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1150000 rftin'cl nezaplaceních
účtů a konečně dluh le tvýlil také
novým zbudováním státní věznice

úrodu koray a pšenice K takou

pcnl sklizně plenice bylo by
všeho tlata vytíženého v

této těmi za Šest roků
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ílyl to americký farmer který

a blázince v Norfolk jel byty tni

čeny požárem
£a to ovšem nemůle být přece

státní rcp strana činěna zodpo-
vědnou ale popokratickým časo-

pisům a kandidátům to nevadí

jím nejedná se o spravedlnosť vůči

politickým odpůrcům neboť oni

jsou vedeni heslem: "ať zhyne

spravedlnosť ať žijou úřadyl"
Dorostlý muž má větší poža
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davky nežli má malý chlapec a

uplatil Evropě ohromný dluh
strýce Sama a který tiskal z cizin-skýc- h

bank jeho dluhopisy

V posledních třech letech kdy
náš vývoz dosahoval průměrně víc

nežli 1400 millionú ročně tu naŠo

zemědělství mělo v tom lví svůj
podíl který obnášel skoro 900
mil

Bavlna zaujímá Čím dál tím dů

IcŽitéjU místo v našem obchodu
s cizinou Naší jižní plantáže
vypěstují čtyři pětiny sklizně ce

lého světa
#
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NcJIcpSf proílsťovatcl krre
na světě
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osvěžují játra čímž dosta-
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Centové kolkr Víechny wUllky nechť Jou
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to i

Pokrok Západu
Omaha Pleb

státy unie má nyní větší požadav

8 listopadu
OJ roku 1893 do 1896 byl jak

zaánio Cleveland presidentem a

ti občané kteří zde ta těch "zla-

tých času" byli nechť si připo
měnou:

Jaké to byly doby promyslového
a hospodářského úpadku
Jaké nízké ceny měly půda a

všechny hospodářské výrobky a

jak nízké byly mzdy
Připamatuj e si jaké tisíce po

čtivých dělníku bloudilo bez práce
ulicemi

Pamatujte jaké sliby demokra-
tická strana dělala před volbami a
že nesplnila ani jediný z nich a

jaké utrpení uvalila tím na zem
Tisíce a tisíce hladových a mrz

noucích Žen a dltí vydáno bylo
tehdy bídě na pospas jen násled
kem průmyslové tísně zaviněné
demokraty

Komu by vymizely ty truchlivé
dny z paměti kdo tenkrát byl jich
svědkem?

Pamatujete se na tehdejší nedo-

statek úvěru a na vysoké úroky

ky a tím také větší vydání
Nebraska přestala být laciným

státem do něhož se bál někdo ka-

pitál uložili jakým se stala za po

pokratické správy a popokrati

Omaha Neb 5 října 1904
ckým skuhralům se sotva podaří ji
zase snížit! na takový stupeň na

jakém stála
Od té doby kdy jsme měli de

se její lid Živil kdjby ji Amerika

odepřela zásobovali to vědí boho-
vé neboť není Žádným tajem
stvím že Anglie má v skladištích
svých pouze tolik zásob poživatin

mokratické "zlaté časy" tu cena

pfidy v Nebrasce zvýšila se měrou
několikanásobnou a vzrottlj také H—-

Že stačí jen na několik týdnůceně hospodářské zvířectvo lava SI Kovaříková se poutala
růžovým poutem n p J F Brůž--stroje farmerské budovy atd to

přece uzná každý rozvážný po-
- kem Nevěsta v nádherných bíDomácí spotřeba naší pšenicejež požadovány byly z půjček?

platoík který věci chladně uvažuje lých Šatech vypadala jako andílekobnáší nyní pět a čtvrt bušle naTkví vám ještě v paměti jak
mnoho pracovitých přičinlivých

pochybujeme že by u intelli- - všichni mládenci Šťastnémukažlou hlavu Spotřeba ta stále
gentoích voličů našeho státu mělo ženichu záviděli

stoupá
Paní M Vlažná se navrátila znějaký vliv to skuhrání popokratů

na zvýšení daní Monona la kde meškala návště
' #

Každého leta finanční trhy svě

rolníků přišlo o své farmy že ne-

mohli vyhověli požadavkům věři-

telů poněvadž za svou úmornou

prácí níc téměř nevytěžili leč
snad holé živobytí?

