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ÍO Pokrok ZApadu
dala Praha po ní vSec k řekýNOVINKY 1 ČECH KÍIKČEdemokratické urany a j jí vfidco-v- é

jsou napuMČni takou voňav-

kou že nalinec ví kam je má

vřadit Človřk vidí ? to byli
svůdci a pijavice Čt k ho £lidil

vždy!
alU opravu si dovolím Žen

Litňm niiniti V fíle 13 L

čtu: "Žny ibnvtrské dovedly
umhVti každého (}) jenŽ prote-

stoval proti h fukému vol právu
a dokáaly že Ženy mohou véti
dobrou vládu (?) Právč dobyly
kvřlé vítězství v Denver V mí-

stě tom vládla sppoh čnost jako

kdysi v New Yorku Tanimany jež

utiskovala město krutě M i ji-

ným měla ve tvém monopolu do-

dávku Vody do města Město mu-

silo platiti za vodu 15 milionů do-

larů ročně Ž ny to bvly které

osvobodily Denver od toho bře-

men" a zajistily dodávku vody za

3 miliony dol ročně Denver za-

jisté bude hrdým na dcery své

Toto není jediné město kde ženy
volí v každém městě Anglie a

Škotska v každém městě Kansa-s- u

a téměř v každém městě Kana-

dy mají hlasovací právo"
Já nevířím že by toto bylo od

někud vystřižené čtěte nyní co

jest pravda: My zde víme že zde

žádná Tammany společnost ne-

vládla my víme že před čtyřmi

roky byl zde zvolen populistický
guvernér dědoušek Waite (takto

přítel dělnictva) který když po-

depsal franchise neb volební

právo žen po nastoupení r 1893

nepomyslil Že tím neprospěje že-

nám dělníků nýbrž té lepší či

vyšší společnosti která jde s

kněžstvem ruku v ruce kde již

výsledek je citelný a bude horší

ve dvou letech Pak i ti muŽi-punčocho- vé

budou pracovat pro
odebrání práva volebního ženám:

Další pravda: Do počátku roku

1805 byly zde dvě vodní společ-
nosti Jedna snížila poplatek v

r 1803 druhá však dávala vodu

zdarma v roce 1894 dávaly obě

vodu zdarma bez rozdílu Násle-

dek byl že ta silnější zvítězila

OD NAŠÍCH DOPISOYATELÚ

WALNUT (i KOVU Minn —

Ctí n- - redakce! Dru- - t února

jteiu opustil okn a Salině Neb

vydav na cistu do Minnesoty
tlo aH dorail j tu do N bratka

City kd l jocrii s přepravil ples
most na druhou stranu clu státu

lowy av5k ne dříve m í až jwfii

zaplatil z povozu a obsahu 6o tt
mostného neb m tnho Jihozá-

padní lowa jest nrftnř vrRitá tak

Že se mi viu takřka ani n narov-

nal Za to severní je rovná až

k Minnesotě Kdvž jsem bdl I

V Nebrané tedy jein slýchat
V Miniu sutí1 je praví ceske pml-neb- f

i t sil jM'iu M- na nř Ale

zatím ni se zmýlil neboť burá-

cí zde Wtry tak jako v NVbrasce

Kcl 2 se il u toho dá pan sev rík
chce vít- - bourat Ine 13 května

se nám sypal sníh jako když roz-trh- ne

peřinu a hodí ji clo větru

Stromoví krásní kvetlo ale snili

to vstko zničil Později vám

dopííu zase a podám zprávu jak
se mi zde dařili bude V úcte

Václav Šebek

lUUJNO NVb 2H kvřtna —

Včera ráno postihl velký zármu-

tek našeho spoluobčana Jana J

Texla Zemřela mu totiž dce-

ruška 2 roky stará po nemoci 8

dno na zápal střev Pohřeb se

odbýval dnes o 2 bod odpolední
na národní hřbitov Cítíme s ním

vSichni soustrast a to tím spíše
ana stihla jej od minulého roku

celá řada ztrát a nehod jedna
horší a bolestnější neŽ druhá —

Počasí máme teď pěkné ve Čtvr-

tek jsme dostali krásný déšť ne-

bylo toho mnoho ale bylo to

dobré Obilí krásní-- vyhlíží Na

zdar! James Blatný

DENVER Colo Ctěná red !

