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Nastávající president republiky
Kutskí

Předešlý týden rozpustil guver
t můro mi w r

i ::t
Navštíví Texas

Známý velkozávod Jos Trinera

vyrábitele Léčivého hořkého víoi

799 S Ashlsnd Ave Chicago vy

slal tyto dny svého zástupce do

Texasu by shlédl stát tento po
stránce obchodní t j- - pokud by
mohl více ještě než dosuď otevřen

býti obchodu se znamenitým stále

proslulejším výrobkem této naši
utěšeně zkvétajícf firmy Zástup-
cem tím je býv žurnalista nyní
již půldruhého roku správce re-

klamního odboru tohoto velko-

obchodu p Pavel Albieri známý

český spisovatel který podal již v

listech ve staré vlasti i zdejších
Četné hojně čtěné popisy svých
rozsáhlých cest po severní Ameri-

ce a zajisté i nyní neopomene po-

užiti příležitosti této aby svou

návštěvu v Texasu nevylíčil i e

belletristické co nejzajíma-

věji Dá se tedy očekávati že

krajané texasštf jej srdečně při-

jmou a se vynasnaží býti mu dle

oejlepších sil svých nápomocnými
by cesta jeho potkala se v každém
směru s plným úspěchem

Písemnictví

trust O ustaveni jeho jednalo se

jil delší dobu ale teprve poslední
úterý v měsíci záři stal se skuteč-

ností a zrozeni jeho oslaveno

zvláštním banketem v Chicagu
Tento trust ntzván "Americká

pluhová spol" hlavni její úřa
ďovna bude se nalézali v Chicagu
Trust jest zorganisován pod záko-

ny státu New ]ersey s kapitálem
f 100000000 a jsou v něm súčast-něn- i

23 největší vyrabitelé pluhů
v Americe členové tohoto trustu

prohlašují že hlavní účel jeho jest
zvětšiti a zvelebit! vývoz americ-

kých pluhů do ciziny Zřetel
trustu jest především obrácen k

jižní Americe a k Africe kde po
většině rolnictvo používá dosud

zastaralých dřevěných pluhů
Trust hodlá v těchto zemích zaří-di- ti

agentury a v nich chce ukáza

ti rolnictvu tamnímu přednosti
amerického pluhu a tím douiá že

získá značný odbyt na své pluhy

Deering zařídil podobnou agentu
ru v Rusku a ta se tak znamenitě
osvědčila že právě vyplňuje ob-

jednávku 3000 pluhů pro ruské

rolníky — Jestli je účelem tohoto
trustu pouze vývoz pluhů a niko-

liv zvýšení jich ceny pak by ame-

rický farmer ničeno proti tomu

nenamítal Leč my ve slova

magnátů přestali dávno

věřit a uvidíme zdali tento nej no-

vější trust bude bílou vránou

Za neodvislost a svobodu!

ležitosti malicherným! komediemi

Generální návlahní v Niw Yor-

ku zjistil nade všechnu pochyb-oot- t

Že se tam nalezi ledový
trust To nim není novinkou

ale ať vyšťárá nějaký zákon kte-

rým by si posvítil tak dokonale na

tento ledový trust že by se musel

roztát

Nepřátelí McKinleyho nazývali
bo presidentem trustů a monopolů
a dalo by se ttdy očekávat že

zemřel jako milionář Leč nej
větší část jeho pozůstabsti tvoří

pojištění na život Shakespeare
dobře mpsal: "Buď čistým jako
led a bílým jako sníh pomluvě
lidské neujdešl

Na dalekem evropském východe
to stále doutná a vře jako v sopce
Nedávno srazila se tam oddělení
Turků a Albánců blíže Bělopolje
ve Starém Srbsku a 54 mužů při
krvavé té srážce bylo zabito a ra-

něno Tam asi nebude klid a

mír pokud panství nemocného

muže v Evropě nebude učiněn

konec

Santa Fe dráha postaví kolem

svých tratí v Texasu a v Indián
ském území olejové nádržky z

nichž bude čerpat olej do svýcb

parostrojů a užívat ho na místo

uhlí jako topiva Osvědčí-l- i se

tento pokus i jiné dráby jej bu

dou následovat a možná ještě že

se toho dočkáme že texasské ole-

jové pozemky přítele Šaryho učiní

z něj milionáře

V těchto dnech položen základ
k pomníku který má být posta
ven na památku statečných bojov-

níků svobody kteří vedeni jsouce

Washingtonem zahynuli v boji ve

Valley Forge V pomníku tom

bude mít potomstvo nejen upo
minku na obětavost otcův ale zá- -

roveS bude mu naznačovat že

žádná oběť není dost velká aby ji

občan nemohl přinésti k zachová
ní svobody a republiky!