Schuylerský Quill ku př pouka vou u svých rodičů a libovala si

že tam příjemně ztrávila časta střeží úzkostlivě vzrůst našízuje na letošní zvýšení daní které
úrody a k Americe obrací se zraky P Louis Hájek si udělal výletprý musí platit! někteří Čeští obPamatujte že demokratická!
Evropy neboť cena mouky v do LeSeur Center maje za povinčané Adolf Krajec prý v r 1893strana cesia vinu na těchto truchli

platil 'z jednoho majetku $575 mnohých zemích řídí se množ
stvím pšenice jež našemu rolnic

nost odevzdali tam auditorovi vý-

sledek předvoleb ? c-letos má platit 7 60 z jiného
vých poměrech jež se vždy opa-

kují jakmile strana ta se dostane
k vládě jak historie nás učí majetku platil l 7? letos má pla Soudce p Josef Skok je teďtvu zbude k vývozu Průmysl

bavlnářský v Evropě jest úplně stálena skoku neboť stayí novýNaproti tomu vláda strany re tit $j 23 Panu Fr Částkoví zvý
Sena daň" ze $13 na £15 99 Louis příbytek do něhož by se už rádodkázán na naši úrodu bavlny a

cena masa v Anglií řídí se dle
publikánské jak zkušenost z mi-

nulých padesáti letnám ukazuje přesídlilKováři z Í13 65 na $16 54 atd
úrody naší korný Slečna Holubová si vyletěla naTaké popokratický časopis v

světovou výstavu do St Louisů a#

Průměrně sto milionů bušlů je dosud krásou její celá uuešena

přináší této zemi vždy požehnání!
přiměřené mzdy za práci dělníků
dále práci stálou a slušné ceny za

všechny výrobky farmera
Nuže v uvážení všech těchto

Crete uvádí některé české poplat-

níky z okresu Siline jimž letos
dafl byla prý zvýšena o dollar dva pšenice stmělou ročně mlýny v

Duluth a Minneapolis

Ale proto že je všude dobře a do-

ma nejlíp tu v min dnech na

perutích ocelového oře přiletěla
až tři (III)

fakt není to vaší poviaností volili Nejsou-l- i nanejvýš směšní ti
domů

Ve své nové pěkné budově ote
pro kandidáty strany republikán-
ské a zajistili si tak trvání nyněj-
ších poměrů? MINNESOTA !

skuhralové! Dnes s radostí každý
rozumný občan zaplatí ty $3 — $3

daní více a zaplatí je stokrát leh

čeji nežli zaplatil ty menší daně za

demokratických "zlatých Časů"

vřel p Fr Vondráček svůj cuk-

rářský a grocerní obci o I a doufá
me že bude v něm mfi 'iéstf
Náš výborný bud-ibn- í u4 minZprávy z New Príigue a okolí

Na velkou porotu v LeSenrPochybujeme že takové laciné
týden odebral do Shakope aby
tam na fairu pomáhal tvrdit

důvody budou mít na rozvážné
české voliče vliv a že títo budou

okresu vylosováni byli následujíc

Nyní když sk příležitost
pro nás Čechy skytla
nuže volme jak jeden muž

pro přítele Fitlal

Vb Worcester Mass dokonal
dne 30 září životoí svou pouť
George Frísbie Hoar starší spol-

kový senátor ze státu Massachu-

setts Hoar byl vnukem Royera
Sbermana jenž podepsal prohlá-žen- í

neodvislosti a Šlechetné vla-

stenectví Shermanovo bylo v

Hoarovi zosobněno Týž byl jed-

ním z oněch vzácných politiků již

ideály staví nad osobní lájmy a

proto také zemřel chůd ač ctěn a

milován nejen celým státem jejž

zastupoval ale celými Spojenými

Státy JméncLjpeorge Frisbie
Hoara bude státi v historii této

republiky povídy na čestném mí-

stě

JE TO SKUTEČNÉ ZAJÍMAVÉ POIJÍvXnI

na politickou kampafi jaká se le-

tos vede na západě Demokra-

tické časopisy — jiko by sc za

své kandidáty styděly — sotva se
o nich míBují Jméno čekanců

Parkeraa Davíse na redakčních

jich stranách je tak vzácné skoro

jako fialky v zimě Nyní sa roz

jel Bryao po Nebrasce aby po
máhal vytáhnouti demokratickou
káru z bahna v němž vězí až [O
nápravy a když posledně mluvil v

Emerson tu v celé své dvouhodi-

nové řeči ani jednou neuvedl jmé
do Parkerovo ba ani o trustech a

clu se nezmínil jedině okazoval

tobo starého bastroše imperiál!
'srnu který v hlavě jeho straší
Ovšem je to pro Bryaoa těžká a

nesnadná práce "íajtovatí pro
kandidáty o nichž vtřejoě pro-

hlásil že jsou to nástrojové tru-

stu a Wall ulice

Listárna redakce

Pan Ant Paták Addingion
IňdTerr Rozhodně neplaťte žád

nou náhradu za odstoupenípokud
Vám něsdčlíme rozhodnutí z

WashiogtúQU pro uějž jsme psaií
komisaři veřejných pozemka Ma-

pu Vám pošleme

P„ Karel Přibyt LinwoodsNebr

Zákon o této věci praví že de-mov- íaa

musí býti zaujata do šede-

sáti doQ póčítaje od doby kdy
otevřena byla reservace pro ota-

zováni

V tomto slavnostním týdnu v

němž vládne v Omaze n

byli jme poctěni tolika

milými návštěvami že delší zmín-

ku o nich ponecháváme si pro pří-St- í

čísjo neboť neodkladná látka

politiky místní vyžádala si tolik
času a místa v listě že jsme uve

deoí těchto milých návštěv bylí
nuceni odložili k čístu příštímu

krajané: J W Král z Montgo
pomáhat vodičkáři Dergeovi a o- -

Netvrdíme že dělníku neb far
meru dostává se plného podílu
za jeho práci kterýž mu náleží
ale pokud se společenský řád ny
nější nezmění a pokud je u nás
politický ťoj jen mezi dvěma stra
nami tu žádný rozvážný volič by
neměl zahazovali svůj hlas a měl

