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Joby kdyl by trlní cena mu naPokrok Západu posledně dobyté dvě tvrin stál

byla ot satena Japonci jil od %

Vo iKfiiSUt t kllt kU
lid vclkvrý jáiá
i tlittaý jtiot onen
srdce Huti driiá

bílená odpovídala spravedlivým
nárokům na výiHrk který má srpna a proralcní průkopů k h

í

'I

rUBUSRED WEEKLY právo íarmer tak srovná jako to tvrilm vtalo Japoncům několik
Vldyť na moli vftřntvl ie kaldý jiný výrobce poiadovati riWn fMii Myla to práce idloUblUbJ by Pokrok TublUhlnt (Hf

1WV 1311 UownrdKt-Tiil8- Bl3 Tato otštka dala by se dosti havá a namáhavá ale jak výsle-

dek ukátal daleko jistější a úspet- -

dubicrlptlon by nuil 100 per )rrr
nřjM nežli dosavadní přímé ntokjV

přimklo k loďátvu Togy
a na souli u Port Arthur
ivdřiil teď Nogi
Začátek nového roku

přesmutným byl pro Husí
ké! poslední jest to rána

jil nál bratr zakusil

Don Quiciiot iwriilych vodič

Vytbáil UHon itřtttu

fjfláTá: Tf áaratclstá SpoL Polrili

1)09 DII HawirJ ti - Tllrfol 2911

Japonci dobyli a mají nyn
obsazeny důležité posice a id

vnijíí tvrze na východní severo

války s plímo horečnou energií
se všemi svými podllieným! úfeď
ntky počít pracovali na idokona
lování a irychtovánl dopravy a

před měsícem jil la al tS vlaků
denně bylo u aaaibířtké dráte
vypravováno do Irkutska a po ní

odbočky kolem bajkalské
ho jezera nyní po dráze té nejméně
ta vlaků denně se vypravuje do
Mukdenu a zpět také dvanáct To

jest průměr znamenité té sluŽt&
které docílil Chilkov v tak krátké
době Ti angličtí proroci a zášti

plní kritikové zajisté že se nyní
stydl za ta tvá proroctví když
vidí že Chilkov se svými lidmi

provedl úkol který byl prohlašo-
ván všemi anglickými odborníky
za netTrbŽoý

Avšak Chilkov na zdokonalení

východní a severozápadní straně
Port Arthuru a podaří-l- i so jim
dobýti jednu neb dvě z hlavníchkářikých reíormátorů omalských
tvrzí tu bude to asi počátek oble

f mtitli dodávkou do domu „I1K
f miitl dodávkou iiultofnl IIOC

Oltou pro Spojení Státy t Kanadu U K

Cách Ilf
i1 " i ' i

OhÁikj

známý právník Thomas pochodi

snadno roileliti společnou organi-sac- í

rolnictva obchodnictva a

bank na jihu a Jihozápadě
Blahobyt obyvatelstva států y

oněch Částích naší republiky spo
Čivá jedině na rolnictvu Je-l- i

toto utiskováno a otupováno o vý-

těžek své práce tu státy ty klesají
a upadají jak jsme mčli příleži-
tost so přesvědčili v letech nedáv-

no minulých Obchodnictvo a

banky měly by si tam tedy podati
ruce ku svorné a společné práci a

postavit! především ohnivzdorná
skladiště na bavlnu v nichž by
úroda íarmerů mohla býti uložena
a na niž by íarmeři mohli učiniti

výpůjčky až do dvou třetin neb
tří Čtvrtin běžné tržní ceny
Takovým způsobem by íarmeři

i
se svým útokem proti policejnímu
náčelníku Donahuemu tak jako

žení Proto také Rusko a s ním

celý slovanský svět hledí se zim

ničným napjetírn co se dále budeDrobni a rlUnl ohUky uřiJBuJm pouio CervaotesQv hrdina se svým úto
I Mnic k ()l)c(iiiř priio-pn-

y
J v

díti u Port Arthurudmlini ii kem na větrné mlýny Požární
Generál Větičko při budovánípolicejní komise omažská po trpě

