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Pokrok Západu
Zprávy osobni

— Minulou sobotu navštívil nás

na okamžik Dr J P Pecivál 1

Pricrue nalézající se na cestě do--

#59030000000 a konečně v Č~ele

těchto vedoucích národů svitu

stojí Soustátí s $81750000000
Za tímto výpočtem národního

jmění následuje výkaz národních

dluhů a tu v čele stojí Francie s

měrný výdělek organisovaného
dělnictva v roku 1898 byl o 4

procenta větší nežli v roku 1897
V roku 1899 dělnictvo získalo 12

procent a v celku dělnictvo získa-

lo 17 procent proti výdělkům
svým v roku 1897

Ve státu New York průměrně
denní mzdy v roku 1897 obnášely
$a 61 a v roku 1901 $277 V r

1897 pracovalo organisované děl-

nictvo průměrně 254 dnů v roce

1901 274 dnů průměrný výdělek

prodejní výlohy přece však zů-

stal vyrabitelům řepového cukru

stále ještě slušný Čistý výtčžek z

této výroby

Nyní porovnejme výtěžek cuker

uího trustu který tento měl z ra-

finovaného cukru vyrobeného ze

suroviny píivežené z Kuby
Průměrná cena kubánské suro

viny na newyorském trhu obnáše
la v r 1901 $4047 centu za 100

liber Při prodejní ceně $5 zbyl
trustu za rafinování a prodej této
kubánské suroviny asi $1 na 100

librách čili o 75 centů méně nežli

docílili vyrabitelé řepového cu-

kru

Cena kubánské suroviny musela

by být tedy snížena o 75 centů a

teprve Ly vyrabitelé řepového cu

kru mohli mluviti o Škodící jim
soutěži Avšak cena kubánské

suroviny musí by ti zvýšena aby
pěstovatelé cukrové třtiny na Ku-

bě a s nimi většina obyvatelstva
mohli existovali neboť evropská
konkurtnce a naše vysoké clona
surový cukr donucuje pěstitelé cu-

krové třtiny prodávali docílený z

jí výrobek pod skutečnou výrobní
cenu
Guvernér Wood ve zprávě své

ze dne 30 ledna praví že plantáž
níci obdrží při nynějších poměreh
pouze $160 za j 00 liber vyrobené
jimi suroviny' a poněvadž výrobní
výlohy obnášejí $2 tu plantážoíci
na každých 100 librách ztrácí ve

skutečnosti 40 centů
I kdyby clo jež obnáší nyní

$i6S na každých 100 liber suro-

viny bylo sníženo o 50 procent
jak žádá Taftová komise pro Fili-

píny a kubánskému plantáŽníku
toto snížení dostalo se celé do ka-

psy tu by výtěžek jeho obnášel

44 centů na 100 librách on však

by musel ještě rozděliti se o tento

výtěžek s kupci svého cukru totiž
s rafineriemi aby tak čeUti mohl

evropské konkurenci a tu stále

výrobci řepového cukru by byli ve

výhodě a mohli by cukr laciněji
vyráběli nežli cukerní trust by ho

vyráběl z kubánské suroviny
Vyrabitelé řepového cukru ani

při snížení 50 procent cla z kubán
ské suroviny nemohli by být vy-

tlačeni z domácího trhu ale beze
vší pochybnosti byli by částečně

vytlrčeni vyrabitelé suro-

viny kterým Spojené Státy platí
nyní $50000000 ročně za jich
výrobek

My bychom tedy pomocí stou
pomáhali zbudovat! důležitý prŮ

mysl na Kube a na Filipínách ne
na úíet našeho domácího průmy
ilu atšak na účet evropských
SOillě tiíků i i

čátečným : obětováním poplat
ků kteié nepotřebujeme zvětšili

bychom dovo suroviny z ostrovů
k nimi' máme závazky a zároveň

bychom tím docílili levnější cenu
rafinovaného cukru

Fakta mluví

Naší demokratičtí přátejé nedo
vedli nikdy bojovati fakty a ještě
dodnes se vyhýbají faktům jako
čert svěcené vodě Za to však
oblíbenou jich zbraní byly a jsou
úsměšky překrucování a falešné

závěrky a s těmi shledáváme se v

sloupcích těchto demokratických
časopisů dodnes

Co úsměšků si nadělají z té tak
zvané prosperity když tu a tam

některý jedinec trpí v tomto Ži

votním zápase ale když téměř ce

lá polovice obyvatelstva trpěla za
neblahé demokratrické správy o

tom opatrně mlčí

Každý kdo jest nepředpojat a

spravedliv ten vidí ohromný ten
rozdíl v poměrech tehdejších a

nynějších a zpráva která právě
vydána byla newyorskou dělnic
kou statistickou kanceláří ta nej

lépe okazuje jak velice se zlepšily
poměry pro důležitý stav našeho
národa pro dělnictvo
V r 1894 bylo v celku v městě

