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Annru atib na lodíth sibiřského
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krij— se svými rod risrni uadi!o na
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i b kt rél mu budou od stála

a ih jtýbodnějilt b podmínek přidě

lény Výťor sil Iř--
ké dráhy I vlá la

of ekávajl od t botu opatření jako

od velké síbJnké dráhy vělil rozvoj

ohyvftlfUlva a výdvltiřjii zuJitková

tií ba i tet rv hojné objevování ne

ziiiřrně bohalýi h poklsdft jež pflda

ibfřská vnvtm Inné dosud tají

V ři ikitnímoiml podal poslanec

Kics dotaz po joliMce vlády v 0-t- ico

ťritké Obviňoval při tom

talé vlndu íe provinila proti mo-

rální povinnosti íiecka a že Kríťioy

opustila Také jiní ještě řečníci

oiiře [Toto na vládu útočili Ministr

Deljannis ujal se slova k obraně

proti útokům opposice Výrok

utinťný béhem debaty te atrany op

postění _ jako by byl on z lí cka

učinil j rý ruskou provit cii nazval

absurdním a ujifťoval Že vláda ťl'C

c' á zachovala si neo lfialost měla

prý alo "pozorný sluch" pro rady vel

mocí Kecko jest ostatně nuceno

řispaobiti politiku svou trvajícím

poměrům Chuť do války jistě prý

by muže z oposice opustila jakmile

by se Blili ministry neboť jako mi

nistři pocítili by ji4ě velikou váha

zodpovědnosti jež by nedovolila jim

uby Ke poddávali lehkomyslně popu- -

:l&m lidí nezodpovědných Ministr

president projevil dáte mínění že

na Krétě skoncováno bylo dilo dobré

ež ukáže sa užitečným ostrova tomu

to který! ovsem vždy toužili bude

po spojení a Háčkem jako vždycky i

'cka vzdech platiti bude tomu aby
Kréta a ním byla spojena Ilellenism

zastane i na dále pravou mocí jak na

ostrovech tak i na polostrově balkán-

ském a flodm millionfi IlellenS—kon

čil podlo depeřo ministr— bude vždy
hotovo ae pozvednout! v pravý čas

aby zalítali ee nérodnoHti svojí

Jižní Afrika prodělává právé
hroznou hospodářskou krisi Po- -

vňechny neblahý hospodářský stav

tamnějSích zejména anglických ko

lomálnfch provincií zhořčen pováŽli
té ba děsně dobytčím morem který

již vích bídy spftsobil než víechny

války jež za posledních 50 let tam

byly vybojovány Ve střední a již
ní Africe je chov hovězího dobytka
daleko důležitějším sociál o-

dářským činitelem než v zemích

evropských Hromadné padání
nucené zabíjení hovězího dobytka

pftiobí tam nad míru zhoubně na

svrchovaně důležité otázky obchodní

a dopravní A všechno dosavadní

újÍIí učinili zhoubnému dobytčíma
mora přítrž zůstaly dosud bet úspě
chu Mor postupuje přete všechna

obraná opatření ba i přes pevně
ozavřené hranice jednotlivých území

vítězně od etři da peviny na jih a

za nedlouho etane před branami Kap
ského města Touto děsnou hospo
dářskou ranou přicházejí na miziny
tisíce malých farmářů a ožebračeny

venkovsky čili rolnický lid začíná re
brnouti do měst což tase f městech
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Jak se co (Klá NaSH Jsme vRecke
hiieil Di' lit výliornoti sluřbu Jsme a
nim ďplnř spokojeni 1'roéeA Vám vzdá-

vám sriltný dík za objednáni licího
itrojc na atery Jsme velice hrdl 1

n učtou Anton a uioer

v zimě ("as to kaAlou a ro-

diče by jim rádi opatřili
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John II BUtt prodával dob Tspř 0
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voh tákkzntkl
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oinsmujo I lamřiéjíí obyvatelstvo
tii'ií jMi kobylky kořínky vielija
ke bobule ještěrky a jiný plti Ha

lidé vykojávujil kořeny strom A a

Kufrové v křiUtb" u-- e dli kteří

s# jinak tyzniAnjl přísném íetřenim

povalnoti rodínnéhri lifota posíla-

jí bělot hftrti své lé řeny hebo

dcery aby za ně dostali mouky nebo

Jiných polravín Z kilvfnijWho
okresu oinamujl fsfntáři 1 většina

jich viei bno ztratila I tam táled
kem nedostavení se aimnich deífft

nio neurodila následkem toho tase
že skoro viecky ovce a koně poby- -

nuly

Potřebujete

Sici stroj? D

Co Roudí o m! rojích jež Pokrok

Západu za pmnlf nabizí

tl již jej zkuHill

V niíuleduitrttn Hdáváiue na ukázku

jen nakolik dopisů z mnohých Jež nás

donly a v nichž ml pp odběratelé bez

vSellkého vybídnuli sdělují nám Jak se

oavěděily stroje Jež Jsme jim obstarali

Spokane Wash fl září liNt Ct red
Vědomost vám dávám že Jsem Sici stroj
čís 4 ve vřetn pořádku obdržel u též i

