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by nám pomohli vyplnit čísla proThomas B Reed- -

Pokrok Západu
ze špíny která mu tak dobře

svědčí povznese a proto není

také divu ie napsal o knize slav-

ného búrského generála tuto po
Zesnulý bývalý mluvčí kongresu

PUBLtSIED WEEKLY

m Bžjjo ifíi!

K4yl firmer po lopotné prácí

sklidí svou úrodu tu očekává

vším právem za ni svou zaslouže-

nou odměnu a i dělník za práci

mozolovitých svých rukou po

skončení týdne požaduje co mu

proti ní byl president Americké

federace práce Gompers který
se zároveň postavil proti inkorpo
rovánf dělnických unií Gompers

odporuje inkorporování unií z toho
ohledu že by unie pak vydány

býti mohly v šanc různým žalo-

bám odškodSovacím byly by

zodpovědný finančně za každý

a jeden z nejpředoějších politiků
amerických měl stejný osud s

Webíterem Clsyem Shermanem
Publiihed by Pokrok PublUhing Co

130U-13- U noWtrdSl— Telířl

známku: "De Wet vyzývá ve své

právě vydané knize o jihoafrické
válce své krajany aby byli nové

dubscriptlon by mail - S 100 paryvw
a Blatném ze mu byla odepřena
největší občanská čestjikou může

Vychází každou středa re :y:
čin který by ten který člen unie

spáchaliwm iř jmateiM stol potratí
1309 1SII tlawarS al — TcKfM J91S- -

Dle náhledu Baera s "božským

právem" uhlokopové pracující v

pennsylvanské pánvi nemají prá-

vo na iivot svobodných lidí ale

na Živoření otroků

Nyní 1 finance Mexika budou

založeny na zlatě a tak chudák

Bryaa se tvým stříbrem zůstane

na tom světě samoten jako kůl v

plotě

Newyorští bursiané ztratili
všechnu lásku k Shawovi sekretá-

ři pokladny Za to ale opatrný
sekretář získal na lásce u ameri-

ckého lidu

Když některý muž na cestě 2i

vota klesne do bahna neúspěchu
tu svaluje to na vinu okolností

Když octne se na výsluní úspěchu
tu připisuje to svým vlastním

schopnostem

V závěreční své řeči senátor

náleží neboť každý má na to prá-

vo co si dobyl svojí úmornou

praxí
Každ spravedlivý člověk zaji-

sté uzná že i my máme právo

židad perně zaslouženou odměnu

Hanna vyslovil své potěšení nejen
nad zdárnými výsledky této schů-

ze ale hlavně nad tím že přiči

V mit dodirkon do doma tlM
V mUU i dodávkou poltOTnl UOl

Poltoa pro Špulené Dtity a Kanada W00

Čech KM

vládě věrni a oddáni To ovšem

asi do opravdy nemyslí neboť

něeo podobného od Boerů kteří

již tolik od Angličanů zkusili ne-

může vůbec ani očekávali"— Hla-

satel patrně soudí slavného búrské-

ho vůdce guerilly dle svého vlastní-

ho nízkého prodajného stanoviska

Poněvadž on o každých volbách

dovede být Jidášem na zájmech
dělníkův ta se domnívá že i

slavný De Wet dovede být zrád-

cem na vlastních svých slovech

Presidknt Baer nezoufá docela

za svoji úmornou novinářskouněním Národní občanské federace

gramu Ponecháváme každému na

výběr: nechť st vybere théma dle
svého gusta

Rádi bychom docílili jisté pe-

strosti v programu tak aby byl
poučně-zábavn- ým a upraven tak

by obecenstvo mohlo účel pocho-

pit aby snad alova naše neměU

účinek jako když házíme brách na
stěnu

Věcí jest jistou že přednášky
tohoto druhu seznámily by mnohé
s jejich učitelstvem a (tnadlj při-

vedly oa myšlénku aby konečně
odhodili tu staročesKou ostýchá-vos- t

a přišli také trochu ve styk
se školou a učitelstvem Práce
učitelova byla by snad pak lépe
pochopena a oceněna

Jest jistý druh lidí obzvláště
mezi Čechy kteří myslí že učitel

jest pouze loutkou která musí

tančit dle noty tedas které b y a

zapomínají úplně jaký těžký úkol
má každý z oás před sebou Za-

pomínají že dítky jejich jsou
jemná kvítka která rostou a pučí
den ode dne a jen pod rukou řád-

ného zahradníka vyspřjou v do-

konalé květy Pokr

prácipočínají se rozvinovat! přátelštější
Kdvž nové vydavatelstvo přepoměry mezi kapitálem a prací

