
Pokrok ZApadu
StkVc Sam sc siAvá tak vtU válce se Španělskem RakouskoPokrok Západu Toto varování pojišťujícího ko-

misaře jest velmi důležité a poně
tou osobou v koncertu světových snažilo se zabránili této válce tím
velmoci ze i Kakouiko uznalo dů že chtělo získali evropské velmoci vadž Pokrok Západu čítá mnoho

PUBLISHED WEEKLY leíitost bpojených Států a změní odběratelů ve státu Wisconsiou
f H

k společné diplomatické akci pro:
Spoj Státům leč kromě Anglie

své vyslanectvo ve WashingtonuPublinhed by Vok rok ťublUbiritf Co
tu ousKujeme je aoy pnsio v

Smrt milionáře podivím

V New Yorku zemřel 3 března
boháč Ch B Rousi jenž posled-
ních několik roků byl úplně slepý
a ani za $1000000 jejž nabízel
za navrácení zraku nemohl mu ni-

kdo pomoci Rouss narodil se v

Woodbury Md r 1836 a když
mu bylo 10 roků odebrat ie ot

na velvyslanectví a sice již pří-ští-

rokem Následkem toho
žádná jiná velmoc nechtěla se
tomu propůjčiti Všechny pouk

nejširší známost a aby se čeští ob-

čané v tomto státu usídlení chrádubícrlptlon by mil - $100 peryear

Kclyž Mrconi poprvé světu
oznámil že obdržel na své New
Fouodlandské stanici signály ze

své stanice v Anglii tu nalezlo se
mnoho pochybovačů kteří tomu

nepřikládali žádné víry a pravili
že písmeno S které dle Morseova
klíče vyznačuje se v telegrafií tře-

mi tečkami a jež prvé přenešeno
bylo bezdrátným systémem mohlo

býti spůsobeno na nástrojích vzdu-

chovými proudy ale záhy tito

pochybovači umlkli když viděli

výsledek dalších zdařených pokusů

náš dosavadní vyslanec ve Vídni zovaiy na to že si příliš váží přá nili před těmito podvodnými spoVychází každou středu
povýšen bude na velevyslance telství americké republiky nežli lečnostmi

aby ho ztratily nějakým činemV KONCRgSU BYLO AŽ DO DNEŠNÍHO Pokud setýče pojištění měl by
TydáTá: YyflayatcMá SpoL Poíroín

509-- IlJIiaf 12 ol - Telefoi 1008
cem do Virginie kdež chodil do

dne podáno 12198 různých návr být vůbec každý velice opatrným Uol e wincbester v tj eteCb
a svěřit toto len sdo ehlivvm i j_ :j_u ku-- j

diplomatického nepřátelství a tato
úcta k strýci Samovi vstoupla
ještě více po vítězné válce která

ho v posledním celém zasedání

ner Van Sant neboť trust ten ve

skutečnosti neomezuje obchod ale

soutěž Jest to nový důkaz že

Shermanův protitrustovní zákon
nemá ceny a Že by měl být hozen
do starého haraburdí a utvořen
nový zákon který by neměl tak
mnoho různých pohodlných vrá-

tek právnických jimiž trusty až

dosud vždy proklouzly

Výdělek velkokapitXlu v NEDÁV-nýc-

obchodních transakcích jest
přímo báječný V poslední zprá-
vě ocelářského trustu nalézáme
odstavec z něhož vychází na je-v- o

že družina kapitalistů která

zapůjčila peníze k tomu účeluaby
jednotlivé závody mohly být slou-

čeny v trust obdržela za tuto

svoji půjčku 649987 vyhražených
akcií trustu a 649988 obecných
jeho akcií Cena těchto akcií dle
bursovních záznamů obnášela v

únoru I93 za vyhražené a $45— za

bylo jich podáno pouze o 22 více
▼ miité dodávkou do domu llfW

T míi dodávkou poltovuf
Pofttoa pro Spojené Sv hy % Kanadu II 00

Wb tlu
do jisté míry neměla sobě rovné v

zodpovědným jednatelům neboť „ dolar yJoéi jjyl velice šetr-nešt- ěstí

požáru jest dvojnásobné afm dřj nMtřádav %i maiý
kdvž Drovázeno lest zklamáním a _ L_L_ i