New Yorku 860 dělnických unií
V r 1901 vstoupil tento počet na
1881 Ze 157197 členů jež čí-

taly unie v r x 894 vyrostl počet
členstva v r 1901 na 276141 čle

nů obnášel ' tento přírůstek tedy
76 procent! r

Veškeré unie až na dvě docílily
v roce 1901 svého největšího roz
květu V tabákovém odboru v

němž jest jak známo zaměstnáno

nejvíce newyorských Čech) počet
členů unie byl v r 1901 menší
nežli v roce 1000 A také v oděv
nickém odboru klesnul počet Čle-

nů unie Největší skupinu
dělnictva tvoří staveb

ní odbory a sice nalézá se v této

skupině 31 procent všeho uniové
ho dělnictva ve státu New Yorku

Pokud se týče zaměstnání dělni

ctva tu se trvání jeho zvýšovalo
od roku 1 897 '
Ze 245220 mužů zaměstnaoýh

v třetím čtvrtletí r 190117961
jich pracovalo 90 dní neb více

83000 jich pracovalo 67 dnů

29940 56 dno V městě New

Yorku dělnictvo stavebních řeme

sel zaměstnáno bylo v třetím Čtvrt
letí roku 1901 po 66 dnů a ve

státu po 71 dnů
Průměrná čtvrtletní mzda pro

muže obnášela v roku 1897 #174
v roku 1898 #175 v roku 1899

1197 a v roku 19011194 Prů

skvostné piano ač Schley neroz

unii jiné hudbě nežli bubnování

kanónů

Hlasovaní senátorů proti zvvSe- -

ní vlastního jich služného jest
že jim senátoiská křesla

jsou milejší nežli několik tisíc

doUrů

Kdyby holandska královna Vi

lémna měla ještě jednu příležitost
k vybrání manžela vsadíme se

žebyspISe nechala rozhodovali

svůj ro7um nežli svoje srdce

Mízi Žaponskem a Anglií utvo-řen-

bylo právě spojenectví a aby
toto bylo důkladně spečetěno tu

Žaponeko hodlá Anglii purrpnout
asi o 40 milionů dolarů

Jedkn vynálkzck z Indiány chck

vypustit 1000 balonů s dynamito
vými zápalkami do vzduchu aby

jich výbuchem spúsobil dešr Tak

se nám zdá že si ten balonový

vynálezce chce dělat z veřejnosti
"balona"

Bankéř Andrew z Detroit kte-r- ý

nrospekuloval přes milion do

larů cizích peněz zároveB také

prospekuloval suimi svoji svobo

du Jenže bohužel ztráta jeho
osobni svobody nenahradí vklada-

telům ztrátu těžce uspořených jich

peněz

Na jiném místě zmiSijeme se

jakým šetrným způsobem zacho-

valy se dva chicagské denníky k

zemřelému starému osadníku tam-

nímu musíme však zpráva tu po-

někud opravit! neboť Lidové

Noviny nalezly až teprve druhý
den po pohřbu ždibeček místa jejž

věnovaly suché vzpomínce na ze-

mřelého Antonína Matušku

Jedním z nejzajImavějSích fakt
která vynešena během času na

povrch veřejúých událostí jest
žádost Číny k Žaponsku aby toto

pomohlo nebeské říši zreforniovat

a zreorganisovat její armádu K

Žádosti této vedla ji patrně slova

jistého starého filosofa který pra-

vil: "Napráská-l- i ti někdo tu
hleď vypátrati jak to udělal"

Peníze prV mluví říkají Američa-n- é

a v Massachusetts přímo téměř

křičí k oněm zaslepencům kteří

drží demokratické strany aby pro-

hlédli a dali se na pokání Ve

státě tom má v nynějších republi-

kánských čaecb 1593640 lidí

uloženo peníze nu blokách Za

Cle velanda bylo tam vkladatelů

něco málo přes 600000! M&Ze-- li

ještě něco více mluvit důrazněji
ku zdravému rozumu lidu nežli

Jento ohromný rozdíl ?

