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státní lálelitosti Kteny budou poPokrok Západu ctivřjl a ivMomittjí nelil ty
Kteny byly kdyby ta ititá popo
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ubllibtil by ťokrok hiMUhlng (
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kratická klika se doitala k vetlu a

proto kaldý roivátný volič dá ta
jinté těirto kandidátům přednost
pted (aritej:!

Pro co se rozhodnete?

K Mukdenu vtJou ťtyry cesty
po nich! jiponcl mohou táhnout!
r mhtu jedna se táhne 1 Hemi-apu- c

škrte l"ti ptůnmyk jel blili
se k řece Hun meil 1'uKimem a

Mukdcncm druhá veda přes Lln-cinti- n

Šedesát mil východně od
Mukdenu a sice podél řeky Hun
k Fulimu ttetí vede k Jentaj
severním iměrem a čtvrtá sa táhne
te Sinimutunu podél Liaojang
řeky třicet mil západně od Muk-

denu

Ruiké sbory chrání veškeré tyto

iJubtcrlptlon by mll - 1100 per jtpm

t
í

1

slových výrobků jest tam nrpatr
ný a anglické dělnictvo dnble po
iiireltlo I Ravcdentm ochrannáho
cla hy tnu tnly tdralcny životní

jeho potřeby a to právě vedlo ho
k protilUeul proti clu U náo

vlak lépe placené dělnictvo nuul
mít ochranu proti levné práci

ciiiny jinak budou oašu trhy za-

plavovány výrobky 1 Uvropy a

DČŠe americké dělnictvo bude mít

opřt demokratické "zlaté čaty"
totiž málo co dělat a také málo co

jíst

TI staří farizeové

Vycbiil UlJou itítJu

flílTí: Tjímtslsá Spsí Pstrsla

IlOf OH Hawarl kl - Ttltfoa 1913

3Ttylativ:
f wtUidixlákott do (lomu II SO

f mlat a dodávkou poMovnt 1100

dť) pro Spojoni Blaty a Kanadu II M cesty na strategicky důležitých
čcli IIM bodech vzdálených 30 až Co mil

1

od Mukdenu Japonci manévrují

Pro trváni tfotavadnlik pomřrůi
antb frj drt tUnhrtkí 'iAiV fatyť

Veškerému americkému dělni-ctv- u

předléhá o volebním dnu dů
leZitá povinnost aby se rozhodli

přejí li si dosavadní trvání pomě-

rů aneb přejí li si navrácení těch

"zlatých clevelandovských Časů"
President Roosevelt po celou ve-

řejnou svou Činnost dokázal Že

jest dčlnictvu pKzniv a že pokud
jeho moc sahá hledí mu prospět!

V posledním svém přijímacím

dopise Roosevelt poukázal na to
že tato zem potřebuje ochranného

proti ruskému levému křídlu aby
přinutili ruský střed stojící u

Jentajských dolů k ústupu An-

gličtí dopisovatelé prohlašovali že

udržení těchto dolů jest pro ru-

skou armádu nanejvýš důležité
avšak v dolech těchto se tíží prů-

měrně jen 50 tun uhlí denně a tu
udrženi těchto dolů nezdá se být
tak nutné pro ruskou armádu

OháAky

rrihn a rftn4 fihlOky poiíM
kdyl potil k objvduárrw pHIolviiy j u
(Imlrní ohláiky iitiycjné wlkoMi ricple

'aliuji ! lalro ÍHlrna ?ftrtntA tu třikrát 7a
fStnl ohláJWnl blahopřáni omrU a jiné řlt
nio liUO ttl pali tu knfclA uvfNJnftil
rťhť k 'f pnita pMloil olijMlnárcn tolik
?eni Jak yplkou ohlálku tnlil l pKitii Ony
ohiáck na Uulli dobu (Miiéail ochutni ua

llky pinrjbiipíitřl kdy mk koupi n polti
nb jpr"iim "Mn-f- f Ordnr" % il nám le
%% Til r revKtruvauem dnpiMi nuub

