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Brzké ukončení průtahu

Na nátlak jedué politické strany

želé vyhozeni byli z kočárku kle-rý- i

byl úplně zničen a kafi těžce

zrsněn Johnson a choť jeho jako

Těchto šest černých duši ob

těžkaných neodpustitelnou vinou

snažilo se svalovati tuto hroznou

tíhu se svých beder na státní a

národní vládu 2a prý tyto nechrá-

ní Životy svobodu a majetek a tím

zavinují prodlužování stávky

PUBLISRF0 WEEKLY
zázrakem unikli okamžité smrti

bohatství ve svých rukou ale ne-

může ho používati On má

ohromná ložiska nejlepšího uhlí

na světě ale několik bezcitných

vyděračných lidských pijavic drži
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Oba byli sice vážni zraněni avšak

jest oprávněná naděje na jich

byl prodej dánských ostrovů v zá-

padní Indii Spojeným Státům

vyšší sněmovnou odložen Stalo

se to sice malou jen většinou ale

odložení bylo provedeno vzdor

tomu že nižší sněmovna čili
dnuicrlritlonbyiniil - 1 100 par yaw uzdraveníJeště nikdy nebyl Bílý domtěmto ložiskám klíče a lid Spoj

svědkem také drzostí jaké se do Ve Fremont zraněna byla vVycbázt kaííou středu Států se nemůže k tomuto svému

přírodnímu bohatství dostati pustili tito uhelní magnáti leč ta

se vymstí na nich ssuiýcu
Folksthing se dne it března

190a prohlásila pro nczměuěué
sobotu večer vážně ba snad

smrtelně pí W P Hughesovi?jíM: YyáaTatelsla Snol Potroín

1)09 1311 Howarí ul — Telefon 2913
Tomu malému chlapci pomohl

pomohla některé utlačované třídě
a pokračuje dále takto:
"Jako původní přátelé a za-

stanci kubánské neoťvislosti de

mokraté požadují spravedlnost
pro Kubu a Žádají aby sníženo

bylo clo na její hlavní výrobky'1
Vida jak Hill umí demokrati-

ckou stranu pčkně malovat! ale

vzdor tomu těmito pěknými slovy

nezamaluje fakt že demokratická

strana pro Kubánce nehnula ani

prstem a Že to byla republikánská
strana a že to byl republikánský

president který svedl vítěznou

válku se Španělskem na osvobo-

zení Kuby a že to byl opět repu-

blikánský president který jí dal

neodvislost
V čem toto demokratické přá

Americký lid jemuž se tytoschváleni kupní smlouvy jež byla byvši vyhozena z kočárku na kři-

žovatce dráhy na M ul Sotva že
veliký policista nemohl by si

strýc Sam zahřátí na policajta a

pomoci americkému lidu?

černé duše představily v celé své

duševní nahotě nalezne prostřed
T vliti dodirkott do domu 1180

V alttl dodárkuu poitornt 1100

Foitoa pro Spojen Státy a Kanadu ItOO

Cách HW

ků aby je ztrestal Tato surová
kola narazila na železniční ko-

lej splašil se kŮQ a vyskočiv pře-

vrhl kočárek Pi Hughesová do- -
RErUBLIKÁNÉ v bohatém prCmy- -

vyděračná bezohlednost peněžních

mezi vládou Spojených Států a

vládou dánskou uzavřena

V hoření sněmovně předloženy

byly tfi návrhy V návrhu mini-

sterstva žádáno bylo za neodklad-

né schválení smlouvy v návrhu

podaném frakcí neodvislých Žá

šlovém státu Massachusetts násle-

dovali příkladu západních států
baronů se octla již u mezí kdy je
svatou povinností amerického lidu

říci: až potud ne dále!Nebrasky Iowy Kansasu a Min-

nesoty a postavili se za presiden-
ta Roosevelta Znovujmenování

Kdybychom to neučinili bylidáno aby schválení kupní smlou

Uhelní baroni nechtěli na Cest-n-

návrh presidenta uhloicopů

přistoupili Nyní je na Roose-

veltovi aby našel nějaký kyj

kterým by přiměl uhelné barony k

povolnosti

Kdojest větším nepřítelem zako-n-

republiky: O své právo zápasí-

cí uhlokop který bojuje nejen

proti uhelným magnátům ale i

proti neuvědomělým skébúm či

uhelní magnáti obcházející a po-

rušující tyto zákony?