Chicagští kapitalisté vyjednávají
se správou ostrova Havaii aby

jim pronajato bylo vodní právo na

ostrově a nabízejí se že postaví
tam vodárny nákladem $2500000
které budou dodávat vodu nejen k

zavodňování pozemků ale íáro
veů í k domácím i průmyslovým
účelům- - Mnoho kapitálu v naši

zemi leží nyní mrtvo neboť od té

doby co se západní íarmer pože
hnáním několika úrod a dobrým
cenami vybavil z morgičů tu lze

těžko kapitál s bezpečím uloŽiti na

úroky a proto kapitalisté obracejí
nyní svou pozornost k cizině

Již třináctkráte nyní ale napo
sled byly tělesné pozůstatky ne

smrtelného Lincolna přenášeny s

místa na místo Teď uloženy
trvalému věcnému odpočinku na

hřbitov Oak Ridge vc Springfildu
111 Rakev před uložením do

krypty byla otevřena mrtvola sto
tožněna 10 svědky a vložena do

cementového bloku pod pomník
jenž se vypíná nad rovem Lincol

novým Tam bude odpočívat
mrtvola velikého mučedníka kdež

to památka jeho bude žít věčně ve

vděčné pamětí amerického národa

Pluhový trust o némž se zmiSu-jem- e

na jiném místě sotva byl
ustaven již má sé "truble '

Jedna z největších továren v Ame

rice Mohne Plow Co z Illinois
rozhodně odmítla veškeré spojení
s trustem Společnosti této bylo
nabízeno 5 milionů dollarů za její
závody leč ani tak skvělá nabídka
neměla žádoucího účinku a pluho
vá továrna v Moline zůstane mimo
trustu Znamená-l- i to vypověze
ní války mezi trustem a touto to-

várnou tu můžeme očekávati že

renv nluhA nftHon dolA a nnn- -
j 1 t t —

vadž když se dva rvou tu třetí

obyčejně má z toho prospěch tu

by naše farmerstvo proti takové

vojně docela nic nenamítalo

President Roosevelt ve snaze

své zlepšiti poměry všech tříd a

raci v této zemi zavolal k sobě na

parádu též nejdůstojnějšího re

presentanta amerických černochů
Brookera Wasbingtoaa Presi- -

Jent vyslechl názory a návrhy
tohoto fil sofa černé race a vezme

je v bedlivou úvahu a když tento
muž jenž vyšinul se tak vysoko
vlastní prací odcházel z této po

rady od presidenta fu musel hle
dati útočiště v laciném v koutě
zastrčeném stravovatelském domě

poněvadž žádný z lepších hotelů
ve Washingtonu nechtěl mu po-

přát místa
1 A pak se vychloubá-

me svým demokratickým duchem 1

Je to hanba pro nás národ a uka-

zuje to nízký zavrženíhodný před-

sudek Mimovoloě tato událost

připomíná jinou ze života jiného
znamenitého vůdce černochů
Fredericka Douglasse Tento za

jel kdysi do Peoria na přednáška
a když ji skončil tu nemohl na-léz- ti

v celém městě hotel v němž

by byl mohl pfeoocovati Koneč-

ně vymřelý hladný a unavený
zaklepal na dvéře známého slovut
ného nevěrce plukovníka Inger--
solla a ten přijal a pohostil jej s
otevřenou náručí Barva jeho
pleti mu nepřekážela on cenil