bnokovni Jhi riitllkit Jistu Kdo
cn' platili "checkom" na tiauk ucelil' tuile
C 8R fontů tiro proto i tolik mimium platit
banku ia kolrWcl aoub ať koupi antuku
{draft) na Otuahu OiIchko nob Nw Vork Na
mtatl drobnrh potili ptljitmiiio Ki I - a
cntov kolkr Vímrhny řnilky ti(:liť Jwii

aaalány pol Jtxínoduubou adfeitou pouta lak-So- t

Pokrok Západu
Omaha Neb

cla na němž vyrostl náš celý prů
Obě vojska jsou rozložena protimysl a jež sloužilo k zajištění nej-lep- ší

mzdy
'
jaké má dělnictvo

kteréhokoli národa
Demokratická strana prohlašu

sobě podél fronty obnášející 80
mil a generál Kuropatkin bude
ovšem muset stáhnout! své sbory
poněkud blíže k Mukdenu má li

v úmýslu svésti novou bitvu a

je Že ochranné clo je zlodějstvím
ale ze zkušenosti je známo že

kdykoli 6e strana tato pokusilaOmaha Neb 28 září 1904 Oyamou který stahuje oejvětŠÍ
sílu proti ruskému pravému kří-

dlu a zde bezpochyby dojde ktil !Našim wmů
zavésti snížení cla ochranného

jako za Bucbanaoa a za Clevelan-dar-- tu

Že to vždy provázeno bylo
zdrcujícími následky pro průmysl
i pro dělnictvo

prvnímu útoku

Toto křídlo má obsazená údolí
Teoto týden představujeme Vim jimiž protékají řeky Hun Lido a

Pakli dělnictvo se nechá splésti biokai a Japonci mají nejlepfil pří-

ležitost zde na obrovské té rovinětímto falešným křikem demokratů
Pok Zip v novém rouBe Značné

zdokonalení to vyžádalo více prí- -
provést! oblíbený jich bočof ma-

névr který jím pomohl k úspěchu

"že ochranné clo je zlodějstvím '

tu ono bude první jež bude těžce

platit! za ivou chybu tak zrovna u Vafangan i Liaojangu

ce náiledkem téhož vydání čísla

bylo opožděno přlžtě vSak P Z

vydán buie v pravidelný svůj čas
jako těžce platilo svou chybu za

Je pozoruhodná le váleční do

pisovatelé u obou armád o pohy

?
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Nejsouce vedeot ziskem ale bech vojska na oné západní straně

Letošní popokratická kampaň
v Nebrasce nám mimovolně připo-
míná anekdotu o cikáau který
předveden byl před soudce obvi

něn jsa z krádeže koně "Aj
velkomožný paňko já sa napra-
ví um len ma dajů len ješče jednu

prilažitoit" sliboval cikán ho-

dlaje se vymknout! z osidel spra-
vedlnosti A tak také popokrati-
cká strana v našem státu chce

"ještě jednu příležitost" a slibuje
voličům hory doly a zároveň uka-

zuje na republikánské kandidáty
jiko na stvůry Železnic

Zasluhuje však tato strana aby
voliči ji dali ještě jednu příležitost
když tak hanebným způsobem
zradila v minulosti důvěru voličů

ji danou? Strana ta měla svého
času celou státní mašinérii v ru-

kou měla tedy všechnu příležitost

aby zasadila ránu železniční nad-

vládí ale voličové marně čekali

na splnění slibů které jim byly
dány popokratickými kandidáty
před volbami Naopak popo-krat- é

ve státních úřadech a v legi-slatuř- e

skláněli pokorně své Šíje

před železničními magnáty a 'ne-

hnuli proti nim ani jediným

prstem
Ale dnes strana u zrušivši své

sliby a své slovo přichází znova
k voličům a snaží se je starými
opelichanými sliby svými "open-tliti- "

a poukazuje zároveň ne ne

hospodáruost rep státní správy
A zatím jaká jsou fakta?
Guvernér Mickey ku př vydal

na vydržování domu vycloužiců a

námořníků v Milford ročně prů-

měrně na jednu hlavu J8276
pop guv Poynter vydal $98 12

V celku ušetřeno bylo tedy guv
Mickeym za dva roky v jediném
tomto ústavě $5898 34 proti
tprávě popokratické ale vzdor

tomu mají popokraté tolik odva-

hy že mluví o "šetrnosti' ač čí

slice vlastní jich minuté správy je
viní ze lži

Kandidát popokratů Berge na
oko veřejně se staví proti "kštáť
níkům" kteří béřou od dráh volné
železniční lístky a svou nominaci
má děkovati dle výroku populi
etického kandidáta místopreii-dentstv- í

