
vou kontrolu která by tabrioila vidí U systém 1 kterým hospoda!Pokrok Západu rozvodňováni tákladnlho kapitálu
JjkVml "důvody" hiJUcitíhjlJ

partnicl dem strano

Kdby len tujubolfjlf líMck i

uzavírání tajných smluv atd oavr

mu prospívá ten ntbuda dělit

eapetimeoty 1 jiným A tsjislé
le ildoý roiumný prozíravý volič

poskvrněný charakter kaldý ví
le Frank J FitU v likonodárnl
budt nám stoulit ku cti 1 učiní]
vte co bude v jeho silách v iljmni
občanstva naleho okresu
Dr Hany A Fater tubnl !!

řURLISHED WEtKLY Ihijc president Roosevelt kdežto

Paikcr otáice truttovnl ve svéněkteré té pohlední amer Hloupé
ubl!ibl by Pokrok PuMlihlnf Co„

ncbuiU dělat nperimenty popo

kraty když Jva pokusy Holpřijímací leči vyhnul jako írrt180V-I31- I Uownrm-reUi- íl3
Lhcty krmil čtenářstvo své tiko
vými "důvoJy" iké předkládá) combem a Poynterem se stltu a kař narodil se v Dubuque a v O

maze lest usazen iil od r 1 883

svěcené vodě On vědět proč a

amer veřejnost to také ví letJubscrlpilon by mail lloopfryřat Čcltí časopičtl Imlapirtntci svému občanstvu tak mizerně vyplatily
čteoftfstvti aby pomohli abankroVycbátl kilJou středo Parker je kandidátem Rockeícllo Dr Foiterjest jedním zo zakládá- -Proto volte všichai rovný republi

kánský lístek jehož vítězství znatované straně poněkud na nohy tu telů McKinley klubu jehož bylrovým tedy olejného trustu a

trustů ostatních a bylo to tattéby redaktor tohoto lístku vyhliSen
Trma: VjlaTatclskl Suci rclrcia
1)0 1311 Hwrí ti - Ttltftm 2913

menati bude: fioikvt cel ttmřa aké presidentem a mezi mladým
reikvřt Nebraskybyl buď sa blázna aneb by ztrati

úplnou důvěru mezi svými spolu
bývalým lajtnantem Rockefellero

vým milionářem Liwsoncm v
republikánským živlem jest vod-ce- m

jeto zkrátka jeden z těch
V nltt i dodirkott do domu ttto

občany jako pravdomluvný Člověk fejně odhaleno Lawson v od ha mladých mužů již do politikyV mtlt dodávkou poHoro! 91(10

Ale jak se zdá české čtenářstvooUou pro Spojen SUty k Kanadu 11 K lení svem uvedl celou rozmluvu s jdou z ideálního snaženi aby J
Kandidáti do zákonodárný v

Donglas okresu

Popokratická strana letos s bí

Cách řiditelem olejného trustu Roger poluobžanům svým prospěli
Michael Lee jest velmi dobřesem který přisahal Rooseveltovi

Uháiky

těchto časopisů musí mít i náramní

dobrý Žaludek když snese klidně
a trpělivě takové útoky na zdravý
lidský rozum a když dovolltakové

hanebné fackování pravdy jako

dou stloukla svůj lístek navrženpomstu za to že agent Rockefel znám v celé Omaze jako liberální
muž a také množa'vl Čechů znác) do zákonodárný neboť několikierův byl z Bílého domu vykopnut

J drobtu! rftn4 ohlifky uvafoJBn lom pnuto
tMi kily C

ymiln' k ohjntluiWce iíMloínjr jw v

J drobná uhláík obvvaja vvlkiwM ntip-aIiii- JI

Í pal- -' Nrna TIWwlill lit třikrát 7 kandidátů odstouplo a muselo být(Rogers skutečně užil tohoto vý-

razu v rozmluvě s Lawsonem) O

o dokonale a ví Že Majk je v

aždém ohledu "all riirhť' a volise v oněch časopisech děje nahraženo krátce před volbami asina omatvni Diannpraai luru a jtat iu
i li W IN palem ta kattl avof-Jnán- l