Ženské' Listy mne laskavé upozor-

ňují na provolání volebního výbo-

ru strany sociálně demokratické v

Čechách

Ne mé dámy ono provolání

nepostačí mne přesvědčili o tom

přecenčném postavení amerických
žen Táži se Ž L zdali není

50% Žen v Čechách které žijí v

obstojných poměrech? Miiže se
to říci o amerických ženách

českých? Vezměme New York

Není tam moderní otroctví? Far-mero- va

žena nepracuje těžko a
děvčata v továrnách též?

Ostatní- - americkým Ženám se

nejedná pouze o volební právo
nýbrž o vyšlí snahy Ony nechtí

býti pouze na rovni s muži tlačí
se do každého úřadu toho který
se nesrovnává s jejich ženskostí a

odebírají muži a otci rodiny pří-

jem Táži se jak ten můŽepak
svým povinnostem dostáti Dále
mladík s lepším vzdČ-lání- uchází
se o místo účetního prodavače
příručího v úřadě atd Milý mla-

dík však již přik-- 1

pozdě místo

bylo obsazeno ženskou Čemu
se má onen mladík věnovat? Zde

jsou různé okolnosti proč místo

bylo dáno ženské Taková žen-

ská provdá-l- i se přece je zvyklá
lichocení strojení a líčení neumí
vařit jaké jest to pak manželství?
Je-l- i muž marnivý a má dobré pří-

jmy dobře opak posledního roz-

vod Je to maličkost?
Z takých lidí nelze očekávat

nových generací aneb jaká as ta
bude? Ctěné Ženské Listy nesmí
mne podezřívat že bych činil ně-

jaké narážky já miluji pravdu a

ne více než pravdu také nechci

nějakou další polemiku vésti an
to patří odborníkům kteří ví kde

opravy společenské mají se stáli

by národ zůstal nezkažený an jak
vám známo zdravá žena

zdravý národ! Dále tuším že

Čtenář ve slušném způsobu má

právo se vyslovit když veřejný
tisk zabíhá do nepravdy an časo-

pis jest náš vůdce naše Škola!

Ženské Listy Žasnou že ono

provolání muži čeští psali Já
však nežasnu an to provolání po-

chází od vol výboru sociálně

kraj LfV dvouoraiý tedy Itj'
A lije zdráv a jeho dílné spáry
pocítí brío trn kdo domýšlel M

Ir ♦ dají pupírovýrn tmřfením

(ale platnosti) MladočeSi v o

diti za no jako Staročeši Parné
dni ve Vídni začnou

SjetJ řetkýth len V ťrate konal

to za Účasti Ze vRrth femkoslo

vnnskýth kra jf) ve dnech tvato-janskýc- h

Kokoval zevrubně o

ženě a jejím postavení v rodině i

ve veřejností usnesl ne na případ-

ných reoluí(h zvolil stálý vý-

bor rozhodl ne založili ženskou
knihovnu list ženskou agendu

(kancelář) i Ženské ústavy Pěkný

počátek k akci této dala pí Klen-kov- á

z Vlastimilu darem 5 1000 zl

na prospěch českého nalezincr —

Ženská tato akce první toho dru-

hu 11 nás bude dojista v ohledu
národním a mravním míti veliký
vliv a proto byla vítána všude ra-

dostně Účinky objeví se bohdá

záhy Kéž nejprve ale vrhne se

akce tam kde nejblahodárněji dá

se působit kde nejvíc kalu bahna
a nevědomí: v rej prostituce v

střed dívčat služebných továr-

ních a v střed Žen nasáklých soci-

alismem beznárodním

Dny svatojanské letos v Praze

zklamaly Pršelo ňčasť byla
malá Obchody jindy ve dnech

svatojanských oživující vázly Ce

lý letošní svatojanský ruch omezil

se na několik valných sjezdů
Mimo vzpomenutý sjezd Českých
Žen konaly se v Praze národoho-