Ohromná většina těchto předloh
zůstane pochována v podvýborech historii celého světa s bezdrátným systémem
a neuztl nikdy více světlo světa Marconi stále s mravenčí pílíProroctví zakladatele této repu

bliky se splnilo a to ještě skvělej

aapiiai zacai s nim oocnou v
když pohořelý místo náhrady na kterťm e domohl řMného jmÉkterou se spoléhal získá en pak Pfi VVDUkQUtt občanské vál- -

avšak otištění těchto různých
nežli se domníval

zdokonaloval svůj vynález tak Že

mohl depeše posýlati do větších a

větších vzdáleností až konečně
předloh stojf strýce Sama ročně smutnou zkušenost že isou dí l„i„i ui:„ 1:1

kdy fieiii k oojťunavťo pniozenj j 'i
Ío d rubnu obíářuy oovřelrní VťlkcMti můro ' r— -
Vhuií í pulw íiime 7ř cent A ta třikrát Za několik set tisíc dolarů kteréž světě lidé horší dravců kteří se a obětoval celé své jmění proixuá on lUMfm b uhoDřani umrlí a i Iru čité
me éiíjU ' tři uult-- za ltaž1i nvnh Jiií-n- i neštítí ani z neštěstí jiných lidí

V úplném rozkladu kořistili
horhf tu 7 proto pHMi olijorinávrw tolik
pní"Z Jak vet ku i ohiaAWu mftt ( přeje d-n-

tnA-- na Ueiií dubu cuuáiui t ochotně uu

jsou úplně vyhozený Někdo by
měl našim koogresníkům pošeptat
že národ od nich Žádá plodnou
práci a ne plaDé podávání předloh

úplná jedna zpráva byla přenešena
ze stanice v Poldliu v Anglii na

parník "Philadelphia" do vzdále-

nosti 1551 mil jak jsme již uvedli
Tento poslední skvělý úspěch

přiměl Marconiho k tomu Že po

ztracenou věc konfederace Po
válce přišel do New Yorku s ně-

kolika dolary v kapse a z počátku
trpěl velikou bídu ale jeden z
bývalých obchodních přátel mu

ttadui
ZiUlIky pcnčx C Anglie přichází zprávy že Koná rvou novin noxt

toa nJbexpeřnř) kdyi s koupí na poiiř kdysi velemocná liberální strana Často stává se že mnohý dělníkz nicrž 95 procent nemá pro ame-eJCir'u "Minejr Order a t nam tu
u-l- e Tež v r'irt(ttrivttaéiii dnuim nnt-- iki která za Gladstona vládla tak dopracoval se u svého zaměstná- -obecné akcie Kdvbv bvl svndiricKy 11a takovou cenu jako tenšikou tmo kov ni jt t zlsllkit Jlttru Kdo

dopomohl k výdělku asi $50 á tyture Diatlti 'cbwkeiw na baoU nerhr khJ atele velikého úspěchu jen za
dlouho osudy Anglie nalézá se

úplném rozkladu
papír na němž jsou tištěny

TA
utvořily základ V jeho obrovské

kát kapitalistů dostal za ony akcie

pouze $90 za vyhražené a I40—
© ceiil íi víre proto ííe totjk musnim platit
banku za kolekct fttieh nť ttoupí :

tilrutii nu Oinuhu l'hl'uffo neh Nw Voru Nu

čal se stavbou své nové telegrafní
stanice na břehu atlantického oce-

ánu v Americe
svědomité vykonávání svých po mu ímeol které pti leho smrtiSmutné tyto konce přivoděnyDIPLOMATICKÁ NOTA J12 ZASLAL

mi té druoiivťb tMti tilljmetiiH lvi i 1

vinoostí odměněn zvýšením jeho obnášelo $10 000 000xntov holky VAechny zásilky ntvhť jmu Ale vzdor
za obecné tu by byl za ně stržil

57 milionů dolarů Poněvadž ve
byly vnitrními spory ve straně Tužby a sny geniálního Itala snad

náš zahraniční sekretář Rusku ne
zabrání tomuto aby Mandžursko iiiu jiujiii iicyscunii jcuu iomu siaie za sveno Života si na--částečně i nedostatkem zásad a tak

aaaiauy pou jouuouucuDU aaresou pouze taK

Pokrok Západu skutečnosti půjčeno k sloučení zá dosavádoího postavení — Nestává říkal že není 'ničím' Zrak pomocná kdysi strana klesnula téměřnestalo se jeho kořistí ale do jisté
m(ry upamatuje Rusko na to že