#hii))il pilař íHámt TAccntft m třikrát Za

řná hliíírni blahopřáni ámrrt jiná ÍUé
Um tli pale na kalrlá urerjnřtil

k! prou bflloll ohJdni' tolik opevněné linie kolem Port Arthulivém vyslechnutí vSech těch kle

pa a lží proti náčelníku vzneSeyp jak velkou ohlitku mul at pfwlo Ony
níiiak na dolái dobu ornátu M ochotné na zasibířské dráhy nepřestal a při-

pravoval také jinou linii Železniční

pro možnou budoucnost Linie
ných jednomyslně uznala žeXiCMánU

Zásilky paaé

ru veden byl myšlénkou aby mě-

sto i přístav chráněny byly co

nejlépe před útokem na souši i na
moři Tvrze chránící přístav
před útokem na moři se zname

stížnosti ty nemají žádných vřeSfbexpfif ny„ krty kouří na potŽfm
wtprefwu "Mooy Orcl-tr- " a iI nám

ttMie T v reiriiitruvariftM donlii anab io- - Orenburg TaŠkent vedoucí až kných podkladů poněvadž byly
dkou bankovní JOMt tánllktt Jlata Kdo

afghánským hranicím byla podzaloženy na výpovědích trestancůchce platttl 'trnečkám" na bank nochť tulí získali peníze potřebné k vedenícvtceota v(re proto M tolik rnuaimi nitě osvědčily ale tvrze hájícíkteří tímto způsobem si hodlali' tnkfl aa kolrkol anab ať koupi aminku
na Otnabti Chtea-- w nb Naw Vork Na město před útokem na souši přec

řízením jeho dokončena a dokon-

čení její znamená nepřímou vy
hrůžku pro lstivého spojence

pomoci ku zkrácení svých trest svých farem a pro svá nutná vy-

dání a mohli by pak s prodejemdrobných' panfia plljin--
m tét I I

jen podléhají neustálým vytrvanich lhůt k nimž byli odsouzeniholky Vho rállky nwchriiou

bavlny vyČkati až když by tak na
Japonska Anglii Že Rusko může

po této linii vypravit! a zásobit!

V těchto výpovědích smutných
svědků Thomasových bylo tolik

Jgfláaf poú Jadooduchou adresou pouna tak

Pokrok Západu
Omaha Neb

byl přirozeného svého stavu jaký
upravuje zákon spotřeby a do armádu 400000 a vrhnout! ii doodporu a tolik povídaček od be
dávky Indie kdyby Anglie se ve válkuzejmených kriminálníků že komi

Oaabs Neb 4 ledna 1905 bpekujantam bylo by tak nej zapletla Důležitost dokončeníse okamžitě poznala odkud vítr
fouká a proto takovému svědectví účinněji odejmouti právo ústavo této linie jest v anglických vojen-

ských kruzích všeobecněvání cen které si osobují neboť
nepřiloŽila ani té nejmenfií váhy

Každí den teď je dnem díkCči

níní pro— uhlíře každý z nich by se zajisté obáváTento výrok požární a policejní

lým útokům nepřítele
Chlubná ústa japonských pnlo

barbarů hlásala při začátcích
Že Port Arthur bude jimi

vzat ve Čtrnácti dnech avšak mě-

síc míjel po měsíci a Port Arthur

stojí dosud s neporušenou hlavní

opevněnou linií

Ale nyní přece již vystupuje
před Ruskem jak strašlivá příšera
otázka: "Jak dlouho bude ještě
Port Arthur vzdorovat! nepříteli?
Nadchází již konec?"
A t Ruskem přeje si vroucně

celý slovanský svět aby odpověď
na tuto otázku posunuta byla

prodávat! bavlnu pro budoucí dokomise uvítán byl všemi rozumnýZA CHYBY RODÍC 0 TRPÍ DĚTI A ZA

chyby byrokratických hlupáků trpí
dávku pakli by byl vystaven nemi lidmi v Omaze s uspokojením
bezpečí že ji po případě nebudtak zrovna jako tiché schválení
moci koupit za onu cenu za ktejednání Donahueho pokud se týče

