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docíleno bylo až když již jen nek přijat byl proti společnostico jim maminky na přilepšenou astrologové — hvězdáři — pohlí-

ží jako Číňané na zatmění slunceI Pokrok Západu dobytčích ohrad south-omažský- ch

avšak předseda stříbrařských re-

publikánů Frank Ransom posta
ral se abv vzat byl znovu v úvahu
a zmírněn tak aby byl neškod-

ným Mimo to schvaluje se

j národní plat--

orma a svobodná 1 neobmezená
ražba stříbra Slibuje se odejmou- -

ti korporacím právo k vydávání
peněz odsuzuje se jakýkoliv po
kus o zmenšení papírové měny v

oběhu odsuzuje se vláda pomocí
soudních příkazů požaduje se

ražba výdělku na stříbře koupe-
ném k účelům ražebním odsuzuje
se vydávání úpisů a odporoučí vy-

dávání pokladních not a uložení
daně z příjmů Nový válečný zá
kon se odsuzuje co nadržující mo-

nopolům Požaduje se úsilovné
vedení války odporoučí se spolče-
ní západních států za účelem zří-

zení dráhy přes celou zem od se-

veru k jihu odporoučí se zvýšení
služného vojínům požaduje se va

odhadu a ukládání daní ja
kož 1 přijmutí ústavního dodatku

uvádějícího ve skutek iniciativu' a
referendum a schvaluje se jednání
poslanců v kongresu nevyjímaje
ani to když jsou "na motyku" a

státních úřadníků i když' nosí

plné kapsy železničních lístků a

jezdí na výlety na útraty dráh ' se
všemi svými příbuznými a přá--
tely
Uvidíme zda-l-i se letos dá lid

znovu humbukem popokratickým
tak obalamutit jako před dvěmi

ety

'Evropská situace

Americko-španělsk- á válka a blí
žící se kvapným krokem uzavření

míru a nesčekávaný skon knížete

Bismarcka obrací všeobecnou po
zornost k Evropě v očekávání jak
asi tato se zachová při vyjednává
ní o podmínkách míru Ze Bis-

marck práv v tento čas odešel do

Wallhally německých velikánů

snadno by se nám kdybychom
pověrčiví byli mohlo zdáti zna- -

měním osudu pro budoucnost Ne-

bylo snad populárnějšího muže

tohoto století a všude známějšího
nad něj poněvadž každý jediné
Němce vyjímaje a ani ty ne všecky
neustále očekával nového nalíčení

tenat toho virtuosa potmčšilosti
které spřádal neustále a jimiž ne

ustále ohrožoval až do svého sko

nu třeba že již se vydával za pou
hého pozorovatele jsa velice tref
ně nazván pro svou chytráčky
dravou povahu: lišákem ze Saské-h- o

lesa

A tento muž který byl typicky
posledním představitelem despoti
ckého rádce svého krále po způ- -

sobě Mazarina z časů Ludvíka
XIV ten německý dub vyrostlý
na tradicích středověké autokra
cie skácel se když představitelka
lidové svobody pyšnou Hispanii
zbavila diadému antilských perel
když Unie volala všem utlačova-telů- m

lidu: Mene thékel fares!

Každé jaro míá své pozdní
mrazíky a jedním z nich byl Bis
marck který sžehl celé lány květů
ve kterých se zaskvěl po osmačty-řícáté- m

roce palouk Evropy
Francii ve které za její velké re
voluce blískalo se na časy vyma
něnf lidu která ale opětně křečo

vitými záchvaty rodové šlechty
jež nemohla zapomenout svého
lesku z dob "empire" ochromil
v jejím letu tak že dnes záruku

jistoty svého bytí hledá pod perutí
ruského orla Každou evropskou
vládu obloudil svou falší předstí
raného přátelství nad GorČako-ve- m