spodářská výstava na výstavišti
pěkná zajímavá a rozsáhlá pak

sjezd okres zastupitelstev pivo-

varnický Národní Jednoty pošu-mavsk- é

společnosti musejní atd

Pomník Palackého rozhodl sbor
obecních starších definitivně do

příštího roku kdy připadá stoletá

pamět historiografova postavit! u

mostu Palackého na úpatí Slovan-

ského Vyšehradu a vstříc Petřínu

Pomník Husův rozhodl sbor pro
téhož postavení umístiti určitě
na Staroměstském náměstí O

místo znovu dožádán bude sbor
starších v Praze který jak známo
rozhodl se pro místo na Betlém-

ském plácku
Národní dllnictvo se v Čechách

šíří Založilo nové 2 čtrnáctiden-ník- y

po krejcaru! a statečně se

po všech zemích organisuje české

dělnictvo hromadně se k národ-

nímu programu hrne Interna-cionál- a

zuří Listu "Český Děl-

ník" vyšlo Číslo druhé s pěkným
obsahem Co zvláště u něho lze

chválili je slušný ton vybraná
mluva prostá bombastu a výhrů
žek či boycottu a věcný obsah

Pohoda májová letos zle zráží

Nejprv déšť a zima nyní déšť
horko a bouře Osení lehá země

blátivá že místy dosud nebylo lze

ji osíti brambory sázené hnijí
Pěkná to vyhlídka Potřebovali

bychom nyní hodně sucha ale bez

vedra a přílišného slunečního úpa-

lu Leč naše přání? — aup —

Vriu-n- l do Šumících peřejí
anad nikdy jata nabyli Jentll vlak cantujitUj

po atlantickém muH třeba voda byla ab
UMÍ antl byita al utrílll mohtkou nemoc —

na Jutě Iťastnýml oeatnjicitnlto ja vu HtaH

námořnici ktH utrávlll lémtt cul? av6j řlvot
na niořakfcb vlnách kwH tm takřka narodili
na tomto llvlu trpí nfikdy ca bouřlivého po

{aat morakon ntimorl Námořní kapitáni to-rta-

obchodní eetuJ1ei a plavci praví in
není lepil ochrany proti oikllvimti pocitu
nad HoaUUerB Bvomach Hitleru Jcí okiaaly
a tak apolebllvfm prostředkem nmoc
predcbaiejicim u Invalidi cwtujk-ír-

n

po par
nicku Db iolatnlcl ktH trpi nikdy práv
takormi nípHmnoitnil jako octuj!cl na

parnicích velkých ŽluCnabmt ticpa holeni

hlavy a nepořádky ialudku přivoleni vlivy
klimatickými neb nezdravými aneb neavyk-lý-ml

pokrmy a vodou vidy podlňhajl ířin-
kám Blttere rychle Populární lék tento vy-

liti til revtnatlan a nepořádky ledvin a ner-

vi avlecbny rocruchy pributni var&ntajicl-m- u

aUři

~Vťtxn€í províi U

Přímo od vyrahitelo polřcbovalell —

Upln výW--r Za oejlepil Jakoat m ničí

Hledají ae Jctlnateló na v&ccb atanicích

Doplila nai Auirut JPot
tbi ha] Moulton Im

flfiNlnl Infnf !! iid tfmlJ "fuli Hp"

V Praf 19 kvřtna 1897

Hnliouthl (Mtrlsmfit iWijl irtni ruk la
tii frká ir-- lr kffal - řJfH rVlfrh
tn lra UJkH énf v l't—
1'imtnl ralrko 1'omnlk lluot Ni-hxl-

Ulnl-t- 'iImkU

ParUmtnt riikmký tl?jl Ob-struk- ce

Němců zuří dále Sla-

boch její předseda dr Katrrin
nedove obstrukec ukrotit Zají-

mavá je společnost obstrukční
tvoří ji antisemiti židovítl IíIk rá-lov-

ŽidovStí tociální demokrati!