Novinky z Plattsraoutb Neb- -

Dne 1 ledna 1905

Zima se nám konečně dostavila
celé svi parádě což se nám

rou ji na burse prodalmodrých zákonů Thomas a jeho
Toto jest jediný způsob jak byvodičkářští spřeženci by chtěli

udělat z Omaljy modrou vesnici se mohli íarmeři Jihu a Jihozápa
trochu nelíbilo Za tu ale kloutdu sprostiti Škodlivé nadvlády
čka dosti dobře se zamlčspekulantů Provedení této my

ale pokud bude Donahue v čele

policie tu se jím to bohudík
nezdaří

ještě do hodně daleké budou!
V minulých dnechlénky vyžadovalo by ovšem pe cnosti

štěvou vážení hostéi - tníze čas namáhání a všeobecnou

organisaci ale uskutečnění její by Kuropatkin a Chilkov Choutková dva její synové a dce- - I
ra kteráž jest provdána za pana f

všechen ruský lid

ŽÁDNÝ DIV ŽE HOVĚZÍ JEST V

Port Arthuru drahé když je tam

Ruiům dodává náš masný trust

Car MikulXS není ani tím prv-ní- m

ani posledním vladařem kte-

rý se zdráhá učiti se z minulostí

První jednání námořní traoedie
u Port Arthuru zakončil Togo

jako hrdina Ale nyní jest otázka

jak zakončí druhá

John Bull a s ním každý émojc

teď je hrozně tád
že přec jenom konečné

ten Port Arthur pad

Generál Stessel si svov

ou te přece konečně musel vzdá- -

přineslo trvalý prospěch všemu
Détloské počínání

Jaká nespravedlnost se páše na Ml"V 1
obyvatelstvu oněch států kdežto Když byla válka mezi Japon

Vrzala Všichni jsou z Madison
Neb Dámy navštívily též vašeho 4£pálení bavlny jako začalo v Geor skem a Ruskem zahájena a Japon

j m 0 t #

gu jest jen dětinským počínáním ci uskocnym svým útokem na

ruskou eskádru v Port Arthuru
získali nadvládu na moři tu proNadchází již konec?

C'
ty

1]
ruskou armádu bojující v Mand

rolnictvu v nynějším obchodním
systému toho důkaz podaly udá-

lostí z posledního měsíce z bavl-

nového trhu Hospodářský odbor

vydal výkaz že letošní úroda ba-

vlny jest ta oejvětší jakou jsme
kdy v této zemi měli a že obnáší
skoro dvanáct a půl milionu balů

(dle posledního výkazu neobnáší

zpravodaje a sdělily mu že vždýs
čtou rády novinky z Plattsmouth
Přítomně byli hosty pí K Ha-drabo- vé

jež jest sestrou pí
Cboutkové Též zde dali pokříti
malého synka p Vrzala na jméno
Arnošt Z návštěvy vážených
krajanek byli jsme opravdu potě

Žursku zůstala jediná dopravoťatrne ze musí být ruská po
linie na souši zasibířská dráhasádka v Port Arthuru neustálými
čítající 6000 mil z Moskvy až dofTt&tíe vzdor tomu svít volá jím
Vladivostoku

boji tak seslabena že gen Stesse
nemá již dosti mužstva k hájení
těch oejdůležitěj&ích tvrzívstříc# 5 - - Ještě nežli tato dráha byla doani úplných dvanáct milionů balů)

šeni V úterý odejely do Omaby a

odtud do svého domova v Madi--POKOJENO
NvnÍ jt jit Japonsko následkem toho medvědi na ba lak tvrz na uraci bore čili nadva do

končena anglické čtsopísy rozoá

šely o ní že jest Spatně stavěna 1
son

když muže za měsíc ne Ríhlurjg hoře jíž Japonci se zmoctvrz t
vlnové burse v New Orleansu a v
New Yorku te vrhly na ceny a Zaječí večeře nebyla letot tak -

být! jen nějakou malou ze špatného materiálu a že jejíníli v předminulém týdnu hájenaPort _S_V'tf V a a a -

necbvástá se víc že má výhybky a odbočky jsou přílišsuaciu je v orxoiika minfi] pouze 500 muži '— jak sami
Artbur v hrstí vzdáleny od sebe že Rusové jsoulet udávají Dobytí této tvrze

neia ežitějším japon

okázalá jako jindy Jako moda
neustále te mění tak prý i zaječí
večeře dlužno dle mody přizpůso-bit- i

