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Indlanola Neb pro Ctěná

red— Mici itroj ř 4 Jein blrlel v nej-lepSí-

pořádku a po dftkladněm prohled-nut- í

Jmin shledal fo jiti in m roj doko-
nal TěŽ Jwjih obdržel záruku řiti 'Oř
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Sici HroJ "Pokrok Ziipadu" t 4 v ria

pofldku obdržet Zde t% tukový

troj o platí $!" Odporuřuju Je vít m

no do pott voličl l "lího ('Ukn
oblrltl McKlafoy M hlaiA fítííoy
CUvtUn'1 ptt I roky míl 391 bl

víUiny
V da 4té dv4(4 wardí jtl na
Um v jtkové n okrsku a ktr4

Vidy jviU s nsjvítíi bsltou demo-kratis- mu

obdrlsl Hryan 20m9 vit

liny k Islto Ckvrland před 4 roky

míl 8I3 vítíiny
V třicáté wardí která byla fídy

demokratitk- - ohdrlsl McKinley

lídl hlan většiny ač Cleveland

riřl pří ním ivolml 714 bla6 vt-in-y

7 toho ntjlépe je viděli jak češti

demokraté ztráol pudu Nipooli
Vfškeré síly v posledních dvou tý

dntch den co den volali nápomoc
ku strhnuti a omámcí své nejlepíl

f'ý stav fskfjh Hifinkf h

Jt po folbí )WJ dobojován
věo sprivrdlivá iltiilby řirtfsta

prospěch tilítsk lidu lakovou

silou o jjl vllíadvl se přičiní! V

Chiesgtt hned v ííurý ráno byl vít
lína hlD odrvidána lak! po r!ý
daUllf-- míli voUbnf ůřalnM práci
♦ elmi n ltou Ijc-m- nt?l pH vol-- b4

bylo právé tak ohromné jako

regitracr a tím i satrotný Ntw

York zftsisl opít jonda n mídem
naífm

New York Chicigo

MvKiitljJA& 674

liry an 131010 1 4 J 200

Palmeř A 010 8009

Socialisté 7111 1371

Watson 1373
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hI'Ji toliko thff řetíckjí rolttiích

ti tím ni l oním smerern 1 účin-kf- t

HiioA l}kh& olkl

ky a hetvyilednyiu konciu Tak m

bude ne jvit r4J inventář vli lď jtko AltgeMa Kg Debsp

samého liryana ale nic nio to neViak přltonino Jií ani té nadlenoati Ston 720 345775

Oitdých 40055 hbó voličských

odevslalo Chicag víc nl New
vir icní M IhU kltrýcb nových pomtblo Většiny Jejíab jsou lak

"ia'é a rtráta hlaau na druhé straně

tak ve ik4 ie jesl to pro ně dobrým

ideách h iiicti námi apoň pro oka-

mžik přítomný více jik York Z toho in-Jlé- Jst viděli

jakou důležitost volbě této v městě

našem voliči přikládali

poučením
Při volbách místních kdy náí lid

nh dříve stávalo Klí I neteinoat

zírá nám ctřío o leví ml jtko by-

chom byli ůphé rlrnnli Jinly
#

český zdá se střízlivějším by ještě
mnohem hoře pochodili avšak tentoČťkanec presMentstvf McKinleynežli dobrému počátku připravili
krátě lid náš dal sa jšiě zaslepiliobdžel v Chicagu 108 749 bbs6jme smutný konec aapfň srno

kdežto líryan na lístku popokrti
kdo itroj potřebujou neb h! nc-mh- le

l&átxf m pfút fmrn vtin diky
rarázán 8 úctou Albert Jboda ckéru pouze 142206 takž větřina