A to jest nejdůlelitější věcí vzalo P Z do své správy tu

nejsouc vedeno ziskem snížilo
Boj jest zhoubný a přináší škodu

předplatné jeho na nepatrný ob
pro obě strany Dohodnutí jest
jediná cesta k vyrovnávání sporů

nos Jtioo ročně v té pevné flůvete

že poctivá jeho snaha bude uzná

vzdor tomu jeho jméno v moderní

americké historii má své pojištěné
místo

Reed jsa silným pevným cha-

rakterem zanechal stopy svého

ducha v dějinách naší republiky a

politická jeho sláva spočívá hlavně

na jeho rekordu jako mluvčího

domu zástupců kterýžto úřad za-

stával Reed od r 1889 až do roku

1891 a opět od r 1895 až do roku

1899 Leč i předcházejicí politi
cká jeho činnost získala mu úctu
a uznání veřejnosti Za dva roky

po svém prvním objevení se v

kongresu což se stalo v r- - 1877
Thomas B Ree jako bystrý řeč-

ník obdařený neobyčejným vti-

pem a sarkasmem zaujímal
místo v republikánské

straně a tato vykonala pouze svou

povinnost když ho učinila svým
vůdcem v kongresu Reed nazýván

byl carem poněvadž mnohá jeho

pravidla byla přísná a demokra

neboť je zde prý ještě vrchní
Nyní jeden prorok povítrnosti

praví abychom se připravili na na a nepatrný ten obnos že sku

orotmé a rítmi obláčky uverVJtlulero poost
-- a kdyl uetnu-

- k olijedriávcv prlloiuinjr j
t droon otaláik otyěf)n vlliiit nepht-abu- jí

i palw citaro Toceoto ta třikrál Za
Mtni onfánení biitrmpráiit omni a Jimi Cítá-n-

tii) ' IH piilcti za každé nverijniliii
Nechť lu y pro pfiloSl olijednávw tolik
pinto jak ralkoi nhlaiku mftl st ptaje Ony
íhiéh-- oa Utilii dubu iunáuií teocbutněna

Záallky peněz
'„mi kdyi fw koup! na poiU
a1!) eaprwsau "Money Order" a týž nim se
a Téi v regrifttrorauétu dopise aneb

bankoraí tásilka jltta Kdo
h platltl checkeBi" na bauk necbf wiíle

o centu fe proto íe tolik inosiuie platit
:tnku ta kolekei aneb áť koupí sménku
draft) na Omahu Chb-ag- o neb olew York Na
aíÍHtS drobných penřa plljmeme téi I - a
centov kolky Vftechny Kásllky nechť Jviu
lány pod jednoduchou adresou pouze tak-- o

t

Pokrok Západu
Omaha Neb

pořádnou zimu Naše utrpení

spolkový soud který bude chránit
ústavu státu Penosylvaniapakli ji

nussy lidu budou porušovali
Není li pak to skvostný obrázek
vidět Baera rozhořčeného nad po

Zápletky na Venezuele

Angličtí a němečtí spekulanti
které jsme se zimou prodělali v

letě bude tedy dovršeno To

můžeme vším právem zvolati: vše-

ho moc škodí!

tečné bude pteapiacen
Bohužel však v této své doměn-c- e

byli jsme do jisté míry zkla-

máni Velká většina našich odbě-

ratelů sice vykonala řádně své

povinnosti jak se na poctivé muže'

sluší jsou však ještě mnozí kteří

i tak nepatrný obnos jako fest

rušováním státní ústavy? On je

uloživší svůj kapitál v jihoafrické

republice dostali strach Že peníze
své ztratí a německá a anglická
vláda honem si pospíšily aby

jedním z hlavních porušovatelů
státní ústavy po léta neboť tato

zapovídá aby dráhy zaměstnávaly

V Německu několik císařských
otroků plazících se před Vilémem

chránily zájmy těchto spekulantů
Když president republiky venezuv prachu založilo novou politickou se těžením uhlí leč ony to činí

císařskou stranu Založení nevza
Osahá Neb 17 prosince 1902 elské Castro nechtěl svolili k

