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Kdyi byli poslanci odpřisáhauti
soudcem Sullivanem přikročen)
k trvalé organisaci a hned na prvé
hlasováni zvolen předsedou rep
John H Mockett z Lancaster
obdržev 74 hlasy: fus Loomia
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Zlehčuj e-- u nikoho človíček

jemuž jsme prokázali dobrodiní

tu jest stokráte horší maskovaného

lupiče neboť ten nenapadá svého

dobrodince a horší jest i divoké

bestie neboť i ta dovede býti
vděčnou

Mv Čichoví vzděláním i imením

Publiihad by Pokrok Publlthiaf Ca
1SUV-X8- HowardSt— Tel MIS

dostal pouze 20 hlasů I zde

Drahý rok XX století

Rok 190a náleží jii historií

Byl to rok velice bohatý na udá-

losti a náležetí bude k význačným
rokům XX atoletí Všem přáte-
lům spravedlnosti svobody a lid-

skosti přinesl aspoň částečně ždi-

bec naděje ie zásady ty konečně
ilaviti budou úplně svoje vitězstv
v lidské společnosti ale zároeD
tímto Ždibcem přinesl i mnoho

zklamání a rok 190a nebude proto

dubscristloa by suli - aiOOperyear přijata byla pravidla jednací t
Vycbizí fcaiaoa etředa předešlého zasedání Po přečtení

resoluce týkající se úmrtí poslance
vynikáme daleko nad Poláky v

této zemi usídlené ala ca se týče
obětavosti bohužel ' " PolákůmUM: TiimtelsUSíoLPilrflrt Musická odročeno bylo a úcty k

zesnulému člena zasedání na dnesISO DII Howird ll - TtltfM 2913

na 10 bod dopol

počítán k Šťastným rokům pro
3P44lavQa:

T miete dodávkou 4o tom
B válet dodávkou poltovaf
Polton pra Spojeni Státy a Eutdi

Oecn

lidskou společnost
Minulý rok stal se svědkem

11(0

SUe

Kdyi před Čtyřmi roky ruský
car pozval veškeré vzdělané náro-

dy avěta aby poslaly
- své repre-

sentanty do Haagu ke konferenci
na níž měla býti projednávána
otázka mezinárodního míru arbi-trac- e

a všeobecného odzbrojení
tu celý avět byl nad tímto jedná-
ním ruského samovládce překva-

pen a diplomaté staré školy se

útrpně nad tímto Činem carovým
usmívali nedůvěřujíce že by po-Jub-

arbitrační aoud mohl mít!

nijakého úspěchu
Vzdor tomu však již ze zdvoři-lo- di

vlády vzdělaných národů
toto pozvání carovo přijaly a vý-

sledkem konference bylo zřízení

arbitračního tribunálu v Haagu
jemuž se souhlasem sporných
stran mohou být odkázány víech

ny mezinárodní spory k vyřízení
O otázkách týkajících se ná-

rodní ct tento tribunál rozhodo
vati nemůže avšak veškeré spory
mající svůj původ v peněžitých
nárokách aneb v nárokách na

odškodnění jsou podrobeny ci

tohoto tribunálu a několik

ekáiir
míru v jižof Africe po téměř tříleté
válce v níž zahynuly dvě rolnické

Drobné1 a rtmí odlitky uvefajlutaa psnae

nesáháme ani po kolena Za ne-

dlouho vypínat! sa bude v Hum

boldt parku V Chicagu alcvnstná

socha Kosciuzkova která budou-

cím věkům hlásati bude že Poláci

byli pyšni na veliké své muže My

jsme také pyšni na Husa a Žižku

a jiné velikány ale jen hubou Dál

to nejde

ČiR čertu dobré a peklem se ti
odslouží praví jedno české pří
šloví ZachraB někomu "džab"
a ušetři mu ostudu že nebyl pro

pd kdyJ peaiie enjeonavce přiloženy jer
Za drobné oblálky objrtejaá velkiwtl nepro-libu- ji

palec íitlme 75ceot4 la třikrát Za

gnft ODisenu oieeupraei VINTLl jma CH

mA li flll tři Dálce x& kaMé ttveftjlířni

Tčm jícňž SB to tÝČ6?