S demokratického rozvrzaného

flašinetu už st zase ozývá stará

písnička:
Odstraňte clo odstraňte clo

pak budem' mít zlaté časy
snad ti hloupí zas uvěří

a dají nám svoje hlasy

Demokratická strana se řídí

patrně svatým písmem které pra-

ví že levice nemá věděti co činí

pravice neboť v té samé době co

pravou rukou píše resoluce trusty
zavrhující tu levou rukou béře

tučné čtky od těchto trustů k ve-

dení své koogresní kampaně

Sekretář Shaw přispěchal med-vědů-

a býkům z new-yorsk- é

bursy na pomoc s 30 miliony
dollarů Kdyby byl uštědřil kaž-

dému z těchto vlků kteří neorají

nesejou ale jen klidí padesátku
ale tu nebernou tu každý by k

tomu s radostí volal: "opakovat!"

Farm 1Ř1 prv' se hotoví páliti v

zimě korsu když nebudou míti

bychom horšími otroky nežli jest
jeho národní republikánskou kon

obyvatelstvo kterékoli monarchie
vy bylo závislým na hlasovacím

výsledku obyvatelstva ostrovů a

konečně návrh pravice znět v tom
telství ke Kubě se jevilo to vědí

Nechat se ovládati peněžními

žoky nechat se jimi biti v tvářsmyslu aby schválení smlouvy

bozi Hill to neví a žádný z nás

také ne

Pak konečně v této své platfor

Oliáiky
Drobní a rtimi ohlálky avafoJRujcm pouaa
kdyl priiii k objednávce pHIoícny Jw m

Ím (irohní oliliíliy ouywjné velkruiil impre-
gnují-! palec ťUime 7ri-ut- za třikrát Za

tmi ohfááenl blahopřáni dmrti a jiná Jitá-m- t

tiUO ' IH pulee za kuMi UTertJníul
fnrht k 'f prot prilu objednáme tllk

n Jak TelUoa ohlátku mhl bl ptnje Ony
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Záallky prsex
tiu nJbpeínJI kdy m koupi na polt
ab upnwu "Monay Order" a tfl nám ee

Té2 v rwtrovaom dopise anub
Sil bankovní Jent záallku Jlna hdo
ahc platltl ebevkam" na bauk narbť míl
Briniu v1k proto ts toljk muliné platit

kanku la kolekci annb ať Koupi smřiiku
daruftl na Oraahu ťhlrago neb New York Na
Tíiti drobnfch punii pllimema tel - a
ontoá kolk VJeohtiy Wlky nechr

waláuy pou jednoduchou adresou pouxa tak- -
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Omaha Neb

bylo by daleko více ponižující nežodleženo bylo do té doby pokud
nebude provedeno hlasováni elek- - bti ooddanvm kteréhokoli králmě slibuje Hill že "opatří lidu

padla-n- a zadní část hlavy a krk a

z uši a nosu vyvalil se ji silný

proud krve Byla v zádech těžce

zraněna a ač žádnou kosť si nezlo-

mila přece se lékaři vzdali naděje

ni její uzdraveni

— Šerif Kreader z Dodge okre-

su vydal v pátek večer oběžník v

němž nabízí 1 100 odměny za vy-

pátrání Ernesta Hussmana živého

neb mrtvého aneb za podání zprá-

vy jež by vedla k jeho vypátrání
Ernest Hussman topič v cukrova-

ru v Leavitt zmizel tajemným

spůsobem v noci dne 24 září a

posledně viděn byl na večer kolem

8 hod ve strojovně V době té

měl u sebe $200 na hotovosti a

peněžní poukázku na (159-5-

splatnou v Ames a má se za to

či císařetorú a členů osadní rady na

vencí jest nejen hotovou událostí
ale ono bezpochyby bude učiněno

jednohlasným neboť Roosevelt

každým svým činem dokazuje že

jest skutečným zástupcem ameri-

ckého lidu a proto také každá

zmínka o něm byla v massachu-settsk- é

státní konvenci provázena

jásotem Resoluce v niž Roose-

velt odporučen ku znovujmenová

Trpělivost amerického národa
úlevu před těmi vysokými cenami

životních potřeb zdražovaných

vyděračností trustů"
Není to vrchol komediantstvl?)