více méně poikorpili Tď ani tato

rfitnunt v nsaich náhledech se ne-

jeví OťAem v ohledu toul ničeho
'1

pro válnou vřo ae apotřebiti ne

uióle

Proto vile co u6že Žurnalíilika

nase učiniti jest hledět především

k tomu aby sté vlastní živoření

prodloužila do budoucnosti jak mo-

žná nejdelií a ostatní vlastenecké

úkoly jež jiné národnosti pro pří

tomnest a budoucnost vou prová

ději musí po tolika skíamáofch

nechat nedotknuté jelikož uzn44

ie boj bez vojska véati jest věcí

n možnou

Celá minulost uiáe a tkuřenosti

jsou nejp4dcějňim důvodem žesp

r
repoblikánského čekance obnáší —

uOMledntmi jejich frátemi a sladkými

lovy jei mezi něj jako spoustu se-

lu právě v poslední dnj před volbou

vrhli

Po tlátu I lioois ve venkovských

okresích obdržel McKinley 45951

Whřfttland Minn 30 ledua 1HWJ —

nottracíaje ale charakteristickýmťt rcd éiďatroj který" Jncm od váa
59543 hlpsA

V tak zvaných českých Wirdáchjeit to pro n:HÍ známou povahuobjednal t dobrém pořádku Jncin obdr

Tk na př fi'bra'i jsmo již na odevzdáno blo:
W"di McKinley Ilrjan

žel a koná práci výbornou Jhciii a nim

dobře Knokolun neb koná nníci Inko pomník zvřónclého nažeho oeako- - hlasu Bryan pouze 24761 takže

většbi rep kandidáta obnáší 21190

hlasu

40do!ttrovy neb Jcste lcpí Jcet Loden

b iporufení v5em krajnntni kteří JeStí

lirf itrol nemalí abvnl)!ednul! "Pokrok

amerického výločoíka Karla JonaSa

od ča-i- u jeho útertí toliit peiři co
4
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8 "872 3910

4228 4780

10 77GS 73ř3
19 4 555 5600

Finis demokracie tak bychom mo
by ae krylu výloha aazeců za sazbu

j

všech tfch projfcíi soustraati nadj
Západu" Jest to ítroj laciný a dobry ve

vitích příriudnoNtccli Já bo odpuruujl

jeho smrti j-- 2 Slavie vh avjch'
sloupcích uveřejnila a kromě aai!

všem krajanům H úctou
Václav Itudolf

M uHcot'a Wia14 rtnorl!W Vářcná
redakce: l'remií k liftu vaJeinu !Síiik- -

hli nadepsat! posmrtný článek o de-

mokratické straně kdybychom znovu

chtěli uváděli si na mysl jak ona

lživostl a úlisnoBtí vnadila k sobě
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30 10439 9348
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výminek doaud jnmo nezapočaiiv tx i „i ti-- i
lift inu iitui iwivuui niti iif uiri Sedmá warda dala roku 1892 vět ještě v posledních dnech svého Životaspor mu-l- i pomník stal v Ueciiutn

Ihcui vnin dříve pnát a) Jel náležité zku- -

šiny Clevelandovi 1444 Letos dalaneb v Atotrice — loliž jestliže kdo naše české rodáky používajíc k tomu

všech kalých i nekalých prostředku

alin a zkouAka doiMdla výborní Je to

troj tak dobrý Jako kterýkoliv za V)
McKiuleymu 1225za nua so ustanoví Jej portavili

jen když se domnívala a nimi lapitlOsmá warda kde je neivítSi haslaOtázka polníku jejž bratří

na Slovenoku skladateli itaňí nejednoho toho voliče Ani Šotek jíčeského lživého a oďěračného dimo

a kdybych nebyl etl vhío vya ítleni v

Pokroku Západu tuk bych tomu nemohl
ani rozumí t lak to niúu být to ho ma-

žete za tak mírnou cenu pobkytnout
Přijmete srdečné díky a vřelý pozdrav

od VaAebo Jiřího Ludvíka
Mimcoda Wio

uemohl uchránit! od porážky kterákratismu dala let pouze 1044národní hymny "Hej Slované"