Když f rmer po lopotné práci
sklidí svou úrodu tu očekává

vším právem za ni svou zaslouže-

nou odměnu a i dělník za práci

raozotovitých svých rukou po
skončení týdne požaduje co mu

náleží neboť každý má na to prá-

vo co si dobyl svojí úmornou

prací
KatH6 anravfcriliví řlnvřk zaii- -

Nutili' k 'ý prolv pfilu objednán tuhk
tnVa tuk velkou nhtiiku reitl sl nfcele Cenv

republiky a událost tato počítána
bude k nejsm jtnějším v historii
XX století -

Na dalekém Východě který byl
až do nedávná dějištěm krvavých
bouří jež musely být utišeny voj-

sky spojenců panoval klid a

mnohé politické a obchodní otáz

hlák na detfí dubu óiaáuií l ochotně na

chodu a průmyslu vzešlo s rolni-

ckého stavu To mi nepopiratel-
ně tvou příčinu v tom že far

ma poskytuje mnohem více pří
ležitosti k vývinu individuality
každého chlapce V každém dítě-

ti na farmě vzrůstá láska k práci
která jest základem každého úspě
chu Hoch hned z mládí na far

mě jest učen hospodárnosti a

mimo to nemá příležitosti aby

zbytečně utrácel čas i peníze a

co jest hlavního on te učí na far-

mě tvé pomoci a tyto vlastno-

sti jsou to které učinily z mnoha

farmerských hochů tolik vynikají-

cích mužů Jinak je tomu u hochů

městských Většina z nich sotva

přešla školu již hnána jest do

práce v kteréž ztrácí svou indivi-

dualitu Tito hoši naučí se jistý
druh práce a stávají se pak jeu

lidskými nástroji V této úmorné

tovární práci ztratí všechnu ctižá-

dost mimo jedné: docíliti zvýšení
svého platu Proto také málo

velmi málo vynikajících mužů zro-

dilo se ve velkých městech Život

velkoměstský talenty nevychová
vá ale ubíjí

Pred néjaku dobou vznikla pri
činěním několika jednotlivců v

katolickém světě myšlénka aby

papeži Lvu XIII věnován byl na

oslavu jeho stříbrného papežského

jubilea které připadne v dubnu

jeden z nejvzácnějšícb drahokamů

světa jest to topaz neobyčejné
velikosti neboť váží 4 libry a již
tato velkost dodává mu ohromné

ceny která jest zvýšena ještě umě-

lými rytinami na něm se nalézají
ctmi Jedna z nich představuje

papežský znak druhá Ježíše lá-

majícího chléb Na tento dar

utadáui
Záailky acncl

UMÍ nejbeipeín) kdyt koupi oa polti
ab expreaeu "Money Order" a týi nim a
aélM Téá v raristrovančia douíse aneb Du--

ZE STÁTU NEBRASKA
'

::::::::::::::::::::::::::::::::::
— Stařičký John E Johnson a

manželka jeho bydlící severně od

Ragan nalezeni byli mrtvi před-

minulý pátek ráno zetěm svým

John Hormem Johnson ležel na
lůžku choť jeho klečela majíc
hlavu položenou na kufru Jelikož

bylo patrno že atařičtf manželé

zhynulí otravou byly žaludky
jejich zaalány drn Lavenderovi v

Omaze k prozkoumání Týž pro-

jevil náhled že manželé Johnao-nov- i

zemřeli následkem prudkého
zánětu žaludku přivoděného po
žitím zkažeoých potravin Porota
koronerova vynesla rozsudek

přiměřený
— V Tilden událo se minulou

středu večer v obydlí Otto John
sona hrozné neštěstí Rodiče za-

nechali na okamžik dvě malé

dítky ve světnici o samotě a má se

za to že větší z nich shodilo bo-

řící lampu se stolu následkem
čehož utrpělo smrtelných ne-

mluvně pak vážných popálenin
Jedině rychlému zakročení souse-

dů lze děkovati že zamezeno byle

požáru jenž se mohl státi celému
městečku osudným
— Minulou středu ráno poku

sila se o sebevraždu pí Thomas

J Colbertová manželka farmera

bydlícího blíže Memphis Když
manžel její vyšel na chvíli z

domu odebrala Colbertová do
kurníku a tam se pověsila Colbert
za nedlouho vrátil se zpět a když
na otázku kde jest choť jeho
zvěděl od dítek že šla do kurní-

ku pospíšil tam a nalezl ji pově-

šenou na krovu Zoufalou ženu
kteráž trpí chvilkovými záchvaty
šílenství podařilo se přivésti k

jikou bankovní tmt taeilka jlíta Kilo puštěn pro neschopnost a on ti za

to vynadá "písálků" Ovšem co

lze jiného očekávati nežli že v
ky byly tam rozluštěny a vztahy

Číny s ostatním světem jsou nyní

eboa plstili caeckem" na bauk nerhf mile
centu vtaat proto tolik musíme platit

fcaaka ia kolekci anb ál" koapi tničnku
(draft) na Oataku Chlcafonob New Vork Na
asiate drobnic pěnit piljmeme tel I -