Disraelim Beustem Andra-sy- m

Piem IX atd vyzrál pleti-chářství- m

a nyní odchází evropská
sfinga ten největší německý Her
mann který zděsil celý svět hu

ronským řevem zfanaiisovaného
Teutonstva ve chvíli kdy na zá

padním nebi objevilo se znamení

pošlou to pak ovšem obchody
jdou dobře a každý si pochva
luje

-

Bez odporu lze říci že není
žádné země na světě kteráž by
měla tak dobrý úvěr touto dobou

jako Spojené Státy Nové úpisy
jež minulý měsíc nabídnuty byly
k prodeji nejen že se odbyly za

plnou cenu nesouce jen 3 procen
ta úroků nýbrž nyní již prodávají
se se čtyřmi procenty prémie to-

tiž stodolarový úpis za $104 To

jsme předpovídali a proto radili
též naším čtenářům kteříž pože-

hnáni jsou statky pozemskými

aby jich koupí úpisů uložili My

bychom byli mohli též snad něja
ké koupiti kdyby naší dlužníci

zaplatili nám dluhující částky jež
ochotně shovíváme a po případě
kdyby odběratelé předpláceli jak
by se díti mělo

Testli řádky tyto CÍSTI BUDE

některý z naších odběratelů kte

rýž dluhuje aneb nemá na tento
rok předplaceno budiž mu to

že my jsme také jen
idé smrtelní kteříž máme potře
by jako všichni jiní a především
máme zapotřeby peněz zase pe-

něz a mnoho peněz abychom mo-

hli krýti vydání svá jež v nynější
době jsou ještě valně vzrostlá
Tak ku příkladu papír tiskařský
stoupHul skoro o třetinu v ceně a

vydávání časopisu dvakrát týdně
jenom abychom Čtenářům poskytli
čerstvější zprávy válečné na kte-

réž všichni dojista dychtivě čeka- -

í působí nám tedy značně větší

vydánL Přátelé kteříž nám dlu

hujete mějte přece rozum' a svě
domí okažte své skutečné přátel-
ství a zapravte dluh svůj aneb po
případě předplaťte

Jeden z největších humbuku ny- -

nější doby byl konečně odhalen a

došel konce Před nějakým ča-

sem byly různé noviny plny
zpráv že se jistému velebníčkovi

podařilo dobyti zlato z mořské vo-

dy jehož prý tam sice jen skrov
ně avšak dá se dobývati snadno a

evně pomocí elektřiny To doka
zoval tím že dal potopiti pod vo-

du nádoby se rtutí spojené eletri-cký- m

drátem předstíral působiti
na tyto baterie eletrickou baterii
a kďyž pak nádoby se rtutí vyta-
ženy shledáno skutečně že zlato

obsahuje Založena proto
'
spo--

ečnost ihned a počalo se zlato

dobývat a skutečně dobýváno té
hož něco každodenně Nyní vy
šlo na jevo že to byl teá nej-sprost- ší

švindl Nádoby se rtutí

potopené za účele n "chytání"
zlata nahraženy byly šikovně potá
pěčem jinými v nichž byla rtuť
zlato obsahující a zlato domněle

dobývané z vody bylo koupeno
jen na ukázku vše za tím účelem

aby podnikatelé rozprodali hojně
akcií což se jim podařilo Veleb

ný původce švindlu prchnul nyní
do Evropy a lehkověrní bláhová
kteří akcie kupovali škrábou se

nyní za ušima'

Popokratické nominace

i

V úterý odbývaly se v Lincoln
konvence popokratickych stran
totiž populistické demokratické a
tak zvané stříbrařsko-republikán-sk- é

Opakovala se v nich tatáž
komedie jakáž odehrála se před
dvěmi lety s tím toliko rozdílem