BÝVAL POPULISTICKÍ SENÁTOR Z

jižní Dakoty Pettigrew nazval

minnesottskébo guvernéra Van

Santa demagogem za to že se sta-

ví proti severozápadnímu železnič

nímu trustu Kdoby to řekl že

ten Pettigrew který v senátu sop-

til proti všem korporacím nyní
stane se jich obhájcem Ovšem

politická jeho kariéra jest u konce

a on už nepotřebuje házet volič

stvu písek do očí -

Naše blahobytem přetékající ná- -

rodní pokladna jest 6tálým zdro

jem pokušení pro některé ty mu-

drce již v kongresu Spojených
Států moohdykrát přetřásají vy
mlácenou slámu za krásný plat
I5000 ročně a mílové V jednom
zasedání delegát Wilcox z Hawaii

podal návrh aby služné presiden
ta Soustátí zvýšeno bylo na 1 100

000 ročně místopresidenta na $25

000 členů kabinetu o 1 15000 a

členů kongresu na 1 10000 ročně
K tomu velmi vhodně podotkl

kongresník Hepburn z Iowy že

nenalézá se tucet kongresníků v

celém domě zástupců kteří by si

mohli V privátním životě vydělati
služné $5000—které jim dosud až

příliš štědrý strýc Sam platí

V POSLEDNÍM ČÍSLE P Z POUKA

zali jsme k tomu že se tři Cecho-

vé chicagští divně vyjímají v tom

výboru na uvítání bratra německé'

ho císaře Jindřicha leč nežli po
známka ona byla vytištěna tu pp
Koláček a Dvořák vydali v chicag

ských denních časopisech mužné

prohlášení že na tento výbor byli

jmenováni mayorem bez své vůle

a že považovali za povinnost svou

jako Cechové 1 jako američtí ob

čané vzdátí se členství v tomto

výboru Prohlášení to uvítáno

bylo s uspokojením od všeho če

skébo obyvatelstva města Chicaga
a provázeno bude souhlasem všech

amerických Cechů Ono spúsobi
lo zárovefi vzrušen' v americké

veřejnosti která se i v úvodních

Článcích prohlášením tím zabývá
la a — ovšem odsuzovala ho Leč

páni Koláček a Dvořák se nemusí

přes to rmoutit Jich české své
ďomí a souhlas amerického Češ

stva ten pro ně platí více nežli ty

poznámky servilníbo anglického
tisku C

Londýnské Dailt Mail vi své

výroční kníže vypočítává bohat-

ství jednotlivých národů světa

výpočet tento jest pro Soustátí

nanejvýš lichotivý Z pěti hlav
ních národů světa Rusko stojí na

nejnižším stupni národního bobat-ttv- f

a jest odhadováno na 31125- -

000000 po něm přicbáíí Něme-

cko s lít 260 000 000 Francie s

148450000000 "dále Anglie s
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Pokrok Západu
Omaha Neb

Omaha Neb 19 února 1902

GiteiíteÉstfiFonái
K Žádosti četných čtenářů "Po

kroku Západu'' rozhodli jsme se

konečně k poskytování prémií

předplatitelům Prémie naše se

stávají z celé řady kalendářů i

nichž každý předplatitel maže si

jeden vybrati Prémie ty nabízí-

me předplatitelům za doplatek v

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

1902 do i- - ledna 1903 raždý
jiný odběratel kdo by si prémie

přál musí doplatili přeplatné své

na "Pok Záp" do 1 ledna 1903
Kdo tak neučiní není k

premu oprávněn rro oaoeraieie
venkovské zejména pro České far-me-

nabízíme prémii zvláštní

Uzavřeli jsme totiž 8 "Bee Pub-lishio- g

Co'' smlouvu jíž nám

umožněno nabídnouti předplatite-
lům našim nejlepií anglický ho-

spodářský list "The Twentieth

Century Farmer" na nějž před-

platné obnáší $100 jako prémii
ta doplatek pouhých 10 ttntů (jež
stačí sotva na krytí poštovného)