Tíbblese "ářaihloocám

a politickým fmejdilůw prodávají-eí-

se ta volné itlttnilnl lístky
"

se nezmiňují ani slovem kdežtosnahou prospětí co nejvíce nejSir

fiím kruham českého čtenářstva
1 oeietlili jsme nákladu abychom

každý pohyb na východní atranft

popisujíŠiroce Poněvadž všech-

ny depeše nežli jsou odeslány jsou

přísně censorovány tu jest to dů-

kazem že Kuropatkin i Oyama se

snaží těmito depešemi zakrýt! své

L
A f P Z zdokonalily v té míře by

stal se nezbytným botttem v každé

KťVl HVflU) C%SU IltlL nijikudM
bo) mcil itrinou mUJoíeikou a

KatoČeikou která tapočála dro-

bečkovou politiku tu v 1'raíc vy
dáván byt Šimáikcni ethrvý
dtnnlk "l'ořl lrihy o němí
po celých Čechách le tíkalo:

Není ryba není xktrV

jméno jeho ťranc Šimáčtk
Na tento veraovaný lilový vtip

jíme limimovolně vrpomili když
jsme Četli přijímací livt demokra
tického kandidáta prciidentství
Parkcra To j také takový obo-jetní- k

který neví kde stojí V r

1896 a 1900 tyl přívržencem stři
bra dnes je zuřivým obhájcem
zlata jako základu k naší měně
co se týče ochranného cla tu v

jedné větě přijímacího listu toto

odsuzuje jako tupičství a v další
větě praví: "Že nesmí v nastáva-

jících poměrech celní ochrany uči
něn býti revolučaí převrat''
Energické urovnání stávky tíhlo-kop- ů

presidentem Rooseveltem pe

také Parkcrovi nelibí protože tím

utrpěla zásada "státní 6amosprá-vy(ll!)- l

neboť Roosevelt jednal
prý přes hlavu státu Peansylvanie
(O hrůzal) Rázoé rozhodnutí
Rooseveltovo v otázce panamské
ho průplavu se ovšem také ticho

Šlápkovi Parkerovi nelíbí nu
ovšem vždyť je demokrat a ti do
vedou nalézti ve všem Dáký chlup
Parker slibuje Ěetřiti v čem a jak
to nám nepovídá a nax otázky
Rooseveltovy zachovává tvrdošíj-
né mlčení (On ví proč) Roose-

velt praví že organisace práce
jest nutným a zákonitým výsled
kem organisace kapitálu Parker
ten veliký prorok demokratické

strany která prohlašuje že jest
přítelkynffl) amerického dčlnictva
nevěnoval prácí ani jediné řádky
a co se týče trustů tu z jeho

odstavce v přijíma-
cím listě vysvítá Že by si přál
aby trusty byly nechány poko
jem To nám ovšem noí s podi-

vením neboť víme že musí chu-

dák tancovat jak mu menageři

jeho pískají
Jak je vidět Parker také
není ryba není ráček

proto voliči vyklepou
nehorázně jemu fráček

Ta demokratická strana zas tu
letos dopracovala Chudák do-sul- a

se zas na toho poloscípléhp
valacha na kterém Cleveland do-

razil do Bílého domu a kterého
nazvala "zlodějské clo" Bursiaoi
a importéři krmí tu herku sice

vydatně zeleňáky aby nabyla
trochu eíly ale vzdor tomu v lidu
nenalézá podpory a bez té Parker
se nedostane ani do polovice cesty
Jak to "zlodějské clo škodí' ame-
rickým íarmerům o tom podává
důkaz v jednom z posledních

