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dvou letech bude muset dokázati
že skutečně této důvěry lidu za-

sluhuje a bude muset následovati

svého vůdce Roosevelta a jen tím

spůsobem si důvěru lidu zachová

Republikánská strana bude mu

volbách "potrhal" V české de-

sáté wardě v Chicagu obývané

úplně dělnictvem řemeslnictvem

a maloobchodnictvem dva sociali-

stičtí kandidáti dostali každý něco

přes 200 hlasů jedině ve 12

wardě socialistický kandidát oká
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set zůstali ni dráze pokroku a

splni li naděje které v ní lid ame-

rický klade bude za dva roky její
vítězství s Rooseveltem v čele

tím nejskvělejíím politických
annálech této republiky
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Vzorná vládní farma

průmyslových a obchodních sdru-

žení a Ida Tarbellová ve své histo

rii olejového trustu okazuje že

toto zlo kráčí v zápětí každého

trustu
Standard Oil Company jest nej-

větším trustem nejen v Americe

alé na celém světě a již od r 1870

různé státní legislatury a také kon-

gres se zabývaly vyšetřováním ob-

chodních method tohoto polypa

proti němuž v r 1888 přijat byl
zákon o mezistátním obchoiu aby
se zlé účinky olejového trustu

poněkud obmezily
V olejových polích byla souiSŽ

jednotlivců až do té doby když
se zrodil olejový trust Jakmile
byl založen nastal v tomto ob-

chodním průmyslovém odvětvi boj

který pro neodvislé podnikatele
znamenal buď poddali se aneb

zahynouti Mnozí raději volili ob-

chodní smrt než by se byli poddali
trustu a čím více moc a síla tohoto
rostla stávala se soutěž v olejo-

vých polích řidší a konečně olejo-

vý trust ovládnul úplně celý tento
obchod a stal se neobmezeným

pánem a vládcem

Byl to boj kapitalistického sdruže

ní proti jednotlivcům a kapitalisti-
cké sdružení zvítězilo

Historie olejového trustu jest
zastrašujícím příkladem jaké jsou

účinky každého trustu a Ida Tar-bellov- i

svým článkem uvádějícím
fakta tohoto průmyslového zápa-

su přispěla značně k poučení
americké veřejnosti o zhoubných
vlivech trustů na soutěž

Máme opčt po těch volbách

odbylo se všechno hladce

demokraté byli biti

jak Benedek kdys u Hradce

NicThompsonu nezpomohl

časopejsku mdlý ten kmit)
neb hyl všude po Nebrasce

jak Španřlé íádně bit

Na demokratické sliby

chytit Be víc nedá lid

zkusil to jen nimi jednou
a je dodnes toho syt

Není to tak těžké získat! si

dobré mínění světa pakli má

člověk dosti "kéšů" k tomu

Štěstí přichází a štěstí odchází

ale pravý muž se ztraceným štěstím

neztratí svou hlavu

Vdova nedbá kdo byl prvou
láskou jejího nastávajícího man

žela jen když ona jest tou po-

slední

Časový rým emalský

Mnohdy pomoc korporací
Be leckomu nevyplácí

Je to vždy zbabělým pomlou- -
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Omaha Neb