Douglassovu duši a ne jeho barvo

V posledních dnech utvořen byl
ve bpoienvcli blátech pluhový

Neočekávaná porážka odděleni
amerického vojska na Filipínách
o níž isme přinesli zprávu v do
sledním čísle P Z jest nejvíce
politování hodna ze stanoviska lid-

skosti Na celkový vývin událo-

sti na filipínských ostrovech nemá
ovšem ani nejmenŠího vlivu Pro
bandu povrtalcú zdržující se na
ostrově Samaru bude mít porážka
ona právě takové důsledky jako
mělo zničeni Custerovy výpravy

divokými Siouxy
Vůdce této bandy Lucban ne-

bude se dlouho těŠiti z tohoto své-

ho vítězství neboť tímto zrádným
přepadením amerických vojínův

upoutal na sebe pozornost a gene-

rál Chaťfee neustane pokud Luc
ban nebude zajat a banda jeho

rozprášena
Ostrov Samar jest jedním z nej-

větších ze skupiny Vsayans a na-

lézá se blíže u Luzonu nežli který-koli- v

jiný ostrov % této skupiny
Vysoké hory a husté lesy nalézají
cí se na tomto ostrově činí ho

znamenitou Skrýší pro divoké do

morodce a bílé bandity již utekli

sem z jiných ostrovů

Když Aguinaldova armáda na

Luzonu byla rozprášena generál
Lucban s četou svých stoupenců
uprchl na Samar a zde poštvali
domorodce k odboji proti Ameri-

čanům Lid ostrova nalézaje se
v polodivokém stavu snadno dal

se svésti a prvá bitka mezi ameri-

ckým vojskem a povstalci vede-

nými Lucbanem strhla se tam v

dubnu r 1900 a při útoku na jed-

nu z amerických posádek zabito

17 vojínů Zbytek této posádky
vedený desátníkem vzdor veliké

přesile bojoval dále a odporoval
povstalcům po dva dny a konečně

byl rychle vyslanou posilou z ne-

bezpečného svého postaveni vy-

svobozen Později odvážil ss
Lucban k útoku na hlavni město
tohoto ostrova byl však s veliký-
mi ztrátami odražen

V té době nebylo dosti vojska
na ostrově aby mohla 'cýti zorga
nisována systematická výprava
proti povstalcům avšak v posled
nich několika měsících generál
Hughes započal pravidelné tažení

proti nepříteli a aby chráněno

bylo domorodé obyvatelstvoAme-ričanů-

přátelské před vydíráním
a útiskem povstalců tu v někte-

rých důležitějších osadách rozlo-

ženy byly posádky z nichž jedna
bohužel dne 28 září skoro úplně
byla povstalci potřena
Tato nehoda bude ovšem vyko

řisťována nepřátely Dyníjí vlády
a bude jimi poukazováno že odpor
Filipínců dosud není potlačen a

oni dále budou hledět opětným
štvaním jitřit lid leč veliká jeho
čásť jest bohudík ovládána zdra-

vým jasným rozumem a tato část
amerického lidu ví že filipínské

ostrovy jsou branou k vývozu do
Asie a že ne-l- i nám tu našim dě-

tem ty dnešní oběti na krvi a na

penězích budou skvěle nabraženy
V Samaru shlukla se krvelačná

banda různých dobrodruhů kteří

odporují utišení ostrova z vlastních

sobeckých ohledů leč rámě strýce
Sama jest tak silné že dovede je
uchvátit a pptrestat za poslední
krveprohtí u Balang ga
Až toto poslední útočiště po

vstaleckýcb band bude utišeno

pak bude krvavý úkol strýce Sama

dokonán a nastane doba plodné
práce věnované vývinu filipínských
ostrovů

A v této době míru domorodci

teprve poznají a ocení dobrodiní

republikánské americké správy!

Z Hlavní Úřadovny Z Č B J

Všem ctěným řádům Západní
Cesko-Bratrs- ké Jedooty se tímto
v známost uvádí že dne 13 říjoa
běžícího roku bude uveden do

Jedooty nový řád pod jménem

"Vlasteaky Západu co č 117
Dosavadní klub čítá 18 členky D

jichž průměrné stáří obnáší 31

půl roku Veškeré dopisy neb

blahopřáni řádu onomu buďtež

zacílány na orgaouatora řádu toho
a sice na tuto adresu: Alois Sle

pička Wilber Neb --

Anton Novotný
předs Hl Úř ZČBJ

Alois Bláha
taj Hl Úl ZČBJ

V městečku Little York 15
mil jižně od Clevelandu utopila
v pátek časně ráno ve studni
381etá Perry Curtísová manželka
íarmera čtyři dítky své ve studni
nacez pak sama do studné se

vrhla a tam zahynuta Byla ti
lená '