Bá pftt fOkll Aty £tenáři nag

cenný obsah listu toho fiCZoa

poslán jim bude tento týden na

ukázku Netřeba snad poaotý-kat- i

že k prémii této oprávněni

jsou pouze ti již doplatí ti a před-

platí do 1 ledna 1903

V naději že přátelé a příznivci
"Pok Záp" ocení snahu naši

dle nejlepší možnosti jim pro- -

Bpěti znamenáme se v úctě

Vyd "Pokroku Západu"

OpnčilyMiMtÉni!
Již delší dobu oznamujeme že

nemáme více kalendářů "Národ"
a "Rodina" avšak jako "na vzdo

ry" každodenně několik předpla
titelů našich právě tyto kalendáře

jimiž jim nemůžeme již posloužiti

Žádaií si za prémie Některým

přátelům našim zaslali jsme již
kalendáře jiné jež máme dosud v

zásobě buď "Občanský'' buď

"Vlast?" aneb "Velký Slovanský'
Zároveň" jest nám oznámiti že

"Vilímkův Humoristický" kalen

dář nemáme a proto žádáme všech

ny ty čtenáře naše již dosud ka--

endář ten neobdrželi aby nám

laskavě sdělili iaký z oněch tří

kalendářů— "Občanský" "Vlast"
"VelkÝ Slovanský' — si přejí
aneb máme-l-i jim obnos 20 centů

připočíst! k předplatnému aneb

snad neníze lim vrátili Při tom
nodatvkáme že pp předplatite
lům dáváme letos (loni jsme nedá

vali) prémie avšak ta doplatek 10

ttntů na kalendář s Lech a JO (tu
na kalendář "'Amerikán'" Krajané
bv měli uváíiti že při předplat
ném Jioo nelze nám poskytovali

prémií úplní tdarma
Konečně iest nim sdělití ct

čtenářům našim krajanům vůbec

že 'Pokrok Západu' třebas se na-

lézal v jedné budově s "Národní

Tiskárnou jest závodem úplné
íamostatnýmod "Národní Tiskár

ny" podstatně se lišícím "Po-

krok Západu Publ Co" vydává

pouze časopis "Pokrok Západu''
vykoupený od "National ťnnting
Co 1 srpna 1900 Jtae2to "Wá-rod-

Tiskárna'' vydává "Hospo
dář" "Květy Americké " Žádá- -

_ _w x a 1 : —
melUUl Cl- - njuy mvj pii

-

sýlání předplatného měli rozdíl

tento vždv na zřeteli a zasýlali to

co "Pokroku Západu" patříc
adresou "rokro tapaau" co pan
se týče "Hospodáře" neb "Květů

Amerických pod adresou "Národ
nl Tiskárna'" Tím ušetří nám

"Národní Tiskárně" a i samým
sobě mnohou nesnáz a mnohé

S úctou

Vyd "Pokroku Západu"

— Předplácejte se na

Pokrok Západti youze $1

řoícé

Chicaga kdež hodlá zdrželi se

celý měsíc Přítel náš nejel do- -

Chicaga za zábavou nýbrž ta
zdokonalením se v oboru vědy lé

kařské

— Mile překvapil nás návštěvou

svou v pondělí odpoledne p Bo-

humír Krylntjoblíbenější Člen vý-

tečné kapely Innesovy Pan Kryl

jest virluos na kornet a chvalné

uznání jež předešlo jej do Omahy

dotvrzeno bylo neobyčejným

jakéhož dodělal se v ne-

děli večer v Boydově divadle

Účastníci koncertu nadšeni jsou-

ce mistrnou hrou páně Krylovou

byli by se sřekli přednesení všech

ostatních čísel programujinak vý

tečného jen aby naslouchali mohli

čarevným zvukům vyluzovaným
Čechem-umělce-

PéoiI srltn rit
Nebylo není a nebude ve světě

dobré věci která by nenašla

Když Trinerovo Lé-

čivé Hořké Víno svými nedostiži-

telnými léčivými vlastnostmi zí-

skalo si pověsti světové a bylo'
uznáno lékaři evropskými za nej-

lepší lék proti chorobám ústrojů
zažívacích našli se nesvědomití

padělatelé kteří snažili se okla-ma- ti

lidi bezcennými padělky jež

jsou namnoze lidskému zdraví

škodný
Proto jest mou povinností varo-

vali trpící chorobami zažívacích

ústrojů aby nenechali si namluviti

že některé tak zvané "Hořké
Vlno'1 jest zrovna "tak dobré jako
Trinerovo"