Tak se také stalo a dle nové

mody upraveni zajíčkové vesměs

pol bodCV neschopni k dokonalému řízení
BlRSOVNÍ MEDVĚDI NAPÁLILI iest tim ifiželezničních linií a že dráha zasiktfm vítězstvím utřCJl Arthuruititele bavlny nyní tito v Geo

CtVO
— — 'xDursovními spekulanty o mí- -

lIPl _ :t: J11A nhnř tvttm na K##k winSbořepočínají páliti bavlnu ale tak bířská nepostačí ani k dopravě
ruského vojska neřkuli k dopravě

vuy m
miliony uwiiaiu- -

% i mladí chutní jako mandle ale

přece byli mnozí již ae hlásil! po
čiáaryDračí hoře tvoří hlavnívýmto prostředkem medvědy st íseveXO"napálí nýbrž napálí zas jen sami zevnější opevněné linie na zásob a střeliva Leč několik mě-

síců postačilo k vyvrácení těchtoNvýchodní frontě Port Arthuru
u a princ Chilkovředttei ruských

zajících upravených dle mody
ttaré Všichni přítomní těšil! te
starým rokem až do ra hodiny
noční kdy uvítali rok nový 1905

Na Keekwan hoře nalézaly te
dvě tvrze z nichž severní vzata driPf ae osvědčil být v úřadě

tvérrTipužera tak schopným a takbvla ořed dvěma týdny Tato tvrz

sebe

Dr Chadwicjc si mCže NYNÍ za

zpívat:
Sotva jsem zas do ty

Ameriky vlez
'
tu se vSechno na mne

farně jako pes

důležitými ovna jako vrchní ve- -
bvla vzdálena tři čtvrté míle od přáním aby byl pro nás lepším

nahradil nám vše oč nát připraitel ruské 'Vmiay gen Kúro- -
vil rok starý Byla to zábava vel

patkÍQ mi pěkná a bavili jsme se výtečně
až do 1 hodiny ranní

Ve válce se ycuy věnuje

hlavní tvrze na Keekwan hoře
Rusové z podřízené tvrze této vy-

tlačeni byli již v srpnu a ze záse-k- ů

hlavní tvrze v říjnu ale ruské

vojsko ztracené ty posice dobylo

- Kk Kuropatjcinovi se nyní obrací
Drahocenný dárek novoroční

obdršel p Karel Kratochvil od

všechna pozoroos vsecňno u

znání mužům nalirtjfcím se na

bojišti ale í ti mužof é kteří jsou
vzdáleni krvavého dljVě dů

myslem svým a prací svou přispí

zase zpět Nyní však podařilo se míleué své choti a sice iilíberního
Japoncům dobýtt znovu podříze-

nou tvrz na Keekwan hoře a také
synáčka Matka i synek jsou zdrá-
vi a šťastný otec pátého už syoá
tora též Pan Kratochvil hodlá

Každý má právo určovat! si

uoy za tvůj výrobek švec krejčí
vůLec každý řemealník obchod
nik továrník jen íarmer tohoto

práva nemá a za jeho výrobky
určují mu cenu spekulanti
Jsou to převráceoé nesprave-

dlivé poměry které se tak lehko
Ďézruěřií a bude-i- i je chtítt rolni-

ctvo zničiti bude se muset přede-
vším zorganisovati a pak teprve
může z rukou spekulantů vyrvati
právo o které bylo připraveno
Takovým dětinským počínáoím
jako jest pálení bavlny jež začalo
v Georgii si rolnictvo ku tvému

právu a ku zlepšení svých poměrů
nepomůže a pochybujeme že spá-
lení i několika set tisíců balů ba-

vlny bude míti na cenu její nějaký
vliv

Rolnictvo Jihozápadu a Jihu
může však použiti jiných prostřed-
ků k zastavení uměle přivoděného
klesání bavlny prostředků daleko