Omaha Web se to však toliko u dělníků aneb u čal mu selhávali asi před 10 rokyk dokonalému svému úpadku Po
vodů v ocelářský trust syndiká
tem velkokapitalistů pouze £25

nedojdou ještě tak brzo svého úplné
ho splnění snad bude muset ještě
dlouhá léta strávit různými experi
menty nežli podaří se mu otázku
hezdrátního telegrafního systému
úplně rozluštiti ale poslední jeho

lidí zaměstnaoýchže za svědomité Ptd 4 roky oslepnul úplnědobný obraz úpluého politickéhoOmaha Neb 12 třezna 1902
vykonávání svťch covinností do- - kouss nejraaeji zaměstnával ve000000 a (3000000 obnášely

správní a jiné jeho výlohy tu na

mezi velmocemi západními a Čí-

nou byla uzavřena smlouva týka-
jící se otevřených dveří pro ob-

chod všech zemí a že Rusko musí
stává se iim unán( nHmínu svém obchodě opilce: kteří slibo- -

bankrotu spatřujeme v naší demo-
kratické straně a úplná vnitřní
rozervanost této nemá sobě rovné

těchto 28 mil dolarech vvdělal
Nirwvinhn i „í„ki „„ („

vali polepšení aneb zbankrotova
syndikát v krátké době více nežliClíOéfflltajMflMJ!

K žádosti četných čtenářů "Po

úspěch přivedl ho již hodně blízko
k vytčenému cíli jeho života

smlouvu tuto respektovat Rusko v žádné politické straně na světě zař isou vvdivin hOvif n4„„
uc mei z iono ven

100 piocentl Takovým spůso
_j„_ j__ 1 kou radost když jim zase mohlV kongresu kde má značnou men-

šinu bylo by těžko nalézti dva
oem nromaai se oajecae sumy v líl uuuicuu uusiava se lim ouporu- -

' nnmAr na nnnv Knuu Kol mu
rukou několika jednotlivců a bude

1 — j
—

Jem velmi vzHÍIanóm a náli)i Ir
stoku zapaau' roznocm jsme se
kooeíně k poskytování prémií

Důležitá výstraha před podvod

chtělo pomoct své rusko-čínsk- é

banky získati od Číny všechny při-

víjeje železničnídolovní a doprav-
ní v Mandžursku ale tímto kro-

kem sekretáře Haye byly plány

zástupce kteří by měli stejný ná 1 i i J r I -
to nejdúležitějšfm problémem ne učeno uopsu Kery oosei výra- - důvěrným přátelům zesnuléhonými pojišťujícími společnostmipředplatitelům Prémie naše se hled o oějaké veřejné otázce jež bitele světoznámého — Léčivého plukovníka lneersola Ve Winjen pro toto ale 1 pro příští poko-
lení jak omezili toto hromadění nyní pfedléhá před americkým ná

rodem Statni poj isrujfcí komisař wis- - vina: chester kde poprvé samostatně
bohatství poškozující zájmy celé

consinský Emil Giljohan vydal Ctěný pane Trinerl vstoupil do života zbudoval v o--
jeho zmařeny a byť i Rusko zů-

stalo v držení Mandžurska tu ob-

chod tam nebude výhradním m

Ruska

ho amerického národa
Demokratická strana předně jest

rozdělena na tři veliké skupiny a privě důležitou výstrahu před ně- - Laskavě přijměte múi dík za to dárnu nákladem $25000 a pěk
Bouře jež po několik již roků kterými pojišťujícími společnost- - co Vaše Léčivé víno pro mne vv- - nou radnic1 V Richmondu po--

vypukají mocněji a mocněji ve mi které snaží se získati v tomto konalcs — Celý rok jsem trpěla
BaviI konfederačním vojákům pa- -

sice ve východní západní a jižní
Tyto tři skupiny se svými zásada-
mi stojí ve vzájemném odporu

Srbsko jest zmítáno vnitrními státu obchod hlavněŠpanělsku zavinovány jsou hlav- - metni kapu nákladem $100000 auu irmu iakímsi ialnrioPntfm n„rmbouřemi již po mnoho roků Bou aniž by k tomu měly od státu nuti přílišným vyssáváním lidu da avšak ani tyto tři skupiny netvoří Nebyla jsem sto vzíti nijakou poné povolení
ře ty vzaly svůj původ za panová
ní krále" Milana— neblahé Damřti

němí přímými a nepřímými Hla

stávají z celé řady kalendářů z

'nichž každý předplatitel může 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 1 ledna 1903 naždý
jiný odběratel kdo by si prémie
přál musl doplatili přeplatné své
na "Pok Záp" do 1 ledna 1903
Kdo tak neučiní není k

prémii oprávněn Pro odběratele
venkovské zejména pro české far-me-

nabízíme prémii zvláštní

založil $30000 nadaci na univer-

sitě státu Virginia Městu New
Yorku daroval sochy Washingto-nov- u

a Laffayettovu a na hřbito

travu do úst a stále jsem jenům
obraz siednocenosti nýbrž rozdě-

lují se ještě na menší frakce které Komisař v této své výstrazevně tak zvaná potravní daO spů-- a za nynější vlády úplně ne slábla — Konečně jsem počalapraví že nejen mnohé z těchtosoouje pro svou vyaeracnost a stojí nepřátelsky proti sobě užíyati Vaše Léčivé víno a hnedspolečností nemají dokonce žádoý
schopného jeho syna krále Ale-