centOTe kolky Vechy léeilky nechť Jeou
trpasličím tělíčku ďlí zavilá trpa
sličí dušička která se náramně

eaaláov pod jeaaoaucnou aaresoa puuie i
vj

Pokrok Západu
Onako Neb

ráda nafukaje? Kdyby ale ten

"písálek" uveřejnil zajímavé vý-

ňatky z dopisů jeho zaměstnava

sté uzná že i ray máme právo
šádati perně zaslouženou odměnu
za svoji úmornou novinářskou

práci
Když nové vydavatelstvo pře-

vzalo P Z do své správy tu'
nejsouc vedeno ziskem snížilo

předplatné jeho na nepatrný ob- -

nos li 00 ročně v té pevné důvěře

uspokoj vé
Také na Filipínách konečně za-

vládnul mír který jest pouze ru-

šen několika malými loupežnický
mi bandami domorodců ale ho

spodářské a politické poměry na
těchto našich državách jsou dosud

podobných sporů bylo již tímto
arbitračním soudem uspokojivě

tele tu by ta nafoukaná dušička vyřízeocOmaha Neb 7 ledna 1903
A nyní největší a nejdůleŽitější

v chaosu a příští kongres budeLenost est družkou duševní
z mezinárodních sporů které po-

vstaly v posledních letech byl
odkázán k vyřízení tomuto vyso

nicoty

Splnili jste svá dobrá predsevze
tí učiněná v minulém roce?

DĚLNÍCI JSOU STAVITELÉ ŠTÉSlf

muset na upravení těchto poměrů
pracovat! aby z Filipínských
ostrovů staly se državy které by
nám přinesly prospěch
Pro lid Spojených Států rok

1902 uplynul v celku uspokojivě a

pakli možno souditi z různých
okolností tu americký národ
může k roku 1903 pohlížeti s pev-

nou důvěrou že ony příznivé ob
chodaí hospodářské a průmyslo-
vé poměry jaké jsme měly v roce

1902 potrvají i v tomto novém
roce

Evropa však neměla to štěstí

který bude stát 1 milion dollarů

že poctivá jeho snaha bude uzná-

na a nepatrný ten obnos Že sku-

tečně bude předplácen
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 ebaos jako jest
iioo ročně dosud dluhují a tím

ztěžují nám dosti těžký náš úkol

Jsme přesvědčeni že to nečinf

ze žádoých nepoctivých úmyslů
ale pouze z liknavosti a proto je
touto cestou Činíme pozorný aby

vykonali bet odkladu v&ti nám svou

povinnost i nii jsou vétáni svou cti

Správné předplácení bude cína

pobídkou abychom pokračovali
aa nastoupené dráze s větší ještě

sbírají se příspěvky v celém světě

Dochvbuieme všik Že tento dra
vědomí a jest naděje na jejf uzdrahocenný topaz učiní stařičkého

papeže chvějícího se již nad hro-

bem šťastnějším Ve Vatikánu

kému smírčímu tribunálu a to zá-

sluhou a vlivem presidenta Spoj
Států Spor Anglie a Německa a

Venezuelou který ohrožoval svě-

tový mír bude vyřízen smírčím

soudem v Haagu a princip mezi-

národni arbitrace slaví tím skvělý
triumf

Můžeme směle napsat! Že tím

zahájena byla nová epocha ve
světové diplomacii a ačkoli války
tím ještě nebudou odstraněny tu

přece jen příčiay k válkám se me-

zinárodní arbitrací zmenší a v bu-

doucnosti bezpochyby jen otázky
týkající se národní cti aneb život-

ních zájmů některého národa bu-

dou vyřizovány zbraněmi na vá-

lečných polích
Duba konečně přichází kdy

mezinárodní morální cit donucuje

vlády aby se podrobily rozhodnu-

tím smírčího soudu a snad nadejde
i ta hodina kdy arbitrací odstra-

něny budou též války mezi národy
My občané Spojených Států

můžeme na to zvláště býti hrdi

jako měly Spojené Státy neboť
jest uloženo pokladu a zlata tolik

že by výtěžek za ně mohl učiniti

šťastnými statisíce lidí- - Nejsou
V těch Zčiiiích kdč sbírají se dol-

lary koruny franky pesety pesa
a šillinev a marky na tento dar
žádní ubožáci kteří trpí hladem a