vyrovnání požadavků německých

lioo ročně dosud dluhuj! a Um

ztěžují nám dosti těžký náš úkol

Jsme přesvědčeni že to nečiní1

ze žádnvch nepoctivých úmyslů

lo takovou práci ale kde vzít pro
tu stranu hlasy to bude tvrdší tická strana zuřivě proti němu

vzdor ústavě a nejen to tyto drá-

by utvořily uhelný trust a tím

rušily zákony státu Pennsylvanie

jakož i zákony Spojených Států

Ovšem uhelní baroni stojí nad zá

a anglických spekulantů tu spo
jenci poslali mu ultimatum a něoříšek bojovala leč později a sice v 53 ale pouze z liknavosti a proto je

touto cestou činíme pozorný abymecké i anglické vyslanectvo byly kongresu sama tato pravidla
uznala proti nimž se tak zuřivě

Tuhle se vyskytla zpráva že

kongres bude nucen odložiti své

zasedání následkem nedostatku
kony kdežto ostatní obyčejní vykonali bet odkladu vůíi nám svouúředně uzavřeny

Německo požaduje od Venezue

Dopal některého Člověka a hned
uvidíš co o tobě myslf

ZwKY ROSTOU S ČLOVĚKEM NĚKDY

mu však přerůstají přes hlavu

CASTRO SIL VÍTR A VYVOLAL BOUŘI J

jen aby do ní nestrhnul také strý-

ce Sama

povinnost i ní!jsou vdtáni svou ctistavěla dva roky před tím

Reed byl skutečným státníkem
a úmrtí jeho znamená pro tuto

uhlí Nu kdyby se to stalo ve
3mrtelníci mají dle náhledu Baer-ov- a

tyto zákony respektovali

Když uhelní baroni nemohli pře

ly nin propadlé úroky ze $20-0000-

ale zároveň také co nejliká škoda by to nebyla neboť

republiku skutečnou ztrátu vzdorrychleji! vyrovnání celého kpitákongres le v tomto zasedání prací moci odpor stávkujícího svého

Správné předplácení bude nám

pobídkou abychom pokračovali
na nastoupené dráze s větší ještě

energií než dosud

Zároveň žádáme všechny naše

lu Tuto žádost president CastroMARK HaNNA V ÚLOZE STRÝCE

odmítl z toho důvodu že nemůže
dosud nepřetrhnul

Nízký "trick" učinila reka Mis

souri proti Neraska City vybo-

tomu Že nebyl již v posledních
dvou letech politicky činným
Thomas B Reed zemřel dne 7

prosince několik minut po půlnoci

dělnictva tu dožadovali se u pre-

sidenta Roosevelta a u sekretáře

války aby do Iťennsylvanie bylo

posláno spolkové vojsko Ten-

kráte nedbali na to že takovéto

odběratelé aby svým vlivem hle

amerického dělníka se počíná ve-

lice líbiti

President Venezuely Castro

jest jiskrou která muže vznítiti

veliký požár

děli kruh odběratelů P Z rozší-

řili Chvála jež se nám dostáváve Wasbiogtonu na otrávení krve
číc pojednou ze svého koryta a

ponecbajíc město bez vody Proč

být činěn zodpovědným za dluhy
učiněné jeho nezodpovědnými
předchůdci v úřadě V tomto
nároku německém jest zahrnuto

$2000000 které Krupp zaplatil
Guzmanovi Blancovi jednomu z

jednání se strany presidenta by močí proti kteréžto nemoci ne

b)la lékařská pomoc nic plstsa
pak si mayor nevyzvedne soudní

bylo porušováním státní ústavyzákaz proti Missoun? Ten byNěkteří lidé sr myslí iz trusty

ze všech stran jest nám sice

sladkou odměnou za naši práci
avšak byla by daleko sladší kdyby

byla doprovázena také hmotnou

Dcera jeho Kateřina byla přídnes roní krokodilí slze Že jinísnad pomohl

Prozrazené tajemství

Lidé se tomu divili že se bratr

p Jos Dubskýho ze Stanton
Neb přede dvěma roky tak ry-

chle uzdravil neboť se v skutku
už zdálo že bude všechna pomoc
marná Každý se ptal jak se to
mohlo stati Pau Dubský tajem-
ství to prozradil v dopise který
zaslal p' W F Severovi do Cedar