xandra schylují se tyto vnitřní
vě Mount Hope postavil krásnýnespravedlivost největší roztrpče Jedině v skupině jižní objevuje

tona z néhož by mohly platit P° využívaní první lanve se mně pomník na památku odpočívajíní hlavně v chudších třídách Špa se aspoů částečný soulad jelikož
ztráty na něž pojištění proti ohni ulevilo a dostala jsem opět chuť k cích tam konfederačních veteránůnělskébo národa Tato dafi jež otázka procičernošská ji drží po

bouře k revoluci Dle posledních
zpráv podmořského lana pozvédl
tam prapor vzpoury jakýsi Ava- - ťc""ír 'c nazua smiouva s iu uae aneska necnci v me kouss zůstavil po sobě syna ahromadě Kdyby nebylo této tu

vdanou dcerumi uzavřena postrádá před soudy domácnosti býti bez tohoto osvědlantič zaplatil to však Životem
platnosti poněvadž společnosti čeného léku a zárovefl te víem tr

by Jihané byli zrovna tak roztříště-
ni tak jako jich demokratičtí
bratří na severu a na západě

Hrozné neštěstí na dráze v TexasuKrál Alexandr po příkladu svého
Uzavřen jsme totiž s "Bee Pub- - ty nemají žádného právoplatného pícím krajanům z hloubi srd

oprávnění ve státu Komisařova „„„„x
otce hledí udržeti si otřásající se Již dávno nenásledovalo tolik

lisbing Co'' smlouvu jíž nám Každá tato skupina má svého

uvalena jest na všechny potravi-

ny jež dováženy jsou do měst

vyjímaje chleba přináší státní

pokladně asi $13000000 příjmů
ročně a obecní pokladny jsou jí
obohadováoy o$iooooooo ročně
Státní 3azba této daně jest stejná
pro všechna města ale městské

sazby jsou různé tak že v někte-

rých městech dotýká se lidu tíže- -

neštěstí na dráhách za sebou jakoumožněno nabídnout! předplatite S úctou Rosie Boubalova na začátku tohoto roku Sotva že
vůdce a zásady jích i náhledy jimi
hájené tak se rozchází že by dnes Veřejnosti! Varuji tímto oblům našim nejlepší anglický ho

4808 Cook St Chicago lil dozní truchlé zprávy o jednomaoy tohoto státu že mnoho poiispodářský list "The Twentieth

trůn s pomocí armády avšak při-

jde doba kdy ani bodáky a pušky
jeho vojska nepostačí k utišení
revoluční bouře až tato rozpoutá
se po celém národě

V MINULÉM TÝDNU UZAVRENV MEZI

demokratická strana sotva mohla
Zajisté nemohl bv se vyrábitel neštěstí tu již stane se na něktesiuvacicn společnosti provozujeCentury Farmer" na nějž před utvořili nějakou platformu aby s tohoto znamenitého f osvědčeného I rém místě zase jiné Poslední seobchod ve Wisconsiou aniž by kplatné obnáší $100 jako prémii ní vůdcové ti chtěli předstoupiti tomu byly oprávněny a činí to tu- - ťku h°oo9Íti podobnými dopisy

ud41° na Southern Pacific dráze
díž v přímém odporu se zákonem kdyby jeho výrobek nebyl tím zač blíže Mxon" v Texasu Rychlík

ji Na vlno ku př jest v Barce-

loně uvalena potravní daB obná
ta doplatek pouhých 10 centů (jež
stačí sotva na krytí poštovného)

společně před americký národ —

William J Bryan David B Hillpráci a kapitálem dvě důleži té
Společnosti které činí obchod v iest vvdáván a WHvhu ovWřpn vyšinul se z kolejí— jakým spůsosmlouvy Sdružení ocelářskýchna půl roku Aby čtenáři naši Arthur PGorman a Henry Watter

-n
bem e t0 sal° to nemůžestátu ieiž okrádaií o tv a no lik „zemití „„i„„ t „ žádoýželezářských dělníků jež loni pucenný obsah listu toho seznali

plátky za povoleni k provozování Lnvinnnt r Uw „„ vysvětlili— a vyšinutí to přineslostilo se do boje s ocelářským tru