Rakousko Německo a Rusko tr

pěly obchodními krisemi Rusko
kromě toho trpělo též hospodář-
skou krisí která zasadila ruskému
národu hluboké rány Anglie trpí
dosud následkem jiho-aírick- é vál-

ky a dluh který si válkou touto
způsobila ji tíží jako můra Je-

dině Francie ač nemůře přivést!
rovnováhu do svých financí nalé-

zá se v příznivých i průmyslových
poměrech

V politických poměrech ve

zimou? Nepotřebují tito trpící
více pomoci nežli papež onoho

daru? Zakladatel katolické církve

energií než dosud

Zároveň žádáme všechny naše

edběratelé aby svým vlivem hle-

děli kruh odběratelů P Z rozší-ři- ti

Chvála jež se nim dostává
ze všech stran jest nám sice

sladkou odměnou za naši práci
avšak byla by daleko sladší kdyby

byla doprovázena také hmotnou

podporou
Vydavatelstvo P Z

že zásluhou americké diplomacieSpojených Státech nenastaly Žád

né téměř změny Republikánské myšlénka arbitrační slavila svůj

nejskvělejší triumf

neliboval si v zlatu a drahoka-

mech jehc úíáučti nečinila Šťast-

ným ale on cítil se šťastným

když viděl jiné kolem sebe íťast

ny a spokojeny On hlásal veli

ké své náboženství v prostém
rouchu pod modrou oblohou —

jak veliký to rozdíl mezi Ježíšem
a jeho následovníky v- - Římě!

Obraz Ježíše lámajícího chléb na

topaze který stojí milion dollarů

straně bylo lidem opět svěřeno
vládní veslo na další dva roky a
rozklad strany demokratické jest Obiti rozbnévané přírody

v roce 1902
větší nežli byl kdykoli před tím

Minulý rok byl do jisté míryjaká to ironie!

Z newyorských listů dovídáme

vení se
- — Milton Shelley přišel minu-

lý pátek k nebezpečnému zranění

při šrotování korný na Kesterso-nov- ě

renči blíže Fairbury Ne-

šťastnou náhodou byla mu pravá
ruka strojem zachycena a utržena
blízko ramene Mimo to zraněn

byl těžce na levé straně těla Byl
ihned dopraven do Fairbury kdež
se mu dostalo lékařské pomoci
avšak stav jeho jest nanejvýš
vážný Shelley bydlí blíže Ply-mou- th

Jefíerson Co

— V Beatrice pokusila se mi-

nulý čtvrtek o sebevraždu paní
Charles Coburnová bydlící v č

1008 Market ul Požila značnou
dávku morfinu byla však včasným
zakročením lékaře na živu zacho-

vána Za příčinu zoufalého činu

jejího uvádí se neshoda manže-

lem kterýž následkem téže ženu
svou OpUBtil

— V Dawes okresu utvořilo se

před nedávnem osm společností
za příčinou pátrání po oleji Dvě
z těchto společností vzaly původ
svůj v Omaze a v Douglas okresu
V údolí Beaver potoku asi 10

mil severovýchodně od Chadron

vtěleny byly 64 zábory S vrtáním

započala společnost sestávající z

osmi osob z Omaby a Douglas
okresu avšak vyrozumívá se že za

společností tou skrývá se vlastně
Elkhorn dráha
— Farmer John Neville bydlící

asi 4 míle severně od Wahoo

přišel v pondělí kolem 3 hodiny
odpoledne k smrtelnému zranění
Vezl kornu a chtěl přejeti želez-

niční trať když v tom přihnal se
osobní vlak Elkhorn dráhy vrazil
de vozu a roztříštil jej Neville
odhozen byl do značné vzdáleno-

sti a dopadnuv ca pleae zůstal v

bezvědomí ležeti Byl dopraven
do Waboo kdež vzdor vší pomoci
lékařské v pět hedin odpol sko-

nal John Neville byl 45 roků
stár Žeoat a otec četné rodiny

se že slavný český pěvec pan
Boža Umirov který české písni

již tolik slávy získal jest pozván

svých zaměstnavatelů

Lidé kteří nemysl! na budouc-no- st

nestarají se ani mnoho o

přítomnost
Poctivé plnění každodenních po-

vinností otvírá nám cestu k

V DOSTIHÁCH ŽIVOTA NENÍ TO

rychlý ale vytrvalý muž který

dojde k cíli

Tak zvaná technikalita v zákonu

pomáhá často zvítěziti neprávu
nad právem
- IÁetATlřj ŽE i TEK NEjLEFat FkÍTEL

jest lepším přítelem sobě samému

nežli tobě

Ruský car jest otcem mezinárod-níh- o

smírčího soudu a čtyř dcer a

přece ještě není spokojen

Pravda jest pr mocná a prevlá
dá ale my v lidské společnosti vi-

díme malé stopy toho převládání- -

Pakli někteří Člověk jest skou-pý-

i na laskavé slovo pak jest
tím nejhorším lakomcem na světě

KDYŽ NÉKTER_ČLpv£lt-- - ZTRATIL

vfcechTnf" íriTv lidstvo tu stojí již
obyčejně u konce své životní drá

by- -

Senátor Morgan praví že lid

jest větší nežli trusty a má pravdu

jen že trusty pomocí svých dolla

ru jsou mocnější' nežli lid

Hodní mlčení dovede někdy na

hradíti málo moudrosti ale oby-

čejně ti co mají málo moudrosti

hodně mluví

Trustovní magnáti učinili jisté
O novém roce toto předsevzetí:

K naší malé cti a chvále

budem lidi dříti dále!