ivýcb čísel přední severozápadní

hospodářský Časopis "Northwest-
ern Agriculturist" který sděluje
že ruští vývoznící obilí nibízeli

neywyorským obilním obchodní-

kům pšenici 1 dodáním do New
Yorku o ro až 15 centů laciněji
nežli jest stávající tržní cena její
avšak následkem cla obnášejícího
25c na bull musela být nabídka

ruských vývozníků zamítnuta

Rep strana se drží zásady "ame-

rické tržišrě pro americké íarmery
a dělníky'' a z tohoto jednoho

příkladu jest jasno jak Škodlivou

by byla dem zásada strhnout! nát
ochranný celní plot který chrání
nás před cizinou U nás jsou po-

měry zcela jíoé nežli jsou v Evro-

pě a proto také poukazování na
to le anglické dělnictvo se pro-

hlásilo proti ochrannému clu jest
důvodem který nestojí jak lid
náš říká za fajfku tabáku Cham-berlai- n

v Anglií se zasazoval o

ochranné clo hlavně z toho důvo-

du aby jim zvýšeny byly vládní

příjmy jíchž anglická vláda nutně

potřebuje aby mohla krýti úroky
z půjčky způsobené loupežnou
válkou proti Búrúm a nikoli aby
chráněn byl anglický průmysl
Hlavní dovoz do Anglie seitává z

obilin a poživatin dovoz průmy

pravé plány jež budou událostmidomácnosti aniž bychom zvýšili

nepatroé předplatné % ročně a

apoleháme pevož že tato poctivá

naSe snaha bude uznána a Že na5í

staří přátelé jimž srdečně děkuje-

me za dosavadní přízeň" budou nás

z'}
podporovat! správným zasýláním

předplatného a získáváním nových

odběratelů do našeho čtenářského

Clevelaoda když uvěřilo falešným

předstírkám oné strany
U nás jou zcela jiné poměry

nežli jsou v Evropě kde platí se

hladové mzdy a mimo to ještě pe-

nězi jež mají mnohem menší cenu

nežli peníze naše a právě z těchto

příčin musí být americký dělník

chráněn aby náš trh nebyl zapla-
vován věcmi "made in Germany"
"made in France" atd jako byl
za Clevelanda neblahé paměti
Sedne letos americký dělník na

tu samou starou vějičku jako sed-

nul před 12 roky k neoihraditel
né své Škodě a bude pomáhat!
hlasem svým k porážce republi-
kánské strany a presidenta Roose-

velta který svými skutky dokázal
že dělnictvo mělo a má v něm

toho nejpoctivějšího zástupce

svých zájmů?

Gbyba se dá v nerozvážnosti

učinit! snadno těžko však bývá
takovou chybu napravit! a čtyřleté
utrpení jest příliš velkým trestem
za nerozvážné vrhnutí hlasu o vo

lebním dnu Každý dělník který
chladně o věcích uvažuje jak jsou
by měl dne 8 listopadu voliti ne-

jen pro Roosevelta ale pro vcíke

ré Čckance republikánské strany
do kongfeiu i legislatur tak aby
muž Čínu v Bílém domě dosud za-

sedající měl v senátu a kongresu
důkladnou oporu

Schyluje se k nové tlivé

Z ne jposlednějěích depeSÍ které

došly z bojiště vysvítá Že mezi

spojenými armádami japonskými

kruhu

V "Tržních rozhledech" psa
'

ných odborníkem naleznou na&i

příštích dnů odkryty

Válečných dopisovatelů k za

krytí svých plánů používal svého

času již Grant v občanské válce

Jednoho dne předložil mu poboč-
ník zprávu jistého korrespooderta
v níž tento líčil dosavadní úspěchy
severní armády a naznačoval zá-

roveň plány ke kampaní příštích
dvou týdnů Generální Štáb
Grantúv nechtěl dáti svolení k

odeslání této depeše avgk Grant
sotva ji přečetl tu dal rozkaz

aby list byl bez prodlení odeslán

Když byl tázán proč dovolil

odeslání takové depeše odkrývajíc!

