
Pokrok Západu
1 1000 přesahující spůsobena Nanerova nemohla se shodnout) zdanění byl pouhý klam a stríbáařské

strašáky veškeré podstaty postrá
toho týdne končíme stěhování
avSak musíme posud čekati naPokrok Západu

dek byl Že odevzdáno pro rep
navrŽence za guvernéra 459 a pro

Well není to

I

cestě k požáru přišel k vážnému

úrazu marsal j l aniecu ncuui

povoz jeho byl převržen a několik

kostí v chodidle mu zlámáno

— T Duda v Linwood Neb

orávě otevřel nový závod s hospo

dářskými stroji vozy kočáry atd

a čeští rodáci učml dODte Kayz jej

navštíví a přesvědčí se jak u něho

mohou laciněji koupiti nežli kde

kolik jinde (dt 11 tf)
— Republikánský kandidát pro

kongres ve čtvrtém distriktu Hin- -

shaw byl poražen pouze jen 491

hlasů většiny Může být že kdyby

nebyl tak silně holdoval politice

rozpínavostí že mohl být zvolen

— Slyšeli jste o Karlu Arono- -

vi v Crete? Jak by ne vždyt

prodává ty nejlevnější dle moder-

ního střihu nejvkusněji hotovené

obleky Zakázkové práci věnuje
se zvláštní pozornost Dále pak
naleznete výběr laciných moder-

ních klobouků jakož i spodní i

vrchní prádlo nejlepší jakosti
Proto než jinde koupíte přijďte
a přesvědčte se u starého známé-

ho Karla Arona U3do3i
— Kandidátů pro senátorství

je již celý roj ač je do volby ještě
10 týdnů Jest velice pravdě po

dobným že zvolen bude příští'
senátor z jižní části státu a proto
se také tam hlásí kde kdo Nej-

více mluví se ve prospěch Hay- -

warda který byl navržencem pro
úřad guvernéra Mimo něho hlásí

se následující: Z Lancaster Co

D E Thompson bývalý super-

intendent B & M dráhy nyní

podílník v elektrické a plynárni-ck- é

společnosti G M Lambert-so- n

jeden z nejlepších právníků
ve státě který byl po tolik roků

vládním zástupcem a za pres
Harrisona příručím sekretáře po-

kladny sudí M B Reese bývalý
člen vrchního soudu jehož že-

lezniční korporace nemohly potře-

bovat A W" Field bývalý kraj-

ský soudce A E Moare bývalý
náměstek guvernéra poslané: kon-gres- ní

Strode Ze Salině Co

hlásí se sudí Morris a F J Foss

Z Hamilton Co bývalý poslanec
Hainer z Jefferson Co E H

Hinshaw z Page navrženec pro
úřad náměstka guvernéra G M

Murphy z Nuckolls Co C E
Adams který byl kandidátem pro

kongres Vzdor tomu že se zdá

patřiti navržení senátora jižní části

státu hlásí se též někteří ze ní

jako Lorenzo Crounse z

Washington E K Valentine z

West Point J L Webster z

Douglas ba i John McColl z

Dawson Co Máme za to že buď

zvolením Lambertsona Reese

aneb Hainera by se sněm lidu za-

vděčil Má-l-i to být ale někdo
ze severu whaťs the matter with
A E Čady ze St Paul ?

— V přízni českého obecenstva

odporučuje se známý vyrabitel

pomníků krajan pan Ant Pro-škov- ec

' v Bruno Neb Než si

jinde pomník zamluvíte neb kou-

píte pošlete si pro vzorky a cen-ní-k

ku krajanu Ant Proškovcovi
Bruno Neb (ti8m3

Zprávy spolkové

Sokolky Tjrí čís I

odbývají pravidelnou schůzí v úte-

rý 22 listopadu o 7 hodině večer
v síni p J Hrocha Všechny člen-kyn- ě

nechť se do schůze této v

plném počtu dostaví
St Benák taj

Dramatický odbor Těl Jed Sokol

Členové jsou tímto upozorněni
že bude odbývati se zkouška na
"Vesničané" ye čtvrtek večer v

síni Jos Havlíčka Všichni účin-

kující nechť neopomenou být pří-

tomni

Nejlepší náplast
Vlněný klůcek nasáklý Cbamber-1I- q'

Pain BaIcd kdyf přiložit si na
mÍ8ta na telr kde Mest jakoukoliv
pociťujete rmfrnf ji llpe a rychleji
než jakákoliv náplasť Máte li bolectf
r sádech ve hrudi aneb boka zkuste
tobo pocítíte okamžití úlevy Palo
Dalm téi boji revmstltnui a k dostání

je vt cli lékárnách

1899 ColOEiii taMaí
vydaný spol POPE MFG CO
v Hartford Conn nyní připraven
k zásilce Jest velmi příručný pro
záznamy každého dne v roce a
může je každý obdrželi když do-

píše výše udané - firmě a přiloží do
dopisu nepatrnou Částku to centů
▼ kolkách

jedná se o samovraždu či zda
rána pouhou jen nešťastnou ná-

hodou vyšla
— V Stratton přišel v sobotu

odpoledne k vážnému úrazu brzdař
Albert 0'Neil na dráze U P za-

městnaný Nalézal se na střeše
vozu a nenadálým trhnutím rovno-

váhu ztratil a spadnul tak nešťast
ně že jedna noha pod koly mu
rozdrcena a druhá noha zlomena

