak úspěš-

ným jako vévoda z Abruzzí který
dosud proniknut nejdále k severu
a touto jeho poslední výpravou
snad skončí jeho dlouholeté po-

kusy proniknout! k severní točně

ře trusty jsou Špatným výhonem
naší obchodní doby alt nyní ku

svému překvapení se dozvídáme

od spisovatele André £ Say
ouse že trusty existovaly již před
třemi sty lety V r 1564 v Ho

landsku utvořili řezníci mezisebcu

takový trust a složivše značnou

sumu peníz nakoupili za ni živé
ho dobytka po celé zenu tento

pak chovali ve svých stájích a na

porážkách zabíjeli vždy jen tolik
co mohli prodati za zvýšené cany
Dle toho nali Armourové a Swif

tové měli předchůdce již v šest-

náctém století kteří dovedli zrov-

na tak obratně vyssávati obecnost

jako umí oni Leč tento trust
řezníků nebyl jediným který

Sayous v archivech minulosti na-

lezl Na začátku 17 století bylo
holandské loďstvo lovící u Špic-berg- u

napadeno Angličany Toho

využitkovali ihned dvě společno
sti obchodníků rybami v Amstera-datn- ě

a utvořili trust Za ne-

dlouho přibraly i obchody z jiných
měst a trust tento byl inkorporo-vá- a

pod názvem: "Společnost
Severu'' Za několik roků niko
lik jiných velkých obchodníků

sedružených v jiné společnosti
nazvané "Company of Green-land- ''

získalo kontrolu ve "Spol-
ečnosti Severu" a tímto utvořen

byl monopol který přede všírr
omezil lov ryb a pak ustanovil

ceny jich a zároveB mzdy pro ry
báře společností zaměstnané
Tento trust se rozšířil i na sou
sední země a byl v účincích svých
daleko horším nežli všechny ny-

nější trusty Dle této historické
studie Sayousovi vidíme že Ben
Akiba měl pravdu když říkával:
Pod sluncem není nic nového!"

Demokratická strana křičí že

prý jest clo matkou trustů Ale

trusty a to velice mocné existují
i v Anglii jejíž hranice nejsou
chráněny Žádným clem Svobodný
obchod za jaký se opřt přimlou-

vají demokraté by účinkoval na
náš průmysl a obchod tak jako
onen lék který zkusil na sobě

jistý vaječník Ten kdysi usnul v

poli a otevřenými ústy mu vlezlo
několik bramborových brouků do
žaludku a tam mu počali půssbiti
veliké nepříjemnosti Irčan věděl
že zelená skalice je dobrým pro-

středkem proti bramborovým brou-

kům a proto jí snědl dvě lžice A

skutečně prostředek ten účinkoval
znamenitě Irčan si pomohl od

brouků a sobě pomohl na věčnost
Zrovna tak chtějí nám pomáhati
demokraté od trustů odstraněním
cla Možná že by nám tento lék

pnmohl od trustů ale jisté to není

jak vidíme na Anglii ale tolik jest
jisto že by tento demokratický
lék pomohl znamenitě nc-l- i k ubi
tí tu aspoň k ochromení našeho

průmyslu obchodu a i hospodář-
ství Pohlédněme ku př iak by
účinkoval ten demokratický lék

proti masnému trustu Kdyby
bylo odstraněno clo na hospodář
ské zvířectvo za co se hlavně při
mlouvá Bryan stalo by se tím
maso lacineisiř Dokonce ne ne
boť jak dokázáno jateční baro
ni mají vzájemné smlouvy k udrže
ní jistých cen Odstranění cla by

jatečním baronům jen prospělo
neboť mohli by z Mexika Kanady
z jižní Ameriky a Austrálie kupo
vati živý dobytek a to za hodně
nižší ceny nežli nyní musí platiti
americkým farmerům a tak by při
tomto odstranění cla baroni jen
tučněli kdežto ubozí farmeři by
tento demokratický lék museli dra
ze zaplatili