jeho plány tu odvětil: "Hloupo-
stí! Vždyť mí ani nenapadá abych
udělal jediný pohyb o němž se

dopisovatel zmiňuje a nepřítel se

může tím' splést'
Tak bezpochyby Kuropatkin a

Oyama používají korespondentů k

témuž účelu a tajně se plípravují
k boji na západní straně kde

podle všeho začne první scéna
druhého velikého krvavého aktu
v němž7 bude rozhodnuto kdo

pro příští zimu zůitan pánem
Mukdenu

čtenáři věrný obraz trhů ameri' 7

'1
1

ti

ckých zároveň vodítko dle ně-

hož se mohou řídit a )iž i příčiny
té měl by P Z naleznoutijnísto
v každé domácnosti českého far- -

A dále Berge ten veliký "re- -
mera

Zároveň žádáme ony přátele

'

ii :l

jii z příčin jakýchkoli doaud dlu

hujf nepatrné předplatné by po

mohli nám v na6i snaze rychlým

vyrovoáním nedoplatků a apole- -

háme že nikdo t nich nebude tak

formátor který horlí vtřejně
proti železniční nadvládě zapo-

menul dosud zodpovídali otázku
zdali sám v této kampani nepřijal
aneb nepožádal o železniční mílo-

vý lístek a to ho řadí k těm všem

bývalým popokratickým "reíor
mátorům' jichž slova a činy se

lišily od aebe jako den od noci

Voličové státu Nebrasky dobře
vf kde je střevíc tlačí ale od těch

farizejských politických přištip
kářů nemohou očekávat nápravu
Ta začala v republikánské straně
a v této straně bude také prove
dena až do konce

Letos marně popokratičtí fari

la armádou Kuropatkinovou schynesvědomitým aby nám úkol nátY" J

') -- i

daltím dluhováním ztěžoval

Tohoto zdokonaleného čísla

poslali jsme něco na ukázku a

prosíme aby ti kdož je dostali

věnovali P Z svou přízeň a pod

Vyd Pok Zápporu

Pánům F Ad Richterovi a

Spol vyrabitelům "Anker" Paín

Expellcru kteří bylí více jk
medaliemi vyznamenáníl

Jak značně se pozvedne něčím ta-

kovým důvěra k tomuto světové-

mu léčebnému prostředku Proti
reumatismu a nervosním bolestem
není vskutku níc lepšího Cena

35c a joc za láhev

MAM NA PRODEJ farmu o

340 akrech 2lt míle od města
vzdálenou Farma leží na Oak
Creeku 70 akrů jest louky a pa-

stvin ostatní jest vzděláno Do-

brá výstavnost a vše v nejlepším
pořádku Cena akru J6500 Do-pišt- e

si na adresu: F J Vaniček

Touhy Neb 5tí

luje se k nové veliké bitvě u

MukJcnu Kúropatkíu tímtéž

způsobem jako u Liaojangj za

krývá různými pohyby a pochody
předních utráií a menších odděle-

ní své postavení aby zklamat ne-

přítele což se mu Liaojacgu tak

dokonale podařilo Že váleční do

piaovatelé J:5i5 v posledním téměř
oka-nžik- se domnívali že Kúro-

patkíu vyklidí Líaojaog a nesvede

tam bitvu Nyní ruský voje-

vůdce upravuje svou hlavní bitev-

ní Čáru u řeky Hun a Mukden je
v ní hlavním bodem Japonci
dle jich dosavadních pohybů při-

pravují se k útoku na ruské levé
křídlo na východě od Mukdenu

stojící

zeové budou od převážné většiny
voličů očekávali že jim poskyt
úou ještě jednou příležitost Oni

stali se zrádci na zájmech lidu v

minulosti a dvojaké jich jednání
nynější nasvědčuje že nic jiného
od nich nelze očekávat! i v bu

doucnosti

Republikánský ftátoí lístek i

kandidáti do legislatury podávají
voličům daleko větší záruku Že

Pokrok má teď kabát nový
který hodně (loků stál

proto milí kamarádi

předplatit naň spěšte dál
a kdo váznei a dloužkem

[Bákým

spěi bo rychle vyrovnat
bychom mohli jcEtě lepší
kabát jemu v krátce dát1