Cib k vede bursák Wolfi a Schoe-n- i

nr Schůze parlamentu vče-

rejší byla (i předešlé) neplodnou
Místo vřeného projednávání vřa-

va hádky bezmála í rvanice To

je rakouský parlament!
Většina usneula se menšině ne-

ustoupit V pátek počne tedy
vřava další

fUsHtl ruka — tlabá! Pověst-

ná Železná ruka hr Hadeniho je—

slabá Neví kudy kam Chtěla

ukonejšit obstrukci a vydala co

nikdo nečekal k jazykovým zná-

mým nařízením instrukce jimiž
nařízení ona podstatně oslabuje
Praví v nich že pokud stran se

týče má se projednávat! v úřa-

dech každá věc jazykem jímž by-

la podána — ale vniterně jinak že

se má úřadovati jako dosud tedy

nřmaky! IJadeni povolil tedy
železná ruka osvědčila se naproti
Hurónské vřavě slabou Následky
ať si připočítá sám

Prapor íeské ppposice tasevztýten
Zralá hr Iiadena na českém po
selstvu spáchaná oslabením smlu

vených a zaručených nařízení
— se asi panu ministr-presidento- vi

zle vyplatí Němcům
sic zalichotil ale jich neusmířil
— za to však Čechy pobouřil Če-

skému poselstvu přísně z Čech

uloženo Badenimu a parlamentu
zrcsnadnitt každou akci dokud
nebude splněn do písmene čestný
závazek smluvený mezi českým

poselstvem a vládou Čeští po-

slanci jsou dnes na kroku proto
k nejkrajnější opposici! Vida

jak správně plní se informace na-

še a jak klamaly se naopak listy
které psaly o skrocené opposici
mladočeské My psali: "Krise
ministerská je sic odklizena ale
není ukončena Z parlamentu
den co den lze čekati překvape-
ní" A překvapení jsou tu a

mladočeská opposice také Kdo
měl tedy pravdu?
liadeni Čechy chlácholí ba slí-

bil vysvětlení i nové instrukce Leč

sliby jeho jsou sic slyšeny ale—

nikdo jim nevěří Přípoj li če-

ská delegace svou opposicí k ně-

mecké obstrukci je rakouský par-

lament rozbit
Či sehraje se komedie a ní

Němci a vládní Poláci
se spojí? V Rakousku vše možno:
ale toto komediantství bude zase
hrob parlamentu: bez Českosló-vansk- é

83 hlasy čítající strany
není v parlamentu většiny!
Dadeni je tedy opít v koncích

Dnes musí rozhodnout pevně:
tam nebo sem Ale ať rozhodne
— a o tom zvíme brzo — jakkoli
bouře parlamentní nepřestanou
hned tak zuřit a to — pro českou
otázku Tou parlament stojí a

padá Proč se tedy definitivně a

platně nerozluští předem? Ejhle—
Ktátnirknu npvůinmnsťf

Výkonný výbor nár strany svobo-

domyslné v Prau uložil českým po-

slancům přísnou resolucí nejtužší

českých požadavků
čelit poslanci jednomyslně zem-

ští í říští rozhodli se pro odpor

proti vládc Jíadeniové nesplnWi
1 é w 0

na vias smluveni a čestným slo-

vem zaručené úmluvy s českou

delegací ve Vídni učiněné

Česká veřejnost je rozechvěna

zklamáním kterého se Uadeni

proradně dopustil na českém ná- -

rodí První výra a řoatchvinl

rtplnvlc!!'
lifii?iiit

a všetbtiy neduhy vnitřní rychle

vylčl

Pcrry Davis

Pain Killcr

Zkouška jeho jest nejlepŠím do-

poručením Co učinil pro jiné
může učinili pro vás

Pamatujte že jest pouze jeden
Pain-Kil- b r Odepřete jiný
Na prodej ve všech lékárnách