ostrovech

Tento návrh přijat byl do 23 byla vždy veliká ale když praskla
běda bylo těm kdož rozpoutali

jeho hněv A tak i uhelni magnáti

dubna Landsthingem a sice 34
hlasv proti 10 Na to otázkaNa jedné straně slibuje Hill

lidu ochranu před trusty a na zašívající vítr sklidí bouři kterážprodeje dostala se opět do Folks

je smete s povrchu veřejnosti Athingu a tam dne 29 dubna přijat
ní znítakto: "Theodore Roosevelt

plní vysoké povinnosti svého úřa druhé straně manager demokrati-

cké kongresní kampaně GriggsOmaha Neb 8 října 1902 byl tento návrh:
du s moudrosti a kuráží On ne

historie oceni tásluhy_ presidenta
Roosevelta a zástupce dělnické"Riksdag schvaluje postupvede tuto kampaň s penězi daro

těchto ostrovů pod tou podmínvanými od trustů a magnáti tru armády Mitthella v tomto prů-

myslovém boji a postaví zároveS

měl a nemá žádných tajností před
americkým národenl k němuž

mluví přímo z otevřeného pocti
kou že obyvatelé jich vysloví se

na pranýř těchto šest černých

stovní jsou hotovi podporovati
Hilla v národní kampani proti
Rooseveltovi jehož chtěj! porazili
za každou cenu poněvadž jest

pro tento postup všeobecným hla
sovíním jako učinili v r 1867'vého svébo srdce Un snaží se

duši: George F Baera VV H
rozluštili bez bázně obtížné pro

BeDilMjtátií WH

Za guvernéra JOHN H MICKEY

Za mimoiuvéi&ár S G MsGlLTON
Za pokladníka" PBTKR MOKTFNHON

Zaaakretáre G AMAHSH
Za auditora CHARLES WESTON

Za ikoldoaoroe WILLIAM K IWLER
Za najTyliltio navladního F N PROCT

Za komisare reř poiemkaO D FOLLMER

V té době obyvatelstvo ostrovů Trusdale E li Thomase Davida

Wilcoxe Johna Marklehoa Thombtemy Které se nasnyiiy v teto
dostatek jiného paliva ' Ale prohlásilo se skoro jednohlasněprvním služebníkem amerického

lidu a ne služebníkem trustůArmour koná právě přípravy aby P Fowlcra jichž jména stůjtežpro připojení k Spojeným Státům
zemi od té doby co se ujal vlád-

ního vesla My schvalujeme to co
kornu v prosinci vyhnal do výše a zde pro věčnou hanbu!Později odpůrci prodeje těchto

ostrovů Spojeným Státům odvolalidosud vykonal a to o čem se vy
slovil že vykoná v budoucnosti Iowská idea

tak přijde to snad farmerůrr přece

ještě laciněji páliti uhlí nežli páli-

ti kornu
se k dánskému lidu a ministerská

Massachusetts podporuje nynější strana vyšla vítězně z volebníhoMOC SICE NENÍ PRÁVEM ALE ČASTO

nad tfmto vítězí Republikáni třetího kongresní--jeho administraci a míní ho pod ZE STÁTU NEBRASKA
boje Ve vyšším domě získala 7President uhelného trustu distriktu v Iowě nominovalihoporovali 1 v administraci příští členů a v příštím zasedání Riks- -

Baer se vyslovil o pozvání RooseSmÉJ SE A SVĚT SE BUDE SMÁT! S Resoliice tato ačkoli mluví pouze
dagu které zahájeno bude v prv

za kanamata souace cirasaiia
muže v každém ohledu schopnéhoveltovu aby se dostavil k smírčí — V Lincoln byl vysvěcen ve

ním týdnu v říjnu bude beze vší
úřadě že prý to bylo komando

Dochvbnostt kupní smlouva se

za republikány jednoho státu jest
vzdor tomu výrazem pocitů které
chová republikánská strana v celé

zemi vůči presidentu Rooseveltovi

Škoda že právo presidenta není
čtvrtek ráno za okázalých obřadů

katolický hospitál zbudovaný

katolíky nebrasskými náklademvětší aby mohl takové nepřátelé Spojenými Státy schválena