Trpká zkušenost

Krajan John Nový 75 Jeffer-so- n

St Bridgeport Conn nám

dopsal o trpké zkušenost své

píše: "Byl jsem stižea těžkou
vnitřní nemocí a ačkoli mne dva
lékaři přes čtyry měsíce léčili stav
nemoci mé nikterak se neměnil
Stálo to mnoho peněz Jakmile

jsem však počal uživiti Trínerova
léčivého vína hned jsem pocítil
že jest mně lépe a po využívání
03mi láhví jsem zcela zdráv Sr-

dečné díky za toto víno které mně

pomohlo' Podobných dopisů
dochází ná3 velký počet všechny
souhlasí v tom že Trinerovo léči-

vé hořké víno jest znamenitým
lékem pro vnitřní ústrojí zvláště

pro zažívací soustavu Ono sesílí
všechno ústrojí Čímž přivede je k

pravidelný činnosti a zdraví Pro-

to i zastaralé choroby s úspěchem
léčí Při nakupování dlužno hle
děti k tomu by Vám nebylo pod-

strčeno něco jiného Žádejte
vždy Trinerovo léčivé hořké víno
V lékárnách a u vyrabitele Jos
Trinera 799 So Ashland Ave

Jhicago Ils
— NA PRODEJ 1 — V South

Omaze prodá se z volné ruky lot
a domek na 16 a S ul Majetek
ten jest úplaS bez dluhů Všechny
peníze nemusí býti složeny hoto
vě Postačí když kupec složí

hotově Í300 ostatní peníze dobře

zaručené možoo spláceti Úrok

mírný Bližší podrobnosti sdělí
z ochoty adm ''Pok Zip" 30147
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Pokrok Západu
Omaha Neb

Omaha Neb 24 září 1902

Z guvernéra JOHN H MICKBV

Za miatogureraérs 8 G MeGTLTON

Za pokladníka PETER MOKTENbON

Zaaekretiře G AMAKSI1
Za auditora CHARLES WESTON

Za íkoldoorce WILLIAM K FOWLER
Za BíJvyHIbo nivladniho F N PROCT
Za komisare ref pozemko O D FOLLMKR

ZÁVIST JSOU ŠKVÁRY Z PAROSTROJE

úspěchu

Život stojí za to abychom ho

lépe prožili nežli mnozí z nás
činí

Neodhaduj jmění železnic dle
toho jaké daně platí Hlavně ne
v Nebrasce

To JE DIV ŽE SE JEŽrĚ NEUTVORI'

žádný trust se dřívím Ale radíji
nemalujme čerta ni stenu

Moudří jest ten kdo dovede
rozeznati po cestě svého života
své přátele a nepřátele

Z DOBRÝCH ÚMYSLŮ BY MOHL MNO- -

hý člověk zbohatnouti kdyby je
totiž někdo kupoval

Tom Johnson si naříká na pre-byte- k

sádla Poběhne-l- i za gu-

vernéra Ohia tu se z něho dojista
vypotí

Láhev piva v Johannesburgu v

jižní Africe stojí dollar Tam

přijde tedy pořádná opice hodně
draho

Účet persrého šacha v jednom
pařížském hotelu činil denně
i138888 Je vidět že syn slun-

ce není škrobem

Onehdy vyšel W J Bkyan ze
železniční srážky úplně bez úrazu
Ve dvou politických srážkách to

dopadlo s ním hůře

Je-l- i nějaký záhrobní život pak
bychom přáli presidentu Baerovi

aby se dostal tam k'de plápolá
věčný oheS bez uhlí

Továrny se šicími stroji se jí

k utvoření trustu Pozor

kupte si šicí stroj dříve nežli
začne 9 trustem čert šít

President vždy pozorně naslou-ch- á

radám senátora o čem má na

svých cestách mluviti a pak
vždycky mluví—co sám chce

V CLINTONU 10W£ ZVOLEN BYL

opět jeden mayor z dělnické stra
ny Uhelní baroni však nepro
blédnou leč až bude pozdě

Kdyby se letos demokratická

strana prohlásila pro svobodnou
ražbu uhlí tu by jistěji zvítězila
nežli se svojí svobodnou ražbou
stříbra

Take ve Francii se chystá porod
uhelného trustu Bude-l- i to ta

kový netvor jako náš trust tu ať
vláda raději proti tomu porodu
podá zákaz

Nyníkdyž je president Roosevelt
' cleném unie železničních topičů
nemohl by být zvolen touto unií
za člena výboru k urovnání
stávek?