Žádejte vždy a všude v lékár-

nách jedině pravé Trinetovo Lé-

čivé Hořké Víno které jest opa-

třeno mou známkou
' ' JOSEPH TB[NE£'S

1 &ťt1řéia&%

tOUTEKCB

Tisíce lidí bylo jím vyléčeno a

nejprominenmějŠí cbfaré děkují
mu veřejně za vrácení ztraceného
zdraví

Trinerovo Léčivé Víno má vliv

jen blahodárný podporuje trávení

upravuje stolici čistí a tvoří krev

osvěžuje mysl a léčí všecky ce

Žaludku jater a ledvin

Tažte se po něm v lékárnách -li

ho na skladě dopište přímo

vyrabiteli Adresa:

'JOSEF TRINER

799 So AshlandAv Chicago III

Písemnictví

"Svojana' snúšky ovoce svo-

bodného smýšlení váech národů

vydávaného "Svobodnou Obcí" v

Chicagu a vycházejícího čtvrtletně

došlo nás čís 2 ročníku VIII
Obsah čísla tohoto jest bohatý
Uvádíme z něho: Ze života Horace

Seavera Užitečnost nábuženství

Kacíři a kacířství od R G Inger-soll- a

Boje od babylonské věže po

jazykozpyt Apoštol Pavel — anti-

krist Vznik soustavy sluneční

Kněžské bezženství— zhouba ná-

rodů Petr Cbelčický a j Před-

platné na "Svojana" obnáší 80 c

na rok jednotlivá čísla prodávají
po 25 c Objednali jej lze u

jednatele p AI VaOoučka 150
W I2th St Chicago 111

"Užívala jsem Chamberlain'

Cough Remedy po několik let

nezdráhám se říci že to jest nej-

lepší prostředek proti kašli rýmě
a záškrtu jakého jsem kdy použi-
la ve své rodině Nedostává se
mi slov abych vyjádřili mohla dů-ěr- u

svou v tento lék"— Jfrt
A Moort Ncrth Star Mich Pro-

dává se ve všech lékárnách

Levné ceny na jih

Na 1 i 3- - úterek každého mě-

síce prodávati bude Illinois Central
dráha lístky hledajícím si domovy
téměř do všech míst na jihu a jiho-

východu za cenu jedné jízdy více

$200 pro cestu tam a zpět Pro-knížk- u

ve které popsán jest jih a
podrobnou zprávu týkající se cen

Železničního řádu atd pozeptejte
se v měitské úřadovně č 1402
Faroam ul Omaha Neb nebo

dopište na adresu:
W H BRILL

D P A III Cent R R Omaha

Upozornění '

Ohlašuji krajanům kteří by se
chtěli věnovat farmaření blízko

Omahy že mim 60 akrů pozemku
ve východní órnaze (East Omaha)
1 % míle severně od Carter's White
Lead Work k pronajmutí ta do-

brých podmínek šestnáct akrů
je vzděláno a ostatní by se mohlo

použit za pastviny a po případě
mohlo by se více pozemku vzdělat
O bližší podmínky hlaste se a
Pokroku Západu

České Nebrasct

Hurá! S úspěchem přec setkaly
[se

výboru ty zdárné snahy
a Kubelík veliký náš mistr
zavítá k nám do Omahy

Tedy vzhůru česká ty Nebrasko

chystej k březnu osmému

bys povinný hold vzdala
umělci českému!

Toho bankéře Andrewse z De-tro- it

nazývali Napoleonem financí

Jakmile to dotáhne někdo tak da-

leko Že ho nazývají Napoleonem

pak jeho Waterloo nedá na sebe
dlouho čekati

V minulém týdnu uvažoval ka
binet jakou úlohu hrál admirál

Sampson v bitvě u Santiaga To
mu asi mnoho Času nevzalo

Soudíme li dle odhalených švin
dlů jež se děly při dodávání koní
a mezků aDglické armádě tu kon-trakto- ři

mnouce si spokojeně ruce

myslí si čím ta válka bude déle
trvati tím lépe pro nás

Dobré věci prý se daří pomalu
proto také to vyjednávání s Kube
líkem vzalo tak dlouho nežli bylo
úspěšně skončeno

Kdo chceš slyšet Kúbclíka
na paměti ať to máš
že tím lepší je pro tebe
čím dřív lístek objednáš

Tuhle Joe Chamberlain v jedné
ze svých řečí chválil Soustátí ale

žádný si toho ani nevšiml Inu

chvála některých lidí je někdy dost

nepříjemná

Žaponsko se náramně rychle
přispůsobuje evropským poměrům
Jemu nezáleží na vydání jen když
si může na to peníze — vypůjčit

Kitcbener plán v hlavě spřádal
jak DeWeta chytit v pasť
leč Kitchener z toho plánu
má zas novou jenom strasť
DeVVet unik' z této pasti
raduje se z toho svět
a volá: ať Žijí Búři
a Kitcbener ať je klet!

