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yly potíte vykooavately jeho

vůle

tťto tepubliky
V tomto poilřdtiím dftilt

farmy vc své roiloie se imenlo

valy a to hlavni na řitním ripa
dě PfcJ 50 roky Ui

Jediní tímto de namáčenýmubllibl ty IVarvk PuMUUIní ťv
tiMt t4 ra Teiívsi rpAnbim by spolkový senát ko-

neční přestal bflt nedobytnou
padfc míly průmírně 700 aktů

roitohy Na jihu průmčrná rot
V)cMil kiliou itíclu

V j Inom (linku v poiledním
Hte pouUMli jwe to ř

spolkový senU v nynřjUm svém

šlohni rif jen le cJtloje velkerý
vc taíra nutných a pro

lid prospaných oprav alt on

přímo nepřátelsky so proti nim

staví ja pli tom vědci)' osobními

piospěchálskými tájmy
Tak ku př smlouvy reciprocit

ní kteté by celkově prosely této

ícmi jsou senátem odmítány jen

proto ie by to poŠkoJilo některé

tnuty Železniční předlohu jel
přijata byla na naléhání Roose

oha plantállobnikta 376 4 akrů

dnes obuá&í tam pouie 10H 4

iřtou korporací jako je dnes

"—

(Novinky z Plattsmouth Neb

Dne ao února 1903

Dědeček Uookmeycrů byl v

akrů Jedině v novoanRlickýcb
ttátcdi rozloha farem ca posled-

ních padesát roků vr rosila a to a
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Omate kde so dal prohlédnout!
zkušenými lékaři97 a akrů v r 1350 na icoa

akrů v r tgoo Pan Cyril Janda jest těžco ne
Průmětná rozloha farem velice

mocen zápalem plic

notd ú díle u vUilniho vrU
Pkli Uk Mikulil trirvá ua díl
se kltrou itf doiuvl bílr tu dnové

jeho fincvinl joit rílfy
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v rcaa?ilvanii frituji r dolech

havíli jen niholík dní v lýdau aby

lrý áoby se příliš nemnolily
Není li to krásný hospodáříky po

tidtk který ide máme? Havíři

trpí neJoitatkcm práce a íirnnři

trpí ncJostilkcm paliva a to

všechno jen proto aby uhelní ba-

roni mohli cenu uhlí zvýšit a vy

ždímat s liJu ještě víc nežli ÍJI

mají nyní No snad si přece

někdy ty pijavice vezme lid do

prádla
U NÁS KKvk OPRAVA VK 1'KOSI'Í

chu lidu se vleče hlemýždím kro-

kem lijj proti železnicím byl

sice zapoěat ale kdo víkdy bude

skončen I kdyby se podařilo
Rooseveltovi dobýti baštu Želez-

ničních korporací spolkový senát
tu vezme to při známé "rychlosti"
našich spolkových soudů nSkolik

roků cežli tyto rozhodnou nepříčl-l- i

se snad ta Železniční předloha
konstituci Ta konstituce je ně-

kdy pro naše boháče dobrá věc

jak se ukázalo při pověstném roz-

hodnutí nejvyŠŠÍho soudu proti
daní z příjmů

Též dědeček Mittlemayerů jest
veltovo nižším domem hodlají

páni senátoři zcela krátce "zabiti"

tím Žo ji nepřipustí ani k denní-

mu pořádku Většina těchto zá

nemocen Není tomu dávno co se

manželka jeho trochu uzdravila a

se zmenšila v lllinoisit Indiáni a

Ohiu kde pti větších městech

velké farmy rozděleny byly na

množství malých jichž majitelé

zabývají se chováním drůbeže

pěstováním ovoce a zelinářstvím

opět upoutala nemoc na lůžko
stupců lidu (?) mi buď akcie v

živitele rodiny Než ani na tom
různých železnicích někteří z

nich jsou dokonce úředníci někte- - nebylo ještě dost neb se i jejich
Farmy v těchto státech se sice

3lctá dcera Llconora roznemohla
ýchliniía jiní zase děkují evé
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Plcrok Západu
Omaha Neb

zvolení vlivu Železnic v státních
zmenšily v rozloze ale cena půdy
tam vzrostla se vzrůstem produk-tivnos- ti

její V novoanglických

zápalem plic Jest to věru velico

smutné kde se uhostí neodtytná
egislaturách a proto se považují

nemoc
státech zvětšení farem bylo pfivo
děno rozkvětem mlékaře ní které

za služebníky oněch korporací a

ne za služebníky lidu U souseda Stanleyho bylo pořád

Tento skandální stav věcí v nase tam tak dobře vyplácí že far-

máři přikupováním půdy své far

smutno a proto si koupili potěše-

ní v podobě malé dcerušky Jest

to výborná sopranistká s kterou
šem spolkovém senátu jest předně
zaviněn zastaralým způsobem

volby senátorů a za druhé zastará- -

my zvětšovali aby docílili ještě
většího výnosu by pan Kořisko neměl zajisté

ou ba přímo pitomou methodouTexas stojí na prvním místě mnoho práce aby ji naučil zpívat