Ten vídeSský kasír Jelínekkte-r- ý

opentlil vídeňskou Laeoder
banku o 11500000 musí míti

rychfejší nohy nežli jelen aby
upláchl spravedlnosti

Cestovatel Peary hledá severní

pol již šestnáct roku Tak se
zdá že tajemství severního polu
zastane ještě zakryto i našemu

pokolení

Demokratické včdcovství v IX

assembly distriktu stálo Bili De-very-

tb 1000 Nu za takovou
sumu peněz se už dá zakoupiti
pěkné stádo volebního dobytka

Jedeš pennsylvanskt farhek na-š- el

ložisko uhlí na svém dvoře a

od té doby ztratil proň Klondike i

se vším svým zlatem všechnu pří
tařlivost Černé démanty na

dvoře jsou mu milejší

Volby se nám blíží a s nimi

nastává jaksi Čilejší život

Pan T Duda opravuje svou

residenci na farmě

Už příští sobotu se bude od-

bývat velká sv --václavská taneční
zábava u Fr Bartoše

V sobetu s odpoledním vla-

kem odejeli pan Jan Machulán s

manželkou do Omahy na svatbu

paua Kotěry se sl Forelovou

van ze Schuyler navštívili nás mi-

nulý týden Pan Kavan předpla-
til si na "Pokrok Západu"'

Kdokoli by si přál zvědět

nový patent na lisován! vína nechť
se laskavě obrátí o radu na paní
M K Dočekalovou v Abie Neb

V pondělí vrátily se paní M

J Krejčová a paní M E Hobrto-v- á

z návštěvy v Ewing kde dlely
skoro tři týdny Však se Krejčímu
už stýskalo tak že ho ani "darda"
netěšila

Ve čtvrtek minulého týdne
byla kousnuta psem dceruška p
Filipa Waly do lýtka Pan Wala
s ní přijel k zdejšímu lékaři který
ránu ošetřil a jak se nám sděluje
vede se malé pacientce dobře

V úterý minulého týdne nám
to bylo divné že p Jos Bárta
muzikant tak každého častuje až
to konečně z něho vyiťzlo totiž
že má o jednoho muzikanta více
ten ale že bude prozatím hrát je-

nom mamince

Chvalně známá paní Šťávová

jest už po delší čas nemocna
Doufáme aleže její nemoc horších
následků mít nebude a že v

brzku budeme moci podat zprávu
o jejím pozdravení — Též paní
J F Řezáčová byla po delší Čas
nemocí upoutána na lože

V pondělí ráao přišel k nám

p Fr- - Parulek a hned jsme po-
znali dle jeho usměvavé tváře že
má něco za lubem Konečně se

pochlubil že dostali v sobotu klu-

ka a on a synáček že jsou zdrávi
tak abychom n to jednu pili
Gratulujeme!

V sobotu konečuě vstoupila
v platnost ordinance že dítky pod
15 roků staré nesmějí pobíhat po
ulicích po deváté hodině večer
Jak je devět hodin udeří se na
zvon a děti musí se odebrat domů
Tentokrát jednala naše městská
rada moudře Jestiť takové ve-

černí pobíhání a povykování mlá-

deže na ulicích zajisté neslušné a

jenom se tím mládež kazí

Do demokratické konvence
okresní zvoleni byli z našeho

townshipu za delegáty tito občané:
John Kaveny Emil Folda F B

Řezáč Frank Bouzek a Alfréd
Wood — V konvenci té navržen

byl nlš John Kaveny opětně za

poslance do legislatury do kteréž
zvolen byl před dvěma roky větši
nou asi 400 hlasů John Kaveny
bydlí u Linwood na farmě již od
roku 1870