#

Bryanova prababička jest již
skoro 100 roků stará ale aby vi-

děla svého vnuka presidentem toho

se nedočká i kdyby se dožila věku

Methusalemova

je vidět že muži jsou přece

silnějšího ducha nežli Ženy Kube-lík- a

který si dobyl slávy svými
houslemi chtějí všude Ženské ti

ale Žádnému mužskému ne-

napadlo aby si chtěl ukradnout

hubičku od Karolinky Nationové

která si dobyla "slávy" svojí

sekyrkou
#

Kdyby Boydovo divadlo

'Čechům bylo vyprodáno
tu by mohii říci hrdě:

Čestné dílo vykonáno!
#

Ti chicagští Češi Koláček a

Dvořák kteří se vzdali Členství
uvítacího výboru pro německého

prince Jindřicha vykonali svou

českou povinnost třeba jiným
sloužilo to pro zlost

John Bull když už nemohl

sehnat žádného spojence v Evropě
našel si ho v Asii ale i tam musel
si ho koupit pořádnou půjčkou

„ #

Profesor Henry Pritcbett praví
že pití piva není žádným zločinem

To si myslíme že ne jen pití špat-
ného piva je zločinem — proti ža-

ludku

Vy zdárné české osady
k ára voláme ve verši krátkém

ať Kubelíka návštěva

je pro nás pravým českým
[svátkem

:

Kitcbener ku své četné a náram

ně nákladné sbírce míst kde De-

VVet tábořil připojil v předešlém

týdnu zase jedno s velikým namá

hánímale DeWeta ku sbírce svých

zajatých připojili nemůže

Demokratičtí redaktoři ve státu
Indiáni prohlásili onehdy ve své

společné schůzi že mají jeste na-

dějí pro svou stranu Inui člověk

který se topí má ještě naději že

se zachrání

Cart Browne který byl kdysi

pobočníkem gen Coxeyho když
táhnul se svou armádou na Wash-

ington cestuje nyní jenom v b

karácbTak se časy mění

Za těch dobrých demokratických
časů trampoval a za sěch

cestuje jako baron

Německo dokázalo ie Anglie

byla naší tajnou nepřítelkyní ve

'fajto'" se španělskem Toho dů-

kazu nebylo ani třeba o tom byl

každý přesvědčen

dluhem $6195000000 za ní ná

sleduje Rusko s $3555000000
Anglie s $3500000000 Němec

ko $32551000000 a v této řadě

dlužníků stoji Soustátí na posled
ním místě s dluhem $1105000
000 Tyto číslice jsou nejvýmlu- -
vjíijšími svědky velikosti této ze
mě a ony zároveň naznačují proč

Spojené Státy vyšinuly se v po-

sledních letech v popředí všech

národů světa

V Chicagu zemřel předešlého
týdne Aňtoním Matuška jeden z

nejstarších Českvch osadníků Ze

mřel klidně tiše po činuplném
svém životě- - V posledních letech

tížen jsa starostmi a osudem jej

pronásledujícím nevěnoval mno-

ho pozornosti národnímu českému

životu avšak as před 40 lety kdy
v Chicagu počala soustřeďovati se

česká osada tu Antonín Matuška

byl nejvýznačnější postavou v této

malé osadě a dům jeho byl středi-

skem českého života Dobré srd

ce jeho povždy ochotno bylo po-

moci tomu či onomu krajanu a v

dílně a později v továrně jeho na

nábytek nalezlo mnoho Čechů

svůj prvý chléb v Americe Ma-

tuška měl nepopiratelné zásluhy o

náš počáteční národní život a o

jeho vývin v Chicagu a přeckdyž
povolán byl k věčnému odpočinku
tu jedině Svornost přinesla o něm

pohrobní vzpomínku Hlasatel ani

Lidové Noviny nevěnovaly tomu-

to stařičkému pionýru českému ani

jediné řádky Pro lecjakou
která přinesla oznámku

naleznou místa pro nezaslouženou

chválu ale pro starého zaslouži

lébo českého osadníka nezbylo jim
ho ve všech těch sloupcích ani

kousíček Tak plní svůj čestný

novinářský úkol tyto listy české!