by státi v řadách strany republi
kánské jež byť i byla nedokonalá

přec nad demokratickou vyniká
jako den nad tfmnou nocí

Ve Wesely otevřena byla ve-ej- ná

škola a jednou z učitelských
statním popokratickým skuhralům
ke Žlabům o něž se jim hlavně

jedná
sil jest si E V IVchouškova
která zajisté tamuí mládež zdárně

vychová
Za republikánské národní a

státní správy octla se Nebraska na
Přítomně jíou v New Praguevýši hospodáfukého rozvoje a je

následující tržní ceny:dioě republikáoská státní správa a

republikánská legislatura dovede

ji na oné výši udrželi

Co americká úroda znamená

Pšenice bu £108
Ječmen 46
Oves 36
Korua 90 c až 100
Hrách io
Máslo 15
" jemné domácí 15

Vejce 16

Brambory 25 — 35
Živá telata $$ 50 až 4 00 skot

pro svét

Farrnerstvo v naší zemí mezi
dvěma oc-an- y vypěstuje pilnou
prací svou jednu pětinu květové
sklizně pšenice čtyry pětiny
sklizně korný jedou čtvrtinu

mery Albert Kypák z New

Prague na malou porotu pak pá
nové: M Kučera z Danesburgh
John flanek z New Prague Fr
J Kozel z Monfgomery V Scott
okresu byli vylosováni Qa velkou

porotu Frank Vosíoek z Helena
na malou porotu A F VrtiS z

New Prague
Předminulé úterý ve státu byly

odbývány předvolby a v LeSeur i

v Scott okresích bylo účastenství
velice slabé Pan Tomáš Hovor-

ka ucházel se o nominaci za člena
do kgílatury a vzdor tomu že

byl Cech silně podporován tu

byl píecs poražen Johnem Deeg
anem Za republikánské čekance
do legislatury zvoleni byli Ander-- W

509 Denzer 493 hlasv a za

demokratické Davis 600 a Kich-ards- on

417 hlasy Za šerifa rep
navržen Smuhlen 476 dem 239
hlasy
Nše město se může pochlubili

že má v slečně Kateřině Slavíkové

umělkyní jaké není hned tak rov
no V poslední státní výstavě
obdržela za svou umělou ruční
práci první cenu Jest to již po
třetí co umČoí slečny Slavíkovy
bylo takto výstavní porotou uzná
no

Skvělá svatba odbývána byla
předmin úterý v chrámu svVác

$2 50 prasata t 50 voli % 3 50
3 75 Dříví tvrdé kord jf 5 00

sklizně ovsa a čtyry pětiny sklizně měkké $2 50 —- 300 vlna 18 —

bavlny Tento výsledek přičinli 26 c

Ať zhyne spravedlnosť — ať
'
žijou úřady!

1

Svého času když demokraté v

kongresu skuhrali nato že vydání
naší vlády vstouplo na tisíc mílio
nů tu bývalý mluvčí nižšího domu
Iíecd odvětil mužně těmto hypo
kritským skuhralům' "Žádný div
naše zem se stala nyní bilionovou
zemí"

A demokratičtí skuhralové se

zastyděli aspoň na nějaký Čas a
umlkli
Letos chtŠjí popokraté v Neb-

rasce takovým skuhráním pomoci
státnímu svému lístku a legislativ-
ním svým kandidátům k vítězství
a k tomu účelu manipulují šikovně
číslicemi aby ukázali jak nešetr-
nou byla minulá státní správa re-

publikánská a zárovefl s farizej-
skou hrůzou poukazují na to že
dluh státu v posledních čtyřech
letech se zvětšil o milion dollarů
LtČ stalo se to vinou republi-

kánské státní správy?

V předvolbách zvolen byl devých amerických farmeru jest zá
kladem našeho blahobytu mokraty Chas C- - Kolář za kandi

dáta pro úřad okresního návladní- -

Zemědělství pfisoěie letos cti
ho

Úroda kerny jest velmi pěkná akem asi čtyřmi tisíci milionv doll
a potrvá li nynější cena tu famá- -k zámožností naší země a cizina
1 nebudou vědět co dělat 0 pezaplatí oám okolo 000 milí dolla
nězirú za vývoz našich hospodářských V LeSeur Centre koupil Jiří

vyroDko
Hruška kovárnu od F W Won- -

dry a poněvadž Hruška je výbor
Západ se svou sklizní kornv ný řemesloík tu není pochybno

mající cenu tisíc milionů dollarů a sti Že Čeští farmeři mu věnují
se sKiiznemi ostatních hlavních svou přízeS