Mezitím našimi námořními
veřejného dobra jako jest Baer

že byl zavražděn Hussman jest
40 roků Etarý Němec a znám ja-

kožto i pslehlivý a přičinlivý muž

Rodiče jeho bydli v Grand Island

— Na poště ve Millford po-

střelen byl smrtelně v neděli ko-

lem 8 hodiny ranní zámožný a

vážený farmer Clarence N Fulton

i8letým výrostkem Walter Hou-stone- m

Fulton kterýž byl vdov-

cem měl u sebe hospodyni což

zavdalo některým klepařům pod-

nět k Tůzným pomluvám Houston

zaslechnuv že Fulton hodlá proti
utrhačům na cti rázně zakročiti

koupil si před několika dny v Ge-rin- g

revolver a v neděli ráno

setkav se s Fultonem na poště
tohoto střelil do žaludku Po

spáchaném činu odebral se Hou-

ston do Gering a vydal se šerifovi

Fulton podlehl v poledne svému

zranění Zanechal po sobě Šest

malých dítek

— Hrozné dobrodružství zažila

ve středu odpoledne 1 jlctá dceru-

ška manželů Lud Bruntových

bydlících asi dvě míle jižně od

Nebraska City Malá Edna po-

slána byla pro krávy a aby se ji
nestýskalo vzala s sebou psa

Když stádo dohonila pustil se pes
za teletem jež se od ostatního do-

bytka poněkud vzdálilo Tó po

pozemními inžinýry připravují se

plány ku zlepšení přístavů a opev
komandovali k dváCětiičtéiuU pO

bytu v káznici '
nění na těchto ostrovech a jakmile

Práce pomalu ale neustále Do schválení kupní smlouvy bude

1 2 00 000

— V okresu York urodilo se

letos tolik jablk že cena jich mi-

nulý týden klesla v místních trzích

na 5 ctů za buši Jablka jež jsou

výborné jakosti a vyrovnají se co

do velikosti a chuti oněm z východ-

ních států zasýlány jsou ve znač

máhá se postavení které jí v lid

ské společnosti náleží Konfe
Riksdagu provedeno tu přikroče-

no bude k provedení těchto prací
a záhy na těchto ostrovech bude

pánem strýc Sam a ostrovy ty po

rence k níž pozval president
Roosevelt zástupce uhlokopův

ném množství do západních míst v
dokončených opevfiovacích pra

Mitchella stala se vysoce význam
nou událostí v dějinách americké Nebrascecích budou sióužiti mu za baštu
ho dělmctva a konference ta

proti možnému námořnímu útoku
třeba neměla zdárných výsledků z této strany
přinese džlnictvuW budoucnosti

— Hrozným spůsobem přišel o

život ve čtvrtek dopoledne farmer

Fred Mauke bydlící několik mil

jihovýchodně od Bloomfield Týž
zdárné ovoce

Šest černých duší
Wisconsinsky" guvernér La Fol-leti- e

tvrdí že uhelný trust oloupil
již americké spotřebovatelé uhlí o

vstupoval do kočárku když po-

jednou koně se aplašíii a Mauke

byv zachycen kolem usmykán byl
Smírčí úrada mezi práci a kapi

více než 200 milionů dollarů tím
tálem kteráž konána byla na pod-

nět presidenta Rooseveltazústane k smrti Tělo jeho bylo hrozně

New York jest důležitým státem

východu pro obě dvě politické

strany jest však mnohem důleži-

tějším pro stranu demokratickou

nežli republikánskou Tato i bez

New Yorku může v národních

volbách zvítěziti demokratická
strana nikoli A čím chce demo-

kratická strana v New Yorku zvT

těžili? Tím starým opelichaným

clevelandským heslem že clo má

býti buď odstraněno aneb sníženo

tak aby se stalo pouze důchod-

kem k uhražen' vydání S tím

samým falešným křikem vrhla se

demokracie do boje v roe 1892
Celní ochrana jest lupičství psaly

tehdy všechny Časopisy této strany
a hlásali demokratičtí řečníci a

většina amerického lidu této pěkně

vylíčené demokratické lži uvěřila

a smutné následky toho každý má

dosud tak dobře v paměti že je
není třeba zde uváděti Demokra-

tická strana tehdy nezavedla svo-

bodný obchod ale učinila jen po-

kus v tomto směru a náš průmysl
náš obchod naše hospodářství
dostaly po této demokratické me-

dicíně takové křeče že to trvalo

hebkých pár let nežli se z nich

zotavily Jak smutně to vypadá s

demokratickou stranou když ne-

může naiézti žádného hesla s kte-

rým bý mohla předstoupili před
americký lid a ze starého politi

že dráhy uhlí dopravující ukládají zohaveno dráždilo býka jenž ale místo najednou z nejvýznačnějších a nej-
-