Rapids Iowa

"Ctěný pane: Když bratr můj
z jara těžce stonal poradil jsem
mu Vaši Žaludeční Hořkou Vy-

užil jedou láhev a povídal že je
mu lépe Mně teď akorát také
není dobře tak bych Vás prosil

abyste mi poslal dvě láhve"
Tajemství nemocného jest ven-

ku—tajemství proč má Severo
Žaludeční Hořká takový úspěch

jest dávno na bíledni Léčíť ona

nezáživnost a všechny obtíže ža-

ludeční osvěžuje ústrojí to pod-

poruje trávení a tvoříc čistou a

živnou krev dodává celému tělu

nové síly a mysli nové odvahy
Je zvláště dobrá při nemocecb

malarickýcb a nejlepším sílitelera

pro ty kteří povstali z chorobné
ho lůžka Cena 50 ctů a $100
Na prodej u všech lékárníků nebo

přímo zasýlá vyrabitel W F
Severa Cedar Rapids Iowa

Hlaste se u svých obchodníků s

léky a v lékárnách o Severův

Vlastenecký kalendář na r 1903

bývalých presidentů republiky tomna smrti jeho a mnoho ctitelů
a přátel zesnulého bylo shromážPat Crowe dle nej poslednějších

jsou dobrou věcí Ovšem pro ty
kdož mají jejich akcie

Maje 6 10 milionu doiíarO ulo- -

prý chtějí porušovali tuto ústavu

Věru hnusný to obraz lidského

krokodila tenhle Baer!zpráv nalézá se v Africe severní děno v hotelu když smrt ukončila
Anglické nároky sestávají hlav-

ně z nároků na ostrov Patos který
nalézal se již 70 roků v držení

Anglie v minulém roce Venezuela

a jižní Americe Dosud jsme oeženo ve zlatě Strýc Sam nemusí život neobyčejného tohoto muže

Reed narodil se v Portland Me
Nebraska bude moci uložiti vdostali žádných zpráv z Asie a

příštích pětí letech aspoS 12 miAustrálie možná Že někteří vy v r 1839 Otec jeho byl hlídačemvšak obsadila tento ostrov a při

mít starost o budoucnost

Je snadnější věcí prekonati stu
děnou vlau nežli překonati hrabi

vost uhelných baronů

lionů dollarů ve vlídoích anebnalezaví novinářští zpravodajové
bo tam též naleznou ale omažská

v cukrárně ale posýlal svého syna
do škol až tento vystudoval práva

státních bondecb Takovýto od
vlastoila si ho vzdor tomu že

vlastnické právo na tento ostrovhad učinil státní náš pokladník vpolicie bo nalézti nemůže Reed sloužil ku konci občanskéPresident Palma praví že Kuba bylo přisouzeno Anglii
Vzalo to skoro tri roky nežli

Lincolnu který právě vyjednává o

koupi massachusettských boodú v
není nevděčnou Nu příliš vděč President Castro pokusil se v války při loďstvu jako výplatčl

Pak provozoval právnictví a záhyse Anglii podařilo pokořiti Búrynosti vůči Strýci Samu dosud ne
se octnul v politickém proudu Vale v oné válce stála sama protiukázala

obnosu $300000 Dle konstituce

státu Nebrasky nesmí býti Školní

loni sehnali ve Spojených Státech

půjčku 30 milionů dollarů aby

tyto požadavky Německa a An-

glie mohl vyrovnati leč američtí
Hovězina je prý lacinější Pro rolnickým republikám Nyní 1

tažení proii jiné republice jiho

kapitalisté nechtěli půjčku tu uči
farmery to není žádnou novinkou

ale spotřebovatelé dosud o tom
nevědí ničeho

kongresu zasedal po celých 22

roků a odtud vystoupl úplně cbud
a zadlužen a věnoval se právnictví

aby si poněkud pomohl na nohy
Poctivost a neporušenost jeho

byla příslovečná

americkémá spojence v Německu

a proto se žene do nového"trub!u'' nili bez důkladné záruky a tím

s větší kuráží vyjednávání bylo zmařeno
JE DOBŘE PRO MoNkOROVU VÍUKV

Castro odbýval obě mocnosti
při nynějším "trublu ' ve Veoe

podporou
'