V JEDNOM ZE SVÝCH lljSLKDNÍCH Čí

sel praví Hlasatel v redakčoí své

poznámce takto: Za minulý rok

spotřebovalo se cínu 70000000
liber a všechno to musilo se dovéz
ti z ciziny hlavně z Východní In

die A přece se před několika

lety tropil veliký humbug s oebra

oým clem na cínový plech jakoby
na tom závisel blahobyt celého

amerického průmyslu — Chce-l- i

některý časopis psát 0 národoho-

spodářských otázkách měl by
znát aspoň jich podstatu Zesnu-

lý Wm McKinley jako znamenitý
znalec průmyslových poměrů v

této zemi viděl Že my téměř vtí-ker-

cínový plech a všechno cínb

vé zboží jsme nuceni kupovati z

Anglie a tím nejen Že ztrácíme

mnoho milionů do roka ale záro
vefi jest tím příležitost ubírána
domácímu dělnictvu k získání

několika milionů mzdy ročně za

vykonanou práci Z té příčiny
hledal odpomoc a nalezl ji- - Zvý
šením cla na cínový plech a vý

robky z cínu dovoz těchto do naší

země téměř úplně pominul a v

Soustátí rozvinul se nový průmysl
který jest nyní jedním z nejrozsá- -

hlejšícb a dělnictvo v těchto závo-

dech jest poměrně velmi dobře

placeno a mzdy jeho v r 1899

obsahovaly téměř okrouhlé sumy

$13000000 Zvýšením cla na cí

nový plech získala naše zem toho
že peníze které jsme platili do

ciziny za cínový plech a výrobky

zůstáytjí nyní v naší zemi že

mnoho tisíc dělníků nalezlo vý

nosné zaměstnání v covém odboru

průmyslu a cínový plech a výrob
ky které dříve se vyráběly v An

glii a přivážely sem nyní vyrábí
se v této zemi z těch 70 milionů
liber cinovirudy přivážené z Indie
O nichž píše Hlasatel Patrně že

]e to demokratickému Hlasateli
líto že těchto 70000000 liber
cínové rudy jest zpracováno pil
nou rukou amerického dělníka
Demokraté byli od jakživa pfátely
dělníků v cizích zemích a domácí
nechávali hladověti

Kdo by utrpél

Praví se že Henry T Oxnard
z Omaby hlava vyrabitelů cukru
z řepy stojí v cestě spravedlivému
vyřízení kubánské otázky a že je
ho námitkami se vyřízení otázky
této prodlužuje Kuba k existen
ci své musí nevyhnutelně míti sní

žené clo na surový cukr dovážený
do Spojených států a nebude li jí
toto dožadované snížení povoleno
tu hrozí jí pozvolná hmotná záhu
ba která může skončiti novou re-

volucí na perle Antil

Henry T Oznard tvrdí že ta-

kovéto snížení cla požadované
Kubou vedlo by ku zničení celé

výroby cukru z řepy a tím že by
zasazena byla i vážni rána jedné
části našeho rolnictva -

11 Nuže proberme věci jak skuteč
ně se mají a uvidíme jeli námitka
Oxoardova podstatná
Průměrná prodejní cena tak

zvaného pískového cukru obnášela

v předešlém roce něco málo přes
$5 za 100 liber ve velkém Prů
měrná výrobní cena řepového cu-

kru obnášela $3 05 za 100 liber

Dle toho obnášel výtěžek vyrabi- -

telo I175 za 100 liber t něhož

za rok obnášel $650 v roku 1897
a 1900 $756!