PfUÍ k prut prlloll Phjoduércn tolik
iKníí lak velkou vhlálku milí at ntata Conr to jest nejlepším důkazem že lí čové budou v něm míti dokonaléhotom čeští halapartofci dem strany

Co si máme o tom myslili když
skutečně vážný časopis český seM4k aa dělal dobu oinal ocWu ua stek nemá v sobě mnoho zdravého zástupce v legislatuře fjZaatlky panái jádra Matthew E Afuxen est cestují- - "ď
snIŽÍ k zalhávánl překrucováni a

popírání fakt jen aby zhanobil Naproti tomu lístek republi

se však nezmiňují ani slovem to

zatajují čtenářstvu svému ale krmí

ho výmysly 'Worldu'' že prý

trusty podporuji kampafi republi-
kánskou Inu zrovna jako ten

cím jednatelem velice populárním
kánský jest jedním x nejlepšfch mužem s zvolením jeho získá ob- -stranu republikánskou?

Nehodláme rozbírat! celou měl

id kdy ao koupi na polti
uhimii "Ha-a- r Ordar" a ií nám tu

uvíle Ta t retrMiraranaa) doplaa aneb u

aaakortrf Jaat aiaUfca Jista Kdo
Ctaea platili cbaoka-a- " na bank neuhť talia
kaaaatv Ttoa prat la toUk aauiime platit

kiaku ta kaJrkcL anab ar kaupi aniuoku
(irafO na Onak-- a C"aJeafO aab Naw York Na

ký kdy touto stranou v okresu anstvn schopného poctivého
Douglas byl postaven do boje azloděj když bo thytají křičí: zástupce Muxen narodil se rokukou filipiku onoho časopisu

proti rep straně ale promluvíme
zde jen o dvou bodech Časopis

co zvláště padá na váhu všichni"Chyťte hol" aby odvrátil od 863 v McHeory okresu v Illinoi- -aaua aroaarca paaai pltjaiaiaa MIMoantevé kolky Viaebay táaUky nactať Jtau
navrženci Jsou kandidáty lidu su a později přesídlil se s rodičisebe pozornost tak 'World snaží

se Lawsonovo odhalení zakřído- -ten líčí rep stranu jako nepřítel který si je zvolil v předvolbách a

vuibbt y—i jaaaoaaoaau iinni pouta tak
to i

Pqkrtk Zápdu
Omaká Hb

svými na farmu do Iowy odkud
odebral se do Omahy kdež sekyní přistěhovalectva a přece byla vati lží z té příčiny již zasluhují nedílné a

to republikánská strana která vo nadšené podpory každého poplat trvale usídlil

Leč dosti na těch ukázkách níka a voliče v okresu DouglasOmaha Neb 2 listopadu 1904 F S Tucker jest majitelem holala k národům evropským: Přijď
te k nám zde jest dosti místa a Do senátu navržen byl Z C"důvodů" českých balapartníků telu ve Florenci Narozen byl v'

Illinoisu a v Nebrasce dlí již odrpůdy pro vásl Byla to rep stra Gibson ze So Omahv jenž zvítědem 6tranyRepublikánský lístek
873 Tucker zastával již různéBohudík P Z není třeba pra

na která přijala zákon o domovi-

nách a zabezpečila tak statisícům
úřady ve Florenci a byl také icovat! takovým způsobem pro re

zil nad Čechožrotem Van Duše-

ném a tomu jako upřímnému
příteli Čechů mělo by se dostali

podpory všech českých voličů
mayorem po čtyry roky Totopublikánskou stranu a také by