Vydavatelstvo P Z

Veselé hody

Za dávných dob již potrpěli i

lidé na dobré jídlo a pití Jídelní
lístek římských velmožů naplní
nás obdivem čteme o hodech

a o nádheře hodů Césa-

rových k nimž snášeny lahůdky
se všech končin tehdy známých
I naši předkové dovedli zased-nou- ti

k bokaté tabuli a vytrvati u

ní Vše ztrávili ve zdraví a pře-

kypovali silou a odvahou Nyní
často zasedáme k stolu nemajíce
chuti k jídlu sníme několik soust
které nám půsoDÍ obtíže a cítíme

jak síla tělesná i duševní nás

opouští Žijeme jinak jíme mno-

ho masa krev naše jest hustá

slabá nekoluje dobře působí bo-

lesti hlavy vyrážky revmatismus
Ale příroda to spraví přírodní
víno sloučené s bylinami v Trine-rov- o

léčivé hořké víno hned oběh

krve zrychlý zkažené látky a ý

jed z ní vypudí tělo bude
volati o potravu Dostaví se
zdravá chuť k jídlu nová síla Ž-

ivotní dokonalé zdraví Prodává
se jenom na láhve V lékárnách
Přímo zasýlá je jediný vyrabitel
Jos Trinsr 790 So Ashland ave

Chicago Ills

zuele že admirál Dewey není od

La Quayra příliš vzdálen

Jobova trpělivost byla veliká

Učitelské úvahy

(PIK Jn D njk z AbWt Keb)

sliby až tyto konečně nabaženy
těchto odhodlaly se vymoci si vy
rovnání svých požadavků násilím
a v minulém týdnu v přístavu La

Guayra zajmuly několik Venezuel

ských lodí jež později potopily

fond půjčen aneb uložen jinak
nežli buď ve vládních aneb stát-

ních boodsch a poněvadž peníze
zrovna se sypou do Školního fon-

du tak že se tam hromadí daleko

větší obnos nežli jet potřebný k

vydáním tu stát náš obrací se na

východ aby tom uložil své přeby
tečné peaíze Tak se časy mění

za krátkých 10 roků Teakráte

bondy západních států a měst a

m?rgiče na západní farmy ble

daly kupce ve východních státech

a farmeři často s velikými obětmi
mu eli hledali pomoc £ia východě
Proud peněz tehdy se valil z vý-

chodu na západ a východní kapi-talis- té

se chlubili že jsou to jejich

President Castro spoléhaje se na

silnou páži strýce Sama který jest
strážcem Monroeovy nauky vzdo

ruje Německu i Anglii a chce ra

peníze které zvelebují a budují

Prémie 5ok' Záp"
Po dlouhém rozpakování odho-

dlali jsme se konečně dávati letos

opětně prémie a sice ta doplatek
10 centů tyto kalendáře z Čech:

Oblanský kalendář koruny tvato-václavs-

-

Vlasť nový prostonárodní kalen-

dář a
Velký Slovanský kalendář s krá-soý- m

obrazem titulním "Jan Hus

před králem Václavem zastává se

práv jazyka českého1'
Za doplatek JO centů mohou ti

předplatitelé na Tok Záp'
Amerikán největší a nejlepší

kalendář česko-americk- ý jehož

pravidelná cena rbnáší 50 centů
Na prémie tyto mají nároky

pouze ti odběratatelé "Pok Záp"

západ Dnes však západ těchto

peněz více nepotřebuje Oa má

jich nejen dost k provádění svých
vlastních podniků a k zvelebová

ději vebnati zem svou clo' války
nežli by povolil President Castro

je znám jako pravý jihoamerický
politik který má oči své otevřeny
pro budoucnost a proto Šetři