zal poměrně dosti síly neboť

obdržel něco přes tisíc hlasů V

celku však kdyby ten socialistický

proud vzrůstal lim způsobem jako
až dosud tu by se ani děti našich

dětí toho nedočkali že by někte-

rý socialistický kandidát byl zvo-

len Některé socialistické myšlén-

ky dobudou vítězství však dosti
brzo poněvadž ma?sy lidu počína-

jí přemýšlet! a přestávají býti stá-

dem ovcí avšak myšlénky ty musí

býti vtěleny do platformy některé
ze stávajících politických stran a

musí býti zbaveny socialistického

štemplu před kterým má větši-

na Američanů skutečně směšný
strach

Prohlížíme li volební bojiStí-
- tu

shledáváme na něm několik rozbi-

tých presidentských nadějí De-

mokratická strana očekávala že z

posledních voleb vyvstane jí něja-

ký Mojžíš který by ji vyvedl z

nynější politické pouště v níž se

potácí ale očekávání ta zůstala

pouze zbožným přáním
Cleve-landsk- ý

mayor Tom Johnson
považován byl za jednoho z demo-

kratických kandidátů president-stv- í

ale ohromná porážka jakou
demokratická strana utrpěla v

onom státu pod vůdcovstvím John-sonový-

učinila jej úplně nemož-

ným jako kandidáta presidentství
Veliká většina jíž zasypán byl v

Pennsylvanii demokratický kandi-

dát guvernérství Pattison skončila

také jeho naděje na presidentkou
nominaci a také v Marylandu sta-

rý lišák Gorman byl voličstvem

nepřímo poražen neboť ze šesti

kongresních kandidátů pouze dva

demokraté byli zvoleni K těmto
mrtvolám připojují se též mayor
Rose z VVisconsinu a Horace
Boies z Iowy a pouze David Hill

stojí zde jako jediný z demokra-

tických vůdců který může činiti
do jisté míry nároky na president-eko-

nominaci demokratů

kandidát jeho Coler

byl sice poražen ale většinou v

celku na tak obrovský stát ne-

patrnou a tím právě naděje Hillo-v- y

byly sesíleny a nevyskytne-l- i se

dor 1904 zázrakem nějaký vůdce

tak jako se vyskytl v roce 1896

Bryan tu Hill bude asi v příštím

presidentském boji praporečníkem
demokratické strany

vati někoho za jeho zády a mnohdy
je to nebezpečným říci někomu

pravdu do očí

Čím děvčata se stávají starší

tím méně dbají na lásku a tím
stranyVítězství republikánské

v Nebrasce
více na peníze

DAVÍDKOVA POVOLEBNÍ

Zpiv i se jako: "Sedm let jsem
u Vás sloulil "

Doset let jsem u vás sloužil

a ještě jsem neměl dost
k šesté lhůtě pohádala
vrozená mně sobeckost

V primářkách jsem sice vyhrál

naděje rul řošil svit
ale za to ach o volbách

nehorázně byl jsem bit

Och já smutný politikář
octnul jsem sr bez "džabu"
kdo mně nyní zas pomůže
k veřejnému ku žlabu?

-

V Missouri demokraté sice vy

Až nynější znamenitý sekretář
zemědělství Wilson vzdá se svého

úřadu zanechá jako jeden ze skvě-

lých pomDÍků své zdárné činnosti
také vzornou vládní farmu kteráž

zřízena bude na půdě Virginie

poblíže řeky Potom ac na pozem-

cích Arlingtonské pozůstalosti jež
se rozkládá jižně od Národního

vojenského hřbitova

Farma tato dle rozvržených

plánů zaujímali bude 400 akrů a

nazvána bude farmou Arlington-sko- u

Sekretář Wilson hodlá tuto far-

mu učiniti Mekkou nejen pro rol-

nictvo americké ale pro rolnictvo

celého světa aby toto mohlo se

zde prakticky pončiti o nejnověj-Šíc- b

výzkumech a pokusech v obo-

ru hospodářství
S přípravnými pracemi k zalo-

žení této farmy se již započalo

Myšlénka k její zřízení vznikla v

sekretáři Wilsonovi asi před půl-

druhým rokem Pozemekna němž

bude zřízena náležel tehdy pod

správu vojenského odboru a byl

úplně zanedbán Na žádost sekre-

táře VVilsona byl přidělen pod

správu zemědělského odboru a se

vzděláváním půdy se ihned zapo-
čalo

V minulém roce zaseto bylo tam

Žito a zdařilo se tak zuamenitě Ze

sypalo 25 bušlů po akru Násled-

kem toho profesor Corbett prohlá-
sil že půda se velini dobře hodí

pro zamýšlenou vzornou farmu

Dle Corbettových úplně již roz-

vržených plánů bude postaveno na

pokusné této farmě předně vzorné

íarmerské obydlí dále zařízena

zde bude ovocná zahrada v níž

bude pěstováno nejlepší americké

ovoce a činěny pokusy k zušle-

chťování stromů a plodů Vedle

této ovocné zahrady bude školka

pro pěstování stinných stromů z

nichž každý ponese tabulku s

jménem aby navštěvovatel kdyby
se mu podobný strom aneb keř

zalíbil mohl si jej objednati
V ovocné zahradě pěstovány

budou jablka hrušky broskve

třešně a vůbec všechny druhy
ovoce jež bude možno s prospě-

chem na půdě farmy pěstovati
Na školku jsou vyměřeny 4 akry a

stinné stromy keře a traviny zde

budou pěstovány s tím účelem by
farmerstvo mohlo nabýti názor

jakým spůsobem a bez velkých
obtíží by si mohlo své vlastní

farmy okrášliti a zvelebiti

Všechny obiliny pícniny zele-

niny atd pěstovány budou ve

zvláštních odděleních a firma
bude neskonalým praktickým zdro-

jem poučení pro každého farmera

Se stavbou vzorné stáje bylo v

těchto dnech započato a s ostat
nimi stavbami se bude pokračovati
tak rychle jak jen bude možno 1

