
V

POKROK ZÁPADU- -
kMi ndllat mA! Apofl Jiníítoflnjr i 6fhlopl I ( hlratfa

Chlraic 4 Urinu I95
mi-- _i ni i i ni

rnířiky a výšily dvěm spolsSn
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Iilri Kleclřlo Vn Ob ordínincii

b)ly hnán v tikovou rychlostí a laj
roští msfskoit radon Iw lj o o

- ciinnii iirn OTU isrsieri V

V lbl kampaň wardní politikáři

jejich etlsteniM ni tom závM % ťnde

teprve tnkrá )itěft al tento

požadavek bude splněn
Pro volební opravu nevin pracní
tllenské (lělnírtvř) Třináct val-řiý- ch

schůzí dělnlctvo npořá flo ku

projevu vm všeobecné hlasovací

právo Zuěastnilo jb h n IftťOO

osob Ni pěli i nich referováno

česky Pn sehŮtích bnlo dělní
etvo prpěvujln znárnd foné ně
mecké a české ulicemi Policie mn
v lom nebránit
VY L LU 11 i

--V Joi t e svém litin Nl fepu
hlikánském lístku máme krajana

4" f Htítn itfý Jei velm!
dobře mám mezi chicagskými volí-- '

£! a UM m dobré pověsti} doufám

le ftbde jediného íecha který
I liJ fiedtl evůj hlas rMelnsrotl

V lledeme H těl na demokratickém
lístku M4toupnl není dosud tuk
no Republikáni činí rychlé pří
pravý i J#on velice pilní demokr

19 ( posiain it KriiiMU nu
ýortv Frank Wentera člen dřu

iii t_) # H iilanu 1'irni"' ibisem fa
to mají Um krutí náramně zhrtn
dané tonlok rif nebof museli dlou
bo hledat člověka který by btt
oosn siintm ary — (104(41 t

frak Nynější náš postmastef VV

lllMtft({ kříČÍ ílot ht lítř llo Stéla
la on by to rád vstl a I by o 1 lat

"sample mayora" al bossové Jeho

slrkny nezdají se aijebo nechtl ho

slyšeli Mluví po o rozličných
prominencích triny demokratické
In nio není domi l JUtého Ti kt

rým se to nabízí to nechtf a ti

kteří se sami bl křiklaví rabliejf
se opět nelítí pohlavárům Kepu
lihk&nd učinili dohrou volbu jme
novánlm 8 I) Hwifu kandidátem

mayorslví a dnes n vieoljťcíií ví
ří i u Swift bude vilkou vřtii
nou ivolen Jak snimn mři vlat--
' ni áafn tadali (i 15 Hwift v m

yornké utolici a no IIokir ale

te-ii- í s fum ilmn i MUMrliM
st tnMs H4s siflt(é s ms !'

" " -
frMM II Hl A li ftiillllllMlh tM

vli tfin - of inits) ss r l MiM

HhuH wi fulthn mému rostou—

Předpovědění ňale se plní do lovi
V uter 13 ave středu II února

konsty se d?í Intuřlivé sněmovní

schftíe v nlchl ostře promluvili po
ílaneo ílregř IleroM (fVrnohorský a

Kounia Iity byly pro (právy o

těch schůzích kot fiskovány llouřl

zavinil rnfstotrlitel který opěf tnla

vil německy a proti Atl lořechftm

Za to nemohl ani promluvili pru ne

voli kterou hlasité Jevili poslanci

svotKxIornjslní A dobře se sulo

VM)C i skroioný staročeský a vládní

poslanec Zátka Ve své řeči doznal že

je to chyba mluví ti místodržitel

český německy Pan místodrll

tet nemohl mluvili Kluk trval 1

— sl Sedl —

Čekij tnUtmlrlikl na trnutu lidu

V bouřlivých posledních schůzích

sněmovních dostal pan místodržitel

za svou řeč v níl německy hovořil o

tom fe e přiznává k výmineřnému
stavu že jej navrhl dilu o tom že

jednalo se mu vždy jen o mír mezi

národnostmi v Čechách a o blaho

českého národa — náležitou lekci

Píslsnci svobodomyslní pověděli
mu do očí co o něm a jeho

vládě soudí

Vitobecité tninwvni Knihy Dle

dosavádních disposici konatl se bu-

dou všeobecné volby na sněm krá-

lovství českého v měnící září Vláda

prý má úmysl před tím zrušili

st iv nesunou li se mimo-

řádné události Tedy přece? Nu

riftm to jedno Dobře dr Herold na

sněmu pověděl: "I jen ten výaiineč--
ttý obojek nechte přes volby aspoft

odpovď lidu bude tím — zřetel-

nější
'