HlOBpOSt dieks nemusí být i při
rozenou Mnohé děcko které je

přirozeně bystré zdá se býti ve

škole hloupé a obmezené protože
jeho krev a soustava tělesní jsou v

nepořádku V tomto postaveni
je nejlépe léčiti se dr Petra Ho

bokem Jeho mírné vak účinku

jící vlastnosti Jsou zvláště příst o

sobeoy pro maličké a lidi sesláblé

soustavy tělesn4-- Není to lék lé

kárnický Zvláštní jednatelé jej

prodávají nebo majitel dr Peter

Fabrney tia—114 So Hoyae
ave unicago HL
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Olei otiíianU fc:tipf4hl úmrli jinám iu in pince ta mm tivtir jnfni
Nechť k 'J proto prtluli nlijvdntvun tolik
anH jak Telko i ohlášku míli al uhtla Cen
hiafc-- ok dclií dobu oDáuil le ochotné na
nasutu)

Zásilky peaci
Lou nř)4i kdyl a koupi na polti

b exprcaaij "Money urdcr" a týt nám ae
maln Tál v doulsa aneb tx
iiHkou bankovní Jt--t táiillka Jista Kdo
encm platit! 'oheckeiu" na nauk ntxbr aiule
o coulu vire proto 4e tolik tuiisim platit
kanku ia kolekci aneb cíc koupi šminku
Idruft) na Omanu Ohli-ag- neb New Vork Na
suiste drobnVcb prnřs plljinenie téa I i- - a
ceiitov kolky Vswhny tásllky nttchť Jsou

Hulány poa jednoduchou adresou pouse tak-- s

Pokrok Západu
Omaha Neb

Omaha Neb 9 října 1901

Republikánský lístek státní

2a nejTjMIbo soudce—

S H Sedgwick z Yorku
Za řldltela university—

C J Ernst z Lancaster
H L Goold z Keitb

Republikánský lístek okresní

Za lerif-a-

George McBride
Za aondoe—

D M VlNSONHALER

Za listovního—

Thomas S Crocker
Za klerka—

Charles Unitt
Za pokladníka—

WlLLIAM J HUNTER

Za mSHÍe—

P A Edquist
Za Ikoldozorce—

E J BODWELL

Za koronera—

E F Brailey
Za komisara 1 distriktu—

Lyman Waterman
Za komisara 4 distriktu—

Fred Dienstbier
Za policejního soudce—

Louis Berka
ZapnHcJnltiOSou'!-- ) v So Omaw—

Charles Altstadt
Za poslance do leglslatury—

John W Battin

GWinWriFol[Zá[i
Již uplynul rok a dva měsíce od

té doby co nynější vydavatelé
"Pokroku Západu převzali list
ten od "Národní Tiskárny'' Při

přehlídce kněb však shledali jsme
Že jest značný počet těch již nám

dluhují za celý rok a to vzdor
tomu že předplatné na "Pokrok
Západu'' jest pouze $ico roínl
Vzavše zřetel na stížnosti četných
našich čtenářů že týdenní časopi-

sy české jsou příliš drahé u po-

rovnání s časopisy anglickými
odhodlali jsme se hned po pře-

vzetí závodu snížiti přeplatné na

''Pokrok Západu" na Ji oo ročně
Učinili jsme tak v naděj i že odbě-

ratelé naši v uznání snahy
' naší

zašlou nám předplatné — jeden
dollar — ku předu tak jako činí a

Hniti musí odběratelé listů angli-

ckých Však naděje naše se ne-

splnily Mnoho jest těch již s

'předplatným jsou pozadul Obra-

címe se tudíř k dluhujícím odbě-

ratelům "Pokroku Západu" se

snažnou žádostí aby se zasláním

dlužných obnosů neotáleli Vy-

dání naše jest velké dělnicí naši

chtějí svou mzdu - a protož při
ročním předplatném lioo měli

by odběratelé "Pokroku Západu"
platiti spíše ku předu než zůstá-

vali — dlužni Snahou naší jest
zJofconalovati stále časopis náš k

čemuž jest nám třeba ochotné pod-

pory našeho čtenářstva Doufají-
ce že se nám podpory té dostane
trváme v úctě

„ Vyd VPokrok Zdýadu'