v několika letech tato pokusná
vzorná vládní íarm? bud( jedním
z nejpřitažlivějších bodů hlavního

mčsta Spoj Stáiů

Moha Vás naučit! lT&lrX
ky mluTltl řít! a páil (Jhcl ráa přezrMíltl
a oo4lu Vám Jednu úlubu na zknulkti Plate
nyn a doplsr adresujte: ANT M SOUKUP
562 W lSlbSt Pllsca Staiton Cblcaio Hlt

Zlatá Hvézda
Pouřnjf 1 zábavný řasopís pro řeko-americk-

mládež přináší bésuč povíd-

ky pohádky články pouřné překlady
mluvnici atd Též obsahuje pěkná
obrázky a podoby vynikajících muib a

žen — Vytháti dvakrát mitlini
Předplatné 50 centu nu rok Číslo nt

ukázku pošle le na pojídáni zdarma
" F E SVOBODA ScllMr Hal

hráli jako obyčejně ale takovou

malou většinou že demokratům

naskakuje husí kůže při pomýšle

Španělsky králík Alfonso sj

přeje užší spojení se Strýcem Sá-

mem Iou čas hojí všechny rány
a Španělové počínají zapomínati

již na svůj výprask
]

Jak se časy měn!! V roce 1896
měla Nebraska 4 kongresníky

demopopulistické a za krátkých
Šest roků hyl zvolen jeden z mi-

losti neodvislých republikánů

Mark Hanna byl v Ohiu indor-sová- n

100000 hlasy většiny Ma

rek roste v přízni amerického lidu

a kdo ví zdali v r 1908 nestane

se praporečníkem republikánské

strany

Kapitál se prý obává trustu dél
níkův K tomu nemá příčiny
Dělnictvo nežádá nic nežli spra-

vedlivý podíl z výtěžku za svou

práci kdežto trusty olupují obec-

nost i dělnictvo

PENNSYLVANSKÁ DRÁHA KOLPILA

opět několik uhelných dolů vzdor

tomu že konstituce státu Penn-sylvan-

přímo to zapovídá Uhel-

ní baroni patrně si myslí ře zákon

pro ně nestává ale někdy přijde
čas kdy lid naučí je zákony této

země ctít

Naděje demokratu v Nebrasce

jsou na dobro pochovány Re-

publikánská strana by musela uči

niti mnoho chyb aby většina oby-

vatelstva se od zásaď této strany
odvrátila a přiklonila se k zásadám

demokratickým

Z KONGRESNÍHO SOUBOJE V NíBRA- -

sce vyšel vítězně pouze jeden at

Hitchcock a ten ještě za

své zvolení má děkovali republi-

kánům kteří se zdráhali nositi

obojek korporací na své šíji
'

ARBITRACE JEST MOCNĚJŠÍ STÁVKY

To dokázáno v těchto dnech opět
v Chicagu kdy zaměstnanci na

zvýšených dráhách pomocí arbi-trac- e

docílili touženého zlepšení
svého stavu

Pakli arbitrační komise rozhod-n- e

příznivě pro uhlokopy tu zvý-

šení jich mzdy bude právoplatným
od 1 listopadu Proto uhelný
trust zvýšil okamžitě ceny uhlí

