
10

lrilks" Pblir Uk Jsem

DROBNÉ MYŠLÉNKY
1

JO NAŠICH 00MULO

í nlřsflřH N#b Cffiá Mska
6

Kdyby s lk rMKM í'"'"
moM ř!#Křffjil nt l# kM4
hřmlC ffřli M 4M#ňt vybiti
nt lijtkMo ilofi U (U fMf
d h ý pM#w# bf by fhies

t j'fAfft I MlfMíJíf b takfrh

fnreriř de lfíni M b4M

tk fi4mř J la m 1 m) sfnjí'rti

minuté — V pi!alik MmsieM

npíMlvá pktitr ubiW sbodujs

m se s pansm Kmentem T ria
přřitn I hphm JI povalovali sa

4kfi3iti til ojm řisbíif v eelkti

Jest velmi lllkn ttllAvit sllt p"
plili koh'fvyálf fřMfifsft

plWf stál i fMy Jen ftt snllíiváftl

esn iijbfl políbu! I M učívání
Vlik mimo la Jt lsl pkls
niřím jleýřfl rtslll kiřbsnsmsáíenfm
s as řsii M#íl Jíl l ťbi oliMi
k tyl ne jiníhft byli ttrhAM pfo
nmsieal I4POVM I'říih4m s#
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mJf V dobrý h řakoa Uk Is ilobrl

souhra j jista Zároveft hadsbfíM

ptl lliehfw pan AnťM fVfilbo

mJI fcfíoné ftvsrHry nastolovaný

Hpojlly Mil dvl k%psly J!m
sifff stará kipsli p Cibulkv (ntb

p Voj Mfmi)s ksp#ln p ( srul

bo — Jsem Jist aA nsjMffi m'M
fcajřlby byeb JI křítliovBil mobl le

s nynf mihou potvll sivoílltl

s klsrnuMI Jt'i kapelou j Jsjloli

Ur f 1 4 M mH ďbřýrb sta-

rých ll řia nlkolík mls

dý h ktsfl sl doble bndby blsdf

tak Is nikdy bt ls s# m l lfnlls
Ctarksftft ns bu lim dia ll a

skolky i pilulky Je přf
ním riisil mfiííml oadaml tě
fkými t Awerlre 'Vi l sál
batik byl podroben ikuírs Jak Js
pevným vlt Jil dřívej ve skoti
r# obstál "holi" m!i rejltl

práidnosj" Tedy krajané f o

kotí Mlem přij flt s# obavH

podíval jk ftsií noví Ofbotofol

brsjl a tárovsA poslet bnostl kipslu
19 melu dobře braítíih
Jen tak je k další f ířitiotll po

vibudlrne Ant Odvárka

Do West Point Neb a ckoll

Psn Jos Jermsit viti na se Jedna

teUlvf nsiiíli litft Krajané kteří

mail cokoliv ti ft4 k vyřUenf necbf

se na p Jrrmina a důvřiou obrátí

Vj d Pok Z4p Knihovny
a Hospodáře

Oioamuleme tímto všem ct kra

janům a příznivcům jednoty Č3P8 '

spolků le jíme se ustanovili asložiti
čínIo jmenovaných spolků v městečka
Ulic Za tím účelem svoláváme
schůzi ns den 27 pros do místnosti

p Jířl Vaftous žáiijfce všechny
jakož i krajany kteří ke spolku jil
patři by se v hojném počta saftatt-cti- li

Z výbor F Barkl
V Utica dne 10 pros 1896

7199 tViini)£ní dárAk
iUMÍ '
" Velký vánoční prodeji

Tyto krii4 hodinky trflinl
ryté Tfbornm iirojkum
kiiTíí vyrovnají se ftutlu
hoillnkiiu prodárao nyní
U C O li bet vypIaoQt
%iykf l'oIeme Je kamko-
liv urivťm k pruhlédnuti

9 ll ae vám llbltl —
4 4 vrnťtB l Za lioillnkv ru II--

£ m e

vyplntime řinylku nHiUinn rliuwny fotliok
ZltAHMA Jixlnv hodlnk silirioa koupltell
neb proiUie-l- l jluli S 1'lfit nimbnod

Itoyal Ml'u- - Co
tli kur Acidm viúg cuicauu

dliktllifi)