chtřjf postavit za kteroužto pří většiny Uryanovi ač Cleveland měl

tenue svévolně záhubě vstříc kro-

kem kvapným Teii veliký počet

náí nás necpaní neb žádnóbo celku

pospolitosti nepředstavuje 'žádoucí

svazek národu! netvoří

Co vidíme jsou toliko čety t
nichž každá o sobě libuje i v blud-

ných vlasteneckých frázích ale jádra
skutečného jež by užitek plodilo

nemáme

Proto odkud možno očekával ně-

jaké naděje nějaké spásy?
A až nadejde v budoucnosti do-

ba kdy poslední americký Cech

rozhlédne se kolem sebe a bude

posuzovat výsledek naáeho snažení

řekne sám k sobí: Tamto stoji
několik síni již moji spolukrijaoó

pro zábavu sobě zbudovali ale nyní

českých zvuku tam se víoe neroz-loh- á

Tem snesly se jeiich oběti

které do bu loucna sahajícího užit-

ku nepřinesly Prož nestavěli měn-

il počet síní a ostatek nevěnovali

na vzdělávací české ústavy kde by

Jako lavina v alpských horách úplně jl
smetla a povrchu zemského Osudsde většiny 3009 hlasu

Convay North Dak 30 dub 1H'J( ft
rcd— Šicí stroj "Pokrok Západu'' fí a

jHme v pořádku obdrželi Doprava ktálu
nás dvu dolary trk uáa vtolí celkem i

Devátá warda která vždy při vol

bách ukatovala bo hýli převážnou

většinou demokratickou letošního

roku náramně klesla ač demokrati
piedplatn) iu na rok dolaru a Jame i
nim úplné upokojeni Mohu ho každému
odporuíil co řádný stroj S úctou

Jo ltyba

(Jlťvelind Ohio 21 prosince IN!)") ~
čti lži proroci veškeru svoji sílu ve

wardě léto soustředili majicu tu

svftj hlavní stan a pořádajíce zdeCt redukce Oznamuji Vám že Jhciii

řiclítroi "Pokrok Západu" za doplatek noivělsf své schůze mezi nimi i onu

takový nedal se nijak odvratltl Lid

zvláště lid dělný rozhořčen byl do ch

úkrytu srdce proti té straně

která jej připravila o poslední takřka

práci a naději že by snad práci opět
mohl doslatl Češti demokraté kojili

se ohromnou nadějf dadouce se unést!

velikosti několika posledních svých
schůzí-je- ž dodávaly jim snad odvahy

Že tak surovým spflaobem se na nás

co protivníky své vrhali Nei jen
malá část lidu českého dala se těmito

politickými šejdíři chytit! jak výsled

ky hlasováni i českých ward ukazují
a ta malá část bohdá také prohlédne

a dá se k té straně od níž jedině mu-

že nadít! se ochrany a blahobytu

činou tento naň bratrský kmeu v

Atiwrice přispívá a k nám též hia-#- u

o výpomoc vznesl minula ho ve-

škeré vlastenecké ozvény Volání

toto jakoby se ii&a ani netýkalo
Ale přen to bes studu a výčitek
svédotTil budem dále slavně pěti:
''hrom a peklo marné vaSe proti
nám Jhoj vzteky" abychom svým

národním cit dm průchodu zjednali
A což jak pokročili june v sále

žitostech sbírek pro zemské mueeum

v 1'raze? Kdy i četl jeio v lokr
Západu v té přiciné dopisy t Vru

by při tom připomenuli ío vy-

daní Hrf zásilkou sebraných před

métft bychom mťli krýti my tu

chtěl jsem pnát příteli Rosickému

žo náklad ten jsem ochoten nésti

do níž dostavil se Hryan a od ni!
12100 co prémii obdržel v pořádku Nt nl
to mojí zásiiiloii neco chválit co chvály
nuzaidouží Hl íinka Kuocfi co ucí Ailí

nám vAo vysvětlila i ukiizida n ahlediilu
Že lent to tttroj dobrý a Aiju lehce Kra--

alibovali si pánové ti hory doly než

elbalo jim Veškerá práce a úsilí

jejich kleslo ve wardě této na pra-skrovn-

většinu oč hlavně má iá--
lanfím radím kdo by nijaký titroj potře nové síly pro nový život národa se
boval by ae iiřiňcl ke niiiA naň jtodívat
než vybudí různým aKentfim i00 oni byly odchovaly?
Jinace jrotiiVHt nemohou iSanlednete Vsak hle: tamto vidím po r&znu slubu fisilovná práce republikánskéco mimi t iiiiw: iiniii iiijinu ui j im
žuií Hirenlu ti milní nt f t nn Dtroji třetinu wardnl organisace Cleveland před
Jináe by obchodovat nnnoi'li Stroj