účinnějších rozumnějších a prak-

tičtějších

Spekulanti prodávají bavlnu ja-

kož i všechny jiné hospodářské
plodiny na budoucí dodávku Oni

některé záseky hlavni tvrze a po vají k doplňování til lojujícího

vojska a k jebo zdárnému zásobo-

vání i ti zasluhují za tvou prácí

uznání pakli ji vykonávají t úspě

poslati všechny tvé tyny na po

ř 'i' r v ff

chem a zdarem

moc Kusům až prý jich bude
nejvíce potřebovali Samo tebou
se rozumí že nát očekávalo dvoje
blahopřání i nadšený přípiteW

Při zahájení války jeden z před
i

Gratulujemel
cích anglických vojenských lozí-nýr- ů

prohlásil že zasibířská dráha

jílMilý nál přítel Vincenc Ptáček
nejen naprosto nepoti

u- -

m m š t ti

oči celé Rusi a celého Slovanstva
neboť on jest jedinou nadějí slo-

vanské veltři 2c

Kíž SE X TOMV BOHATfRlT

Štěstí válečné přikloní
ať té slávě Asijčíka
umíráčkem odzvonil

Deputace ÉtBirfr z několika

okresů očekávala Dra Chadwicka

v New Yorku aoy ho přijala do

tvého středu jakmile vkročí opět
na pfldu této republiky Dosa-

vadní svoboda bo musela mrzet

Že se navrátil bez nucení do země

svobody

Bryan žas na to káp kdvž

onehdy navrhnul Že by prý chi-

cagský mayor Harrison byl úspěš-

ným demokratickým kandidátem

presidentství V Chicsgu by dnes

nemohl být zvolen ani antouikem

a Bryan by chtěl z něho udělat

kandidáta presidentství
Inu to je stará-vest- a

—celkem totiž vzato—

udělá-l- í moudrý chytu

poslal zpravedaji dollar tby probrovskému úkolu ale ze cim ueie
něj odjedoil "Pokrok Západu"válka bude trvati tím více se
Zpravodaj který jest ochoten kaŽ-V- v

dobytí Dračí hory Nogi se bude
asi snažit dobýti hlavní tvrz na
Keekwan hoře a učiniti tak prů-

lom do hlavní opevněné linie Port
Arthuru jež se rozkládá jihový-
chodně od jižní tvrze na Keekwan

hoře až k tvrzím na Zlatém pahor-
ku a západně k severním tvrzím

jež jsou ty nejmohutnčjší
Tvrz na Dračí hoře byla sice

důležitá jsouc hlavním článkem

zevnější opevněné linie ale vzdor

tomu Stessel asi neuznával že

jest nanejvýš potřebnou k další

obhajobě pevnosti jinak by ji byl
zajisté nechal hájiti větším počtem
svého vojska
Japonci Port Artbur oblehající

jak se zdá vzdaii se myšlénky že

dobudou pevnost útokem a nyní
ničí ruské tvrze podzemními mi- -

služba na dráre té zméni v cnnos

Avšak za řízení ředitele Chilkova dému posloužit v případu tako-
vém mlcrád tak učinil

ráha ta nejen že obrovský Okol

Balička Fialová z Omahy dlela
vůj vykonává k úplné tpokojeoo

zde návštsvou u mladých manželů
NSmcových Zpravodaj

tedy prodávají fiěco co nemají a

co jest majetkem íarmerů kteří v
stí vrchního velitele ruské irna-d- y

ale tlužba oa ní a doprava se

neustále lepší a zdokonaluje
V

potu tváří tvých úrodu ti vypěsto-
vali Nikdo nemůže nutit farmě Dr August Koeníg's Hambur- -Zasibířská dráha začátkem iao

ra mohla vypravit! pouze 4 M 6ter 5r"ne uznáván jejza nej
denně na daleký Východvlaků

ra k prodeji jebo majetku a nastá-

vá tedy jen důležitá otázka jak
by si měl farmer pomoci aby

1
:epší prostředek proti všem nastu
leninám Nemělo by chyběti vle Chilkov nahlížeje Žena dralre

i Jí 4 _!) im4 -- ♦