šející přes 400 procent na výrobní
cenu vína v Madridě obnáší tato
daO pouze 200 procent Taková-

to nespravedlnost a toto zdražo
vání potravin nutných k lidské

poslán jim bude tento týden na

son ti všichni tvrdí o sobě že j ou

zástupci toho pravého demokra-

tismu a před veřejností vystupují
záhubu mnoha lidem Železničnístem v němž bohužel nesvorností svého obchodu jež jsou placeny nfch neduhů od žaludku střevukázku ' Netřeba snad poaotý--

dělnictva bylo poraženo uzavřelo Vwryu pojišťovacími SpOleC- -
IpHuín ilr rr-UiM-

společnost praví že zahynulo v
troskách vlaku pouze 12 osob

ako mluvčí demokratické stranykati ze k prémii této oprávněni
jsou pouze ti již doplatí ti a před

nostmi neštítí se ani žádnéhonovou smlouvu týkající se mzdy existenci ty rozamychujt nespo avšak maji vůdcové ti nějakou spo Trinerovo Léčivé víno lze obdržeti
podvodu jedná li se o to vyrovnákojenost ve španělském národ léčnou zásadu?

' "

platí do 1 ledna 1903
avšak jeden z cestujících z New
Yorku který šťastnou náhodou

trustem vyrábějícím cínové zboží
a touto smlouvou pojištěn mír na

ve všech lékárnách aneb n vvrá--
neustál a lid tamní třeba byl sui V naději že přátelé a příznivci

ti nějaký nárok pojištěných u nich
lidí Společnost která okrádá bitele vyváznul tvrdí Je počet nešast- -samého jímž jest jedině:

Gorman jest obhájcem vysokého
cla Hill v tomto" ohledu sedí najedaé důležité části průmyslovéh rovým násilím potlačen neustane"Pok Záp" ocení snahu naši

stát okrade i vás jakmile se na- - J09 Triner 799 So#Ashland Ave ných obětí nebude moci býti nikdybojiště Zároveň s tímto přátel ve svých snahách pokud tato daficie nejiepsi možnosti Jim pro
Bkytne k tomu vhodná příležitost Chicago 111 btřežte se bezcen- -ským dohodnutím docíleno jiné nebude odstraněna Když čtern

"fenci' kdežto Bryan a Watter-so- n

jsou obhájci svobodného ob-

chodu V peněžní otázce Bryan je

spěli znamenáme se v úctě '

i Vyd "Pokroku Západu''
Každá uzavřená Doiišťovarf mimi nvch a zdraví škodlivvch padělků!sice v úřídovně národní občanské - r 1 - - - 1

zjibieu cestující ten vyučuje
neštěstí ono takto: "Zadní káry
na štěstí nebyly převtáceny a to
nás kteří jsme v nich jeli zachrá

o tomto utrpení roznýcn evrop
ských národů a o jeho příčináchfederace Unie leštičů a slévačú stříbrařem Watterson zlaťařem

va s těmito společnostmi jest ve
státu Wisconsiou neplatná a kaž Vážená krajanka zemřelakovů která po několik měsíců ve tu mimovolně musíme děkovati o Gorman nepřiznává v této otázce
dé vymáhání náhrady od těchto (Naše sdělení) New Praguedla boj s National Cash Register sudu že nalézáme se v Americe barvu a Hill jest pro "zdravou
společností prostřednictvím soudu Minn — Red P Z Dne 2 t mCo v Dayton O uzavřela pomo měnu''— dle vlastního výroku Pro

expansi a podržení Filipin horuje
cf federace mír s tímto závodem jest netnozne a přece naleznou se I zemrela milovaná moje choř a

nilo před hroznou smrtí Všech-

ny káry před námi byly roztříště-

ny a v troskách jich vypuknul
který strávil všech s takovou

rychlosti že nežli jsme se vzpa
matovali ze svého překvapení a

Již delší dobu oznamujeme že Vyplniné proroctví 1 někteří dosti rozumní lidé kteří matka 6 dítek 5 dcer a 1 syna zstávka po několik měsíců trvající Watterson Bryan nechce o tom
k vůli tomu že sazby pojišťovací nichž 4 dcery jsou provdány dce- -skončena částečným vítězstvím ani slyšet Gorman a Hill o této

George Washington odcházeje těchto společností jsou poněkud Růžena a syn Jan dosud svo- -dělnictva Tyto dvě uzavřené otázce zachovávají nejhlubší mlče
nípo druhé své presidentské lhůtě menší uzavírají s nimi smlouvy bodni Manželka má podrobilasmlouvy míru mezi kapitálem