dost vyzkouSel neb Jsem na nfm Sil do-

sti těžké látky a dobře Šije jak na ten-

kém hedvábí taktéž i na vlrěném muž-

ském zimníku tak že předčí mnohé jiné
Btrojc co jsou zde prodávané od TiOli do
WS dol neb Jsou zde Btrojc dražSÍ Jak na

vyebodé Od dovozu Jsem zaplatil &J Kí

a tak odporuíuju Sici stroj "Pokrok Zá

padu" každému kdo by stroj potřebo-
val 8 pozdravem John Kpnck

Iowa Ciiy Iowa 23 břez mm Ct

red— Šici stroj pro který Jsem si k vám

poslal Jsem v pořádku obdržel a mejc
manželka je a nim éplné spokojenu a

Vám děkuje V iktě Vác Plcha

Imllanola Neb 9 pros 1HU5 Ctěná

red— Řičí stroj ř 4 Jsem obdržel v nej-lepSi-

pořádku a po důkladném prohléd-
nutí Jsem shledal že jest lo stroj doko-
nalé Těž Jsem obdržel záruku ěili --

Ccr-

tiflcale oř Watranty" a řeský návod kte-

rý Jest tak sepsán Že kdo nikdy na Šicím

stroji nepracoval může vSe lehce pocho
pit Protož kdo by zo řtenářů P Z za--

mýSlcl Sici stroj objednat nechť obrátí
se na Pokrok Západu S pozdravem

Jos Kroupa

Jackson Minn 24 pros 1H05 Ctěna

red Tímto vám oznamuji že Jsem váS

Sici stroj "Pokrok Západu" í 4 v do

brém pořádku obdržel Zde za takový
stroj ae platí 1 15 Odporuěuju je vScm

kdo BtroJ potřebujott neb si no- -

může žádný ani přát Jsem vám díky
ravázán S učtou Albert Jahoda

íonvar North Dak iW dub IMJfl Ct
rcd-S- icí stroj "Pokrok Západu1' řía 3

Jsme v pořádku obdrželi Doprava stála
nás dva dolary t&k nás stoji celkem i i
předplatným na rok 5W dolarů a Jsme a

nfm úplné spokojeni Mohu ho každému
odporučit co řadny stroj 8 úctou

Jos Ityba
"Wbeatlarid Slinn 20 ledna 1891 —

Ct red Řiei stroj kteří Jsem od vás

objednat v dobrem porattku Jsem obdr
žel a koná práci výbornou Jgem a ním
dobře spokojen neb koná prác i Jako
4Molarový neJ Jefití lepSÍ Juit hoden
odporučení viem krajanům kwiři JeStě
au-- stroj nemají aby objednali "Pokrok
Západu Jest to stroj laciný a dobrý ve
vSech případnoster h Já Lo odporuěuji
vtiem arajanum a octon

Václav Kudolf

Fort I)Mlire Iowa Ct nane redak
tore: Dávám Vám známost že jsem Sici

stroj v ponviau ooorel i česky navtxl
žádnou chybu jsem neshledal

V Uotek

dlA přitoupltl k lrojp!k ř li

Vllffitký I přímo (f IrAJ i j
I

toodpovlir na lonionkoti iv'vi
f)ipíovnt ! In íopřnl ) t I

f(n" wlal t KrbitMri duk'i(ť í

hlivní podmínky irolouvy k r

kr&l (Jkar uiv!l tftj#p'lkciii
prý sjulnino aby řípa l''

porilky llqka bylo
íf-lk'- i niri-cen- o

Finko a nořk4 ntatW aby

byla yřfn tfiějilm eplynutírii
oíiou ukandinavukýth thih AM(t

tyto pořti briy otiebly ařkolí

hfaUkoi vládou neb)ly k t porifky

vyvrácrny Naopak jmu otAním br

Duugtaa ailfjfho protivutka Kuka

mhratjiciým míníntrim švIxko
dalo na jevo Je na třih p ivřt-- t b

něco bylo Také IctoSM ! fk sk

přátelství ruiko fríní-ouikéb- d řiOť-n- ě

te o Jrazily na politickém Jivotě

eikandiuavukěho pohottrova "V

Skandinávii" p!ř kritiatijoiiý
"Dagbladet" "všichni jou přtavěd-ct- ni

ie je třeba proti rukí politice

postavili vyaoké btire a pftlr&najl
otátku nebylo li by dobře kdyby
Hédeko a Norsko veřejně přiítoupi- -

ly k trojepoiku Spolek přli #t&lft

kttrý by zahrnoval proatrannUf od

Adrie a2 po Ledový oktán arhl by

rázem utvořití takové položení které

by zdvihlo Železnou hra sba jak proti

aobatnéma ntéta alovankémti tak

proti jeho lebkcmyBlnému fpojenci
na západě" jJrlIrmké liáty hlibujl

ŠvédĎrc VHf o čem pní a mluví ph
tom i o zvl&étoíui kblfíetii Svěd ka a

Noroka a Německem ukazujíce
SkandinavcBm na jejich národní pii
buznont a Nmci Ale vi&dnl poli
tika Avédoka nezfintala bet odp&rcn
v jiebí cele řtojí ílavný řpiitovatel