Za presidenta—

THEODOR ROOSEVÉLT
Za místopresidenta —

krásné domoviny a slušnou neod-viilo- u

existenci a pakli repub
strana se snaží obmeziti nyní při

stěhovalecký proud tu činí to
Druhý kaodidát do senátu

skvělé uznání občanů kteří ho
osobně znají jest zajisté tím

odporučením pro Tuc- - %

chom se k tomu nikdy nesnížili

neboť naše zásada jest a povždy
zůstane: "Láska k příteli sprave

CHARLES W FAIRBANKS
Chas L Saunders jest znám svý

zájmu dčluictva jež ostatně mi schopnostmi nevšedními a ob Ifpra f
čané našeho okresu budou v něm Naproti nynějšímu popokratic- -

dlnost rifí nepříteli''

Opatrnost jest matka moudrosti

samo se toho domáhá (posledně se

to ktalo ve sjezdu tkalců v Lowell míti muže jenž dovede v senátu

prospěch okresu důrazně hájit

kámu okresnímu právníku který
toho mnoho nasliboval a nicMass) poněvadž nevzdělaní čtení

Za krátkých několik dnů bude Aby trojice navrženců do sená- -

nevykonal stojí jako kandidát W
a písna neznalí přistěhovalci z

Itálie Ruska a Řcka atd jsou mu
dobojován ten letošní politický ubyla co nejlepŠÍ tu připojili k IV Slabaueh bývalý soudce a

jen na škodu a v průmyslových ní voličoré v předvolbách B Fzapas O vítězství národního
W W 0

eden z nejlepŠích právníků v

ístku o skvělém vítězství Roose Thomau muže požívajícího té Omaze lest na čase abv do dů- -bojích se ukázalo hlavně v

poslední stávce jatkářského dělni- -

veltově není žádné pochybnosti ežitého úřadu toho zvolen byl
ctva lid nevzdělaný se snadno dá

nejlepŠÍ pověsti a v rukou této

trojice budou zájmy okresu naře-h- o

opatřeny takovým způsobem

a hlavní boj soustřeďuje se k list muž naprosto schopny a ne práv-
nická nula a proto je třeba abvpoužiti za nástroj kapitalistů kům státním legislativním a o- -

Leč ani toto zalhávání histori kresním ako nikdy před tím blasy byly soustředěny na W W
ckých fakt nás taK nepřekvapilo Popokratická strana ve státu V předvolbách vybráni také Slabaugh
jako konečná věta velkou zuřívo zvláště sílní kandidáti pro legisla- - Až dosud Douglas okres trpístí ale malou pravdou vynikající

Nebrasce snaží se zvítězili se

státním a legislativním lístkem a

k dosáhnutí toío neštítí se žád
pod šlendriánskou spráyou popa- -turu a o každém z nich podáváme

zde krátkou životopisnou črtu aby
ho útoku na ochranné clo v níž

kratičké větliny okr komisařů
Letos je příležitost této správy

se praví toto: ných ani těch nejhoršich zbraní askaví naši čtenáři mohli posou
kiFarmář Jen! nejménl clem jest neštítí se lží klamu neštítí se po šlendriánské se zbavili zvolenímdili sami že každý z 'ěchto navr-

ženců zasluhuje jích důvěry adezřívání a spouští ze všech bale
rií svých kal hlavně na guver

chr drtin pluti ta vfecko co potřebuje
od vázacího provázku a! do mlátí
clho stroje o jo proč vlce nežli jest

Za guvernéra —

JOHN H MICKEY

Za lieut guvernéra—--

E C McGILTON
Za stát sekretáře —

A GALUSHA
Za stát pokladníka—

PETER MORTENSEN
Za auditora—

E M SEARLE Sr
Za komis veř pozemků a budov

II M EATON
Za geoer návladního—

NORRIS I3ROWN

Za super veř vyučování —

J L McBRIEN

Do kongresu—
JOHN L KENNEDY

Za okr návladního—

W W SLABAUGH
Za státoí senátory—

L C GIBSON
CHAS L SAUNDERS
B F THOMAS

Do legislatury—
C J ANDERSON
S C BARNES
H T CLARK Jr
N P DODGE Jr

F J FITLE
Dr H P FOSTER
MICHAEL LEE
MATHEW E MUXEN
F S TUCKER

Za okr komisaře—

FRED BRUNING
P J TRAINOR

Za konstebla—

FD SIMPSON

hlasů
Fred Iiruninga a ' Trainora a

tu zvláště klademe našim poplat-
níkům na srdce aby neopomenuli
to učinili

Chas J Andersen narozen byl vnéra Míckeyho Popokraté ne
mohou vytknouti nic nečestnéhoskutelná cena iboll toho' Dánsku ale v Omaze jest usídlen