ahy spotřebovatelé zaplatili ze

svých kapes přídavek povolený
dělnictvu

Americký lid republikánské stra-n- ě

sice pomohl k vítězství ale S

jí dal na srozuměnou že
chce-l- i sřzachovati jeho důvěru

musí omeziti nynější sociální ne-

spravedlnost a chránit zájmy lidu

před zájmy trustů

Nyní když arbitrační komise si

prohlédla doly v nichž pracují

uhlokopové tu ty s: měla ještě

prohlédnojti newyorský palác v

němž "pracuje" president Baer

aby viděla jaký jest rozdíl mezi

prací uhelného barona a prací za-

městnávaného jím dělníka

Dva Davidi v posledních volbách

byli biti David Hill v New Yorku

byl bit nepřímo porážkou svého

guvernérskébo kandidáta a David

z Omahy byl bit přímo Ale slze

soustrasti není třeba ronit nad jed-

ním ani nad druhým

Americký lid dal republikánské
straně příležitost aby splnila své

sliby pravil po volbách president
Roosevelt Jak je vidět pochopil

Teddy situaci velmi správně a

bude-l- i republikánská strana ná-

sledovali svého vůdce tu sliby ty
budou splněny

Spotřeba cukru ve Spojených
Státech na jednu hlavu jest osm-

krát větší nežli byla v prvních 25

letech posledního století čtyry-krát- e

větší nežli byla v desetiletí

skončivším t 1850 a dvakráte

větší nežli byla v kterémkoli roce

do r 1870 V letech až do r

1825 průměrná spotřeba cukru

obnášela asi 8 liber na jednu hla-

vu v desetiletí mezi 1840 — 50 ob-

nášela spotřeba asi 16 liber v de-

setiletí skončivším 1870 byla 32

liber oJ 1870 do r 1880 obnáše-

la asi 40 liber od r 1880 do r

1890 úplných 50 liber v r 1891

dokonce 66 liber a v roce 1901

dostoupila spotřeba cukru na jed-

nu hlavu 684 lib Náš národ

jest největším spotřebovateletn
cukru na světě

Rozhodnutí arbitrační komise

v jejíž rukou spočívá urovnání roz-

porů mezi uhlokopy a uhelnými

barony nebude vynešeno snad až

za několik měsíců avšak pověstný
Hlasatel již dnes podezřívá tuto

komisi a píše v jedné ze svých re-

dakčních poznámek že se prý ublo-kopo-

ku své škodě přesvědčí že

"důvěřovali příliš mnoho Roose-veltovikte-

prý na jich úkor vyši-

nul se na velkého muže" Co však

soudí naproti tomu jeden z

presidentů unie ublo-kopů- ř

"Svěřil bych svůj život v

ruce této komise" vyslovil ae

Duffy veřejně v Hazletonu Tato
slova jednoho z vůdců unie uhlo-kopů- v

jsou zajisté nejlepší odpo-

vědí na ničemné podezřívání Hla-

satele který po způsobu zmije
hledí uštknout muže majícího ty

nejšlechetněji! sffahý 71

Nyní již bezpečné víme co ten so

cialistický proud který se žene

mocně r před toho v posledních

í

ní co se může v budoucnosti stát

Zsckyctré telegramy —
Dne 4 list v 10 hod v noci

Naši vyhráli!
Jim Griggs

Ve 12 hodin v noci

Ještě není vše ztraceno

Rooseveltovo vítězství- -

Volební boj jest dobojován a

republikánská strana dobyla v ně

kterých státech většího vítězství

—vlaitnl — (

JOSEPH PEZDIRTZ
v č 1202 jižní 13 ul

Vy tečné pivo stále na čepu Nejlepíí
vína likéry a doutníky Tel UittU

O přizefi krajanů žádá J PEZDIRTZ

Můžeme vyhrát zas někdy jindy

Pakli popokratická strana cho-

vala ještě nějakou jiskru naděje
že podaří se jí opět nabýti v Neb

rasce vrchu vyhasla tato jiskra v

posledních voloácb úplně
Nebraska dala se svésti na de-

mokratické scestí v r 1896 avšak

za čtyři roky na to většina nebras-skýc- h

voličů uznala svůj emyl a

pomáhala republikánské straně k

slavnému vítězství a od té doby

nejen že při republikánském pra
poru pevně stojí ale ona dokonce

stále vzrůstá
Letošní vítězství bylo to ejší

kterého se republikánská
strana v posledních šesti letech

domohla- - V posledních prtsident-skýc- h

volbách podařilo sí popo-krat-
ům

zvítěziti ve třech kongres-
ních okrscích let03 však byli

poraženi jich kandidáti na celé

čáře a jedině v druhém kongresním
okrsku zvolen popokratický zá-