Anglická veřejnost volá: dolů
s Kitchenerem! Pošlete Robertse

pět do Afriky! Ale ten nemá
mnoho chuti do toho "žábu"

Začátky vlády prisidenta Roose
relta zdají se být mnohoslibné
On ví že měl velikého předchůdce
a proto patrně nechce zůstat

pozadu i

Kuba musela by být nanejvýš ne
vděčnou kdyby pochybovala o

přátelství presidenta Roosevelta

který sve aoDv násadu pro ni i
Život svůj '

Letošní plavební saisuna na jez
rách byla nanejvýš nešťastni a

společnosti zabývající se pojišťo-
váním lodí a jích nákladů vyka-

zují že ntrpěly až do dnešního
dne f7000000 ztrát

Poštovní náš tJrao vydá zvláštní
sérii poštovních známek na nichž

vylíčeny budou nejdůležitěji! udá-
lostí s McKinleybo života Bode
tu flini věc ale nejit pií známky
c:i UcKialey v srdcích smerické-- t

LJu

Cdvž se tuhle navrátil král
r "Jk tt tríio výletu do Anglie
C 1 1 "ta tlrrxt spojen byl cere-Z--i

tJfllao sUaými Tak
c UllfTi čs prázdní jií

oér generál Wood kubskou koo-ititu- čni

konvenci po skončené její

práci a nyoi počínají se konati

přípravy ku volbě presidenta s
sněmu a nejmladši republika na
světě bude pak hotova k zaujmu-
tí svého místa v řadě národův

Jak dlouho v této řadě setrvá to

bude záviset! oJ lidu a vůdců se-

sterské této republiky
Prvním presidentem jejím bude

beze vší pochybnosti Thomas
Estráda Palmu jeden z nejschop-nějšíc- h

anejpoctivějších Kubánců
Palma jest synem bohatého

plantážuíka kubského a dokonalé
vzděláoí své nabyl na universitě
v Seville ve Španělsku

Když se navrátil ze svých studií
do domoviny tu celá pozornost
jeho byla obrácena k nešťastným
poměrům v ni a on počal rozséva-
li símě revoluce v srdcích svých
sourodákú Jeho matka v tomto

posvátném úkolu mu byla nej vy

datnSjfií pomocnicí a španělské
úřady jsouce špehy na ni upozor-
něni jednoho dne ji zatknuli

uvěznily v žaláři a zde utrápena
zahynula hladem v r 1868 Po

její smrti připadlo velké jmění
Thomasovi Estradovi jako jedi
nému synu leč Spančlé celé dčdi
ctví jeho skoníiskovali a mladý
Palma stal se psancem ve své
vlasti

Jeho neúnavná revoluční čin-

nost v roce 1868 a jeho pronásle-
dování od Španělův povznesly bo
tak v očích Kubáncův že zvolen

byl v revolučním sněmu za presi-

denta republik}' kubské po devět
roků vzdoroval Španělům a udržo-

val a rozdmychoval revoluční hnu-
tí na ostrově konečně však v r

1877 byl zajat a zůstal vězněm až
do ukončeni tevoluce která byla
za rok po zajetí Palmově potla-
čena

Španělská vláda mu nabídla na-

vráceni jeho jmění složí li přísahu
věrnosti leč Palma odmítnul a

raději zvolil vypovězení Nejprve
se odebral do Honduras kde se
živil učitelstvím a za nedlouho

byl tam zvolen generálním pošt-mistr- em

V Honduras se oženil

s dcerou guvernéra Quardiola
V r 1883 přijel do Spojených
Států a usadil se v Central Valley
v okresu Orange N Y a zde se

živil vyučováním různým řečem
V posledním odboji kubánské-

ho lidu zvolen byl za zástupce re-

volučního hnutí ve Spojených Stá-

tech a a prokázal zde svým souro-dáků-

bojujícím za neodvislost
neocenitelné služby
Palma jest nanejvýš vzdělaným

učeným mužem a poněvadž poží-
vá důvěry všech tříd kubského
lidu tu lze vším právem očekáva-
ti že jeho vláda v nejmladši repu-
blice bude provázena zdarem a

úspěchem

Něco o košťatové slámě- -

Farmeři již letos mají ve své
kolně nějakou sklizeň košťatové

slámy spokojeně se usmívají
Ceny její lezou nahoru tak jako
barometr před bouřkou V přede
šlýcb několika letech farmeři se
dali napálit chytrými spekulanty
a prodali vždycky svou zásobu

hned jak ji sklidili s polí a když
sláma octla se v rukou spekulantů
tu tito pocan teprve nnati ceny
její do výšky Farmeři jsou sice
dobráci ale mají bystrého ducha
a proto v předešlém roce si umí
nili že slámu spekulantům nepro
dají pokud nedostanou za ni sluš
nou cenu A spekulanti přilezli ke
křížku a přidávali na ceně až far
mer v Illinoisu dostal za tunu slá

my $109 až $120
Tohoto roku několik nedočka

vých farmerů prodalo slámu za I55
—tunu hned po žních ale většina

rozumných rolníků čekala a vypla
tilo se jim to!
Dostali opět f 100—za tunu a 1

úterý dokonce cena košťatové slá

my skočila na 1 140
V Illinoisu- - se vypěstuje více

slámy košťatové nežli v ostatoích
státech dohromady Úhrnná skli- -

zeS ve Spoj Státech v roce 1899
obnášela 38264000 liber a z těch
v Illinoisu vypěstováno 20250000
liber v Kansasu 11495 v Nebra
sce 4445000 a v ostatních stá
tecb 2084000 liber V roce 1897

byl Kansas na prvním místě a
Illinois na druhém

V r 1895 bylo ve Spoj Státech
věnováno pěstováni slámy přes
200000 akrů a v r 1899 pouze

72000 akrů
V r 1893 kolísala cena košťa

tové slámy v Chicagu— které jest
prvým střediskem tržním—od #45
až ke f 100—za tunu v roce 1896

oejvyššf cena slámy byla I70 a

oejnižšl I40
V r 1899 následkem malé skliz

ně ceny vyskočily v Chicagu na

I130 až f 180 — za tunu později
placeno za nejlepší druh dokonce
I200 — za tunuv

Poněvadž jest letošní sklizen
košťatové slámy menši nežli kdy-

koli jindy tu má li ji některý Če

ský farmář ať klidně vyčká pro-

dejem Dobré úroky mu budou

přirůstat ku slámě ležící v jeho
stodole '

Po demokratické konvenci v Omate

Demokracie prý lásku
tuze velkou k Čechům chová
inu zdrávi povídali —

iádné íiny—priidná tlova!

Budeme li konal svou povinnost

jako Čefi

Berka Dienstbier každý zná je
že jsou oba Češi čilí—

bylo by to smutné pro nás

abychom je nezvolili!

♦

Zkusím já to do třetice

přítel Sadílek si praví
nuže k tomu jeho fajtu
přejeme mu Štěstí zdravil

Budou-l- i Češi v Butler okresu
třást stromem rozumu tu jim
spadne o volbách v odměnu
lindwoodská Hruška z které bu-

dou mít radost

Kollega Hospodský se uchází o
úřad smírčího soudce ve Wilber
Bude-l- i zvolen tu bude čepovati
spravedlnost jako plzeňské: hoř-

kou ale dobrou
#

Ten dědiček Fajman z Clarkson
k devadesátce již kluše

hlava jeho jak sníh bílá

mladá dosud jeho duše

Jest to sice mnohem příjemnější
býti v rukou svých přátel avšak
admirál Schley nestojí si tak špat-
ně ani v rukou svých nepřátel

New-yorsk- á Tammaay Hall si

postavila za kandidáta mayorství
tvůrce cukerného trustu A jestli
někdo nevěří že demokraté jsou

nepřátely trustů ten musí míti—

zdravý rozum

Tenhle Pat Crove— kam se poděl?
policajtů ptá se síla
ležf v úkrytu kdes klidně
či ho země pohltila?

Tyhle naše české dámy
jím všechna budiž čest
do čeho se ony vpraví
to vše s úspěchem jest!

Admirál Schley nejen že vypla-
til španělské loďstvo u Santiaga
ale on dle všeho vvolatí i své
osobní nepřátele až bude skončen
jeho čestný soud

Slet Sokolíků ve Scbuyler nevy-
nikal mnohostí ale za to jakostí
Ale proto přece voláme:

Hej Sokolíci mužně vpřed
tam kde váš příští bude slet!

#

Stát jsem já! říkával francouz-

ský král Ludvík a demokraticko-pepulistick- á

strana v Nebrasce

jsem já! může říci Bryan neboť
obě strany tanči jakou píská
Ale jak dlouho ještě?

Jak pozorujeme novinářské
pero kollegy Tůmy od cleveland-sk- é

Volnosti neztratilo s jeho při-

bývajícími léty svou karakteristi-k- u

Je dosuď více pádné nežli

elegantní
-

Češti republikáné v New Yorku
budou mít svého kandidáta pro
úřad aldermana občana Kruliše

který by svým zvolením dělal
tamním Čechům čest Poněvadž
však většina tamních Čechů dělá

Tammaoy Hall sluhy tu místo

aby si zvolili českého aldermana
zvolí si raději několik - zametačů
ulic Ať žije česká uvědomělost
v New Yorkul '

#

Tahle chicagská Tribuna na
drobila tím svým životopisem opa
tovi Jeagrovi něco co nebude
mocí dlouho strávit

Inu tenhle Hromádka—

jak bychom to lekli honem—
co se týče ve lhsni
v tom jest prvním champíonem1

Herr Most jest z vězení už ven
ku Nyní ho ksždý zase mCže

nalézt— v hospodě

Některé ty malé duše tlačí ten
žid stále jeSté v žaludku On to
není aoi tak ten žid jako ta nízká
závist která je žere

Kdo odsuzuje Člověka pouze
pro naoozenstvi jeho otců ten
sám okazuje že jest odsouzeni
hoden

Na co pak bude chytat letos
demo-popokratic- strana české
voliče v Nebrasce?
Letos nevzala si ani práci
by nějaký "bajt" jim dala
inu jde to nimi čím dál hůř

Jak ta bába říkávala!

"Amerikán" národní kalendář
na rok 1902 ročník XXV vyšel
tiskem a nákladem Aug Gerin-ger- a

v Chicagu : Kalendáře vy-

dávané firmou touto těšily se vždy
přízní a oblibě českého čtenářstva
a nepochybujeme že i kalendáři

pro příští rok stejué přízně jeho
se dostane Přízně té také
skutečně zaslouží Obsah jeho
jest pestrý bohatý a co hlavního

cenný Vykazuje četné práce pů-

vodní od nejlepŠích spisovatelů
česko-americkýc- h z nichž zejmé-
na uvádíme Pavla Albieriho ce-

stovatele Vráze dra K H Breu-er- a

M Maška a j Dobře učiní

kiajané když kalendář ten zavčas

objednají si u Aug Geringera 150
W I2th St Chicago 111 Stojí
pouze 50 centů

Tiskem a nákladem tiskárny
českých Benediktinů v Chicago
111 vydán byl v minulých dnech
"Katolík'' česko-americk- ý kalen-

dář na obyčejný rok 1902 ročník
VIII Letošní kalendář "Kato-

lík" vyznamenává se pěknými
illu-strace-

a bohatým obsahem po-

učným a zábavným Titulní
obraz představující sv Václava
na koni proveden jest v barvách
a mimo něj obsahuje kalendář

ještě osm krásných obrazů nr
zvláštním papíru Kalendář "Ki
tolik" čítá 196 stránek a jest
němu připojena mapa království
českého Nepochybujeme že "Ka-

tolík najde hojné přízně mezi na-

šimi krajany Cena kalendáře
tobo jest velmi nfzká pouze 40c
a kdož by si jej přál míň nechť

objedná si jej v Tiskárně Českých
Benediktinů č 464— iStb St

Cbieago 111

Nemáte-l- i pražádné chuti ne--

chutná-l- i vám pokrm a cítíte li se

nevolnými po jídle můžete věděti
že vám je třeba dávky Chamber- -

lain's Stomacb and Liver Tablets
Cena 25 ctů Vzorky zdarma u
všech lékárníků m

íf 1
loto místo

je vydraženo

pro ohlášku

přídavku Nícholsova

ku So Omaze

F J 0NEIL jed

MS iipjassrari"4IÍ—f

ppRifilif
jest hlavním stanem

pro vle co potřebujete pro

podzim neb zimu

Ncjlepši a nejmodnějií

Šatstro ©buř plášté
módní zboží střižné
zboží hedvábí koberce
záclony přikrývky
spodní prádlo atd