Tedy farmář není clem chráněn? na státní správě a proto bledí iž po mnoho roků Andersen Letošní lístek jest neobyčejně
jest hotovitel kočárů i důkazemsehnati kde jaký klep aby podryli dlouhý bud míti více než stop
eho popularity jest fakt že dostaldůvěru voličů v guvernéra a po a označováním křížků před jedno- -
za Fitlem nejvíce hlasů v předvol-
bách

mohli tím Bergemu a svému legi-

slativnímu lístku Na jiném mí-

stě podáváme úsudky některých
ííitek zkaziti a učinili váš hlas f

Sam C Jlarnes narodil se v
neplatným Proto jest nejlépe (

New Yorku ale v Omaze bydlí jižzkušených v Nebrasce jíž dávno uliuiic-i- i i 1 s ' i 11 mavirutf

Těch 25c cla na buši pSenice
těch 30 pr na buši ječmene těch

20 pr na hovězí a vepřový doby-
tek ty 4c na libru másla ty 3c na

tucet vajec těch 20 pr na ovoce

ty $2 na tunu sena těch 8c na 1b

chmele těch 20 pr na koně a

mezky těch 20c na bull cibule
těch 15c na buši brambor atd to
není Žádná ochrana? Pěkně by
to vypadalo kdyby neměli amerí
čti íarmeři tuto ochraoul Tu by
nám z Mexika sem nahnali dobyt

usazených a všeobecně vážených od r 1884 Barnes byl vždy na-íený-

republikánem nikdy se
(nadpisu) REPUBUCAN a tím
budete jisti že budete oomahati ikrajanů kteří odhalují ty nečest

'
vítězství straně mnohem lepší

oeucházel o nějaký úřad a také
tentokráte byl pouze svými přáte- -

né manévry to klamání voličů

jež popokraté provádí pokud se nežli jest polívková demokratická %

y přinucen k tomu aby se vrhlýče nového zdaňovacího zákona Ze tím opatříte zájmy své pro
do kampaně jako kandidát doZkušený občan ví že s rozvojem budoucnost

a vývioem státu rostou také po
četná odporučeni dosvědčujíka a z Kanady pšenice ano í Ar Henry T Clarke jr je právní

gentina by mohla s am íarmerem kem a ačkoli narozen byl v Belle- -
někud daně on dále ví Že dluhy
které popokratická strana z větŠi
ny nadělala musí býti nějaksoutěžit a bo poškozovat Amer ue jako syn starého pionýra

že Karlovarské 'žaludeční hořké
víno vyráběné i coloradského
vína medového a horských léči-

vých bylin předči vou léčivou
hodnotou všechny podobné ohy- -

Nebrasky tu v Omaze vyrostl auhraŽeny a to Čím dříve tím lépe
on dále ví že í kdyby popokrati
cká strana ve státu zvítězila tu že

zde také dostalo se mu vzdělání
které doplnil studiem na universi

íarmer měl smutné zkušeností s

Wilsonovým snížením cla kdy
východní trhy zaplavovány byly
výrobky farmerů z Kanady kte
rážto soutěž účinkovala na klesnutí
erny mnohých výrobků ara farmě

ejné výrobky V lékárnách vzory daně tím se nezmenšily ba
ky zdarma ~

14x3 (J

tě chicagské Clarke náleží ku

Svoboddým zednářům a k Eikúm
a požívá všude zasloužené přízně

spíše ještě zvětšily Ovšem jsou
idé kteří budou věřit v sliby po

pro svou poctivou upřímnou po m MASNÍ KRÁMpokratú a budou pro jich kandi-

dáty hlasovat a ty nevyhojilo by

rú a ten kdo přimlouvá se za zrušení
cla ten jest nepřítelem dobra nej-důležit-

třídy amerického
vahu

N P Dodge jr jest jeden znic jiného nežli leště jedna zku na Ji£ itrsnft města vlastní krajan!
šenost s popokratickou sorávou nejčinnějších mladých rep v na-