Právě se mně dostal do ru
kou výkaz naší banky ze dne 15
t m z něhož vysvítá že bylo v
bance uloženo bez několika dolla-

rů Í75000 Peníze ty mají tam
uloženy občané z našeho malého
okrsku a kasír p Emil Folda pra-
ví že ještě nikdy před tím nebyly
vklady tak velké jako nyní a
zdejší banka existuje již patnáct
roků Toť zajisté nejlepším dů-

kazem že jest naše banka vzorně
řízena ježto obchod jejt stále
vzrůstá Ostatně my uznáváme
že dobrá banka jest pro občanstvo
věc výhodná a potřebná a proto
gratulujeme si neboť máme sku
teční banku dobrou Peněz jest
u nás tedy dost ale proto přece
často slyšíme stížnosti obchodní-
ků Že jim lidé neplatí j?k ty si
přáli a že třebas neměli peněz na
bance přece by se 1 nimi mohli
vyrovnati neboť mají dobrou pří-
ležitost vypůjčit se v baace peníze
na mírné úroky Obchodník ne-

rad upomíni jelikož dobře ví že
naSi lidé jsou dobří za to co kou-p- í

Oni však nepomyslí si co
ná obchodník mezi lidem peněz
(třebas to dělalo u každého pouze
ufkoli centů Nai lid by měl
vě Iřti že obchodník upotřenf nej-

raději svých peněz V obchodě jež-
to jich tam potřebuje Šstrab

Peníze za letošní úrodu

Die přibližného odhadu znalců
našeho zemědělského odboru ob
drž! američtí farmeři za letošní
svou úrodu asi dva tisíce milionů
dollarů

Kdyby tento obnos měl býti
vyplacen ve stříbře naplňoval by
2000 Železničních kár z nichž by
každá obsahovala $1000000 vá-

žících 30 tua Váha celé zásilky
tohoto obnosu ve stříbře obnášela

by 60000 tun a k dopravě její by
bylo zapotřebí 100 parostrojů z

nichž každý by táhnul jeden vlak
o dvacíti kárách K obsluze těchto
vlaků by muselo býti nejméně 500
mužů a několik pluků vojáků by
muselo střežit! tyto vlaky se stříb
rem když by byly vypraveny z

mincovny k americkým farmerům
Tento obrázek jejž předvádíme

zde představě našeho čtenářstva

nejlépe znázorSuje rozdíl mezi

starým a moderním systémem v

našem hospodářství peněžnictví a

ve výměně Před padesáti roky
žádnému ani ve snách nenapadlo
že by podobná obrovská úroda
mohla býti vypěstována a dopra
vena do tržišť a zde prodána V

té době nebylo ani dosti peněz
aby taková úroda mohla býti nimi

zaplacena
"

K dopravě takové obrovské1

sumy peněz postačitelné k zapla-
cení této úrody bylo by bývalo
zapotřebí celé flotilly plachctních
lodí a k dopravě její po souši v

dobách tehdejších bylo by nepo-
stačilo ani 1000 karavan Kdyby
tato suma peněz byla poslána ve

zlatě representovala by 4000 tun
a ncméně 4000 potahů koní neb
oslů muselo by býti použito k do

pravě tohoto zlata přes špatné
cesty tehdejší
unes zaplaceni (irody ameri

ckému farmern jest věcí vedlejší
ale hlavní věcí jest: jak obstarati
nejrychlejší doprava této úrody do
tržišť Následkem nejdokonalejší
ho úvěrního systému který jest u
nás zaveden a jemuž se žádná jiná
zem nemůže rovnali jest stále
méně a méně hotových peněz za-

potřebí k výplatě za úrodu

Drafty ttky a jiné ob-

chodní papíry representující ho-

tové peníze nahražují bankovky a

mince ale vzdor tomu v této době
každého roku jsou expressní spc
lečnosti zaměstnány dopravou mi-

lionů a milionů peněz
Obchodní papír postačí pro

výměnu ale hotových peněz jest
zapotřebí k vyrovnávání schodků
mezi jednotlivými bankami a zá
roveň k výplatě mzdy a k hotové

výplatě mnohých íarmerú nemají-
cích svůj bankovní účet'