rozložeué česko národní hřbitovy o

kteréž také péči měli ani věděli
že budou pramenem hmotného zo-- ku

Místo na jednom s nich ee mi

"Pokrok Západu'' Je z ulán ř(mo z to--
_ A ' i i ji í i

4 roky v 9 wardř měl většiny 2758

avšak Uryau dotáhl to pouze na 558Tliriljř L 1CIIIM IM IMIIIin IHHIIO ÍIIIIIV _

dí lek an Jetit to iiremio za mírný dopla
hlasu většiny takže demokrati taprávě bodl jakožto poslednímu potek Přeji Vám Kfustný a veitelý nový

poslední 4 roky ztratili na 2000 hltomku kdysi slavného národa Ztžky
a Ilusn al nadejde okamžik mé

rok ti učtou řr llrnef ek

Fort Ihxlitr Iowa Ct iane redak
smrti mne budu nutno uložit ktore: Dávám Vám znáiuoKl že Jhciii Aicí

ktroj v pořádku obdržel i ccxký návol a

Devátá warda dala letošního roku

McKinleymu většiny 349 hlasu ač

Cleveland ve wardě této zvítězilžádnou cuvbU lnění Dcaliludul
poslednímu odpočinku

Fr J LepiaV Holek
většinou 2800 bl

O politické nedoBpělost! někte-

rých našinců svědčilo ie před pří-

chodem llryauovým věrně hlásali se
ku Btraně republikánsl é I příbytky

obrazy republikánských čekanefl ozdo

bujíce nei po té jako stádo nehledíce
zda vrhají se v bezednou propast čili
nic přešli na stranu lživých popokra
tA Zajisté nyní se stydí za své ví

jež svědčí velmi dobře o

mělkosti jejich přesvědčení

AlIrKlirny ( ily Pa 20 lUtopadu Vi
i Ct red — OdpiiHťle že Jaem vám tak

sám neb jiným způsobem přispéti
mi nelze

Ale neučinil jsem toho a to

hlavně s té příčiny ie jsem chtěl

vyčkat eda-l- i v tomto případě se

tvé strany dobrou v ftli dle možno

sti naéí osvědčíme aneb oatane-l- i

opět pouze při otištěném vyzvaní
A tdá se Je učinit jsem dobře že

jnem panu Hosickému úmysl svflj

neprojevil Tím aapoft jsem nedal

příležitost jistému naíemu žurnali-

stovi se o mne rozepsat že jsem

V devatenácté wardě kde vládne

všemohoucí Power zvítězili sicedlouho nedal žádnou zpruvu ohledne ki

čího stroje My Jhiiio úplné i nim ii
kojeni neboť Jet to ve iikiiťí nonti do
koiiklV a ixknv stnd Mučím Vám ozná

popokraté ale nepříliš slavně Cleve

Při změně počasí jaou neduhy jater
na denním pořádku K odstraněni
těchto použijte Ir Augusta Koenlga
hamburské kapky Není lepšího pro
středku k vyléčeni zmíněného neduhu

íand vo wardě této měl většiny 3504mí í luitM titii?li 9AíittA ti u lim lili lil ftf
Ulita JIV " ''' iiniiiBMm

blasn JJryan však letoa dostal pouzeznat Jak no co dělá ali Jhiiio VM-ck-

hned Dělá výbornou službo Jxmo s

ním úplné spokojeni Pročež Vám vzdá-

vám srdeěný dík za objednání licího
1151 hlasu větliny takže demokrati

PítUME se dobrý rosuášeč proztratili v této wardo přea 2000 bl
— Cyklon v St Louisů za 25

centu Ctěte ohláška na jiném
místo

I "Knihovnu Americkou" v Chicagutroje na který Jsme velice linlt
8 úctou Anton Kuíner V osmadvacátó wardě sejmeniíai lacino k ilávfi dopomohl Pod rtejte ae S7U Uentre ave