každý groš který se mu dostane
do ruky aby měl něco uloženo

pro ten případ že bude muset

opustili Venezuelu Kdyby byl
státníkem jako president mexické

republiky Díaz tu by byl bleděl

smírným způsobem vyrovnati spor

ale nebyla jistě větší nežli je trpě-
livost amerického lidu se zloděj-

skými uhelnými magnáty

Třeba Baer byl dle svého vlast
ního výroku vyslancem pána Boha

tu dle svědectví uhlokopů se sotva

dostane po smrti do nebe

Dle vyšetřování arbitrační ko

mise vychází na jevo že uhloko-pov- é

8 dobýváním živobytí dobý

vají si kratší cestu na onen svět

Jediní trusty a několik málo

demokratických Časopisů nepo-

važovaly Rooseveltovo poselství
za významný státnický dokument

Onehdy se octnul jeden z uhel-ný- ch

baronů jako svědek před
arbitrační komissí a v tom okam

žiku chudinku opustila úplně

paměť

By'ci i medvědi v new yorské
Wall ulici naříkají stále na nedo-

statek peněz ačkoli stříhají ubohé

beťáfišy již 'se mezi ně dostanou

bez milosti

ní své půdy ale on hledá uložení

Jelikož si pan Navrátil pofáde
stěžuje Že ti jeho čeští studenti

nedopisují tedy to i mé kamenné

srdce se pohnulo a chápu se tužky
bych se také jak říkají u nás

"blejsk v novinách" Ač panu
Navrátilovi jsem úplně cizí osobou

přec jej znám aspoň z jeho pouč-

ných dopisů a musím doznat že

jej mám ze srdce rád již od té

doby kdy neostýchal se říci prav-

du do očí těm našim čeŠátkům

Věru že bv nad námi Havlíček

zaplakal: česky neumíme a Ame-

ričané nejsme! Jsem také
toho náhledu že by bylo velmi

užitečné pro nás české nčitele

kdybychom čas od času vykročili
ze staré koleje a dopisovali do

veřejnosti neb právě tím sezna-

movali bychom jistou část občan-

stva s naším povoláním a bohdá

že by mnozí dostali zcela lepší
pojem o naší práci Až potud a

dost
Nevím zdali se to oa mne sluší

ale jelikož slova již sedí na konci

mé tužky tedy se již neudržím a

musím prozradit panu Navrátilovi

že jeho studenti na něj strojí velké

překvapeníčko A to zvláště pánové
Jelínek a Koliha a slečny Sonko

va Feidlerova a Hurtova

svého kapitálu na východě a to

přivoděoo bylo blahodárným vý-

sledkem několika úrodný h roků
a vlivem republikánské správy
která od r- - 1896 počala opět říditi

osudy této země

s oběma mocnostmi a nebyl by ho

Americké dráhy se mezi ssbou

dohodly že budou společně potí
rati podvody které se na nich

páší Americký lid měl by si z

toho vzíti příklad a měl by se mezi

sebou dobodnouti že bude potí
rati podvody které dráby zvýšo-vání-

a rozlišováním dopravních
sazeb na něm páší

Německo chce započíti cel!
válku se Strýcem Samem Jen ať

se nespálí
'
Strýc Sam bez věcí

"roade in Germany" může obstáti

velmi dobře ale Německo bez

bez americké pšenice a americké-

ho masa se obejít nemůže jak vi

díme již nyní ač válka celní do-

sud nezačala

Ty ženy a děvčata v Clevelandu

jež musí pracovati za $2 a $3

týdně měly by býti trpělivými a

"nekikovati'' na svůj osud Snad

dočkají se aspoS toho "sladkého
okamžiku" že jich zaměstnáváte

lé vybudují nějakou kolej aneb

universito z peněz které na nicb

"ošetřily'
Onehdy pronesl známý new-yor-sk- ý

politikář Lewis Níscon roz

umné slovo že americký dělník

notřehuj více mzáy a kratší pra-

covní hodiny a ne knihovny

Kdyby toto pravidlo bylo všeo-

becně prováděno tu by si pak
každý intelligentaí dětnfk mohl

poříditi svou vlastní knihovnu a

nepotřeboval by knihoven veřej

ných

Jakýsi Hardwick ze Stevens

Couaty v Kansa uspořádal lote-

rií v níž dal do výhry svou 80

akrovou farmu a k tomu přidal
nádavkem sebe samého Lístek

prodává za 35 centů a většinu

lístků již rozprodal Tah bude

se konati o vánocích a která pod-

nikavá ' čtenářka P Z- - by měla

kteříž zapravf předplatné nejminl

hnal do takových krajností
Vlastenectví však nelze očeká

vati od žádného amerického poli-

tika Tam každému je úřad doj-

nou kravou a lid je stádem ovcí

Výroční scnfize Národní občanské do 1 ledna 1004
S úctou Vyd "Pok Záp"federace- -

Výroční schůze Národní občan které se hrne dnes za tím zítra za

oním vůdcem w 'ské federace skončena byla ve
dovýletyJRvbopa VOLÁ 51 STHÍCI ' SAMOVI