Bryan nalézá se v Mexiku

Možná až se navrátí po novém

roce že se také odřekne stříbra

jako učinil již celý svět

Komu kredit tomu kredit Náš

zahraniční sekretář Hay "bítuje"
všechny evropské diplomaty staré

školy

Když dorůstáš v jinocha v jaře
tvého mládí tu ti jde Čas náramně

pomalu avšk v podzimu tvého

stáří když chceš aby šel pomalu
tu se ti zdá že ti velice utíká

Nepřáli bychom si nic toužebne-j- i

nežli kdyby byli všichni čtená-

ři učinili v nitru svém novoroční

rozhodnutí že nebudou zůstávat
dlužni za noviny

Z New Yorku se oznamuje že

Rockeíeller vydělal v úterý
Tak lehcs vydělanými

penězi si jistě bude chtít zakoupit
zase kus posmrtní slávy

Tabákový trust chce zvyšiti svůj
základní kapitál z 30 na 40 milio-

nů dollarů Hloupí kuřáci trusto-

vých výrobků budou muset pozdě

nešťastným rokem a bude v histo-

rii lidstva zaznamenán jako rok

mekanickýcb výbuchů a zemětře-

sení Příroda počala bouřiti v

minulém květnu a od té doby ne-

uplynul an! jediný měsíc v němž

by byla neprojevila v některé části
zeměkoule svůj hněv

Prémie Pok Záp"
Po dlouhém rozpakování odho

dlali jsme se konečně dávati letci
opětně prémie a sice ta doplatei
10 centů tyto kalendáře z Čech:

Obfanský kalendář koruny svat
václavské

Vlast nový prostonárodní kálet

dář a

Velký Slovanský kalendář t kr
sným obrazem titulním "Jan H

před králem Václavem zastává ae

práv jazyka českého1'
Za doplatek jo centů mohou ob

držeti předplatitelé na 'Pok Záp
Amerikán největší a nejlepší

kalendář česko-americk- ý jebol
pravidelná cena obnáší 50 centů
Na prémie tyto mají nárok}

pouze ti odbčratatelé "Pok Záp'
kteříž zapravf předplatné nejmént
do ledna 1904

S úctou Vyd "ťok Záp"

splaskla jako mydlinová bublina a

zalezla by studem do kouta

Jíž dávno nepronesl nikdo tak

případných slov o mecenášství

Rockeíeilera a Carnegieho jako

onehdy Dr John Bacom bývalý

president wisconsioské university

který mezi jiným pravit: "Kdy-

koli jdu kolem chicagské universi-

ty tu v nitru mém vzbuzuje se

touha abych jim tam řekl co si

myslím o tom že přijímají peníze
které byly nahromaděny vytlače-

ním chudých mužů z obchodu a

a hned na to zvýšením cen onoho

zboží pravím peníze 'získané ze

zničení dobrých a poctivých ob-

chodníků'' — Tato slova pravdy

byla telegrafem roznešena od

atlantického oceánu k pacifickému
a Rockefellerovi a ostatním po-

dobným "mecenášům" nebylo

jistě příliš volno při jich čtení

Odplata na sebe nechá někdy
dlouho čekati ale konečně se přec

jen dostaví Svou surovostí a

bezohledností proslulý chicagský
"Hlasatel' bude muset svou su

rovost a bezohlednost aspoň v jed-

nom případě draze zaplatit Před

nějakou dobou obvylíýra svým

sprostým spůobem napadnul ji-

stou p?s Hoffmanovou v Chicagu
která nemohouc obdržeti zadost

učiněaí za urážky jí učiněné po-

dala proti Hlasateli Žalobu a po

rota jí přiřkla i8oo odškodného

Vydavatelství tohoto surového

plátku jemuž je dollar Bobem

zuřivě se bránilo proti zaplacení
této náhrady ale i u appelačního
soudu státu Illinois konečně paní
Hoffmanovi zvítězila a Hlasatel

bude muset přisouzenou jí náhra-

du i s tučnými soudními útratami

zaplatit

Statistik zemědělského odboru

uveřejnil v těchto dnech odhad

sklizně a hodnoty hlavních hospo-

dářských plodin z minulého roku

který zde uvádíme:
fikllieB Hodnou na fr
bunln micb 1 pros 1WJZ

Korná 2NMWI llOI7OI734
Oilmni plenice VLimm 'MHIí! Alb
Jarni pienloe Id 04J
Ovn77 vH7K4i7I3 3U35H1 tíZ

Jeímen 1MSM3 61DttSM

Žito S3M0SÍ I7W07v3
Pohanka 1&W730 647o4

Zemáky „ ÍMIH3 7W7 las II 141
Sena tun 5deW578 MiWW3M

Tabáku Uber mtlsawz 8047asms

Lna - 2ntí aususe!