S dopravou peněz ku zaplacení
letošní úrody započato před něko-

lika týdny a potrvá ještě po kolik
měsíců Vklady v západních ban-

kách jsou totiž tak veliké jako
nebyly ještě nikdy před tím ale
veliká většina těchto bank poslala
své přebytečné peníze na východ
aby zde z nich těžila úroky a nyní
tyto půjčky musí býti dopravová-
ny nazpět západním bankám aby
tyto mohly jich zase použiti k vý-

platě za úrodu západního farmer-stv- a

V minulýrb letech západní ban-

ky musely se dlužiti tyto peníze z

výhodních bauk letos však pouze
vyzvědají své uložené tam vklady
Dopravu botových peněz ob-

starávají expressnf společnosti a

přirozeně že tato doprava tvoří

jeden z nejdůležitejších odborů
těchto společností Je to skutečně
zvláštní že vzdor tomu že pří
tomně nalézá se více v naší zemi
zlata nežli kdykoli před tím do-

pravuje se velice málo zlatých
mincí na západ

Dapravcvaná peněžní hotovost
sestává ponejvíce ze stříbrných
dollarů a bankovek Nejvíce se

dopravuje papírových dollarů a

nedobytné pokladny v káře Tato

pokladna je nejdokonalejší jakou
lidská ruka dosud utvořila ale
vzdor tomu neuí žádná pokladna
na světě která by mohla vzdoro
vati dynamitu
Takovým spůsobem se dopra

vují ony miliouy peněz jež obdrží
americké farmerstvo letos za svou
úrodu

Stávka uhlckopů

Důležitou událostí tohoto týdne
byla konference presidenta Mit- -

chella s presidentem americké fe-

derace práce Gompersem a v

konferenci této byla zajištěna
morální 1 hmotná podpora uhlo

kopům od mohutné této dělnické

erganisace tak že tito budou moci

vésti boj proti nesvědomitým
uhelným baronům třeba celou
zimu

Uhelný trust který se svou

tvrdošíjností zabředl do bahna
rád by se z něho dostal se ctí ven
a proto bylo prostřednictvím třetí
osoby navrženo Mitchcllovi aby
stávku odvolal a že jakmile se

uklokopové vrátí do práce bude

jim pak ihned mzda zvýšena a

ostatní jejich požadavky že budou

vyrovnány arbitrací
Avšak na tuto nabídku odvětil

Mitchcll takto:
"Nemohu přijmouti váš návrh

aby uhlokopové se vrátili do práce
se slibem že bude vyhověno jich
požadavkům v budoucnosti Jsem
ochoten vyjednávali však s re-

presentanty uhelných společností"
V pátek odbývána bvla ve

Scranton schůze nhlokopů v níž
Mitchell prohlásil že stávka bude
skončena jedině v koovenci když
většina členů unie se prohlásí pro
skončení stávky a že také žádný
návrh nebude předložen trustu
pokud nebude schválen uhlokopy

Ke shromážděným promluvil
také biskup Fallows z Chicaga
který pravil Že přijel do uhelných
pánví jako člen výpomocného sto-

členného výboru pro podporu
uhlokopú a v řeči své odporučoval
uhiokopům aby zůstali v mezích
zákona ale zároveň aby stáli pev-

ně na svých požadavcích
Daniel H McCarty právník z

Hazleton Pa navštívil v pátek
senátora Quaye a předložil mu

návrh zákona kterým má být dáno
státu právo ustanoviti receivra nad

uhelnými doly aby prováděl kon-

trolu nad nimi a začal v dolech
těžíti dohodnuv se dříve uhlo-

kopy o jich požadavcích
Také illinoisský spolkový sená-

tor Masoa zabývá se vypracová-
ním zákona jímž má býti neblahá
stávka ukončena Mason navrhuje
aby zakročila spolková vláda a

ustanoven byl zvláštní receiver

který by převzal uhlodoly do své

správy Mason chce předložití
tento svůj návrh presidentovi při
uejbližší příležitostí