GratulujemelOmaha Neb 22 února 1905
v jednání senátupokud se týče rozlohy vzdělané i

Onehdy jsme se sešli já a mojeTak dlouho pokud senátoři buHlava a vůdce kliky velkoknížat nevzdělané půdy rolnické na

druhém nalézá se Kansai na tře-

tím Iowa na Čtvrtém Missourí a

dou voleni Icgtslaturami jež z
ruských jež ovládá k neštěstí stará jiranovic matka Donátová

a Jim JJulínů u Vítámvásů načež
ohromné většiny jsou ovládányRusi cara bjla v minulém týdnu

sme se pěkně sebrali a hajdy o
korporačnímí vlivy tu americkýna pitém Illinoisodstraněna jedním ze mstitelů

numero dále tam na roh kde jakid nedočká se ve spolkovém seCelková cena rolnických poruského lidu VelkokníŽe Sergěj
víte říkávali u Tondy Tříletého a

zkoušeli jsem se tam ve zpěvu
byl dávno znám jako arcinepřítel
všeho pokroku který se ze všísíly

nátu spravedlnosti neboť korpo
race nepřipustí aby do senátu byl

poslán někdo kdo by je klepal

zemků v llhnoisu odhaduje se na

íi 7651581 55°v Iowěna ři497i
55479° v Ohiu na $1036615- - Můj zpravodaj totiž kdesi vyčeoi- -

vzpíral proti tomu aby lidu po
180 v Pennsylvanu na tgS- - přes pratyskytnuta byla nějaká účast na cha) Že prý došel sem kabelogram

Že Macek i s kožichem zmrzl a pToho důkaz máme v Nebrascevládě a pro své nelidské chování 272750 v New Yorku na jbcío
Dongress v Missourí že se měl

kde Rosewater byl poražen jediněv studentských bouřích v Moskvě t34i8o v Missourí na 1843979-21- 3

a v Indianě na $841739840získal si takové nepřátelství v utopit Mému zpravodaji pak teče

do bot a proto že pan Vilém Ho
vlivem korporací a zvolení Kur-kett- a

senátorem je také jejich dř--straně mhilistů ze tito ho odsou Před padesáti roky bylo pouze 8

ý nemá takové jaké nosí Proto
emstátů jichž pozemky irěly ceny

přes sto millionů dollarů a sice im chceme zazpívat jako milýmV Illinoisu zvolen byl senáto
soudruhům a žádám kollegy v

byl to New York Pennsylvama rem na komando jatkářského tru-

stu a trustu zhotovujícího ostnatý Milligan Línwood Bruno Abíea

Svoboda ruskému lidu se zrodí

z krve lidu samého a z krve jeho

tyranů
RUŠTÍ GENERÁLOVÉ PATRNÉ UMl

"fajtovať' lépe sebe sami nežli

dovedou fajiovat Japonce

C StrVc Sam se hodlá oííouti na

Rocketellera Jen jestli ho páni

senátoři nebudou držet za Ěosyl

Olej utišuje sice vlny oceánu

ale rozbouří někdy vlny veřejného

rníaěal jako se stalo v Kansasu

JatkXrsky" trust bude tak dlou-h- o

drážditi strýce Sama až ho

tento vezme přece jen přes koleno

V Kansas Ťot svatX pravda
'
dobří jsou tam fajtýří

proto také vždycky trefí

když do cíle namíří

Nebylo by lépe kdyby ti ruStí

dynamitníci 61i do Mandžurska a

tam okázali nepřátelům Ruska co

umí?