Tyto číslice dělnické kanceláře

jsou nejlepší odpovědí těmto de

mokratickým překrucovačům prav

dy ale oni vzdor tomu neumlk-no- u

Nemajíce Žádného nirodohospo
dářského základu na kterýž by se
mohli postavili hledí aspoň očer

řiovati to co republikánská strana
zbudovala

Ruský medvěd ukazuje zuty

Anglievidouc úplné své osamo
cení a nemohouc nalézti Žádného

spojence v Evropě obrátila se do

daleké Asie a zde skutečně poda

řilosejí s Žaponskem docíliti ali

anci a vyjednávání o tom bylo tak

tajné Že diplomatický svět o uza

vření tohoto spolku neměl ani
tušení až teprve když Anglie ho-

tovou tuto událost sama předložila
veřejnosti
Spojenectví ono uzavřeno na

tomto Základě:

Kdyby Anglie neb Žaponsko
napadeny byly kteroukoliv mocí

tu jedna musí druhou podporovali
v obraně Kdyby ale kterýkoli z

těchto dvou spojenců zapletl se
do války tu smlouva alianční ne-

váže žádného aby vytáhl do boje
ku pomoci
Aliance tato namířena jest jak

každý vidí proti Rusku a ti ne
bylo třeba aby ruské zahraniční
ministerstvo učinilo k ní nějakou
poznámku tu přece se tak stalo a

tento neobyčejný diplomatický
krok má svůj význam Ruská

diplomacie jest známá svou opatr-
ností a rozvahou a veřejné její pro-
hlášení odevzdané tisku má proto
svůj účel který byl dokonale ru-

skou diplomacií uvážen

Vydané prohlášení ruské vlády
jest pozoruhodné V něm praví
se že vláda přijímá zprávu o uza-

vřené alianci s nanejvýš úplnou
lhostejnosti a že Auglie a Žapon
sko se zavázali k zachování

Číny a k neodvislosti Korti

těchto dvou principů které Rusko

vždy bájilo na Východě a Rusko

by bylo s ochotou podepsalo tyto
dotyčné články smlouvy podotý
ká se v prohlášení ruské diploma-
tické kanceláře
Avšak o Mandžursku neděje se

ani zmínka Ale Rusko v další
části svého významného prohláše-
ní okazuje novým spojencům zuby
a praví:

"Anglie a Žaponsko tvrdí Že

jich spojenectví bylo utvořeno

pouze k účelům míru a proto to
tím více překvapuje když dále v

této své smlouvě mluví o válce

Na kterou moc mají namířeno to
nevíme (ta ironie!) avšak v kaž-

dém případě kdyby mír byl ohro-

žen na dalekém Východě tu Ru-

sko neopomene pro všechny mož

né případy učinili taková opatření
aby zájmy jeho byly chráněny
Tento odstavec ruského prohlá-

šení jest nejzajímavěji V ním

ruský medvěd ukazuje zuby Anglii
i Žaponsku a zřejmě dává na jevu
že z Mandžurska se nehne a že
cíle své bude sledovati 1 tomto
území vzdor utvořené alianci
Konečně v prohlášení svém Ru-

sko vyslovuje pochybnost že Sp
Státy vyslovily svůj tichý souhlas
se smlouvou Anglicko Žaponskou
a pochybnost tato jest oprávněna
Strýci Samu na tom nezáleží

si Rnsko Mandžurskojen
budou-l- i brány jeho otevřeny ame-

rickému průmyslu a obchodu a

Rusko vždy bylo ochotno a jest
ochotno vyhověti jakémukoliv
spravedlivému přání strýce Sama
a i tentokrát neklade mu Žádné

překážky v cestu
Proto aliance anglicko žapon-sk- i

nemůže se spolébati na morál
ní podporu strýce Sama a bude-l- i

chtít ruskému medvědu vyrvat
Maodžursko z jeho tlap bude to
muset učioit sama jestli k tomu
bude míti dosti kuráže a sil -

Mr VYhecler ztavll se ivéno
rneomatlsmu

"Během zimy 1898 byl jsem tak
ochromen na svých kloubech vů

bec na celém těle Že jsem mohl
stěží kolem belhali když jsem si

koupil láhev Chamberlain s Pain
Balm Od prvého užití počalo se
mi vésti dobře uzdravil jsem se a

ibw sil j o 11 omt% v vvi j i t
- R Wheeler Northwood N Y

Na prodej u všecb lékárníků

I lidé v nejnuznějšícb poměrech
mohou si dopřáti láhev Anker
Pain Expelleru Reumatism

trhání v údech a p bo-

lesti stíhají bohaté í chudé Nej-

lepší prostředek proti tomu jest
Anker Pain Expeller Láhev

pouze 25c a 50c

— Předplácejte na Pokrok Zi
padc pouze $ioc ročně