Když potápění zajmutých lodí
aby jí pomohl zlatem Strýc však

venezuelských lodí nemělo žádou
v ořítomné době nemá čas Musí Floridycích Účinků německé a anglické

loďstvo počalo bombardovali tvrzstřežili Monroeovu nauku v jižní

v Puerto Cabello při čemž pora Burlington dráha opětně nabízí
zimní výlety do Floridy vyjíždě

Americe '

V St Louisů již poslali devěv uěoi byli dva vojáci venezuelští a

středu v New Yorku po třídenním
zasedání Senátor Hanna předse-
dal a schůze této súčastniii se arci

biskup Ireland biskup McGold
rick Oscar S Straus R H

Jeffrey S R Callaway mayor
New Yorku Seth Low John G
Milburn Z Buffalo Lewis Nixon
Cornelius N Bliss president
Americké federace práce Gompers
John Mitchell president unie

jící z Nebrasky v úterý 6 lednabůdlerů do káznice Tam chtějí velící důstojník tvrze byl učiněn

zajatcempatrně vyčistit město od všelijaké Úplné Pullmanovy spací vozy bu-

dou jezditi z Lincoln a Omany do

Jacksonviile Florida bez jakého
Tak "kollektováof dluhu" seho neřádu k budoucí světové vý Sešlo se oás asi šest v Linwood

Neb minulou sobotu a tak při
— — ---- -stave — ~rr~ proměnilo skoro ve válku Jak

koliv měnění vlaků
jeden z anglických časopisů vhodJihoamerické republiky dluží

Vlak pojede
'

přes St Louis doně praví "Angličané šli slepí douhlokopů a Alfred Moseley 1 An- -

Jacksonviile sleduje blízce Shcr-manov- u

pověstnou cestu k moři

Cesta příjemně bude přerušena v

Klie

Výroční tato schůze byla věno-

vána různým otázkám týkajícím

výpravy jejíž konce nelze dohléd

nouti'
Anglie a Německo z příčin ne

příliš důležitých mohou se zaplé

chutné večeři kterou pro nás ne

chal schválně připravit p Fred

Jelínek profesor na tamní Škole

přišlo se i na dopisy p Navrátila
a na jeho stesk proč tí jeho žá-

čkové nepíšou"
Rokovalo se a rokovalo až po-

jednou přihrnul se náš hostitel p
Ferdinand s návrhem "aby prý

Chattanoořa Tennessee kdež
se kapitálu a práce a jak již jsme
své doby napsali při utvoření

této federace tu znovu touto schůzí
stí do války která jim nemůže poskytnut bude celý den ku pro-

hlídce Lookout vrchů a jiných
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--- Předplácejte se na
Pokrok Západa youia II
roíné

v

chuť riskovati čtvrťák Hard
přinésti užitku ani slávy

se osvědčilo že občanská federacewick bo s ochotou přijme Kdyby

pak vyhrála farmu byio by to
Venezuelu dovedou sice obě ty

mocnosti pokořiti nebude to však

historických míst Ti kteří chtí
zastaviti se v St Louis mohou

připojiti se na cestě Vlak bude

osobně řízen zástupcem Burling

působí a působiti bude anačně ku
sbílžení se dělnictva se

každý něco napsal a poslal to
druhému a až konečně by celýsnadný úkol provésti to na souši"all right co se týče Hardwicka

tu bychom radili k opatrnosti jako to bylo na moří ale nastává

důležitá otázka zdali strýc Sammožná že je i za čtvrťák moc
ten dopis byl doplněn dodatky

pak by se zaslal k uveřejnění'
Inu našeho Ferdíka vždycky

něco moudrého napadne jenom

Jednou z největšícb překážek v

dorozumění mezi kapitálem a

ton dráhy obeznalým dostatečně
se zajímavými místy ve Floridě
Po odjezdu z Jacksonviile Členo

drabý dovolí aby věci tak daleko do

Skutečné poslední reč pověstné spěly Dosud Monroeova nauka
▼ jižní Africe nebyla porušena jest se co obávat že na to někteřího Baera již tento přednesl v vé výletu budou míti na výběr po-