k zastávání důležitých povinností
s úřadem kongresníka spojených
a ten beze všech komedií spolknul
co mluvčí Henderson v dětském

vzdoru nazval "jedem svobodného

obchodu"
Soudce Birdsall bude dobrým

nástupcem Hendersona ježto vy-

niká mnohými vlastnostmi a bude-l- i

zvolen o čemž sotva lze pochy-bova- ti

tu bude v kongresu zastá-va- ti

tak zvanou Iowskou ideu

která zrodila se v hlavě guvernéra
Cumminse a nyní nabyli velké

důležitosti nejen v tomto státu
ale po celém západu
Soudce Birdsall prohlašuje že

republikánská strana v Iowě ač-

koli trvá na zásadě ochranného

cla přece jen víří Že otázka cel-níc- h

sazeb musí býti podmíněna a

řízena poměry doby a výroby a že

musí býti dle těchto poměrů mě-

něna aby vyhověla průmyslové-
mu pokroku naší země

Leč soudce Birdsall nezůstává

ve svém prohlášení pouze na tom-

to bodu ale pokračuje velice

vhodně takto:

"Že monopoly ve formách sdru-

žení kapitálu existují v naší zemi

a snaží sc kontrolovali výrobu a

ceny její to jest nepopiratelným
faktem Monopoly ty nezrodily
se z ochranné celní politiky repu-

blikánské strany ale ze sobectví a

hrabivosti jednotlivců Trusty

existují v zemích kde není žádné-

ho cla zrovna tak jako u nás kde

provozujeme politiku celní ochra-

ny a v Anglii ku př stává sta

různých společností s miliony a

miliony kapitálu ač tam jest zave-

den svobodný obchod

Monopoly jsou společnými ne-

přátel" obecnosti Republikán

nestvdatě vysoké dopravní sazby
zaiímavějších kapitol v historii

na uhlí Dráhy tyto kontrolují této veliké republiky
nejen těžbu ale i cenu uhlí a to

Úrada tato následkem bezcitné

psa učinil útok na nešťastné dítě

Nabrav křičící dívku na rohy vy-

hodil ji mnohokráte do vzduchu a

strhal s ní veškeré šaty Na štěstí
zaslechl otec zoufalé výkřiky dce-

rušky své a rychle přispěchav za

jest opětným důkazem že naše
surové odmítavosti uhelných baro

zákony o trustech musí býti zrně
nů nepřinesla onen výsledek jaký
president a s ním americký liďněny a doplněny aby takovým

— V North Loup vnikli ve

čtvrtek v noci cěZúáuií dosud lu-

piči do Železářského obchodu S

J W Browna roztrhli pokladnu

dynamitem a vybrali z ni malý ob-

nos peněz Na to budovu zapálili
a tato shořela i se vším obsahem

ceněným asi na 14000 Lupiči
zmizeli beze stopy

— Čtyřletý synáček J Wein- -

hnal býka a omdlelé dítě odnesločekával ale ona dá podnět
obludám jako je uhelný trust mo

hlo býti řlápnuto na hlavu' do domu Při bližším ohledánízákonům kteréž zajisté budou

tebou naříkej a svět se ti bude

smáti

Většina žen jest otrokyněmi

mody a většina mužů otroky
dollaru

Úspěch na draze života jest
pěkná věc ale za předčasnou smrt

přece nestojí

Uhelní loupežní baroni nenávidí

Mitchella asi proto že ho nemo-

hou—koupiti

j Pierpont Morgan obědval sice
s císaři a králi ale americký lid s

ním z jedné mísy jisti nebude

Spotřebovatelé uhlí jsou sice
nevinní trpitelé ale vzdor tomu

musí pykati za hříchy uhelného

trustu
M ORGANU V LODNÍ TRUST BYL SICE

utvořen v Londýně ale v New

Jersey byl pro něj vyzvédnut
křestní list

Uhelní baroni mají hroznou
ošklivost před porušováním záko-

na— pakli ho totiž porušuje někdo

jiný nežli oni

Nebude li stávka brzo skončena

tu letos největší díru do kapsy
manželů a otců rodin budou dělat

koupě černých démantů

Kdo bude vládnouti v této
Lid či loupežní uhelní

baroni? Odpověď na tuto

dostaneme v kratičké době

Odplata přichází někdy pomalu
ale jistě Až doposud solný trust
zasoloval nám ale nyní věřitelé

zasolili solnému trustu

Strtc Sam měl by ukázati bez

průtahu uhelným baronům že
ďovede-l- i znamenitě řídili poštu
dovede říditi i uhelné doly

President Roosktelt nestojí o

žádné hodnosti ve vojskách evrop- -

postačí hodnost amerického plu-

kovníka drsných jezdců

Newyorští demokraté slyšeli
snad že stává město Kacsas City
ale že tam byla kdysi vypracová-

na nějaká demokratická platfor-

ma o tom patrné aevědL

A ti to dopracovali! Demoejrati-ck- á

strana se již zase octla na té

staré clevelandovské cestě Ko-

lik chudých na duchu půjde tam

za ní?