Úhrnem - lí8Mie

Tato sklizea a obrovská její peně-
žitá hodnota z roku 1902 jest

nejlepší zárukou že rok 1903

badá k rokům amerického

blahobytu Sklize5 lofliki není

tak velikou aby ceny musely ná-

sledkem toho klesnout! a ačkoli

výroba jest větší naší spotřeby do-

mácí tu trhy v cizině spotřebují
vše co americkému rolníku zbude

k vývozu Blahobyt této země

nespočívá na newyorské Wall uli-

ci a na hordách tam usídlených

spekulantů ale na sociálním

základě amerického rolnictva

Stále a stále vzrůstá ten

příval do naší země

Příznivé zdejší poměry jsou lá-

kadlem které nutí statisíce lidí k

opuštění rodných domovin a jak
se z New Yorku oznamuje tu do

29 prosince přirazilo jedině do

newyorského přístavu 545751 při-

stěhovalců Připočítáme-l- i asi

aooooo přistěhovalců již vystou-

pili na břeh této republiky v ji

ných přístavech tu vidíme že v

minulém roce přijelo sem více při-

stěhovalců nežli kdykoli před tím

vyjímaje rok 1882 kdy v této zemi

hledalo nový domov 788992 lidí

Nejvíce přistěhovalců přijíždí sem

dosud z Itálie na druhém místě

stojí Rakousko-Uhersk- o ale i z

ku presidentu Rooseveltovi do či-

lého domu aby tam zapěl ve

zvláštním večírku několik českých

písní Bude to poprvé co v sídle

presidentů Spojených Států rozhla-

holí se síně Bílého domu krásný
mi českými písněmi jež s okouzlu-

jícím uměním dovede Boža Umi

V jižní Americe v střední Ame
rice na ostrovech v Karajbském
moři ve Guatemale v Mexiku a v

Aljašce udály se strašlivé výbuchy
sopečné kteréž způsobily ohromné

ztráty na životech lidských a zni-

čily mnoho majetku a i sopky o

rov předaášeti jak o tom svědčí

nichž panovala domněnka že již
dávno vyhasly počaly jeviti znám

zprávy pařížské a londýnské N

Y L píší o této návštěvě českého

barytonisty ve Washingtonu takto:

"Český pěvec p- - Boia Umirov

který zpěvem svým získává si den

ke dni více půdy a uznání psal
nedávno sestře presidenta Roose-

velta Že by byl ochoten ve Wash

ioetonu zpívat a že by rád při té

V Anglii odstoupil dlouholetý
vládní kormidelník Salisbury a

nahražen byl Balfourem který
řídí ministerstvo zahraničních zá-

ležitostí s nepříliš velkým úspě-
chem Ve Francii po Waldeck
Rousseanovi zaujal předsednictví
ministerstva Combes a s energií
svého předchůdce provedl boj
proti mnišikým řádům a třetí re-

publika stojí dnes na pevnějších
základech nežli kdykoli před tím

V Německu se spojili strana
rolnická se stranou klerikální a

obě tyto strany bojují proti straně
sociální čímž trpí hlavně massy
děloictva jež musí platit ohromné

zvýšeně ceny za své životní potře-

by Německá straoa rolnická

pokračovala v boji proti americké-
mu masu a americkým masným

výrobkům a podařilo se jí omezit!