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

ry" každodenně několik předpla-
titelů našich právě tyto kalendáře

jimiž jim nemůžeme již posloužili
žádají si za prémie Některým

vyskočili z naší káry tu nezůstalo
z kuřácké a sedadlové kárv niczátiší občanského života pravil jež jsou zákonitě neplatný před se 3°- - ledna 1901 bolestné opera- -práci musí potěšiti každého příte Pokud se týče národních bank

našimi státními zákony a mnohé z ci avšak stav její stále se horšil hioého nežli ihaví P°Pel k"sy"Zůstane-l-i republika sloučena vle pracujícího lidu neboť nejen
horkého železa Nářek a ÚDĚnf

tu ani v teto otázce není mezi
nimi shody a vůbec ve veškerých

jeden celek a v jeden národ pak
doba není daleka kdy bude moci

těchto společností nemají ani do- - vzdor vší pomocí lékařské až ko
statečného fondu ku hražení mož nečně předčasná smrt z kruhu na

boj zbraněmi ale t boj průmyslo
vý končí vždy utrpením a ztráta

obětí zahynuvších v těchto dvou
veřejných otázkách které jsou dnes

přátelům našim zaslali jsme již
kalendáře jiné jež máme dosud v

zásobě buď "Občanský'' buď
kárách pronikal nám duši a myných ztrát pojištěným šeho ji vyrvala Zesnulá narodi- -mu vzdorovati každému svému nepři

teli" Toto proroctví Washing
před americkým lidem se náhledy stáli jsme kalem ohně bezmocníObčan který uzavře takovouto a 9e 24 prosince 1846 v obci Mi-
jich rozchází tak jako den s nocíVlast"' aneb "Velký Slovanský" jako děti nemohouce učinili protonovo vyplnilo se v době jednoho pojišťovací smlouvu s těmito spo- - rochově kraj budějovický v roku
Jak by bylo možno aby ameri

Anglie přináší ty největší oběti
aby zůstala přední velmocí na mo
ři Ministerstvo námořnictví vy

Zároveň jest nám oznámiti že století ně praoičeho Počet těchto obě-

tí sotva bude možno zjistit Skoro- -
cký lid takové úplně rozervané

lečnostmi nemajícími státní povo- - °72 stala se mou chotí a v roku
lení iest tak vinen ialeo nnv cnn 1876 vvstěhovali isme se da AmežeDnes naše republika nejen straně svěřil řízení svých osudů?

"Vilímkův Humoristický kalen-

dář nemáme a proto žádáme všech-

ny ty čtenáře naše již dosud ka--
nemusí se obávati žádného nepří lečnosti a jest zodpověděn úřadům riky

'
Dne 5 března odbýván byl

každ? ce9tujfcí na vlaku spalkdyi
Republikánská strana by musela

aaio pravé rozpočet na rok 1902
— 1903 který dosahuje obrovské

sumy $156275000 rozpočet ten
tele který by ukládal o její zniče toho kterého města aneb ob- - pohřeb a v průvodu jelo přes 50

DC u":" veisina jicn za- -
endář ten neobdrželi aby nám ní ale ona stojí tak vysoko v úctě

učiniti veliké chyby a odbočiti

úplně s nynější své cesty aby lidpřesahuje letošní téměř o dva mililaskavě sdělili jaký z oněch tři všech národů světa že tyto závodí
ce vydržující pravidelně organiso- - kočárů Jest mi vzdáli vřelý dík Dynu'a snad v tomto tvrdém svém

vaný hasičský odbor z taxy jim t'- - Ft Vanáskovi za dojemné řeči 8Pál)lu- - Z El Passo vypraven

náležející k vydržování tohoto ha- - v domě smutku i na hřbitově ia- - do Ma0DU pomocný vlak s lékařiony dolarů V příštím měsíci pokalendářů—"Občanský" "Vlasť" dal přednost zubožené demokrati-
cké straně

o její přátelství a přízeň Rusko
čne Anglie stavili 1 3 bitevních"Velký Slovanský'' — si přejí Anglie Francie Německo i Ra sičského odboru kož i předsedovi Rádu Čechoslo- - ošetřovatelkami a když v sobotu

Strana tato není stranou tvořilodí prvé třídy 22 obrněných kři
Mezi těmito nezodpovědnými van č 2 ZČBJ br Fr Novotné- - navracel se do stanice v El Passokousko uznávají velikost sílu

moc této republiky
vou ale ničivou Ona nemá nijažáků 2 druhé a 2 třetí třídy kři s mrtvolami a porančnvmi tu zá

aneb roáme-l- i jim obnos 30 centů
připočísti k předplatnému aneb
snad peníze jim vrátiti Při tom
podotýkáme že pp předplatite