Na VÝCHOD
CHICAGO

ROCK ISLAND 4 PACIFIC

RAILWAY
Th Boek kUod dráh Jft v popfadt v

rveblMU ikytiUlm puhodlt
P£bmU tImIxvoí poU4ovDÍ iHzqí vbtkl
BHbjrlo vrehoU dukooiiotli vtltmlovf ! oif

li ťj lepší obul ii hon jídelní
t celém gfřté

Pnllmaaovr tpacl pohovkové voty Jtos
Bov4jileb Dejnlrttotoijtiah viorkl

Ziudos dráhy Uto )tt

Xjrhlá doprava
Úslužní zřízenci

NeJlep4i pohodli a

SejTiorjiřjHÍ obsluha

O dkU( podrobaotU lykajtol m Jicdatoh Ibt-- kl

Ba a pdm(Dk obratu m aa kUrtbokoll

kapoaatbo JadnaUli Spoj Slátnea Xaoadl a
Malíka annb adRiajte aai

John Sebastian O P A

Chicago JUi

Haimoniky
!

Valki fáMba dobrob kraaayah
a pMrafatch birnoalk Správky
baraionlk m aprání vyřliojl htm

a mni Ul obdrMi Ikula k aí-- nt hN aa karmo- -

!ka plaaí fa námarka I angllck Ido by
eokoltv v ob f u toaiu pitraboval h( do-p-ila

aa is Tk

John Pluháček
NoHťULK NEB

V 1'UpI 'f#l Md4rtn Hř4rly
irh'rib drni stítllny p

' Iřtlřb ti# h im imly př#- -

rriftfibfch Jomotaítb dfí-ř- í Hily
!M n 1 'm nthrit rprlvn#ft4
Mflili f'hln1 k pl4tflnt sl 4IA-ni-

Ml iti) i a fbínk RtrM

k(r4 lt U k"fl p'li #Jnř MMkn

k !l # o in pnttt U tut$tk
k f f I tf Jfí'4 N ph
tfífi th ť ffikt pkti finma4H!
lí til I# m ai"ift i lořti f 9

mih l moci fík I ty kliky pn-vs- l

k Ijf n t přyé

di inu řbUM t vMí liř
lofíi ii4t fo m tik'il barnf

t44' a n#ň( ttk4 f4m' kd

jn!ý i# ktH tlfulfjs kiltf tfiy
lťi to (ai fíky a Jísýi b Mrno
tl iMkn iinkjť rg4n te

riofiý a Míkí Juý a siírns jit4
mn b'in- - b'ifIokftl pAvabnl (Ilon-houihvl-

Mn dlftlfťi vjflstl
řiJ- - sfí l' tf } ns4í radikálové

jrj ěk vřřjnntí ftUtin symps-- t

h iAt I jr Ail v( že iMjuře vanou

tl i írkánĎ rimloml ani lva-dl- ý

l(ť-- k (rornu livolni 4fbfo- -

V'f Bor pro ťodpciru českých cbu

dých oinaoiuj i "bod:4 Ptti v

řinn(ti c lé přlitl 4 měsíce a ape

Iuj na £koa eřrjrioř hlavně ale

l z4rn iži é občany čenké by podnik
Isk HH hHný kde se jedná o ztbrá

nřfil levražd runoha otců roin
všemožné pdp rovati" Bude tedy
roHi výbřr do#ti čieuiby vieulranné

uváži) íecky melbody veřejné
čín-no- ntí

podpfirt é My jeStě jednou

lovolujeriie si tbrátiti pnorno#r vý
boru k faktu že almužna nikdy tolik

nevykoná jako nudí a že tedy sá

služno bude vzíti na přetřes i mož

nofC jakéhokoli zaměstnání těch

kterl strádají Tím dobude si výbor
zátlub opravdu skvělých podaří-l- i

se mu nalézti vhodný modus jak
bídě ulevovati

Veliké zadostučinění zjednal st v

neděli veí-e- r dav nadíencft pro Kubu

spáliv chcíplého psa který měl na

sobě nápi "Gan WByler" Nad
Senci ti konali před tímto velkolepým

autodkfé schůzi v polské lni Pula

skiho načež ulevili rozčileným ner

vům upalovacím aktem a marseil-laiso- u

Jak málo potřebují mnozí

lidičky k svému štěstí!