stupce vítězství to však přivoděno

bylo tím že neodvislí republikán-
ští voličové se vzepřeli proti kan-

didátu který jim byl vnucován

monopoly a korporacemi
Nebraska v příštím kongresu

bude zastoupena muži schopnými
a poctivými a obyvatelstvo našeho

státu může být ujištěno že zájmy

jeho budou v kongresu vydatně

hájeny platně zastávány

Obyvatelstvo Nebrasky vyko
nalo vůči republikánské straně

poctivě bvou povinnost nyní zá-

leží na republikánské straně aby
tato vykonala svou povinnost vůči

obyvatelstvu Nebrasky
Především jest nutno aby byla

upravena otázka zdanění tím Spů-

sobem by dráhy přinuceny byly
nésti břemena daní v tom poměru

jako je musí nésti jiní poplatníci
Až dosud dráhy se vymykají to-

muto břemenu a hlavní tíha dani

spočívá na malých poplatnících
' V příštím zasedání legislatury
musí býti tato palčivá otázka pro-

jednána a rozřešena v zájmu lidu

Ti kdož ss stavětí budou proti
tomuto spravedlivému požadavku
ti se mohou pliprayiti na politi-

ckou smrt v r 1904
Lid státu Nebrasky bude míti

v příštím zasedání příležitost po-

znaň kdo jou jeho zástupci a

kdo jsou zástupci korporaci a běda
těm kteří zájmy korporací stavěli
budou nad zájmy lidu

Jim Griggs

Demokratická strana byla u vo

ličů Jižní Dakoty přijata s takovým Vlasng a DofcMng zařízení

vlastni

J W HROCH

Omaha Neb 12 listopadu 1902

co pak tomu asi řekl bryan'?

Jen boháč vidí něco dobrého v

chudobě

V Ohiu ještě dnes hledají pou
tické zbytky Tom Johnsona

Slunce politické slXvv Williama

J Bryana zapadlo na dobro

P Z je dobrým prorokem jak
dokazuje volební výsledek

Lid SpojenVch Státď je patrně

úplni spokojen se svým prvním
služebníkem

Někteří političtí "řečníci" se

domnívají že plíce dovedou na-

hradit mozek

Pakli potomci stojí za néco

se chlubiti svými před-k- y

Vítězní kandidáti budou oslavo

vati den díkůčinění se zvláštní

ochotou

Nedávejte svoj radosti příliš na

jevo Mějte soustrast s těmi kte-

ří byli biti
Marek Hanna jb "all right"

Ohio to potvrdilo většinou 100000
hlasu

Nyní Littlefield MÓŽIC bez od

kladu pracovali na své protitru-Btovn- f

předloze
LisruřAUÚVfc fotítří vs Wisces-síd- u

růži (Rosemu) nesvědčilojak
okazuje volební výsledek

A NYNÍ HURÁ VE JMÉMU PÁNĚ NA

trusty Jinak to za dva roky do-

padne hůř '

Guvernér wisconsinskí La Fol-lett- e

je maličký človíček postavou
ale jinak je politickým veliká-

nem

Dobrá práce nalézá uznání a

americký lid v plné míře okázal

své uznání presidentu Roosevelt-

ovi dne 4 listopadu
Katolicky" lid vkládal do praž

ské svatováclavské záložny svou

důvěru a peníze a nyní v ní svou

důvěru i své peníze ztratil

Poslední volby dokazují 2e lid
v tu cleveland3kou celní reformu

ztratil již důvěru Inu i dítě jed-

nou spálené se bojí ohně

Guvernér Van Sant v Minneso-by- l

zvolen většinou 65000 hlasů

Minnesoťané dovedou patrné uznat

služeb dobrého úředníka

David Rose ve Wisconsinu pělal
své předvolední účty bez voličů a

nyní teprv poznává že se drobát-

ko přepočítal
~

Dne 4 listopadu uhodil tak

silný mráz v Ohiu že spálil na

dobro všechny presidentské nadě-

je Toma Johnsona

Demokratičtí včdcové jsou
v dělání slibů a dělá-

ní mizerných předvolebních pro-

roctví

Strýc Horace Boies v Iowé se v

posledních volbách posledně "pro-

běhl" Nešťastný výsledek zka-

zil mu další chuť na dobro

Jakí by to byl hezký život na

tomto světě kdyby každý byl tak

úslužným a zdvořilým jako jsou
kandidáti před volbou

Nekorunovaný král trustů J

Pierpont Morgan vydělal letos

jen mizerných 42 milionů dollarů

A přece ještě nemá dosti

IOWSKÁ IDEA CuMMINSOVA POČÍNÁ

nabývat! síly a generál Henderson

počíná nyní honiti bycha ale

pozdě
Demokratická strana očekáva-l- a

že poslední volby jí pomohou
k nějaké hlavě ale porážky na
všech stranách učinily ji opět bez-