BOrnatjí rne BjUroaon Norové v6

bec jaoti pro Kunko a jsou odhodláni

raději ee Švédskem ne rozejiti než

vstoupiti do protin!ovanikého tábo-

ra Švédské listy prudce na Wfirn-aon- a

útočí a titulují jej i zrádcem

jteddimo německý cíař Škrtnu

tím péra jako dělávají vekí mužové

výkonal dkutek kterým Ke na věky

zpHal německých letopisech Za

kázal poznaňským Polákfim užívali

červeno-bílýc- h barev na praporech
a nařídil aby zemskými barvami po

znaftukými byly od nynějška Klá a

černá Pole rozdělí no podélné na

tři atejoá cáti: prostřední bude Čar

oá obě krajní bílé Také mi!otÍvě

poznaňským Polákům dovolil užívati

barev velkoněmeckýib Linty ně

meckébo Hlředu a některé orgány

ívobodomyslné ozvaly jroti této

libovoli Avřak arcibiskup Stablev- -

eký v rozmluvě a dopixovatelem c f fi

cioanibo 'Pouta" rozhodnfi e zasta

císařova nařízení Vyslovil pfání

aby v poUkýcb provinciích Némtcka

nantalo co možná brzy úplné upoko-

jení Podle mínění arcibiskupova
zavedení prudkých barev v Poznani

bude míti blahodárné účinky na Po

láky a vyataví hráz proti poUké pro

pagandě jež tak snadno nabývá re

voloftního rázu Nařízením cíafc
výra mohou býtí nespokojeny jen ty
nepokojné živly v oby vatelstvě kleté

jsou zaslepeny sny' o uskutečnění

velkopolské myšlénky — Jak Pra
řáci 'upokojojf Io!áky o tom vy

pravoje nejnovějíí zpráva s Horního

Slezska kde úřadníkfim i sluhflrapl
železnicích zapověděno tóluviti ve

not rythl ukojila sice eklidt tlé

ovoce bvi-I-í í'i'bo hoRpodářtstvf

Vettřcdní Jiidii v IVndJabu a

severozápadnft li pruviiicilch řtoj!

ovy tsk řjatii' ífMiif vyhlídky
ani v fif ířtíin rf ť na úrodu Z

Madrasu j řiíly nž ůřaJol xprávy
že nemocnici' naplňují nemocní Lla-dfe- 'A

Vfřf jt é ráct! obyvatelstvu
nej-ío- a cic platný protoíe practijící
doHt&vaj! tm]u na pensích a nikoli

v chlébčU?nž fi r) drabolu ze avíbo

výdí-lk- koupili runohou V ně-

kterých místech uUlyfejii vzpoury

a jsou obavy í© p rfpckoje rozřlři

po celé zrnil

Jlutoné a Poláci 'Novoje Vrett

Ja' vyblo do 1'olfkíi uvího zprávo

daje jenž podpisuje '0!d Gentle-man- "

Zpraw daj ftkHl ne b pol-ký- m

mnichem ž obyčt-jn- íije v Jilmě

a tiíin zu-a-l hovor o plttkýcb po-mčr-
ech

"Vy lte" pravil polnký

mticb mezi jiným "že e v PoUka

d&vno narodila a ji2 značně povy

rostla strana ruHofilii Je (o již tara

trana trváf cd poóáika let aedmde-aátý- cb

ale tffrve v poulfdnícb le-

tech jo o ní vico ►lyá't Jméno její
enad není dosti při tré a j& bych ji
nazval ttnnou pokoje a pořádku
Strana ta uznala Polnka

od Huška a cnaŽI ( aby poměry
mezi obřma isípořádnla Takové

lidi najdtíte i v Krakově i ve Loě
i v černoveich a nejvíce enad ve

VarSavě a Pe?rkovA Síiy o poUké
MmoittatnoRti pouhó ny Do

býtí tj ramogtatnoHti neicfiíerne

Snad by to řlo pomocí Evropyř
Proti koma by nim Kvropa pom&ha

laf VldyC jtue roídeleni mezi

hlavní velmoci rynřjSi Evropy —

budou nám enad pomáhati proti

iotě? Níi druhdy oklamala Frin- -

ci pobouřil Anglie a my to zapla

tili avoa krví Ve jnuně lamontat- -

noHti pokofenťbo a rozděleného ni

roda nfrozvijí e prapory nových

křižáckých vojik My motírae při

pfiáobiti e podmínkám které ne--n

Cleme změnili podle nich maiímt