žáky a 21 menších lodí různých
společnostmi které činí aneb sna- - mi z Ttrísnou řeč v síni a pčv
Ží se získati obchod v tomto státě cům za dojemný zpěv při spouštěObrovský úspěch Spoj Států kých zásad které by mohly vzbu-dit- i

důvěru u amerického národa a

pokud se jí nenarodí nějaký Moj

soustav Z těchto k stavbě urče
spočívá v tom že co evropské ná bez státního povolení jsou také DÍ rakve do lůna matky země Dále

ných lodí bude před dubnem rokulům dáváme letos (loni jsme nedá rody se mezi sebou potíraly a následující: děkuji Rádu Cecbosiovan čís 2

stup lidí čekal zde na tyto ne-

šťastníky Pohled na ně zůstane
každému nezapomenutelným Mu-

ži Ženy a děti mnohé z nich je-

ště oblečeny v nočních úborech

vynášeni byly z vlaku jsouce v

žíš aby ji vyvedl z této pouštěvali) prémie avšak ta doplatek 10 krvavých bojích hleděly se navzá uermama f ire Insurance Co oí oi aspouu c 77 auuvv za
politického bankrotu tu bude ži- -

1903 dohotoveno 5 bitevních lodí
7 obrněných křižáků a n menších
lodí Důstojnictvo a mužstvo vá

tenti na kalendář 1 Cech a 30 etů jem zoičiti tu Spojené Státy na Chicago krásné věnce položené na rakev
na kalendář "Amerikán Krajané cestě míru spěly k obrovskému

vořiti ve své nynější rozervanosti

ještě dloubá létar National Insurance & Invest- - drahé zesnulé
lečného loďstva anglického budeby měli uvážiti že při předplat v obvazkách od hlavy až k patěsvému vývinu v celém století za ment Co Bartoš MikyŠkapočtem svým přesahovat! kterouném $100 nelze nám poskytovati a docravován! hvl! Hnstaveny jsouce pouze na několik Prairie State Insurance Co ofkoliv jinou námořní moc na světěprémií uplnl zdarma roků občanskou válkou Mk Wíui'i ttooTsigo araur ditkim Matky s mrtvolami svých dítek vChicagoa i spojená Francie Ruskem zú vjni aoo Tirtwto mbo Rarita pHuro I -- „( J„_ j„ uKonečné jest nám sděliti ct Ze 3000000 obyvatelů jež tato

Marconiho poslední úspěch

Devatenácté století bylo nazý

aojr OElia oocainouoii ncmucniml d tliKtnlř uuuiacuy uu iiuiciu a zueLincoln Insurance & Bankingstanou značně pozadu za Angli lano itinea o ine Krt w In- - I ně n _i ičtenářům našim a krajanům vůbec republika čítala za dob Washing Co of Indiána loW Bwihlnu Hrra- - k ůtukima Tfrtu
o postaráno ooncejl lectt

jak počtem svých bitevních lodíze 'Pokrok Západu' třebas se na tuba tiixiaot ]bo ta DxofxntMaá Tkduj kdož nfř-í- i i onn nelilcil zračilatónových vzrostlo obyvatelstvo ulehé! malému tniltMlISecunty Fire A Marině Assu- - viktní-tkt- lftM4il 'tak počtem námořnictva Anglielézal v jedné budově s "Národní
váno stoletím vynálezů a dvacáté
století snad ještě nad ně vynikne
Santos Dumont 'svou řiditelnou

ejí téměř na 80000000 duší za rance Co Washington D Cna souši jest sice obrem s hlíněTiskárnou" jest závodem úplně
"":Irlf uo'"' fw cnDu ve íesie nruza ' Která do nich vrvlaTeoto prMen) prldluje itt aílo- -

deic iiwjii vliroré kolice obaiétif u dá- - své stopy tak mocně ' že snad tam
nt amlríuje táo( a dodárá oMontveo a „ 1 „ x

presidenta Roosevelta Z 827000 Commonwealth Savings& Insu
nými nohami ale na moři chceamostatnýmod Národní Tiskár tmceietna lem "Mra w ni inr'i Strhli) uoiuuu vj ucioi uuuuvzducholodí okázal nám cestu kčtverečných mil rozlohy jež tvoři rance Co Richmond Va

Byrup"produkooobmnu ubt tn'r"J""' Izůstati královnou byť i vyžadony" podstatně se lišícím "Po ly oblasť naší republiky v dobách budoucímu rozřešení vzduchoplav-
valo těch největších finančních o- - tnmeniwjíiho DB]itríiho áVnktho lékuře I Nebudete si nikdy pfáti použitikrok Západu Publ Co" vydává ejí zrození vstoupla její rozloha by a signor Marconi svým bezdrát
bětí