hlavou

Spojené Státy a Rusko jsou nej-větší-

dodavately žita Anglie V

roce 1900 Rusko dodalo Anglii

827 tisíc bušlů žita a Spojené Stá-

ty 821 tisíc bušlů Z Kanady

přiveženo bylo do Anglie 570000
bušlů z Německa 216000 a t
Rumunska 60000 bušlů

T 124Ó Jižní 13 ul Omaha ♦

chladem že 1 chudák přítel Chlá-

dek se svými nadějemi na Státní-

ho pokladníka zamrzl
-

Do Wlsconsinu

Nsmilá je jistě Čechům

Wattawičko tvoje ztráta
leč co plátno Wisconsin si

nezvolí víc demokrata

Láska jest často slepá ale za

t ňUnýMeliuT ležák itále na čepu 9
Aejlepil vína likéry a Jemné 1

doutníky J
Sladká vlna gajon od 75c nahoru ♦
Kořalky galon od 1150 nahoru i
České importované-kořalk- y (ako I
roztopčioka maudlovka roaolka T

bflpuntiaWgal T11J1S ♦to budoucí tchýně vidí často více
1

nežli by vidět měla

Pakli se nestaneš pánem zvyku

nežli očekávala
Hlavní věcí však jest že osma-padesát- ý

kongres zůstane republi-

kánský Bude míti sice zmenšenou

republikánskou většinu avšak to

st předvídalo Předseda rep

výboru Babcock byl

dobrým prorokem když předpo-

věděl že - republikánská strana
bude míti asi 28 hlasů většiny
Poněvadž senát bude míti také a

to značnou většinu republikánskou
tu v osmapadesátém kongresu re-

publikánská strana bude moci při-

stoupit! k rozluštění trustovní

otázky a k otázce nové úpravy
celních sazeb jež jsou dnes

otázkami na jichž
rozřešení americký lid calčbá
Letošní vítězství bylg větší než

ono které dobyla republikánská
strana v r 1S98 kdy kontrovala

nižší dům pouze malou většinou —
zi— kun A latnnf vítězství

jest také význačnější Demokraté

kteří v r 1898 byli rozdvojeni a z

nichž mnozí tehdy hlasovali pro

republikánskou stranu proto le

byli zapřísáhnutými odpůrci svo

bodné ražby stříbra letos byli

spojeni a v řadách neroztříštěných

vytáhli do volebního boje Na

svornosti jim nechybělo ale chy-

bělo jim na programu s kterým

by mohli předstoupit! před ameri

cký lid a žádati za jeho hlasy a

jeho důvěru
S počátku kampaně chtěli se

uchopiti otázky trustů a později
chtěli vykořistiti pro své účele ne-

blahou stávku uhlokopú avšak

iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimtiiiiiiiiiiitiiiiim

jS A Beránek
1

= Č£S£s' ZKOUŠENÍ

stane se zvyk pánem tvým
#

Peníze jsou větším tyranem než

turecký sultán Ony činí z lidí

otroky ale lidé otroctví to nesou
rádi

Frakce senátora Clarka z Mon-

tany který byl pomocí svých peněz
zvolen senátorem byla v posled-
ních volbách poražena Clark ten

= Trodává čisté a pravé lékv
5 ideji! i t Cech za ceny nejnižsí= rovněž barvy oleje tklo a víc i =
= oboru lékárnického VSichnl ié- - =
= kafi posil aJf k nému připravit avé =
= předpisy Vyhláíiné Davidovy I
? práiky proti boleatem hlavy plic- - =
= ní bulkám a ihé pro prsa po 25c =
= rozlomí stanice

'
lm3 I
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tokráte zavřel kapsu na knoflík a
v Montaně u většiny voličů platí:
žádné peníze žádné hlasy

Také Mexiko se chystá zavésti

Bolestizlato jako základ pro svou měnu
Vše vše ztrácí již důvěru ve
stříbro jen důvěra Bryanova jest