V New Yorku odbývána byla
ohromná s:hůze dílnictva na Ma

disoa square jíž súčastnilo se

10000 HJL Ve schůzi této přijata
byla resoluce v níž se mimo jiné
praví toto:

"Nadešla doba kdy žáJnému1

jedinci ani korporacím nemělo by

býti dovoleno aby zůstali v ma- -

jetnictví a kontrolovali důležité Ži

votní potřeby
Tímto se prohlašujeme pro vše

obecné majetnictví ublodolů neboť
tím jedině bude skončena nynější
válka mezi několika kapitaiisty a

massou pracujícího lidu'
Ve schůzi této mluvil také pre-

sident uhlokopú Mitchell kterýž
znovu vyslovil neobmezenou dů
věru že hhlokcpové v tomto svéra

boji zvftíií
Pakli stávka nebude rychle

skoočena Ju uhelný trust v ist-níc- í

také dráhy dopravující uhlí z

uhelných pánví bude míti obtíže

zákonitá ochrana proti trustům a

demokratická strana v roce tom
zvolila svého presidenta a pískala
také většinu v kongresu ale jak
zachovala se tato strana proti
trustům?

Ani nezavadila o tuto otázku a

tak znovu dokázala že všechny

její platformy jsou zpracovány jen
k tomu účelu aby je nedodržela

Když v r 1896 zvítězila repu
blikánská strana tu dne 27 srpna
r 18157 kongres přijal nový zákon

posilující protitrustovní zákono

dárství z r iSqd
V r 1900 demokratická národ

ní konvence se zavázala k prová
dění stávajících republikánských
zákonů proti 'rustovních a k přijetí
nových ještě píísníjSích Repu- -

blikáné opět zvítězili a aby tru

stům postavena byla hráz tu re

publikánská většina v kongresu
navrhla by přijat byl dodatek ke
konstituci kterýmž by kongresu
dáno bylo právo ke kontrole tru-

stů a po případě k jich úplnému
zničení lcČ pro tento návrh hla

sovalo 153 republikána a jen 4
demokraté kdežto proti němu

islasovalo 1 30 demokratů a 2

Poněvadž k přijetí
takového dodatku jest zapotřebí
dvoutřetinové většiny tu návrh

propadnul a zásluhu o to má de

mokratická strana která se umí

kasat na trusty na paoíře ale

když přijde ke skutkům tu se jim
klidí pěkně s cesty
Taková jest minulost demokra-

tické strany pokud se týče tru-stov-

otázky
Jak mohl by některý rozumný

volič když pohlíží do této minu-

losti důvěřovati oné straně že

skutečně něco proti trustům učiní
to jest skutečně k nepochopení
Demokratická strana nikdy nic
neučinila proti trustům a hlučných
slov a frází se trusty málo bojí

Rozhodnutí Henáersonovo

Mluvčí dolní sněmovny Hen-derso- n

do jisté míry spů3obi!
sensaci po celé zemi Vzdal se
totiž kandidatury do kongresu a

jest odhodlán odstoupiti z politi-
cké arény poněvadž prý názory
jeho i názory jeho voličů se ne-

srovnávají a on nechce pracovali
pro opravu cla pro niž se prohlá-
sila republikánská státní konvence
v Iowě protože prý tato oprava
cla by trustům neuškodila ale
uškodila by průmyslu celé země
Patrně že k tomuto náhlému a

neočekávanému rozhodnutí při-

měly Hendersona ještě jiné sou-

kromé příčiny které on skrývá
Strach před možnou porážkou jak
demokraté tvrdí to jistě nebyl
neboť ač proti Hendersonovi po-

stavila demokratická strana nejsil
nějšího kandidáta kterého mohla
nalézti tu Horace Boies byl by
nikdy neporazil Hendersoaa k

němuž velká většina voličů chová
neobmezenou důvěru
Z některých stran se tvrdí že

Hendersona k tomuto kroku při-

měla žárlivost na' některé mladší
vůdce republikánské strany v Iowě
kteří v tomto státě poslední dobou

nabývají vrchu
Dnes guvernér Cummins a se-

nátor Dolliver jsou vedoucími po-

litiky v lově a možná že vzrůstá-- !

jící vliv těchto přiměl ho ke kroku

kterýž byť i v prvním okamžiku
rozvířil politickou hladinu naší
země přece jen zůstane bez hlub-

ších účinků
Guvernér Cummins jest mužem

pevného přesvědčení a poněvadž
ví že nalézá se na pravé cestě
také setrvá na ní vzdor resignaci