dovoz masa a výrobků do Ně-

mecka

Minulý rok byl takéž svědkem

vážných nepokojů dělnických v

nichž stávka uhíokopů přední za-

ujímala místo Stávka ta skončila

velikým morálním vítězstvím děl-

oictva a ona přinese v budoucnosti
dělnictvu také zasloužený hmotný

výsledek
V otoru vynálszů jedině vyná-

lez bezdrátové telegrafie Marconi-h- o

jest pozoruhodným a zaujímali
bude jedno z předních míst v hi-

storii vynálezů zvláště splní-l- i se
veškeré naděje Marconibo které

tento ve vynález avůj klade

Ač ke sklonku roku 1902 se

zdálo že světový mír bude poru-
šen ve Venezuele tu válečné

mraky přičiněním Spoj Států

byly zažehnány a bezpochyby se

již více neobjeví ani v tomto roce

Krajané!příležitosti zazpíval české písní
Tyto dny obdržel p- - Umirov do-

pis od presidenta Roosevelta v

němž jej president zve ku návště-

vě s podotknutím že tomu bude

povděčea s že jest to jeho přáním
abv p Umirov při jeho návštěvě

ky zhoubné činnosti

Největší zkázu způsobily sopky
Mont Pelee a Mont Soufíriere a

45600 lidských životů padlo za

oběť výbuchům oněch sopek K

tomuto ohromnému množství
dlužno připočísti 7625 lidských
životů jež ztraceny byly na jiných
místech a v celku tedy zahynulo

53225 lidí ve vulkanických po
hromách

Tyto sopečné výbuchy dopro-

vázeny byly zemětřesením v růz-

ných krajích a největší škody

způsobeny v Mexiku a ve Guate-

male kde zahynulo 1300 lidí

Evropa utrpěla jen málo škod

záchvěvy zemětřesení ale Turke-sta- n

v západní Asii postižen byl
velice těžce a v únoru zahynulo
tam v Samakaru 5000 lidí a v září

1100 lidí V prcsžsc: stratils

— Včera v poledne zahájeno
v Bílém domě zp(al jenom a vý

bylo 28 zasedáni státního sněmu
za menšího účastenství obecenstva
než obyčejně Mezí obecenstvem
nalézal se slušný počet členů před
cházející zákonodárný a značný
houf místních politických honeú
Zasedací síně obou těles zákono-

dárných skýtaly vábný pohled

Tímto Vám oznamuji že jsem
dostal do prodeje několik farem v

okolí Cleburne Kas Mezi těmi

mám dvě zvláště levné farmy pro
Čecha se hodící právě ve středu
české osady se nalézající
První farma: 160 akrů vzdělá-

no 81 akrů zahrada 2 akry louka

15 akrů pastviště 62 akrů dobré

stavby dobrá voda vše v úplném
pořádku Cena (5200 Na této
farmě není Žádný dluh a jest dána
do prodeje pouze na 30 dní
Druhá farma: 80 akrů velmi

dobře zařízená pro osobu která
se hodlá Spokojili a So akry pouze
dobré výstavnosti dobrá veda
vše oplotěno pole louka i past-
viště vše jest přiměřeno úplně
čistá Cena 1 1800
Třetí farma: 160 akrů 20 akrů

vzděláno ostatní pastviště Cena

$1800
Čtvrtá farma: 184 akru vel-

mi laciná pouze za 13700
Na všechny dotazy rychle od-

povím I M MUSIL
vefejn? notár a pokladník
Clebnrne Blata Bank

18 CLEBURNE KANSAS

Stěna za křesly předsedajících
ji zaplatit z toho zvýšení tučné

hradně české písně ran Umirov

ovšem 1 potěšením tomuto přání

vyhoví Den návštěvy u presi-

denta bude stanoven později" K

této zprávě N Y L podotýkáme
Že president Roosevelt zná dosti

dobře dějiny českého národa a

také i částečně jest seznámen 1

nynějším ihO fínaam ya jeho

práva jak jsme se měli příležitost

přesvědčiti když cestoval své

doby Nebraskou Roosevelt nena-

zývá Čechy "Bohemians" ale jme-

nuje aía dle Francouzů "The
Tchechs" Patrně že vyzvání
Umirova aby zpíval pouze české