po 35c a 50c láhev

Má : Osada

y Detíoit Minnesota

nn 1 rAxe NORTHERN PACIFIC

Mám na proklej přes i!nu0()0 akru

{flezniěiiích Mjremků Jwíu to

lesy a prérie
Prérijní petaniky kdo al +K kobak

{raon erelci prodám a Uval evtiy LaaaU

pozamky Mici podle Jr mJi vniká výboiy

pro farmrra

PoMBiky tyto prodávám

od $2 50 do $600 za akr

na pátí nab 101tra Ihltq Úroky ti i lU

rida )t (raá a mnoho Jirzar va vikoll Jaat

přUlaoa la tyto poatioky Jdoa rebli aa

odbyt Dráha Xorthtrn Paelflo dává BOtfta

oaadnlklm ty nt)lpl výhody

Přijďte pokad nám hojpy výblrl

Ktrý kr]an by ii HI vyivátlsal o ékolnlob

neb vládních poanmoloh v Mlnaaaoti Bab

mapy a dalél vyitlpnl blaatn an a

Jame Klusak
Boom U Oaart Blook

8T fAVU MIVI

aneb u :

Wra II PlppLaod OummUloD ! P B B Oo

BT PiOL MISS

aneb o:

O W Mott
Gen Km Ak-H- T l'AUU MISN

n
králem všech krajin

—vhodných—

K MLÉKAŘENÍ

PHOČ?
Poněvadž jest to přirozená krajina

lučinatá Všechny druhy travin di-

vokých 1 obyčej uých rostou tam v

hoj noa ti

Jest tu přfntřeSÍ pro dobytek dříví
ku stavbě dobrá čisti voda a nestává
nebezpečí ztráty úrody následkem su-

cha

Trhy jsou na blízku jelikož Jest
pouze 69 tni! do St Paul a Mlnneapo
iia a 63 míle do Duluth a Superior
'
Beroun jest Již nyní přední čenkou

osadou v krajině a během času stane
se mlékařenítn jednou 1 nejbohatiírb

Připojte se k osadě této nyní do-

kud St Paul & Duluth železniční apo
lečnottt prodává poreruky lacino na
sečkanou pět až deset roků

tf O mapy a podrobnosti piSte na:

JOSEPII CHALUPSKÝ
Locl Correapondent

JiEKOUN MINN
anb na

HOPEWELL CLABKE
Land Coronilaaloner

ST PAUL MINN

— Úplný seznar" knih v knih-

kupectví Pokroku Západu zdarma

DopiíU si o něj

S touto město Denver mělo

smlouvu jiŽ v r 1890 na dodávání

vody pro město za 595000 ročně

a pro soukromníky dle cenníku
třech měst totiž Chicaga Cin-cinna- ti

a St Louis V roku '95
ona smlouva byla obnovena a v

tutéž dobu kdy McMurray ny-

nější starosta byl nastolen Kočky
Mountain News bušily na Union

Water Co o slevení což se také

stalo a 20% bylo sleveno Příjmy
vodárny od soukromníků jsou

průměrně 1 { mil dol ročně

k tomu 95 tisíc dol' od místa —

Kde jsou ty tfi miliony a kde jest
těch 12 milionů ušetřených? Kád

bych viděl kde jest ta zásluha
Dcer Denverských! Chovám pře-

svědčení že Ženy americké vyzna-

menávají se lépe v "pullu" než

muži Ku příkladu zde při okr
úřadě jest 16 Členů od jedné ro-

diny! Žasnete? 8 a 6 od dvou

jiných Posloužím jmény třeba-l- i

Ostatně já přeju ženám ameri-

ckým po čem touží totiž: "míti
dobré časy pokud žijí neboť ony
vědí že budou dlouho — dlouho

mrtvé"

Apropos
' Máme prý 90% uči-

telů ženského pohlaví ve Spoj

Státech což by zasloužilo též pro-

větrat avšak dost Léta budoucí

(neb rozumní zástupci) to "snad"

napraví S pozdravem
Pozorovatel

Pozn red V roce 1890 bylo

dle censu 96581 učitelů a 245-37- 1

učitelek

50010Wéů straii
ISO bovcb nJle{kh Urulií Mimo

mime bojně bruitif brockvl áviwlck iMat
rvy rjrliinu nirrcHil tnul In JbIuhí a ít ru-
tin Zvláiuil nliirka Htlniiýeh ovUAmfcn

troni6 Ztpt- - tl o cruy Mnmikb l sl pra
Jn uMř tne ám w-ní- Nevydávánu

iá-ůn-é

kauliHO Iii na

Menarr I)rixtt
Crwt Iowb