šlechta a pan dr ltitger v době

kdy národ zápasí al na nůioavá
práv ondy zase banketovali Nu

to je věru významné a pamětihodné
"Hlas Národ" přináší o tom náslo

dující zprávu: "K přátelskému veče-

ru shromáždili se voera v hotelu "u

saského dvora" poslanci strany ná-

rodní velkostatkáři a někteří pozva-

ní hosté aby uctili dr Riegra Prů-

během večera kterýž byl srdečný i

nadšený pronesl přfpilek ku poctě

dra Riegera předseda klubu velkc-slalkářsk- ého

hr Btquoy a celá

řada poslanců za velké statky a stra-

ny národní chopila se slova Schůze

ve které vděčně vzpomenuto velikých

zásluh obou Clamů a jiných zesnu-

lých šlechticů českých o národ český

a ve kteréž připito Karlu knížeti

Scbwarzenbergovi jako vzoru pra-

vého šlechtice čebkého stala ee řeč-

mi pronesenými té! významnou cí

vlastenecké solidarity Slech

ty se stranou ataročskouM — "Vla-

stenecké" soUdivrity? Nu my ni-

kdy nepochybovali o solidaritě

staročeské hlavníoii sloupy koalice

a a udržovately výmioečného ttavu

demokraté "vypoiftali" podvod-

ným nbfinobem Hwiíta a irobIAili
vřtíínn pro Hojikinxe Vřo ila k

Doudu a dodne není rozhodnuto

bjl li Hopkind oprávní n caofdati
co mayor chicagský Panu Siítovi

'
nebuď o třeba utíkati k aoudu —

a! budeme psáti 2 dubna 1895

dok&le lid koho ihtřl míli mayo
rem a pau Hwift e nebude rnuoeli

biti lernu bude vftiina opřt

Nlitll i li 11111 Ait I
1'wniumi III jrj limajl TWIBjK r

I prý tisluapf klidni dntklM Cltl

týpfiibf ltute to nitěné rá'Ulf

Bierpnír st nusunrnu

Ul tsrn tt méll dávno být bud
'