písně má původ svůj v jeho obdi-

vu k veliké historii našeho národa

úřadníků zahalena byla vkusně

velkými americkými vlajkami
nichž nalézala se v se-

nátu podobizna presidenta Roose-

velta v domě zástupců pak podo-
bizna zesnulého presidenta

V domě zástupců zaha

Příroda však řádila hrozně v

úroky
Párovanému koni na zubt

praví české přísloví pro-

to také president chicagské
uni-varti-

Harperneproblíží
Kocke-fellerov- y

dary z jakých nekalých

pramenů pocházejí

Stát New Jbrsey táhne 14000- -

minulém roce a hněv její zaplatilo
mnoho tisíc lidí svými životy

len byl stolek poslance Musická
Doufejme že tento rok přinese

nám všechno dobro roku minulého
z Nuckolli jenž zemřel náhle

000 ročně poplatků z trustů které

Um vyzvedly své cbartery Inu
a ušetří nás od zla jež lidstvo v

něm ' zakusilo a ža přivede nás

značně blíže ku Spravedlnosti Svo

minulý týden černou rouškou

pokryt květinami a dvěma malými
vlajkami
Zasedání aeoátu zahájeno bylo

svá životy 5000 lidí při zemětře-

sení v Aodijanu který tvoří vý-

chodní část Turkestanu K této

ztrátě na lidských životech připo

jily ae též veliké ztráty na ma-

jetku
Příroda také nešetřila v roce

1902 sa svými bouřemi cyclony

typhoĎny a hurikány a skoro

každý měsíc okázala lidstvu avoji
hroznou moc a v takovýchto bou-

řích zahynulo 459a osob

Povodně jež nejhrozněji řádily
v Číně vyžádaly si 8032 obětí

Připočítáme-l- i k tomu oběti

zahynuvší v jiných nehodách způ
soběných přírodou tu vidíme že

více nežli 80000 obětí vyžádala
si rozhněvaná příroda v roce mi-

nulém a proto rok 1902 vším prá-

vem může býti nazván pro lidstvo

rokem nešťastným

český náš lid vším právem říká: co

jedaomu škodí to druhému jde k

Pozor krajané !

V čilém městečku hustě osaze-

ném Čechy vyprodá se obchod
bodí a Lidskosti jež znamenají

užitku
spokojenost a štěstí pro každého místoguvemérem Steelem a kdyi

po modlitbě Cressmana c Grand
grocernf střižní obuví atd Zbožf

EaUíset ta plmJedem ženitby chtiví muž v Ohiu

nabízí f 10000 té ženě která si ho

vezme za manžela Snad by bylo

Island přečtena jména senáto

rů shledáno že všichni ísoj
jiných zemí jako z Německa ze přítomni Předseda nejvyššíbolépe pro něj kdyby nabídnul těch Výhradní

cetk Jednatel

lékárníkI—1

státního soudu Sullivanodphiihl1 10 000 manželům zajisté že by

au mnohý radostí svou vlastní senátory načež přijata pravidla z

— PŘIJME SE za velmi vý-

hodných podmínek hospodyníjež
se vyzná dobře a vedení domá-

cnosti Rodina sestává z otce

40 roků starého a tří dítek z nichž

nejstarší čítá 13 a nejmladší 7

roků Přihlášky přijímá z ochoty
adm "Pokroku Západu" Oma-

ha Neb 20x3

ženu přenechal

Páku kAsledkem suroví vtde- -

má cenu od 15000 do 17000
Velká obchodní budova 70x25

stopách obydeloými místnostmi

v druhém poschodí Vedle jest

obydelnf dům --v ceně f 2000
maštal pumpa větrník velká káď

na vodu vše v nejlepším pořádku
Prodá se vše pohromadě aneb

pouze obchod samotný Budovy
se pronajmou za přiměřený mě-

síční nájem Dobrá příležitost

pro Čecha Bližší podrobnosti
podá na požádání

Louia Kudraa

23— Waboo Neb

račnosti uhelných magnátů ře

roku 1901 a senát se trvale sorga-nisov-

a zvoleny výbory v souhla-

se a dohodnutím se v kaukusu

Harrison z Hall jest předsedou
senátu — Zasedání v domě zá

stupců zahájeno bylo v poledne
státním sekretářem Marsbem Po

16 a William

OSAHÁ SEBditelfi železnic zmrzne několik

Skandinávská a Irska se opět
počíná rozmooŽo vá-

ti Novým živlem v přistěhova-lectv- u

jsou Žaponci jichž sem za

minulý rok v celku přijelo 14270
duší 2a posledních deset měsíců

končících dnem posledního října

přijelo jich sem 15126 duší

Jest to skuteční podivuhodné

jak mnoho vysoce vynikajících
mužův t americké historie a jak
mnoho tak zvaných kapitánův ob

chudých lidí tito magnáti vy

dřených peněz budou moci zaiozi

— PŘIJME SE dobrý Český

chlapec ne méně než 16 roků

starý k učenf ae řemeslu sedlář-

skému n J G Blessing A Son

331 aev 35 uL South Omaha

Neb ao—

ti několik kolejí a budou oslavo- -

Jist proatfedek proti taaUraUmu

reumatlamn nemocam kciotm ledvin

jater atd CaiUjiím ošíváním acbrínl
M človék předa vieml nemocami a pro-dlu- uli

život tvfij Jak vysvětlí sdaraa
pHloiený pía "riloeofla zdraví a kriiy--

modlitbě Rev Jot H Tressona z
mini iako saeceoáíi To je nej

— Předplácejte se na
Pokrok Západu pouze 11
ročné

Milford zvolen byl prozatímním

předsedou rep Wilaon s Pawneenověji! ptóitík kterým trustovní

baroni přikrývají ive ztociny