Že tak zvaná stříbrařsko-repub- li

kánská konvence byla až běda
chatrně navštívena a takměř ne

byla ani Činitelem nýbrž zápas
vedl se cele jen mezi demokraty a

populisty Populisticřá konvence

byla odhodlána prosaditi své a
také prosadila Navržen v ní za
kandidáta pro úřad gnvernérství
W A Poynter z Boone County a

při tom konvence setrvala odbý
vajíc zasedání po celou noc až
konečně konvence demokratická
se podrobila ustoupivší od svého
kandidáta Starka a přijmouc
Poynter a na nLto jtho Toovleca

zbyla hrstka delegátů v obou kon-

vencích kdežto ostatní přemože
ni spánkem a vysílením hledali

odpočinku Někteří očekávali že

bude učiněn pokus navrhnouti
znovu potřetí guvernéra Holcom- -

ba jiní měli za to že nedojde ku

shodě a- - za kandidáta vzat bude

William T Bryan avšak veškeré
to předpovídání se nesplnilo Při
třetím hlasování obdržel Poynter
z celého počtu 1077 hlasů skoro
většinu tříčtvrteční totiž 767 a

při nominaci té zůstalo

Za náměstka guvernéra navržen

byl též nový kandidát v osobě A

E Gilberta z York County tak

zvaného stříbrařského republiká-
na Očekávalo se sice že nyněj-
ší náměstek guvernéra Harris
bude znovu navržen tak jako
ostatní státní úřadníci však tak
zvaní stříbrařští republikáni usilo-

vali o to aby též měli nějaké za-

stoupení na tiketě aspoň letos

když neměli žádné před dvěma

ety Harris tedy ustoupil a uči

nil místo Gilbertovi

Ostatní státní úřadníci byli vši
chni znovu navrženi a sice za

státního zástupce demokrat C J

Smyth za sekretáře státního W
F Porter za auditora J F Cor- -

nell za pokladníka J B Meserve

za pozemkového komisaře J B

Wolíe a za státního školdozorce
W R Jackson Jak známo pro-

testovaly sice některé populistické
časopisy před časem proti znovu-navrže- ní

Cornella o kterémž jest
zjištěno že přijímal až přespříliš
mnoho různých výhod od dráh a

dá se předpokládati že to nebylo
nadarmo Též o ostatních stát-

ních úřadnících známo jest že na

tak dalece jak týče se styků je
jich s dráhama jsou tyto mnohem

přátelštější nežli byly kdykoliv za

ejich předchůdců avšak to neva
dilo jejich znovunavržení To se

rozumí že se o ně sami nejvíce

přičinili a hráli sobě společně do

rukou tak aby nominace dosáhli

Populisté hrají ovšem solo tak

jako před dvěmi lety Vyjma kan-

didáta pro úřad náměstka guver
néra a pro úřad státního zástupce
jsou všichni ostatní navrženci po

pulisté Otázka stříbrařská ovšem

nebude hráti v letošní volbě tu
blavní úlohu třebas u stříbrař

ských republikánů nebylo žádné

jiné otázky pro kterou spolupůso
bí s populisty V platíormě po-

pulistické byly jiné otázky pošinu-t- y

do popředí" Otázce válečné
se populisté pěkně vyhnuli jako
kočka horké kaši V dotýčném
článku praví Že jest otázka jak
by Spojené Státy jednati měly
dalekosáhlou a tak obrovskou
že by se nemělo kvapně o ní

rozhodovat a o tom co uČiniti s

ostrovy jež Španělsko ztratí že

by se mělo uvažovat až bude po
válce Dle toho nehodlá tedy po
pulistická strana vzíti tu otázku
do svého programu pro letošní

volby V dalším článku prohla
šuje se rozsudek vrchního soudu
ohledně maximální sazby doprav
ní za důkaz že jest zapotřeby aby

dráhy byly vzaty do správy stát
ní tak jako telegraíy a telefony
Však mezi tím požaduje se zákon

určující maximální sazbu takovou

aby lidu -

zjednána byla všemožná
úleva Aby zakrylo se koketová
ní nynějších státních úřadníků s

dráhami požaduje se přijetí záko
na kterýmž by zapověděno bylo
vydávání svobodných jízdních líst
ků úřadnfkům i soukromníkům
což jest ovšem pouhou frází ne
boť když v minulém sněmu zákon