President William McKhley přu

byl do Chicaga ve čtvrtek ráno Aby

nebyl obtěžován zástupy zvědavcS

byl v ftz jeho na nádraží Union pře
sunut na postranní koleje Tak mohl

p McKinley v klidu posnídali načež

odjel ke svému příbuznému p La-faye- lte

McWilliaoinovi na Lake av„
kde zdržuje se od několika dno také

jebo choť Poněvadž návštěva tato

jouc úplně soukromá postrádá pro
veřejnost významu politického ne-

přijal p McKinley také žádných ná-

vštěv politických nýbrž přivítal
toliko několik osobních přátel avýcb
V pálek večer odjel McKinley do

Evanstona k Chas í Davesovi a vrá-

til se v sobolu zaa do Chicaga

PanW J liry an čeká ae do Chi-

caga Oóekává-l- i takové přivítání
jako před volbami mýlí se velice

Jak ta pěkně povéděi nebožtík brabě

Taalfť Kó-y- aei j%o minisirpresi-de-
nt

do pense
Nichts auf Krden dauert ewig
auch der scLonste Jud wird scbobig

(Nic na av£tě netrvá věčně i ten

nejspanileji! žid sešuntí

Státní komitét republikánských
dam obmyslil předsedu státního re

publikánskéhn výboru p H i tebe

pkoým dárkem toni ziatou jenuci

jejfJ hlavičku tvoří americký orel

sedící na voieunira osuai

vřjnlla tnAJ ďpl 1 11 H I ř

plás#
k-- tolif ll loMo# ip-ismk- y

Uln( J4 p4ttt%mnkm n

t kolik rsmhl ♦srbi pfoobms-ifi- l

ml¥t
W ts )foflbirt I ikrA

Usrkli l'řIsls tMUntm akrt

litími Ni'm I(ofowakřl

U n ikoUký sjadí--
ktt ťmrbll ioooooskf

JmiIÍ by tl e(4fiáN lkrs pf4l l
4H vísfbfiy wsjílsls p4l jl elý
vyub V rsdikínl p jiftámr privl

psu řf lskloř U (i'pi"vtl M(
řeky volil ( Isvslsft ll Já pMvfm

U rit Po l th tolil Jem ř '

bíikáuský lUt-- k il jm nbl4l( U

j r I4ak t shftiUho k Jn
obř4lil Clífiá fxdskc sfialbuds

vl ili 1 otiskl f Pokrok Z4p la

řoki stl U přilonl Hirrison

ttyhhl bkMlik milioitft ilolifft

bstikám KitHei ikiiit slsvstory

fll aby # tikkiala obílím 4pka~
lacs IVIIveJms sena Isa poctivý

obtbod Dum sjkulanli vyhnou

obilí do náramné výJe Karmtr iM

jedt do mltta ptá se Jakou cenu má

oblil frkne s mu: ''Dnes mu při

platilo tolik a lolík larmř s

ustanoví toC iltfs povriu obilí du

trbu V4k obilní spekulanté zítra

cenu obilní snlií řfmer přiveze do

trhu obilí a Um se mu řekne: 'Dnes

obilí spadlo má cenu jako předvčí
reroM Frmr je oiuený okradený
a to je ten poctivý obchod Na Jaře

stálo v Pokroku Západu že ruská

vláda zakázala spekulaci s obilím To

zakázal" barbarské Masko kdežto

vzdělaná a osvícená Amerika poklá-

dá za velkou vymoženost vzdělano

sti když tnulo bohatý chudého oftá

lit Ct red lituje majitely dráli že

jsou to chudáci takřka na mizině

Mnoboli vložili majitelové dráh do

stavby? Zhola nic! Pozemky do-

stali zdarma a za drahý penis je

prodali peníze strčili do kapes be-

rou dividendy a toho co nedali a to

se jim nevyplácí Kdvž mohou držet

oejlepší advokáty na sta agentů

vynakládat na volby držet v malíku

státni sněm železniční komisi po

prípadd několik kongresníkA a více

jiných tož nemusí obecenstvo okrá-

dat Ct red praví že není možno

dráhy vj koupit že by se zvětšil

dluh Připouštím Při nynějším
zlatém vzoru vzalo by to sto let než

by se to apUtilo Až bude 16 ku 1

tak se budou moci dluby platit

Matěj Kment

Poz red Byli bycbom rádi zvě

děli kde ti lordové ty pozemky vlast

ní a na to nám pn Kment neodpo-

vídá My bychom se totiž rádi pře-

svědčili jestli jest tomu tak neboť

nepřikládáme hned viru každému

tvrzení Ne snad že bycbom měli

pochybnost ve věrohodnost přítele
našebo pana Kmenta To nikoliv

nebcC známe jej co muže svědomité

bo a spravedlivého Ale často člo

věk slyií cěco od jiného čemu dá

víru a zklame se Proto jsme chtěli

vědět kde v kterých okresích a stá

tech se ty pozemky nalezajfabychom
ae mohli přeptat a přesvědit co je
na tom pravdy Těší nás a můžeme