PODARÍ-L- I SE PRESIDENTU RoOSE- -

veltovi ukončili uhelnou stávku

mohou si demokraté v r 1904
ušetřili Dráči s jmenováním něja

Železniční společnosti v Anglii

čítají za dopravu uhlí a minerálií
utvořeny aby jimi byly podobné
zhoubné stávky obmezeny a aby
zpupnost peněžních magnátů nevůbec o polovic až o dvě třetiny

richs bydlícího as: šest mil jižněméně nežli za dopravu jiného zbo

žf Železniční společnosti v Feno od North Loup zmrzačen byl v

neděli ráno svým dědečkem Sta
svlvanu čitaif dvakráte tolik za

řec byl na honu a zapomněl vynda
dopravu uhlí jako za dopravu ji'

ného zboží Toto jest přímé lu

pičství a těmito vysokými doprav

li náboj t pušky řvdyz pak po
návratu svém domů jal se pušku
ciditi vyšla z této rána a náboj
roztříštil chlapci chodidlo jež mu

nimi sazbami jsou olu pováninejen

rostla do nebe
V tomto smírčím dramatu hrál

první úlohu president naší repu-

bliky Theodore Roosevelt který
jako hlava 80000000 lidí pouká-
zal oběma stranám na zlé následky
které tato stávka má nejen pro
obě bojující strany ale i pro třetí
stranu — pro americký lid jemuž

jest uhlí vzhledem k blížící se

zimě nevyhnutelnou potřebou
President slovy vřelými dovolá-

val se vlastenectví obou stran a

ckého baraburdí musí vytahovat!
heslo které vzbuzuje ve většině

amerického národa ošklivost při
spotřebovatelé uhlí ale i uhloko- -

muselo býti odBato
pové Mezistátní železniční komise

vzpoinínkácb jaké následky mělo — V Norman 8 mil od Minden
provádění toho hesla

měla by přinutiti tyto dráhy aby

snížily své vyděračoé sazby a tím

bv se uhlí stalo lacinějším o J200
vzdáleném vyloupena byla ve

čtvrtek časně z rána nedobytná

pokladna tamní banky Čtyři lu

shledáno na těle dívky více než

dvacet škrábnutin spůsobených

rohy rozzuřeného zvířete avšak

na štěstí rohy jeho do masa ne-

vnikly Děvče má zlomenou pra-

vou lopatku ale jest naděje že se

uzdraví

— Tajemné zmizení mladého

farmera Nicholas Consbrooka ná-

jemce farmy Claus Frabmovy blí-

že Hastings spůsobilo v okolí

tamním veliké vzrušení Cons-broo- k

kterýž jest svobodný a asi

24 roky starý odjel předminulé

úterý do jihozápadní části Adams

okresu sa návštěvu svých redižš
Ku konci minulého týdue nastou-

pil cestu k domovu a od té doby
se pohřešuje Zjištěno pouze to-

lik že se vrátil na svou farmu a

nechal koně zapřažené Při dů-

kladné prohlídce nalezl šerif Hill

něco šatstva Consbrookova skry-

tého pod senem ve stáji a prázd-
nou tobolku a nájemní smlouvu

na farmu v haldě sena Ježto měl

Consbrook u sebe při návratu na

svou farmu bezmála $100 na ho-

tovosti panuji obavy že se stal

obětí neznámých dosud zločinců

Demokratický komediant ská strana v Iowě věří v největšíaž 1400 na tuně Pakli komise

nemá toto právo na základě dosud

stávajících zákonů měl by kor
piči dobře ozbrojeni pozorováni

byli při dobývání se do pokladny
více občany avšak tito obávali se

proti lupičům zakročili Lupiči
gres právo mezistátní železniční

kořist' svou asi 1 1000 na hoto
komise rozšířiti a strýc Sam by
měl v rukou kyj kterým by uhelné