Za stra Šp jící příklad

V poslídním Čísle McClureova

měsíčníku započala známá spiso-

vatelka Id? M Tarbellová sérii

článků znázorSujících historii

největíího trustu amerického tak

zvané Standard Oil Company
První článek ten v přítemné

době vzbudil přirozeně všeobec-

nou pozornost neboť otázka tru-

stovní jest dnes tou nejdůležitější
v naší zemi Téměř 30 států již

přijalo zákony protitrustovní a též

kongres vtělil Sbermanův zákon

do národního našeho zákonníku

aby jím trustovní zlo bylo obme-zenoavŠ-

všechny tyto prostřed
ky nestačí a trustovní zlo se roz-

lézá jako rakovina
A otázka trustů hýbe nejen naší

veřejností ale i Evropa počíná se

jí obírali a ruský car nedávno uči-

nil návrh aby svolána byla
mezi-oárod- ní

konference by v ní bylo
uvažováno o otázce trustovní
Stále větší rozmáhání se trustů

a konečný jich triumf bude zna-

menat! úplné odstranění soutěže s

obchodu Trusty stanou se v krát-

ké době úplnými diktátory oa

průmyslovém poli a budou pak
moci nejen ceny svých tovarů a

výrobků určovati ale zároveS i

ceny surovin a v tom právě spočí-

vá největší nebezpečí Trusty
budou absolutní vládcové na prů-

myslovém a obchodním poli a

americký lid jim vydán bude na

milost a nemilost Toto jest hlavní
zlo které hrozí lidu od těchto

president Roosevelt jim volební

A
A
A
A
A
A
A

rycble mIhok azivd tl e
vhodných lek ftycbld
Jistd leey doufané každý
oři kašli auMtazem cho
robách plit zvoli-1- 1 i

Severův Balsám
pro plíce

cena 28 so ct

vy

vy

Farmeři ve Walla Walla okre-

su ve Washingtonu učinili před

nějakou dobou pokus ku zlepšení

svých cest pomocí slámy a pokus
ten se zdařil nad očekávání Kaž-

dého podzimu nashromáždi se tam

na cestách ohromné množství pra-

chu které činí cestu velice obtíž-

nou pro lid i pro zvířata Když

nadešly deště tu cesty se opět

proměnily v blátivé rokle a to bylo

ještě borší nelit prach Tu po-

jednou napadlo jedné vtipné
hlavě zdali by se nemohla

učiniti náprava položením slámy
na cesty a tento návrh byl přijat s

nadšením Farmeři věnovali na

to slámu mladší lid ji pokladl asi

na stopu vysoko na nejdůležitější

cesty a nycí tento pokus se rozyi
nul tak velice že v okresu Walla

Walla bude letos pokryto 300 mil

cest slámou v

A
yy €€

AOtoky tdaéty bolesti
kloubech svaleck řev
zaatmaiia atd aejepiá
Mzeao

veliká jako Chimborasso ale osa-

mocená jako vyschlá studnice v

pouští

Rychle rychle vymírají
tihle naši populisti
v příštích volbách sotva budem

0 té straně ještě čistí

Když tak čtu o Morganovi

jak kupuje země moře

tu v mém nitru nevýslovné

rozpoutává se ach boře

Co tak Morgan pánem celé

země oaší být se chystá
zdaž pak pro nás pro cbu iáky
tady zbude trochu místa?

Či snad budeme e muset —

kdo nám to ach smutným poví
ca měsíc se ''vymúf avai'
k vůli králi Morganovi?!

jich plány úplně pokazil
-- Postaviv se na rozhodné stano-

visko proti trustům a urovnav tak

znamenitým spůsobem stávku uhlo-

kopú president Roosevelt nejen
že přebral demokratům

t
volební

jich munici ale on zároveS posil-

nil svou stranu a vším právem

tedy možno říci že letošní vítěz-

ství republikánské strany jest ví

tězstvím Rooseveltovým

Americký lid seznal že má v

Bílém domě služebníka který dbá
o jeho zájmy a koná svou povin-

nost a proto svým hlasováním

projevil mu důvěru a zvolil do

kongrciu republikánskou většinu

aby tato mohla provésti Roose-

veltovy opravní plány
Republikánská strana v příštích

vy
vy
vy
vy
vy
vy
vy
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