panu Kmentovi jen gratulovali že

nenese žádné víny na zvolení Cleve-land- a

a proto také ne na té nynější
mizérii Čemu se ale divíme jest to

že když po 16 roka předcházejících
volbu Clevelanda byl osobním svěd-

kem toho jak prospívala země aa

republikánské správy a republikán-

ských sákotA a kdy! ta Clevelanda

aesnal jak neprospěšné a zábubné

bylo opuštění té staré republikánské

cesty že se dal svésti k vyhledáváni

nějakých novot na místo aby pomá-

hal ovésti vše do starých kolejí —

Nepmetueroe se na onu správa s r

1891 ač může míli pan Kment

pravda Mooholi bylo ? banku

uloženo f kterém roce uvedli jsme

Mmrtfl emrikýth js t#
M# M

plivá! míh n wkfrjmf íi fpti

nv 1 4 hi 114 ( f míi' i"Wl

ftirárt vř t r f s tkro

ťitl IMu vjk!4l Jtk )

Jmu ( řiffi- - fs iotři- - vrj4 i l'

Jt ftih?#l'' I Hmftl lomí

Sí'lť'i !i4flf ii řjnfrh
mfi#fh tlřn't #fcatmt trijf f

MMpP fíiA Alw (i fc'(tkl

po líbili la ! JWkoh jUa-- í m

jKiaHHřf b k4ř4"h fe4 lřMc h

l!ffbt lil!#h hthkteh n

cbmfnlťfťb Ojulfb G# !'

řiJň)H m(l(řih Z tfi'iki
jik ♦řjoho rlrttolftlcltf tk I

tyto kroky m lU hffutí ttr

]! ít4iki liuJtli moíno ijiblí
(ráciiol tomato optř-ti- i mítll
Uk obrovk#n kl cmfit t n J

jřllii hluhore ikořen'n ktj
e ll &f jkou 'orJonncl p'k!ro-Jov-U

Z)k j r4ě vyk j

mimo Í irorna ly nejhorii ijkj
rojí oejboulef atlj4i livobjtf
Ve zdřfh Cbíctg tařl nový loj

rudnit k tiírou zavdala ordinarce

přijati moukou raluu obltJoé

nl!nl Jíxdtiťho na poulicoích ka

ricb na 4 ctnty Iiaron Vtrkfo

ciítval totil ivé iřlifiice hrozboo

2e Jim bade utrženo e rnidy ve

]le li ordioacce v platoont a zří
lenci konají t ď icbftie ta účelem

porad jak oplalnění ordinance pře-

dejiti Že celé to bnntí je až při
lii okatým macévrem na tatťiáe'
ní mčettké rady o tom ovif-- cení

sporo Pan Yerkea itih majoru
Swiftoví píemný proteat ZJ4 ae

že Biidalínek ten natropí mřmu

jeStě notně trúbla než bude mít

dout

V Auditoria ubytoval e právě
brabř Jolland de St Maurice vy-nla- ný

francouikoa vládou do Sp
StátŠ aby cde pracoval ve propěcb
větové výatavy jež r 1000 v Paří
li bode pořádána Zvláštní úlo-

hou braběte jest příměti americké

prfimyBlniky a obchodníky k obe

slání výatavy a zejména pracovali

pro to aby chicagské oddělení

bylo co možno velkolepé a impomnt
ní Cbicago jet prý typem ryze
amerického pokroku a pan hrabě

rád by doporučil Cbicagan&m

aby na pařížském výstavišti vztý-

čili jeden t těch olbřfmekých "tiky

acrapera" pro které člověk v Chi-

caga ani ta oblohu nevidí Ta

ková budova pfeatená t Chicaga
do Paříže a oživená avým obvyk-

lým obchodním životem nejenom

prý by nejlépe rnázornila chicag-

ský pokrok nýbrž proopěla by i

neHmírně chicagskému obchodu

Jelikož by vžicbni idejSí vystavo-
vatelé mohli ai v budově tříditi
avé vlastní úřadovny Byla prý

by to jedna a nej větších "attrakcf'
na výitavě Tak vida Cbicagčané
ani neví jaké poklady mají ve

avýcb nebetyčnýcb templech!