čet různých zvláštních výletů a
mnoho však k tomu již nechybí apátek v New Yorku je náramně

pracf jest ona nenávist mezi ra

a kapitalisty která jest
rozdmycbována pijavicemi druhu
Baerova a právě proto byla Ná-

rodní občanská federace utvořena

aby se zástupci dělnictva ve spo

Jonnu Bunovi přes 300 milionů

dollarů Ty republiky se v seká-

ni dluhů vyznají tak znamenitě

jako rakouská vláda

Ti uhelní baroni vypadají v záři
vlastních svých slov jako andělé

ale v záři fakt které před arbi-

trační komisí vychází na jevo mo-

hou čertu směle říkati: bratře

OSTÁTNĚNÍ OKLAHOMY ZÁVISÍ OD

milosti pennsylvanskébo senátora

Quaye Věru daleko to došlo t
naším kongresem když taková

stará liška v něm hraje prim

BíVALÍ TEXASSKÝ GUVERNÉR HoGG

byl nemilosrdně skřípnut chicag-

ským buraiánem Gatesem v jed-

nom akciovém obchodě Proč

pak ce Hogg míchá tam kam ne-

patří?
Anglický král Sedmička se vy-

slovil že je mu to ke cti že po-

znal Caraegieho Toto zalichocení

skutečného krále bývalému oce-

lovému králi přinese onomu za-

jisté dobré úroky

Dcera jednoho milionáře v Oma-z- e

vidouc mrznoucí dítí v nevy-tope-

pouliční kálesundala svou

hedvábnou spodnička a dít! do ní

zavinula To je patrni bílá vrá-

na mezi americkými milionáři

bude li Anglií a Německem poru
šena co pak?

mohou se navrátiti zpět dle libosti

Zvláště nízké ceny vlaku výletní-

ho a uniknutí zimnímu počasí a

do rána zapomněli neb hned při
návrhu počaly se slečinky vymlou
vat že mají málo času a-- a-a pak
ještě něco co nesmím ani prozra-
dit a aby prý paa Jelínek neb pan
Koliha napsali sami něco Tak

To je vážná otázka která se

pobnutlivá skoro až k pláči
"Boží vyslanec jemuž svěfsna

správa veliké části uhelných dol

si téměř prý zoufá nad naší re-

publikou "která podřimuje na
ďloubé své stráži o oltáře svobo

velkým uhelným účtům jest vý
vyskytuje před naší vládoulečných schůzích scházeli ce zá

jsem skutečně iádostiv vědětzdali

dy Ještě Štěstí že uhelní baro 1 V Clevelandu zemřela minulý
čtvrtek ráno íjleti česká dívka

Julie Šilhavá jejíž rodiče bydlí na
robu Wbeatland a Consul ul Byla
zaměstnána v Arcadě a ve středu

stupci kapitalistů a vzájemnými
těmito styky aby vyrovnávány byly
neblahé spory mezi dčlnictvem a

samčstnavately jež tolik zla pů-

sobí

Jedním x předmětů jež v po-

slední schůzi byly projednávány

byla domácí arbitrace mezí dělní-

ky a zaměstnavately jakou určuje
zákon v Novém Zélandu a náhledy
všech souhlasily v tom že takové

donucené dohodování nehodí se

tečnou
Rozbodnete-l- i se jeti bylo by

na místě oznámiti mě tak již pře-

dem V ohledu na obsluhu platí
i tady přísloví: "Přijdeš-I-i dříve

budeš obsloužen spíše"
Kniha podrobných vysvětlivek

výše uvedeného výletu zašle se

zdarma

Pište na

J Franeis O P A

Burlington Routě

2izo2x Omaha

nové dovedou ta ospalou repubh
ku vyborcovati z jejího klímání

když se jedni o jich vlastní

zájmy když se jedná o zájmy ji-

ných lidí a hlavně uhlokopů

republika může klidně spát baro-

nům na' tom nezáleží

Od časopisu který vzrostl z i

se do toho přece vpraví
Též ten večer přišli jsme na

myšlénku uspořádat v Abie ve-

řejnou přednášku totiž ryze če-

skou někdy k jaro
Co tomu vy češtf paedagogové

říkáte? Necítíte se povinni nám

vypomoci a takto udělat věc dů-

stojnou onoho jména?
Těšilo by nás velice kdyby se

nám přihlásili češtf učitelé kteří

večer bylo jí poručeno aby umyla
okna ve čtvrtém poschodí Šilhavá

se dala do práce pojednou ale

ztratila rovnováhu a sřítila se

střemhlav dolů Nebohá dívka

zranila se smrtelní
špíny chicagských policejních sou

dů nelze ovšem očekávali že se pro naši zemí Hlavním odpůrcem