šem okresu Své důkladné vzdě Orfitří liímclovó
Jiný český halapartník zase nad ání nabyl na proslavené Harward

státní Ta by je vyléčila dokonale
že by více si nezahrávali s láka-

vými ale zároveň podvodnými
sliby popokratú

llslo I244jilni ij ul

NeJvCtSÍ zásoby mu vleho druhu
hání nemyslící voličské ovečkv do universitě a pak usadil se v Bosto

V ZAHRÁDCE DUŠEVNÍ UŠLECHTILO- -

stí našich Českých demokratických
časopisů nalézáme v přítomné do-

bě roztomilá kvítka 'krasomiuvy'
Tak "Kewaunské Listy' vrhají se
na guvernéra Wisconsinu La Fol-lett- a

jako ze řetězu a v jednom
článku svém užívá těchto "ele-

gantních'' výrazů: "La Follette a

jeho pohflnkové" 4'loupežnictví

páchané na bezbranném lidu"

"čampion celního loupežoictví"
a konečně tuto "květomluvu'
svou zakončují tímto "libovon-ný- m''

kvítkem z duševní avé za

hrádky: "Dají se demokraté tak
lehounce vést za nos takovým po

litickým íarlatánem a demagogickým
mlachubouť' Tak surově spílá
jednomu z nejpoctivějších zastan-

ců práv lidu proti kor oracíml
Není to banba že časopis se mů-

že tak snížit v strannické své

demokratického tábora touto vě ně Leč jako pravý zápaďák tou azenek salámů iunek a vůbec vieho co
v obor tento spadá

Občanstvo našeho státu nemůžetou: "Chcete-l- i zničili trusty
musíte volíti demokratický lístek" však riskovat! něco podobného Ceny levnější než kdekoliv jinde

žil stále po západě až se konečně
usadil v Omaze Svými schop
nostmi si záhy získal vynikající
postaveni v zdejších obchodních
kruzích

£ac musí ten časopis pokládat! neboť risk ten jest příliš veliký a
své čtenáře že se jím odváží tako nestojí za to aby pár zaslepených Louis Bořkavou blbinu předložití ku stráveni? voličů riskem tím přivedeno bylo
Není to hnusné Že tak mizerné k prohlédnutí Frank J Fitle Není třeba od- -

český právník a veřejný notářho klamu se dopouští časoois Od té doby co republikánská poručovati a uváděli našim čtená- -
943 N Y Life Iildř Omahaům tohoto kandidáta Každíkterý přece musí věděli že trusty

nelze zničit! a že ani jedna ani
strana ujala se vládního vesla
a státního v Nebrasce tu zmi V aradovni pouza odpoladce od S dok bod

Kán bv DOtreboval radii nab iltntva rdruhá strana nemůže učinit! nic
Čech v So Omaze a Omaze ho
zná jako jednoho z nejhorlivějších
pracovníků pro vše dobré v naší

zely černé doby utrpení z naší právních tileíltoatacb notSrkou oricl ab
jiného nežli veřejnou kontrolou trakt aoebaa cbtě: presTdtlt rná-- ll dabrfkrásné Nebrasky a nastala doba
je učinili méně škodnými? A tako

itpi na míjiwí ar aa na nej i aor&rou
obrili Odporuíuíoma jej vlem kraJaetm
ktH prt-- nl

pomoci potři bu Ji JB
rozkvětu Moudrý hospodářkdyž české osadě každý zni jeho n-e-