magnáty asohl vždycky přivésti k

dobro pro největší množství lidi a

proto nedovolí aby politika celní

ochrany stala se štítem pro brabi- -

vost jednotlivců"
Toto přímé prohlášení Bírdsall- -

ovo poukazuje k tomu že voliči

třetího iowskébo distriktu kon- -

„jt„grčvuíDO caičznou v scu zsvtúpwc
jemuž mohou své zájmy bez obavy

vosti prchli a jsou pronásledováni

ozbrojenou četourozumu

Svět se mění a s ním se také
změnili před nějakou dobou vůd-

cové demokratů ale ti nezůstali

dlouho v čele své strany Bryan
se svými stoupenci na krátkou
dobu zatlačil Clevelanda Hilla
Gormana Boiese a ta ostatní
menší demokratická světla do po-

zadí ale dvě poroky které utr-

pěl r národních volbách postačily
k tomu že sám ztratil důvěru u

demokratů ve většině států a tak

— Hroznou smrti sešel se svěJASYli ZPŮSOBEM NÁS PRŮMYSL JEST

"zmorganisován'' toho důkaz po ta v neděli oiety synek tarmera
vříitidává několik číslic V posledních Henry Bowmana bydlícího 10

Birdsall stojí při guvernérutřech letech bylo zorganisováno v

naší zemi S? trustů s kapiUiem

mil jihovýchodně od Barneston

Seděl na jednom z koni jež hnal

napájet a uvázal 6Í provaz ohláv- -10 tisíc mil dollarů a více Zá

vyslovil naději že tyto strany uči-n- í

vzájemné ústupky pro všeobec-

né dobro leč slova jeho padla aa
úrodnou půdu pouze u druhé
hlavní osoby v tomto dramatu u

Johna Mitchella představitele
práva a hlavy 150000 tižce pra- -

:_'! t„
Tento muž vyrostlý z mass

chudého lidu a vyšinuvší se v čelo

veliké dělnické armády úplně
uznal jaká godpověiluuxt apučivá
na něm před veřejnosti a 8 oběta-

vosti a šlechetností pravého vůdce

dělnického lidu prohlásil ochotu

podrobili požadavky svých 150-00- 0

soudruhů k rozhodnutí arbi-trač- ní

komise jejíž rozhodnuti
mělo být závazným a právoplat-

ným pro dobu nejméně jednoho
a nejvíce pěti roků

Naproti těmto dvěma mužům

majícím na zřeteli pouze všeobecné

dobro stáli bezcitní arrogantní
Vyzývaví representanti monopolu

j j

ky kolem těla Pojednou se kůn

Curnmitmovt jeuš již loni vydal k

monopolistům prohlášení že

ochrana pro americkou práci a

průmysl jest něco jiného nežli

ochrana která jest pouze přístře-

ším a štítem pro monopoly a

a h lil t 't_
kladní kapitál každého z těchto

trustů byh rozředěn v některých

případech až o 50 procent a v

akciích těchto trustů nalézá se při

na nemz emapec seaci spiasu a

svrhl nešťastného jezdce mezi klá-

dy nalézající se na dvoře a než

mu mohla býti poskytnuta pomoc

byl k smrtí ukopán a ušlapán

— V College View vesnici to

vzdálené pět mil jihozápadně od

se dostali opět na vrch ti staří
vůdcové demokracie

Hill který byl až do nedávná

politickou mrtvolou pojednou
oživnul a vyšinul se opět ve vůd-covsk- é

sedlo své strany ve státu
New Yorku a poslední konvence

demokratická tancovala jak Hill

pískal
Platforma která přijata byla

demokratickou konvencí jest dí-

lem Hillovým a v ní se tento poli

tický komediant okázal v pravém
světle

Touto platformou se chce zali-

chotit každému a chce chytat na

Cummins zároveS doložil: že ta-

kovouto "ochranu" republikán-
ská strana v Iowě nebude déle

podporovati a bude se domáhali v

tom směru oprav a celý západ

stojí v tom ohledu při guvernéru
Cumminsovi
Čeští voliči usídlení v třetím

kongresníin distriktu v Iowě tu- -

HLEDÁ SE k pronajmutí far-
ma o sto šedesáti akrech nejraději
na díl Laskavé nabídky a bližší