pomalá akoro pozdé

tínim htttikn hiHtiitifl l I dne

II ůeori v sobotu zavřsfi návcrsčný
ml obřadnými řřiml př nlchl mno-

ho kadidla bylo pod pana místodrll

(#! i ttisrUlki nakouřeno při čsmf

MladočMt zŮMali hezky klidné sedět

8'ar"čei aa to nadiené volali panu
místodrlíteli stojíce 'Hla?P To

byl Jsjlch Jediný politický v lom

čin— Uplynulé ohlobí n

niotlií Jsko poslední v ftVstiletí

bylo vltné reklamní pro nové

volby ítečníci virch itrin kteří
v něm mluvili proslovili tu'své kan-

didátní řeci v nichl část po éásti

rýsovali frrgram strany Šlecht

přidal ss ijsvnl ke koalicí I ra
sněmě hlasující stále Němci Hta-roče-

otrocky prohlásili se pro
šlechto níl ostentativné banke

tovali a Jednali a Němci jako Shy
tock ládali provedení pnnktae Jediní

Mlsdočeíi ostali bet Spojeni (i V

Opposicl II j
i osamoceni na sněmu

a opuštěni vlsstními pokrevními

bratry i šlechtou kletá kdysi nosila

pyšný název Šlechty historické ale

byli v opposici celým národem

proti nečeské vládě proti neoeské

šlechtě proti brabité a naduté poli
tice staročeské Po bouřích inémov- -

nfci se rozešli Národ ale vidí nyní
Jasně a má volbu lehkou Kam

ábne lof jisto Staročeši marně

prahnou po mandátech Zvoleni

budou o volbách Mladoceai obou

odstinů mírní i radikální —

ftíStkd rada ve Vídni sešla se

hned 10 února po skončených sně-míc-
h

Prvoi schůzi byla formální

vyslovila soustrast? nad úmrtím arck

Albrechta Za to sešly ie výbory

Rozpočtový přijal disposiční fond

pro vládu' který tato obrácl na

prospěch "svého" tisku tedy k obí

jení opposice Proti fondu tomu

hlasovalo 6 členů výboru totii Mla- -
dooeši 2 Jihoslovinci 1 lluaíni 1

a Antisemité 1 Také kluby horlivě

rokovaly Zejména klub Ilobenwar-tů- v

který je stále na rozltlížjLÍ
zvláště pro slovanské paralelky v

Cel ji Klub usnesl setrv&ti na tom

1 ttlvzfiztnv tro od nor levice

e usnesení nepovede se lehce snad-

no si myslili Koalice se při tom
zase zapotí Poslanci čeští položí
ovsem do jednoho své hlasy pro
Slovince

Politický ruch led v Čechách itou- -

pá Celné schůze jej ožirují ale vío
a usilovněji pracuje se potají Ur
ganiauje se Výsledek překvapí —

Velké schůze svobodomyslné se ko-

naly v Čechách a Čáslavi — Iluch

zákazy omezili se snaží orgány vlád
ní Také sa zas statečně konfiskuje
"Nár Liaty" třebas čtyřikrát týdnó !

— Ale kam tou niniour —

Volebni oprava leze vládě i stra
nám ca nehty Proslýchá se ie
aubkomitét se záhy sestoupí aby
pokračoval ve svým pracích avšak

doznáváme podle pravdy: nikdo
nemá válné naděje v činnost tohoto
odboru: také kdyby horlivěji praoo
val nežli dosud také kdyby se mu

podařilo docil iti shody síran osnovy

bvlo by zavírali proti němu oči

KiJ( ]kí] um vřiin mw{
tomuto faktu vyhověli a pokud
možno nejrychleji problém rozřešili
Koalic a koaliční ministerstvo majt
však Ještě o tisíc příčin více neboť

tikraiona neb ta bude vetif ne i
cela demokracie

Kdo jde čauto mezi lid musí

pozorovali ie 'nycfjíí mýiilen{

l"n iyli ofiěif k jichl Jkodé ony
oniitiihen í)niy dditědII al by

lylobily jíl lákonsm Na ltět(
I mám 1 1 dvé korporace které

odkrývají kal dý boodl a pronáslť
dnjí beioMřdhě ty nxjvyMí óřel-nik-

y

neplní II tito své povinnooti a

pracují i proti li b Korporacu
ly l+nt "Civíň Ftdfratioři" a "Ci-vi- l

servi# refurm Ik-i- Jak
mil bjly ony hanebné ordinance

lioodlerskými ald-rman-

přijaté
uchopili se občně ustoupení ve

výíe zmíněňýih korporacích ňoho

darebáctví a nhláoli veřejnoi
schflil ns neděli odlcd-n-

v (Vntral Musio llall Jak veli-

ký podíl hěfoa i hícagltf občané v

této záležitosti jpt nejlepjím dl)

katem 1 prostorná a(A Musio
1111 byli přeplněn abt se iatt
vily proudy lidu do nabité síně

stále ? deroucí rnunely být dvéře

utřeny lly lid který se nemohl

do vnitř dostali byl upokojen pro
najita ohromná místnost 2nd regi
ment Armory na Michigin ave a

přes 2000 občanu veilo s do sálu

by odsoudilo jednání zrádných tá

stupen lidu V Central Music
1111 se účastnilo schůze více než

ÍÍ000 občanu Jednání zahájil
předseda Civic Federation (lage a

páni řečníc neietřili vybranými
významy bři odsuzování darebáctví

spáchaného městskou radou alder-manů-

kteří hlasovali pro nadáno
banda lupičská boodleři zrádcové

pacholci spolek zlodéjfl atd atl
Celkem obč schňte byly velmi zají-
mavé llozumí se Že aldermani

kteří hled i li prosadili ony ordi-

nance sh schfizí nesúčaslnili Hylo

ujednáno by výbar navřtívil mayo
ra Ilopkinsu a žádal by obč ordi

nance vetoval a pak dále usnnSeno

by bylo požádáno státní zákonodár
stvo o urychlení přijetí zákona

(který právě jest nafajlu v státním

zákonodárství) chránění ob

čana hrabivostí podobných společ
nosit jako Ogden a Cosmopolitan a

proti zlodějským aldermanum

Každý očekával že "John" Hop
kins se postaví na stranu lidu a

práva a že so zřejmě vysloví proti
boodlerfim leč "John" ač tědfl o

celé záležitosti velmi dobře zacho

val se ramenářsky a výbor se od

něho ničeho nedozvěděl Inu vrá

na vráně oči nevyklube — Hopkiua
se aspoň objeví v celé své nahotě
On dobře ví že lidem zvolen ne