O bodnout spolkového senátora

neházíme nejnověji Samuel WAller-to- u

Pan Allerton myslil prý ai vel-

mi snažné na místo tajemníka země

dělství v kabinetu McKiuleyově

jřílo teď otevřené vystoupil kandi

daturou senátorskou pokládá se to

a dokaž že na místo tajemníka po

cítati nemaže tím určitěji tvrdí se

teiřžestát Illinoía bude ? kabinetě

příštího presidenta zastoupen to
senátorem UuIIomem

flsfc ! usvírne Jk lílo ďfl lltl
K lbtfhom byli v IťHktt bylo by

o ovlm sns tn alt jk lo laMJill
1 - a II Ion rieilopustítl s ikr4rnf
svnbodf (o jíl ftenf lak bbki Jm
veliká spa 14 lo

©'ři mm fcn((ffi'# řbf ln
fiidli Ivolitl píiuie j'ň #4khy

tskn-v4Jfi-
l#

vitshoji m mí4tnl
ttUhnl Jsms ale Jtl !

Jsdwoii k pfíjMÍ nijakého podíbnlbo
zákona dojďs b'i U lo 4kow řepu
b!ík4nkf ls dů-ny- l státftlkft řepu-blikántftý- cb

I v lilo vlai nsj l vý'
chodiítl lak jsko nstezl ve tlech

Jiných— Pan KmeM by nml pI
klá lati Jiný myl Baílm slovftu

aneb vykládstl Js jinsk nelil my Je

pdáván Kaldý kl četl naší

poznámku k jebo rutnullmu dopisu
ví fa Jsme nelitovali dráh i by byli
chudáci ale ei jsme napsali bylo 1

v nynřjil dobt jet skoro relá polo-

vina vleib dráh bsnkrot a nalerá se

pod správou úreM a i těch oetat-nic-h

jest jich Jen málo které po n1

nulýcb několik roká divíderidy pla-

tily To nebylo prosíme žádné

"litováni'' nýbrl uvedli Jsme pouze

jen to fakturo Že ta nynějífcb de

tnokratických dob trpí dráhy spolu
se vším lidem ostatním Pokrok

Západu byl by tím posledním Č4so

piem který by se chtěl ujímat aneb

zastávat drah Pokrok Západu se

vždy taNtával práv lida naproti

přechmatfim dráb a kársl vždy kárá

Uď a bude káral! každý přechmat
Nevíme jak si to přítel náš p Kment

představuje Jaký prospěch by i toho
naše vláda měla když by byla vo

bodná ražba stříbra 10 ku 1 že by
mohl pak rázem vykoupili dráhy a

cr platili za ně ani 10000 milionu

To snsd ví dost dobře když by byla
svobodná r2ba stříbra že by to bylo

pouze pro ty majitely stříbrných
dolů Ti by vzali své stříbro do

mincovny a vláda by jim bo razila

zadarmo a dala by jim bo ražené

nazpět to je vše Vláda by z toho

neměla pranic vlastně ékodu nebcf

by se z pokladny musila platit ta

výloha ražební My bychom třebas

také byli pro svobodnou ražbu stři-br- a

10 kn 1 neb v jakémkoliv jiném

poměru ale jen tehdy když by vláda

sestátnila všechny ty stříbrodnly i

ty slatodoly jež Jsou a dobývala
stříbro i zlato na avfij vlastni vrub

Všechny ty pozemky na nichž se ty

stříbro i zlatodoly nalézají byly po

zemky vládními Všechny tyto
byly zdarma rozdány těm

společnostem dolovním a není pří-

činy proč by ai je vláda nemohla

vzíti nazpět když by nahradila spo-

lečnostem co stojí stroje a jiné září-zen- í

kteréž nestojí ani tisícinu lobo

co dráhy! Však zdá se nám Že kdy

by takovýto návrh někdo udělal těm

šlecheluomyslnýiD monopolistům
střtbrodolnfm kteří chtí pouze jen
blaho a prospěch občanstva a země

a proto usilají o volnou ražbu atří
bra kdyby vláda řekla jim: "Hoši
teď si ty vaše doly vezmeme zapla
tfme Vám za Vaše stroje co ta jsou"
že by rázem zpívali jinou a nedbali

by již o tu svobodnou ražba stříbra
a nesváděli a neklamali by tak řádné

poctivé a dobře mfcfcí občany Jako

jest přítel náš pan Kment

CUrkHOn Neb 91 pnminc '90

Ctěni redakce Pokroku Západu:
Tento týden v sobotu to jtst na

koledu budou idejší ochotníoi hrá-

li krásný kos a sice "Ptáčníkova
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