podrobnosti zašlete pod adressou

"Farma" na "Pokrok Západu"
Omaha Neb 8x3

Julius Treitsciike

importovanými
i domácími

víny a lihovinami

Lincoln vznikl ve čtvrtek ráno

mezi 8 a 9 hodinou požár a spů

bejmenším za a tisíce milionů

vody Morgan se svými kumpány

kontroluje různá průmyslová
sdružení s kapitálem $1734000-00- 0

a kontroluje dráhy jichž zá-

kladní kapitál obnáší 3 tisíce mil
dollarů Tyto báječné sumy
kontrolované několikajmálo lidmi

podávají důkaz že jest již svrcho-

vaný čas aby se našim peněžním
knížatům položila nějaká zákonitá

hráz

V Chicagu nalezl minulí týden

sobe ti á jím škoda odhaduje se na

1 12000 Požár vznikl následkem

výbuchu gasolinových kámen ježjimž jediným Donem a jemným

kého kandidáta pro úřad presi-

denta

Japonsko se pravé vydlužilo v

Anglii $34000000 Tedy to

spojenství přináší aspoS něco do-

brého Žaponcúm Mohou pump-no-
ut

Johna Bulla když již vysý-

chá kapsa

Kdvž Bryan četl zprávy o New-

yorské státní demokratické kon-

vencí musil mimovolně pociťovat

že mrazy v New Yorku se letos

dostavily nejen brzo ale že jsou í

kapitálně ostré

David B Hill prosadil v kew-vors-

demokratické konvenci

nešťastnou náhodou převržena

byla v úřadovně zubního lékaře

dra Frazicra Ve vesnici té není

dou chrániti ncjléje své zájmy

přičini li se o zvolení soudce

Birdsalla který jest vřelým stou-

pencem guvernéra Cumminse a

zastancem moudré iowské idee
ni hlasy jako se chytají kapři na ani požárního odboru ani vodár

vůdcem jest dollar a na tyto černé
duše jež si přivlastnily přírodní
bohatství' této země neměla vážná

slova presidentova ani toho

účinku
Čestné nabídnuti Mitchellovo

odbyli výsměchem a ve své zpup-

nosti žádali aby všechna občanská

i vojenská moc Spoj Států byla

fítefm plrm a

jemnými doutníky

501 503 a 523 jižní 13
jeden policista malého chlapce ny a jen vydamé pomoci student

Ul

červy Poněvadž je v městě New

Yorku veliká síla židů tu Hill ve

své platformě činí toto prohlášení:
stva lze dčkovati že celá vesniceplačícího na ulici proto že neměl

pěťák aby se mohl dostati po
káře domu Chlapec držel v ru

nelehla popelem
"New-yorsk- á demokratická kon-

vence sympatisuje s utlačenými
— Kdvž se ve čtvrtek večer NeJlcpSl to útulek v mřatS Vkunní

Upravte bí stolici játra a trá-

vení pomoci Severových pilulek

pro játra Pilulky ty hojí zácpu
žloutenku žlučoatost bolení hla-

vy atd Skládají se t látek by-

linných a nedráždí Cena 25c

kou železnou pokladničku z ban zařízené pokoje k pronalmuttkolem o hod vracel farmer Syljim dána k rukoaao tak aby mohliky v ioíž měl naschráněno plno
vester Tohňsoni bydlící "severněvládnouti v úhelných pánvích izk

monarchické Evropy a hlavně li

tuje a zavrhuje hanebné pronásle
dování židů v Rumunsku"

jmenování svého kandidáta pro
úfad guvernéra Vítězství Hillovo

v koqvencf £yÍosnadné ale za to

ca vítězství při volbách nemá

Hillflv kandidát ani nejmení

týden— za 50c ai 1100 denně Chutné
atudaoé zikuky iuj pr'reu y a
ilftOOO výbornřlio rmží iUI v

jež lze koupiti za r y levntjM než jaké
e platí jinde za zlxit raint-i-i lakotu

od Yorku s manželkou svou
by sami chlěii a aby násilím

města tobo do svého domova vra

drobných mincí ale nemohl ji
otevřití poněvadž klíče od ní míl
kasír tanky r rukou a banka byla

již zavřena Pocity tohoto chlapce

mohli přimČti uhiokopy k povol- -Předplaťte se na Pokrok Zápa-
-Hill v této platformě moudře

zil do kočárku jich ftesunovaci46 JULIIV THKITSCIIKE1 nostizamlčel že demokratická strana! du pouze $100 ročně