byl že lid nezattupujo a občanstvo

nesmí tedy něco podobného od ně

ho očekávatí Demokratičtí bosso

vé tnu pomohli k mayorstvl a on

jim za to přeo nebude vodu kalili

to by mělo býti přeo každému dost

zřejré!
Oblíbený týdenník humoru a sa

tiry "Šotek" oznámil malými letá

ky svýir patronům že raufuje a

tedy nevyjde Co pak mu dalo to

mufování tolik práco a truhlu?

Kalamář péro a nůžky se odstě-

hují v kapse a pro ptrsonál to byl

pouze malý "špacír" vždyt? to bylo

jen pár kroku Doufáme že se

"Řotek" objeví tento týden a že ho

čfenáři přivítají srdečně

Srdečný pozdrav všem čtenářům

tohoto listu — C

Vjflet pro hledající domovy

Brns A břema a 2 dubna prodá
vali bude dráha MUsouri Kansaa &

Tuk lístky do všech slanio v

Tezssu za značně snížené ceny O

další podrobnosti hlaste se u místní
ho jednatele aneb dopiste

ii A iMcNUTT 1U'A
46 Io2 lub 1041 Union Ave

Station A Kansas City Mo

V New Yorku započato Ji! a

prjvádinfin zákona jím! prodej

oleomargirinu pod přísnou poku-

tou zakazován jest
V Idaho konečně skončen ve

čtvrtek zápas o senátorstvi spolko
vého znovuzvolenfm senátora dosa-

vadního Oeo h Shoupa

i iiuj přímo jiruuuemoiiraiíciie
Y ISývalí přívrženci demokracie tuto

houfní opoužtf jí a volupují do řad

hradn Aeskv kárána rothodné lik-

navost koalice vysloveni nezbyt
host zahájit! VŠeobectioii tfávkti
Hmýélenf j)n lw velmi roeehvěn4
Kdo povolí af Vlá l b ií privi
legované vrstvy anebo milionové
lidu? Snadno uhodnout

IWltika na prut rodoM Dr
Mkardv todl v městské radě návrh

aby Svatopluk Cech rtejinimenitěj
il fe#k# fřozumcj v českém duchu!
bánlk jmenován byl čestným iné
šťsnem tralským Návrhem tím
mělo e demotistrovati proti vládě

Nisa f Čech dr tterol l ve sně
mu litoval akvotoé "Písně otrok"
které jsou profi vtá lě otročí politi
ce psány e livota českého Čech

je ryii Mladočech Ale rtaročeskýtn
pražským otcóm neťyl návrh vhod

Ulomili mu aspoň ostří jmenujíce
kromě Čecha zárovrft 1 Vrchlického

čestným občanem Vrchlický je
Staročech Nu my se za to po
staráme aby ostří se zas zašpičatělo
neiliojnějefm rozšířením "písní otro
ka" U nás je jich už MesMé vydá
ni' ve dvou měsících Jsme listí že

i u vás za mořem se rozšiří Obětavá
redakce která d ila Čechům zaoceán

ským pochoutku nám zkonfiskova

nou: "Lesetínského kováře" dá jim

dojista Í "Písně otroka'' Čtčmež je
hojně — citujme je ve veřejných
schfizfch učme Jim mládež i —

PallUschek gen kontul americký
V čele neůřadní části tivřeřejňuje
"Wiener Zeitung"toto a Iřlení: Pro
ti dru Pallitschkovi provedeno v

ministerstvu zahraničních záležitostí
11 února t r pro četné těžké poru
šení jeho úřad nich povinností jako
zpravujícího konmila v New xorku

disciplinární vyAelřovpní následkem
kteréhož dr Pallitsohek byl zn stát
ní služby propuštěn a zbaven práva
míli titul císařského královského
konsulárního úťadnfka — To se mč- -

lo stát dřív ne! pošpínil vládu i

Čechy !—

Adresář ttfch iiiM
VE SCHUYLER NEB

tf dootntkír Tyrábl
jQ&n Starka ivliiuil drah 6a doatnť

kt ivnroh rivBu- -

Um

obchodník nábytkam s
Ant Votava

Chrwtll
tnlf pohrubnlk

obcbodvrdoaoí
Kru tik

41 ri

fsaký právník oUf
41mí

JAN VÍTEK
v Croto Pfeb

Vullki řiob llliovla os raoo
T roJáví m holi pod osná Vfa-tn- l pivo

AabsaMf Batoh tuml

YJraftS!iá

zrněný íloiitníkrti
a

Vyrábí zvláštní druh doutní
ků octových tak zv Vuban Lenf a
více jiných druhů 40m3