takový přijmouti mohli majíce
většinu neučinili tak a nynější

populističtí byli v tom
ohledu horšími nežli dřívější re

publikánští Hlavním článkem

platformy a nepochybně í hlavním

předmětem o němž se bude

kampani jednat jest odsouzení

zpronevěření státních úřadníků

Bartleyho a lioora a vynášen
správy nycljll Velzsi extrý člá

v němž tuší co se bojí vysloviti!
Ba věru "v předtuše budoucích

věcí" upadla Evropa v hysterickou
ztrnulost

Evropa již prodělala velké chví
le historických událostí stěhování
národů vpády Hunů Tatarů to
vše na ní valilo se ' z Východu
však nejstrašnější přelud ohrozil
i nyní ten který nevraždí který
protivníky krmí a ošetřuje ten

který dokazuje marnost nad mar
nost jejího militarismu ten který
nehází v lid hesla: liberté egalité
raternité ale stoletou historií své

idovlády poutá zraky všech svým

blahobytem jsa biblickým před
stavitelem konečného jediného
ovčince s jediným pastýřem —

Svobodou!

To je ten západní přízrak kte
rého se děsí všecko bezpráví ten
Mesiáš ukřižovaný který zmrtvých
vstal a před kterým co znamením

budoucí doby prchnul evropský
arcisatan — Bismarck jak před
jitřenkou noc a před sluncem

mraky!

Stav osení v Nebrasce

Státní hospodářskou úřadovnou

vydána byla následovní zpráva o

stavu úrody ve státu našem v tý

dnu minulém pondělím ukonče
ném:

Teplota byla podprůměrnou a

sice až o čtyry stupně v okresích

východních a o dva stupně v okre-síc- h

západních V prvých dvou

dnech týdne vystoupil teploměr
nejvýše na 90 stupňů a v posled-

ních dvou dnech klesl až pod 80

stupňů Deště dostavily se v'

uplynulém týdni téměř ve všech

okresích celkem vzato byly však

slabými s výjimkou severních a

východních okresů kdež spád de-

ště přesahoval půl palce a na

značné {'rozloze více než jeden pa--
ec Celý uplynulý týden byl

příznivým Žním senoseči I mláce-

ní Žně jsou téměř již i v sever-

ních okresích skončeny Pšenice
a ovsy se mlátí a dle docházejících
zpráv sype pšenice as průměrně
což"jest o něco méně než očekává- - '

no bylo Ovsy sypou hojně na
váhu jsou však lehkými Korná

zlepšila se značně v okresích se-

verních a východních v okresích
ostatních poškozena pak byla
dlouho trvajícím snehým počasím
Totéž platí po celém státu 10
zemčatech

Následovní mapka znázorňuje
nám spád deště za minulý týden:

□ B 0
0al MaíL lalS

V následovních jednotlivých o- -

kresíchv nichž značnější počet kra-

janů usazen jest stálo si osení ná-
sledovně:

Butler: — Stohování ř4m2F iVcř

skončeno a místy již i vymláceno
SklizeS pšenice i ovsa jest dobrou
Korná i pastviny zapotřeby mají
deště

Clay: — Mlácení pokračuje ry
chle Korná suchem značně po
škozena a v největší míře zapotře-
by má již deště Pro orbu jest
příliš sucho Pastviny počínají
vysýchati
Fillmore- - — Ovsy a pšenice k

vymlacují a sklizeň jest výbornou
Koma poškozena byla suchým po--
časím

Gage: — Koma poškozena su-

chem vzdor tomu však stojí si do-
posud dosti dobře
Lancaster: — Koma poškozena

do značné míry suchem Totéž
platí i o pastvinách
Otoe: — Doativivlf víiU
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V místí g dodávkou do domu bes priloby 1300