Kansas v občanské vXixe hrál
důležitou úlohuale ve vojně proti

Rockeíellerovi hraje dokonce

prvaí
VelkoknIžata v Rusku udělali

by dobře kdyby změnili svá by

Ohio Virginie Kentucky India- -
iode aby nám laskavě vypomodrát kongresník Hopkins praváNew Jersey a Massachussettsna

Dnes v Unii máme státy kde ce hli Vypovídá li jim hlas službu

následkem vysýchání v krku
to nula ale ovšem ochotný ná-

stroj korporací Senátor Depew
z New Yorku byl až do nedávná

na hospodářských strojů a náčiní
nechť vypije kaž iý z nich jedou
na nás

ku vzdělávání farem potřebného
obnáší v každém přes 60 milionů editelem Vanderbiltovy linie že

dili k smrti a ortel svůj také pro
střednictvím jednoho z obětavých

svých členů provedli Od roku

1902 několik vynikajících auto-král- ů

padlo nihilistům za oběť

Tak zavražděn byl Sepiagioe mi-

nistr vnitra za rok na to Dogda
novič guvernér v Uíě byl zasažen

vražednou rukou nihilistů v loni

šel za nimi Bobrikov guvernér
Finska a toho následoval Plehve

reakciooářský ministr vnitra

Poslední obětí jest nejbližší pří

buzný carův a pomsta nihilistů

daleko není ještě ukojena neboť

tito dle svého prohlášení odsoudili
k smrti í jiné členy rodiny Koma-novc- ů

Kolik ještě obětí vyžádá

Minulou neděli projelo tudy od
dollarů ezniční a jest v nf do dnes finan

12 hodin do 2 hodin odpoledne 5čně sučastněn a ten zajisté že seDle posledního censu zamčst

bude chránit aby hájil zájmy
nákladních vlaků naložených ovo-

cem které prý stály v Omazeaby
ovoce nczmrzlo £ toho je vidět

idu když by to uškodilo jeho

náno bylo při zemědělství různý-
mi pracemi 8771181 lidí již
vzdělávali 272304111 akrů pů-

dy Se zdokonalením hospodář
kapse v New jersey ve siaie

že mají v Omaze teplokterý jest přímo zamorgiíován
železnicím zvolen byl znovu seských strojů zvýšila se výnosnost

farem takže dnes lze vypěstovat! nátorem John Kean který měl tu

Zpravodaj
i ' 'i

I IOVOJÍNA
Ct rcd Pok Záp! Prosím

na farmě dvakráte tolik plodin nestydatost že ihned po svém

si autokratický systém vládní znovuzvolenf pojal v senáju předjako bylo možno vypčsto"ati
před 30 roky frůmerná cenajehož se car nechce vzdáti? Sle lohu zpracovanou tak v zájmu a

v prospěchu železnic ía i ti sená
sdělte v Hovorně je li pan J II

Carse Čechem a je-l- i finančněhospodářského náčiní a strojůpota jeho a slepota jeho rádců

kteří se staví proti všemu pokroku toři kteří sloií ve službách drahjaké se dnes na amerických far
zodpovědným za bondy "Bohem

a proti všem rozumným požádav- - mách nalézají obnáší 90c na kaž buď přímo aneb nepřímo se sty ian Colonization Co" Dále bych
rád věděl je-l- i snad Nationalkótu ruského národa zavinila děli ji podporovali Senátor Kldý akr Hospodářského zvířectva

smrt již mnoha vynikajících slou jest za I366 na každém akru a 'íds ze Záp Virginie jest jedním Printing Co (Národní Tiskárna)
pů autokratické vlády a bude li pokud se týče celkové ceny ho z hlavních podílníků na železnič

zodpovědnou za bondy oné spo
car vzdorovat! lidu i na dále tu spodářského zvířectva tu Iowa ních liniích v onom státě a v po lečnosti a jaký jejt finančnf stav

stoií v Čele všech států neboťho bezpochyby potká týž osud sledním zaxcdánf senátu prosadil
rolnictvo v roce 1000 mělo tamjaký potkal jeho děda Leč jedno pověstnou předlohu která mezi

této Zodpověděním těchto otá-

zek zavděčíte se mně a mnoha

jiným S úctou SBstátní Železniční komisi odebralačeské přísloví praví: ''kdo chce zvířectva v ceně 1278830096
Texas stojí na druhém místě i moc aby mohla porušovatala mekam pomozme mu tam!

Odlwvrd Pan J II Carse nezistátoích obchodních zákonůcena hospodářského zvířectva
ní Čechem nýbrž Američanem

kdyžxcnsus byl tam brán obná
Obrovský vývin zemědělství y

dliště Podnebí v Rusku zdá se

být pro ně nezdravé

OYAMA T£& MCŽE KLIDNÉ VYČKAT

konce války bz boje když jeho

spojenci bojují za Japonce v srdci

Ruska v bílé Moskvě

DobRÉ PŘÍKLADY NALÉZAJÍ NXsLE- -

dovniko Nyní chce také Colora-

do dát se na cestu již Kansas

Spojeným Státům ukázal „

ACENT! POJÍŠ I OVACÍ H SPOLEČNOSTÍ

jistě že se nebudou příliš namáhá-t- i

aby pojistili některého z ru

skýcb velkoknížat na život

CaRROZRUŠIL TEN HROZNÍ?

arciknížete Sergěje skon

a strach v duši se mu plíží

by obětí příští nebyl on

"

Jestli skutečné trusty přispěly

na kampafl Rooseveltovu jak de

mokraté tvrdili tu by měly Cour-telyou- a

teď požádat aby jim vrátil

peníze

Jak se zdAv Rusku za autokra-tick- é

vlády prohnilo všechno

Snriva'obCanská i armáda V kte

trestat! peněžitou pokutou i věze

ním
I#at aznímkovvm iedaatelemSela $240576955 Velíce zají j — : -

Americe
"Osvěty Americ"Hospodářemavý jest odstavec z posledního Tak mohli bychom uvésti zde

ještě celou řadu senátorů' kteřf s ké" a časem též pozemkovýmcensu naznačující jaké růzoéNaše republika učinila za po
jednatelem Není nám známozvířectvo se na našich farmáchsledního půl století v každém o

chová
korporacemi buď přímo aneb ne

přímo jsou spojeni
Tak dlouho pokud volba spol

boru obrovský pokrok nejobrov
Tak v roce 1000 chovali sena

štčjší učinila však v oboru zemč

jak dalece anebo zdali vůbec jest
finančně zodpovědným za bondy
oné kolonizaČní společnosti Po-

kud se týče žádaného vysvětlení
ohledně "National Printing Co"

kových senátorů záviset! bude oddělakém V celém světě mluví farmách
Polet kQN& Ceoase o americkém průmyslu ve

Bůvoli 494 $189525
Jeleni 885 19683

legislatur tu nelze očekávati na

právu ba naopak poměry se v se

nátu ještě zhorší tím že zvláštn

privileje tam budou různými záko

bude lépe když se budete infor

movat! jindeDaSci 474 25047

kterém jest uloženo I7874664-08-

ale co jest to proti zeroědél

ství americkému které represen

tuje dle posledního censu J20

t4ooi8i8? Je to přímo bá

nv ses lenv a chráněny lépe nežliPštrosi 684 51225
Belg králíci 17320 48002 OpilofíiialEnllIísíiDjsou dnes
Psi 123 12000iečni suma kteří jest uložena v Nejrychltjší náprava by se stala

ovšem přímou volbou spolkovýchré armidě jiné by bylo dovoleno Na některých farmách učiněny Vdovec 43 roky stár kterýž
vlastní slušnou domácnost a má

5739657 farmách jež zaujímaj

841201546 akrů půdy Prů senátorů ale tito nikdy nepřiputakové veliké poroseni discipliny
dobré zaměstnání hledá toutostí aby podobný dodatek byl keměrná rozloha každé z oněch

byly pokusy se zkřížením bůvolů

hovězím dobytkem klcré sé vy

dařily Celková cena hospodář
6kého zvířectva v r 1900 dosaho

' 9v — — - - r r —jdHCiiw

berg kritisováním vrchního velitele
i tr - 1 ' _ - 3

konstituci přijat a proto se musfarem jest 1466 akrů a průměrná
cestou za družku života svobodnou
dívku aneb vdovu od 35 do 45učinili konec korporačním pašůmgeneraia juiupiniua( ceoa jednoho akru obnáší $24 39

ze senátu jiným způsobemvala obrovské výše $3078050- -
a celková cena jedné farmy jestVlXda násilí a vyhrožování mďže

NejbezpečnějSím prostředkem041 tedy 15 procent celkové cenyse udrželi třeba staletí ale koneC- -

nfr ien musí oadnouti kdvž k nápravě by bylo: kdyby lid nafarem a hospodářského nářadí na
3574- -

Největší krok v oboru zemčděl

ském učiněn v této zemi v posled

roků stati a v poslednějším přípa-

dě by jedno dítko nebylo vylou-

čeno Nějaká mohovitost byla
by žádoucf Jen opravdové na-

bídky buďtež adresovány na

30X3Z John Špaček

209 Divisíon St Spokane Wash

lhal na to abv ořiiatv bvlv veUb i w - '
etrach v DrbOU lidu ustoupí energii

#

nich se nalézajícího " " — r —

j m 9 0 w m

státních legislaturách zákony ježním desetiletí od r 1890 počínajezouíalosti a pomsty Tato dějinná
Velký Slovanský kalen bv íemu daly právo k prohlášena na prvý pohled zdá se to býtípravda bude-l- i zány carem po-

chopena může udržeti rod Roma- - ve volbách kdo má legíslatuiář úplné rozebránvíře nepodobno ale nicméně je to

r% '

_ I