ZLATÁ ZRNA

ZiIUI im s )nÍBO 10W A

i4ms os p4UB(n Kstka

bad vám uilln krissl mim:
IlIastroTMt ksUlog sU Kukuřice
m Tf rkrm korný idrm

IQWA SEED CO DES MOIH U

Vfl nPAllAl obrř pseostnlllkoesliy

lao BllftM dsU BdalBlstraM Fukr Z4pula
tDT a TU

rt

vítřznjch republikánu Důkazem

toho byU acbfize občanů 9 wardy
volaná ve proxpčch republikán-

ských iekaneft a odbývaná v ní ni

Plz Sokola na Anbhnd ave dne

2 t m (ObSan 0 wardy p J F

ňtřpina chvátni známý mezi naši-

mi krajany pro avoji poctivost a

přímost a v kruzích politických ve-

liké vážnosti po!ívajlcl)byt zvolen

předsedou a řídil energicky jednání
chůze Síň byla "jak by nabil"
a mezí přítomnými bylo vi Jiti
mnoho bývalých demokratu kteří
hlasité projevovali svflj souhlas

výroky řečníků Jest to živý obraz

čisu lidé majíce no dobře za vlá-

dy republikánské byli pícháni do-

brým bydlem a chtěli se mí ti lípo

Phsly volby a strana republikán-
ská zneuznána poražena a na její
místo dosedli lidé neschopní ne-

povolaní a i nepoctiví — a nyní
se máme lépe! Finanční stav

Hpoj Státu finanční stav našeho

tátu a finanční stav Chicaga jest
tobo nejjasnřjífm důkazem jak de-

mokraté umí věci zvláště nnančnl

záležitosti "fixovati" kdyl k tomu

mají ihance Zkouíka se učinila

ale co stála americký lid! Ale ten

lid otevřel oči a vidČI Ie udčlat

chybu — a to též za něco stojí —

a chce napravili v čem pochybil

f v

P

n

tv

'O

'

%

I
A

4

Český provázet!
V 7 I volební dosavádnt debata ve voleti

tuto nově zpečetěnou allianci dojista lfm jboru ukatu1ftt u {tm problém
niležitým interessem Pan Rieger' rozřešen nebyl Vlažnost a neteč

se OHtatně zase vyznamenal Vytasil toat vládv a koaličních stran vzbu

se jakýmsi listem ve sněmu-proti- ' J nedůvěru a nespokojenost v

í obecenstvu Ujímá ae v něm pře-všeo- bec

hlasovacímu kruhůp avu
fM u &

rolnictva (prý) Posl dr Kramář tojebnl otázky jenom zdrželi
ale odpověděl na dopis toho rolníka 0 onoho dnřf kt4 reho hr T„fffl
jemuž prý milejší by byla o desetník sVůj volební projekt položil na stůl

dražší řepa než celé to všeobecné poslsnecké sněmovny změnilo se

právo hlasovací a důrazně odmítnul poceni flšaké rady k obyvatel- -

stV O

toto překrásné itanoviko jel po j ic4l pocbjbn0 dli melboda
stránce mravní i roiumové charakte hř Tff4 jPt pr4nif IVak že

risuje se samo sebou a které bylo-l-i rozšíření volebního práva položeno
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Praze lid bude
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la "Všecka moo pochází a lidu

patrné ul o lid nestojí Nebo se

naft btěvá le mu dal — vale ? No

Dobrá vůle lidu byla ukázána při

podtimaích volbácb — ale to není

vie — lid napraví celé pochybení
a poile demokratické vůdce tam

"kde pepř roste" a kdo tomu nevě- -
ří přesvědčí se po chicagských
voinacn iMase mestsKa ran p

J Uopkinsein v čele si opět uhnala

kus řádné ostudy bU totiž chyce-
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něco břivvdělal uroiiu4ním ra- -
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