Commonwealth Insurance Co

of Chicago
Great Britain Insurance Corpo-

ration of London

iioýcb pilulek zkusíte li ednmipouze časopis "Pokrok Západu' půdy na 3800000 čtverečných ?íi!WttoTw Chamberlan's Stomacb and Livervykoupený od "National Printing mil a bohatství národa rozmnožeMinnesotta byla se svou žalobou
ným systémem telegrafním učinil

vynález jehož dosah dnes ještě
nelze postřebnoutí jak poslední

Tablets Dají se snadněji užívatiCo 1 srpna 1900 kdežto "Ná proti severozápadnímu železniční Northern Fire Insurance Co ofno za jedno století více nežli sto
násobné

a jsou příjemnější v účinku Čistf
jeho úspěch to zřejmě naznačuje

Levné ceny na jih
Na i a y úterek každého mě

rodní Tiskárna'' vydává "Hospo
dář" a "Květy Americké"- - Žádá- - žaludek a pravidlují játra a střeva

ma trustu odmrštěna ale nyní se
této Záležitostí uchopil? spolkový Za Napoleonských válek Fran Až do nedávná mohlo se pomocí vt -

Chicago
Commercial Insurance Coof In-

diána
Mercantile Fire Insurance Co

í

yiuuej u vsecn leaarnikO mme tudíž ct krajany aby při za- -j cie Anglie poškozovaly bezohledgenerální návladní Knox a za kro tohoto systému telegrafovati jen síce prodávati bude Iliinoii Central
sýláni předplatného měli rozdíl čí proti trustu

'
na základě Sběr' do vzdálenosti několika set milně americký obchod a Anglie do Bude-l- i některý z našich čtenádráha lístky hledajícím si domovy

téměř do všech míst na lihu a jiho- -
tento vždy na zřeteli a zasýlali to avšak předešlého týdne přenešenakonce brala i námořníky násilím zmanová zákona který byl přijat v

roce 1890 Tento zákon praví

of Chicago
Western

řů potřebovat! talířové pákové
neb dřevěné bránv ruční ifzrin_

co "Pokroku Západu" patří pod tímto systémeiur depeše již domerických lodí á nutila je k vá Fire Marině Plate východu za cenu jedné1 jízdy více
že každá smlouva aneb sdružení lecne sluzbe a vlastničtí lodlcn a Glass Insurance Company of Cbi- - o pro cestu tam a zpět Pro neb vfceradličné pluhy jízdnéa

vzdáleností 1551 mil- - Tím je nade
víi pochybnost zjištěno Že tohotojež mají za účel omezení obchodu cago knížku ve které popsán jest jih I chodákové kultivátory příhodnápresident John Adaoos marně pro-

testoval proti tomuto násilí

Talleyrand Napoleonův ministr
ystému bude se moci používali k Inter Oceán Fire Insurance Comezistátního aneb cizinou jsou

nezákonné a že generální návladní
podrobnou zprávu tykající se cen

ožy td nechť dopíšou si Empire
železničního řádu atd poz-pte- jte

Mfg Co 44 River St Sterlimrpraktickým obchodním účelům— oí Chicago

adresou "Pokrok Západu" co pak
se týče "Hospodáře" neb "Květů
Amerických" pod adresou "Národ
ml Tiskárna'' Tím ušetří nám
"Národní Tiskárně" a i samým
obě mnohou nesnáz a mnohé

S úctou

Vyd "Pokroky Západu"

v městské úřadovně č 102pyšně mu odvětil že chtějí-l-i Marconimu nepodařilo se sice Star Fire A Burglary Insurance se 111 pro leii kata oe a cennfk
Farnam ul Omaha Ntb nebo

má právo proti takovým sdruže-

ním zakroČíti Před aejvyšším
soudem bode tedy projednávána

dosud rozluštiti problém jak pře Co Glaskow ScotlandSpoj Státy být chráněny pfed
útoky Francie musí za to zaplatit nášet! depeše přes atlantický oce Union Fire Insurance Co of dopise na adreu:

Prodáváť přímo z továrny na far- -'

my Zásoby strojů jrou velké
stroje dobré a ceny přiměřené

W H BRILLán ale to zdi se býti již jenomAmerická republika v té době byla Chicagootázka je-l-i severozápadní želez-
niční trust sdružením omezujícím otázkoa budoucnosti Dnes Mar D P A I1L Cent R R Omahaodstrkovaným vysmívaným sirot- - Amazon Insurance Co CbarPředplácejte se na

leston W Vaconiho systém může nabraditi již
podmořské iaaa na kratší vzdále

Knpnt6 Dra Kellera
léky pro nemoce-koůsk- é

a dobytčí t
-

e

kem
Avšak jali se časy zmínily za

$ 00 roků! Když chýlilo te k saší

i aaaiaiT moti vt#aiiaa aaiaavsi
Dairy Mutual Insurance omp I Lmtm Bramw-Quni- io tw timi aa

Pokrok Západu youze fL be2pocBybT syoa řjobon prot-
-

rCŽHé I trastu nepochodí lépe aelK gover nosti ' Lisbon la " J IJsVSiít r om