BpHlohou W30

Poitou pro Spojené Státy a Kanadu bez
Knihovny Americké 1260

8 Knihovnou Americkou 1320

Do Čech beipHlohy 1300

SpKlohou
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0

Každý předplatitel oprávnín Jek prémii

ObUšky
Drobné a rftrnó ohláíky uveřeJBulem poufci

jen kdyi peníze k objednávce přiloženy jsou
Za drobné ohláSky obyčejné velkosti nepře-ahuji- ci

palec řítíme 75 centft za třikrát Za
razná ohiáíeni blahopřáni úmrtí a Jiná čítá-
me 1100 ca tři palce sa kaídé uveřejnění
Nechť každý proto přilož! objednávce tolik
peniz Jak velkou ohláška míli si přete Ceny
obláiek na delíí dobu oznámí ae ochotní na
požádáni

Zásilky peněz
Jsou neJbezpeínřjSi kdy! se koupi na poitS
neb expressu "Money Order" a týž nám se
talie Té t registrovaném dopise aneb po-

ukázkou bankovní jest zásilka jista Kdo
chce platiti "checkem" na bank nechť zaile
o 85 centu více proto že tolik musíme platit
banku za kolekci aneb ať koupi šminku
(draft) na Omanu Chicago neb New York Na
místi drobných peníz přijmeme též 1 - a

kolky Všechny zásilky nechť Jsou
zaslány pod Jednoduchou adresou pouze tak-

to:
Pokrok Západu

' Omaha Neb

Omaha Neb 5 srpna 1898

Gladston a Bismarck lev a tygr!
Konečně zbavena Europa své

sfingy!

Devatenácté století zmohlo i

BismarkaL

Otto z Bismarcku ještě Polska

nezhynula!
-

Když Bismarck umíral mačkal

prý si křečovitě rukama oči Ne-

chtěl vidět jak jde ke všem čertům ?

Bismarck prý hrozně trapně umí-ra- l!

Tedy se nenaučil sám tomu

řemeslu kterému obětoval stati-

síce

V Evropě jsou přesvědčeni že

Španělsko přistoupí na americké

podmínky míru Co Člověk musí

rád udělá!

Komupak odkázal Bismarck svou

pikslu? Tu měl dát testamentár-n- ě

Rakousku aby tam něco po
něm vyčichali!

Na zamississippskou výstavu při-jed- e

se podívat několik set polár-
ních medvědů! Myslí se že toto

pro tu vzácnou návštěvu příhodné
počasí do té doby potrvá

Minulý kongres přijal zákon
bankrotní a to vzdor tomu že ků

nyní ubývá Pokud jich
za blahoslavené demokratické

správy přibývalo museli jsme býti
bez něho

Což pak abv ti naší papíroví vé

kteří naše vojsko ne-

ustále honili na Kubu ač věděli

že touto dobou je tam podnebí
vražedné byli tam posláni na ně-

kolik týdnů aby okusili též žluté
zimnice?

- Velká radost panuje v kruzích

stříbrařských Stříbro již zase

stihlo pšenici dolů Stříbraři jak
známo nejsou šťastnými jinak
nežli když ie zle hodně zle a o--

čekávají že když
' bude skutečná

pšenice laciná tedy že jejich po
litická pšenice pokvěte
Ž trojice vynikajících starců

evropských zbývá už jen jeden
"Leo XIII Ačkoliv o něm Častěji
docházely zprávy že churaví
kdežto o Bismarcku a Gladstono- -

vi hlásalo se že jsou posud zdraví

perného oba předešli vězně vati

kánského To vězení v tom Vat-

ikánu nemusí být tak příliš nezdra

vým neb nepříieraným
Že válka přináší prospěch a bla--

hobvt na to přisahají všichni o--

byvatelé Chattanoogy a Chica--

oaugy Když táboří tam 60000
aneb více vojínů kteří tam nejen

uschni služné lež od Strýčka Z

ca drrtrzca nýbrž til vlscira dvacátého vlku na něj! evropl:


