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poje při veřejných královských viděl jaké maso kupuje Také
hostinách K ní se ladí turecký restauranty v nichž se připravuji
sultán jemuž jest poZfvání vína jídla z těchto mat niusíbýti oznakoraném zakázáno
čeny

Oháaky

litický úkol v r 1900 Marné
Z toho
všechno jeho namáhání!
politického hrobu do něhož byl
zasypán obrovskou většinou voličstva po dvakráte že již nevy
hrabe aby hrál nějakou vůdčí
úlohu v národní politice Bryan
jest mužem některých vynikají
cích vlastností avšak falešná jeho
proroctví ho zabila v očích každého rozvážného muže

Uronní a roiné ohlátky
Jeden populisticky časopis v jižnI
pnuta
ktfvi ueniatl k ubledllávi fifllnáffny $m t
řtU drobné ohláikv oliyftejné viilkonti
Dakotě
vzdychá takto z hluboko
nepřu
tonuli I pu lei fillm 7n
ta thkrét Za
Milná oumwinl OlitliouřanL umrlí a lina fiti sti své těžkosti: "Gazetta by měla
me liuu
in pulce ta Kutna iivuřijněni mnohem více důvěry v obrození
Híeohť k
urou ořlloli ulildnivi'H lolik
mnei Jak velkoi ohiaiku míli ki Dřelo Onv populistické strany kdyby asi sto
ihlátelč na dělil dobu Otniuil tu ocbotné na
kteří ji chtějí
těch populistú
uláni
ZaWIlky pcuol
obrodit vyrovnalo dlužné nám
koupi na poSt
iou! ni JbexpBÍnjil kdyí
jturemiu 'iiuiinjr oriiur a tys narn a
My máme hrozně
ifcle Též v ri'UiMlrovaurm doulae aneb - předplatné
UHkou bankovní Jet tállk4 Jlaia Kilo malou důvěru v poctivé úmysly
chce platili libečkem" na bank nuchť wiJle
feftceuLu vm brwlo 4e Ufllk uiiiínie piaiit takových lidí kteří béřou časopis
banku sa kolekci aneb ar koupi Hmrnku
pět neb šest roků a pak ho ne
idnfl) na Oniahu Clilrniro neb New
mÍHtJ drobntcb penei plljineine Vil I cntov kolky Vfavhny zásilky nwhť Jsou chtějí zaplatit''— Ubohá Gazetta
wutlauy pod juanoauouou aurenuu puuiu iaa
ona není jediným časopisem kte
uveh-Jflule-
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K žádosti četoýcb čtenářů "Po
roznoan jsme se
kroku nápadu
konečně k poskytování prémií
Prémie naše se
předplatitelům
stávají z celé řady kalendářů j
nichž každý předplatitel může si
Prémie ty nabízí
jeden vybrati
me předplatitelům za doplatek
oznámení uvedený K tomu po
dotýkáme pouze že k prémii za
doplatek oprávněn jest pouze ten
odběratel který předplatí si na
♦'Pokrok Západu" od i ledna
Každý
1902 do 1 ledna 1903
jiný odběratel kdo by si prémie
přál musí doplatili přeplatné své
na "Pok Záp" do 1 ledna 1903
Kdo
není k
tak neučiní
Pro odběratele
prémii oprávněn
venkovské zejména pro české far
mery nabízíme prémii zvláštní
Uzavřeli jsme totiž s "Bee Pub
lishing Co' smlouvu jíž nám
umožněno nabídnouti předplatíte'
lam našim nejlepší anglický ho
spodářský list "The Twentieth
Century Farmer" na nějž před
platné obnáší íioo jako prémii
sa doplatek pouhých 10 centů (jež
stačí sotva na krytí poštovného)
na půl roku Aby čtenáři naši
cenný obsah listu toho seznali
poslán jim bude tento týden na
ukázku
Netřeba snad poaotý-kat- i
že k prémii této oprávněni
jsou pouze ti již doplatí si a předplatí do 1 ledna 1903
V naději že přátelé a příznivci
"Pok Záp" ocení snahu naši
ti
dle nejlepší možnosti jim
znamenáme se v úctě
Vyd "Pokroku Západu'"

rý trpí "poctivostí"

běratelů

z

takových od

laciného kraje

V Německu se nejen

poměrně

nejvíce vypije ale také nejvíce
vykouří a zem tato nemůže vypě
stovat! dosti tabáku pro vlastní
spotřebu a musí ho přivážeti z
jiných zerrí V posledním roce
Německo
koupilo v celku za
$22000000 tabáku a více nežli
třetina koupena byla ze Spojených
Také kouření cigarett se
Států
obrovsky rozšiřuje po celém Německu a předešlého roku bylo
tam spotřebováno 386 tun cigaV posledních desíti letech
rett
a
se tam spotřeba cigarett

Veliký čínský

státník

Li Uung Chánu
jehož smrti
kabel
přinesl předešíý
podmořský
týden zprívu byl největší státník
kterého Čína měla v moderní naší
době On byl nepopiratelně duševně největším mužem na dalekém
Východě a on měl více vlivu na
utváření se poměrů v Číně nežli
sám čínský císař
Čím lépe v poslední době jsme
Doznali čínské ponŽry tím více
musíme uznati že Li Uung Chang
musil v říši své zápasiti s daleko
většími překážkami a problémy
nežli se světu zdálo a proto oprav
né práce jeho v Cíně provedené
Li
zasluhují tím většího uznání
vše
Číňanem
se
byl
Hung Chang
mi slabostmi tohoto kmene ale
muž neobyčejného bystrozraku
jenž snažil se prospěti svému národu a své říši ač Často jeho prostředky nesly na sobě znak asiat-skéh- o
o

barbarství
On uznával a obdivoval obrov
skou kulturu vzdělanost a pokročilost naší západní polokoule a s
celým svým srdcem a s celou svou
energií přičiSoval se aby Čína ze
západní této kultury kořiitila a že
se mu úkol ten nedařil dle přání

Morální políček chicagským
českým novinářům
Národní hřbitov
kterým se
pyšní chicagští svobodomyslní
Češi spočívá skutečně v rukou
obezřelých jak tomu zvelebeni
jeho nasvědčuje leč s touto
pojí se u některých jeho
správců takové šosáctví a takový
nedostatek porozumění pro naši
dobu že to skutečně až překvapuje
Když výbor Národního hřbitova
v přebyku svém odbýval žádosti
svobodomyslných škol chicagských o podporu většinou žebráckými almužnami tu měli jsme
pro tyto starostlivé správce kteří
se tak pečlivě starají o mrtvé a
český dorost nechávají duševně
hynouti upřímné politování leč
posledním svým činem si většina
tohoto výboru posadila korunu
hlouposti na své hlavy
Čtenáři P Z vědí jakým tragickým osudem postižen byl v
Texasu Pavel Albieri jeden z vy
nikajících mladších českých spisovatelů a chicagští čeští novináři
uznávajíce zásluhy předčasně zesnulého bývalého jich soudruha
podali k výboru Národního hřbitova žádost aby Pavlu Albierimu
vykázáno bylo k poslednímu odpočinku zvláště vyhražené místo u
pomníku Klácelova
Z úcty k zesnulému spisovateli
a z úcty k chicagským českým novinářům měla být tato žádost vyřízena bez debaty leč někteří ti
výboři si nechtěli dát ujíti tu vzácnou příležitost a proto se okázali v
celém svém úzkoprsém šosáctvi
ozářeném k tomu ještě politování
hodnou nevědomostí
Jak to obyčejně u lidí nízkých
duší bývá zásluhy zesnulého v
této debatě byly zlehčovány lidmi
s jichž smrtí zmizí také všechna
po nich památka kdežto jméno
Pavla Albieriho má zajištěno čest
né místo v řadě českých spisovatelů a práce jeho budou poskytovat
českému čteniřstvu požitek ještě
dlouho po tom když kosti jeho
"kritiků'' ve výboru Národního
hřbitova chicagského budou tleti
v hrobě nepovšimnuty
Snad kdyby tito lidé byli vzali
do ruky velkolepé dílo Ottovo:
Naučný slovník redigovaný nej
přednějšími českými učenci a pře
četli si v 17 jeho dílu pod hlavič
kou "Jan Muček" (Pavel Albieri)
co talentovaný ten spisovatel vy
konala kdyby dále byli pohleděli
jak oceněna byla jeho činnost a
jak čestného místa dostalo e jeho
podobizně v nádherném Vilímko
vě "Národním Album
tu by se
snad byla jich nevědomost neod
vážila házeti po mrtvém kamenem
a lidé ti byli by snad přišli k ná
hledu že náleží mu vším práem
místo o nějž chicagští novináři
čeští profi žádali
Na čestném místě tom odpočívá
mrtvola právníka Vickerse jenž
zhynul vlastní rukou a jehož pozů
statky přenešeny tam z jiného hřbitova A v čem spočívají zásluhy to
obe-zřelos- tí

dým obyčejným anglickým repor
térem tu si chicagského Českého
novináře sotva povšimnou
K takovému snižujícímu pokles
nutí vážnosti k českému novinář
stvi přivedeno bylo toto nezřlze
nou a nedůstojnou konkurencí jež
se vymýkala všem slušným pravi
dlům obchodním
hlavně však
vážnost česko amerického noviná
ře utrpěla těmi surovými osobním
útoky tím hanebným napadáním
jednotlivců tím hnus vzbuzujícím
kalem nadávek jemuž přezdíváno
polemika!
Jakou úctu mohlo a může mít
čtenářstvo k českému novináři
když druh druha z nízké zášti sta
ví na pranýř veřejnosti jako výlu
pek všech špatností jakou vážnost
může očekávat toto
novinářství když vznešené jeho
povolání bylo takovýmto spůsobem
poskvrňováno a zneužíváno?
Chicagští čeští novináři po léta
seli vítr a nyní sklidili za to ne
šetrný morální políček
Každé zlo má prý v sobě kapku
dobra doufejme tedy že tento po
líček uštědřený chicagským če
ským novinářům povede k nápra
vě těchto poměrů a že čeští novi
náři konečně se vzchopí k mužné
obraně svého stavu a svých zájmů
česko-americk-
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Teď omažským Čechům
srdce pyšněj bije v hrudi
když si mohou říci:
Berka je náš policejní sudí
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vítězova
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Jalovic

Telata
Poraleným českým kandidátům
Temlilkrmeul yoll
Nuž kamarádi hlavy vzhůru
což na tom že jste padli v boji? Temnili oll i ptTln
Pr#U Ukl nejlapil
Vy bili jste se jako muži
PrU Ifhká rjbraní
a čas ten ránu Vaši zhojí
braná
a až zas v budoucnosti poběžíte PraU

snad čekat bude na Vás palma
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Pochodili jako Benedek u Královi 4mno bojínku 'tímoibyi
nnnno
ktli
Hradce
Živý dobytek:
Na všech stranách kde volebuí
Píknl t jlnill vull
se boj ctrhnul tentokráte
Hshral aí k jMutfrdmra
byli biti skoro všude
Voli k krmeni
ti nešťastní demokraté!
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české přísloví nám praví
stará láska nerezaví
proto voliči v Nebrasce
k staré vracejí se lásce
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Boj kažjý dvoje nese ovece —
"ďnf
to jedno sladké jako med
' Kohouti
to druhé obyčejně chutnává
Kronl
tak jako nejprudší as jed
SOUTH
Vám přáno v boji sledním dosá- Voli
přknl ti nojlepil
hnout
KfX
vítězství sladké ovoce —
Jalovic
nuž hoši držte se ať voliči
Volík krmeni
si řeknou k sobě po roce:
PriaUBejlplí
ti krajani to svatá pravda jest
PraeaU proatrVdnl
nám Čechům dělají přec jenom Praná la hrabá lííki
Oto nejlepll
čest!

Skvělými výsledky ve veliké
"
většině států v nichž volby tohoto
"
7
podzimu byly odbýványdotvrzeno
OMAHA dne
Ilt
opětně že obrovská většina voličů
$4i@e
uznávásnahy republikánské strany
I0fia4(0
a hodlá ji následkem toho podpo
8Í5®5
rovat
2ft@40
Pouze dva jižní státy Kentuck)
5(rai87K
6004JS70
a Virginia daly většinu straně de
ggo
mokratické leč to ne ze zásady
S4íja
Americká společnost kapitalistů
ze
strachu
Živé'
aby černý
nýbrž
Jcbfiata
která se snažila získat povolení k
republikánským vítězstvím nebyl
KASSA3 CITY dne lí llt
Ta
a
stavbě zlepšení pouličních drah
tam sesílen
Rapidská Pravdička
Pienlce t
tvrdá k ok dodáni
72c bul)
v Petrohradě (o čemž čtenáři P
V Marylandě byla republikán sotva vyšla z hrobečka
"
PlnnlcaťS tvrdé kok dod
9a704c
Z četli v kabelových depeších)
ská strana oloupena o vítězství šťouchá do republikánské strany Korná e i bílá k ok dodáni
Ao7c' "
konečně přece dosáhla svého cíle
Koma 1 1 mtch kok dodénl
"
ošemetným vší spravedlnosti pro nuž ať šťouchá Pravdička —
a odhaduje se ze tento americký
Oveaí t Ml k ok dodáni
stým zákonem Gnrmanovým a zmizí doba kratičká
"
Žito í t- k ok dodénl
kde ten ještě nedostačoval tam a jí nové zvonit budou hrany
podnik počítá v to i stavbu nád
5jjc
SeDotlmotht ryto
IS
herného mostu přes Něvu vyža- tun
demokratická strana si pomohla
tll'3
"
Seno c pralrl vybr
I13 9H3UI 50
dovati bude nákladu 150 milionů
vítězství podvody jak se zc všech
V South Omaze by si měl něPovolení bylo již schvá- v stínu
rublů
stran z Marylandu sděluje Ostatní kdo zařídit obchod s "fiŠtronem''
jeho trůnu intriquoval s
NA
leno finančním ministrem ruským císařovnou vdovou a toto jeho
však státy obrovskými většinami Jak je vidět z posledních voleb
M de Wittem jenž se zvláště
se
prohlásily
opětně pro stranu má ho tam většina lidí náramně V Češkám živém mřstef ku ve východní
lišáctví zbavilo ho sice důvěry
snaží upraviti přátelské styky mezi všech leč učinilo
Nebrace prodá e výborné zařízená kopokroku obchodního i prúmyslo zapotřebí
jej mocným
Ruskem a Spojenými Státy Do
várna za 1050 Stavba jest nová ob
a
véno
stranu
pro
republikánskou
mužem
obávaným
ebod výborný Obnos ten nemusí býti
mezi nimi nalézá se také náš
jisté míry vede ho k tomu asi ná
k
lstivétomuto
ani
Dienstbierovi
Když
Pohnůtky jeho
nepoda
Adresu udá redakce
hled že Spojené Státy státi se mu
najednou
Žírný stát Nebraska
řilo se ztéci demokratické bašty splacen
jednání nebyly však nízký na
Pok Záp
1515
v
mohou
budoucnosti vítanou po
své
vynaložil
Bryan
všechny
neboť
South Omahy pak ať každý repuopak byly šlechetný
měly
kladnicí pro Rusko až toto bude
do
Nebrasku
uvedl
síly aby
zpět
původ svůj v lásce k rodné jeho
blikánský kandidát dle slov
řad demokratických a tím se opět
opět potřebovati nějakou půjčku zemi jíž sloužil a jíž snažil se
zanechá všech naděií
povznesl k vůdcovství v demokra když vstupuje do politického kol
V posledních volbách vykoná va- - třeba i nepoctivými prostředky
tické straně leč mamo bylo vše biště
ných ve venkovských okresích če- prospěti
cko
jeho úsilí Nebraska ještě da
Jako mladý muž Li Hung Chang
ských ucházel se o poslanecký
leko
mohutnější většinou nežli
se
v
zbraně
z
mandát jednom těchto okresů uchopil
aby zachránil
Č estný soud Scbleyův jest u
loňskem roce prohlásila se pro
redaktor času Dr Jan Herben čínskou císařskou dynastii před
konce
a protivníci jeho také
a
stranu
tento
vý
republikánskou
Ale pochodil tak jako Benedek u šířící se
revolucí V
nás
sledek
těší
nejvíce
přirozeně
nešťastně
se
se
skončivší
Králového Hradce Dostal ce
válce
Vedle tohoto celkového výsledku
Tammanistický tygr má jako
lých 18 hlasů pravíme ještě jed Žaponskem stal se štítem ku závšak
se zvláštním uspokojením kočka devět životů
nou osmnáct hlasů (!!!) To jest chraně čÍDské říše před následky
Nedají li si
v
tak
voliči
zvaných
jak
pozorujeme
níž
newyorští
se
oné
leč
pozor pak při
války proti
nejlepší důkaz jak Český lid smývzpíral
českých okresích které byly vždy příštích volbách bude hledět urvat
neobyčejnou lácí oděvů
šlí o činnosti tak zvaných realistů marně a v roce 1900 kdy čínská
baštami demokratismu a odevzdá- kořist která mu tentokráte uklou Vyprodáváme
kteří jsou sice náramně malí v vláda prchala v divokém zmatku z
zásoby koupené
valy velké většiny pro tuto stranu zla
z oděvního velkeobchodu
činech ale velicí v trhání všeho hlavního města a kdy zdálo se že
Sultán naučil se rychle rozumět každého kdo se k nim nehlásí Čína musí se rozpadnouti tu byl
nyní tyto většiny se scvrkávají
LEVY ROSENFIELD Ca
N Y
téměř
na nulu
o
hoto
muže
národ
francouzsky když admirál
Ale vzdor tomuto tak důraznému to opět stařičký Li Hung Chang
Český?
Jedna věc je jista že Pat Crove
V
hovořil k němu prostředni- odsouzení českého lidu lu
chatrném
v
jeho
v
zachránil
tomuto
janglickém pře
rokrok nápadu
dobách ne- nepomáhal
těchto volbách ani Výprodeji
není podobného
který
dynastii císařskou
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