při cenách jež jsou rozhodně
nejnižšími

— Předplácejte na Pokrok Zi
pads pouze lioo ročně

Asi před dvěma týdny došla z

Pretorie od Kitchenera překvapu-

jící zvěst že Búři bojující za ne

odvislost svých zemí a za svoji
svobodu opustili Zaválsko a

Oranžský stát a vrhli se do Kap-

ské kolonie a do Natalu Obě

tato územi náležela do nedávná

Angličanům a Búrové přenesli
tedy dějiště války do nepřátelské-
ho území Na této půdě strhlo se

od této doby mezi anglickým voj
skem a Búry několik větších kr-

vavých srážek v nichž Angličané
dle svých zpráv "zvítězili" avšak

každé toto "vítězství" zaplatili
velikými ztrátami takže tato "ví-

tězství" uvítána v Anglii přímo se

zděšením

Búři ve všech těchto bitkách

přešli z efensiny k útoku a to ve-

lice energickému a podivnému a

přímo pohrdali svými životy že-

nouce na opevněné tábory angli-

cké hájené nejlepším jádrem
armády

Angličané ve své prolhanosti
stále namlouvali světu v poslední
době že boj Búrů jest pouhými
guerillovými potyčkami leč po-

slední ty bitky usvědčily je opětně
ze lži neboť ony svědčí jasně že

to nejsou poubé guerilly které bo

jují proti panství anglickému ale

že jsou to pravidelné armády búr

ské válčící dle všech zásad a pra
videi válečných a Anglie jest tím

také donucena válčiti dále na

těchto zásadách a musí vzdáti se
všech barbarských prostředků kte'

rými Búrům hrozila a jimiž hodlá
la zlomili zoufalý jich odpor

Velitelové podivných tčcLto hr-

stek jiho afrických farmerův
Botba Delarey a De Wet zmařili

opětně všechny černé plány Anglie
a ta z obavy před celým civilizo

váným světem neodváži se více

hrozit! prostředky jež jsou z pra
videlně vedené války dle ženevské

smlouvy vyloučeny
De Wet po delší době okázal

opět Angličanům v bitce svedené
v údolí řeky Calumet že jest do
sud na živu a auglický plukovník
Plummer bude asi delší dobu pa
matovat na tento počátek nové

válečné činnosti De Wetovy
V údolí řeky Calumet svedeno

již nejméně tucet bitek Několi
krát byli odtud Búři vytlačeni an

gnckou přesnou a opet se sem

vrátili a marné jest všechno na

máháni Angličanůvaby úťolí toto
od Barů vyčistili: to by se jim

podařilo jen tenkráte kdyby ob
sadili každou jeho píď

Anglická vláda aby uspokojila
pobouřené veřejné míněni ujišťu
je ze tyto nedávné Doje jsou po
slední kapitolou v zápasu Búrův a

že jsou to zoufalé výbuchy lidu

který 'konečně přišel k náhledu
že věc jeho jest ztracena a v tom-

to vědomí napíná poslední své

síly sby ukojil svou planoucí
zášť proti anglickému vítězi

Možná že tato domněnka Au- -

glie jest správná leč vzdor tomu

jest to smutná útěcha Búři již

po více nežli dva roky dovedli
vzdorovati anglickým armádám

po celou tuto dlouhou dobu zame-

zili Aogliiaby mohla zavěsti něja-
kou občanskou správu v okupo-

vaných zemích a všechno anglické
vojsko udržovali v horečné činno
sti a nyní kdy Anglie chce konfi

skovati jich majetky tu budou

bojovati s odvahou a zoufalstvím
mužů nemajících nic více ku ztra
ceni a s lidem takovým jest válka

nebezpečná O tom přesvědčil se

již španělský král Filip když
chtěl v Holandska potlačiti odboj
předkův ststečných Búrův jiho-

afrických
Možná ze Búři vidi před sebou

beznadějnost svého tápasu ale

proto přece vrhají se do boje s

toutéž povinností jako Napoleo-

novy gardy a Waterloo