Dopraven byl do McCook kdež

oparace na něm provedena
— V Bloomington postřelil se

v sobotu následkem neopatrného
zacházení se zbraní střelnou i61etý
John Lemmert Vytahoval ručnici

z vozu při čemž kohoutek zachy-
til a spustil a rána do levého rame

na jej zasáhla

— V sobotu skončeno bylo
úřadní sčítání hlasů pro guverné-
ra při poslední volbě odevzdaných
a dle výsledku obnáší většina fusi-onis- ty

Poyntera 3422 hlasy Cel-

kem pro kandidáty guvernérství

odevzdány byly 189984 hlasy

proti 191837 odevzdaným loni

pro úřad nejvyššího soudce Z

počtu tohoto obdržel jich Poynter
íus 96903 a Hayward rep 93-28- 1

Hayward obržel o 4272 více

hlasů než loni Post a Poynter o

6125 hlasů méně než loni Sullivan
- Výsledek úřadního sčítání hla

sů jest následovním:
'

a 3

a
STÁT E

Adama 1M4 1830

Antelope IHW 1140
Haoner 114 Nt

Blaine Ti i

Boone 114 Vm
Box Bute 400 ÍCT

Bovd 3M 4M
Brown 'm ffi
Uuffalo 16 1WS0

Buřt 1479 1155

Butler 1277 11VJ

Caas VSm SSÍ7
Oedr BI7 m
Chase 21 W
Cberry b&iJ m
Cneyenne 891 840

Ulav: ISW 1647

ColfaJI 715 1US

Uumminic 1979 14A6

(Juaur 144 1M)
Dakota 503 ftffl

Dawea 606 6W
Uawaon íaw Vm
Deuel 231 175

Dlxon 872 tt
Dodire 1W3 17W
twuKlas WV44 8841

Dundy 864 7o
KUimore WM Yl&
Franklin tMtl WU

Kmntier 7f 7

Furnaa liea 13(8

Gage 3227 H304

Oarfleld lei 810

Oospur 494

Grant W 08

Oreeiey 311 035
Hall 17V7 1535

Hamiltoo „ im m
Harlan 784 108
Hayes il SW

Hltchcocki „ 400 601
Holt i 7K8 11M
Hooker I St
Horard m 105B

Jeffereon im 1577

Johnaon ISit 1034

Kearnuy 2 UH2

Kelth 1 814

Kcya Paha Sil 272
Kimbail „ 83 50
Knox 1250 15f

Lancaater 5033 44V7

Lincoln VI0 VM

Logan 56

Loup
' 03 W

Madlwin 148 1508

McPberaoa W 11

Merrlok 907 830
Nance 711 748
Neoiaha 1548 1AM

Nuckolli 111 131

Otoe 82SS 2043
Pawnee 14 lu03

PerklM 120 l

Phelpa 870 1005

Pieroe 510 07o
Hlatte 1106 1M

Polk - 0H8 10
HedWlIlow 804
Ulcbardaon 2274 262
Kock 8a 833
Halině 1838 1870

Barpy 645 061

Bounders 1778 SVW

BcotU Bluff 330 S
1511 10S)

Bherldaa 387 640
Bnermaa 434 800
Hloux 107 107

Btantoo 046 7n3

Thayer 1481 1433

Thomas 35 66

Thurston 400 fJ
Valley 720 830
Wabln-to- o 1300 1238

WaDe 828 747
Webut- -r t 1185 1105

Wbeeler 70 137

York 1830 1745

Celkem V3381 80703
VH41na 43

— Senátor Allen popírá že by
z Nebrasky vystěhovati se chtěl
a že úřad generálního zástupce
východní jedné dráhy přijmouti
by zamýšlel
— U Syracuse postřelen byl

v neděli na honu J Walters z

Lincoln jedním ze spoluhoncú a

sice zasažen byl do levé strany
prsou

V Bancrnft vyloupen byl
v noci na neděli hostinec Frank
Wennemara a 500 doutníků znač- -

ně kořalky a I700 na hotovosti

odnešeno

— U Madison přišel k těžkému

úrazu do sněmu zvolený J Mem-ming- e

Spadnul totiž z vlaku

a z náspu svalil se do potoku 15

stop nížeji tekoucího Utrpěl
četných ran jest však naděje na

jeho pozdravení '

— '
Prvý nebrasský pluk dobro-

volníků vyplul dle z Honolulu

došlé zprávy dne 7 listopadu do

Manilly a mezi nemocnými vojíny
v nemocnici tamní zanechanými
nalézali se i krajané Fr Walla a
H Šroup od aetniny C stojící

pod velením J N Killiána

— V Beatrice zničena byla v

neděli odpoledne požárem stáj a

kolna O S Stephensona a škoda

upravení plynovodů a parního to-

pení což vše již před dvěmi mě

síci bylo nařízeno a smluveno

Onehdy stěžoval st nám známý
jeden krejčí že by mohl zamést

nati ještě několik dělníků a nejen
on nýbrž každý jiný zaměstnava
tel ale nejsou k dostání Krej
čovští dělníci opět stěžují že musí

pracovat přes míru takměř dnem
nocí A tak kam se ohlédneme

všude se nedostává dělnických sil

a nikdo nepotřebuje dlouho práci
hledati kdo jest jí schopen A

přece posud falešní proroci 'píší
uštěpačně o rozkvětu a prospívání
země tak jako by posud trvaly
tytéž poměry stísněné a bídné
ako panovaly za éry demokrati
cké za blahoslaveného pana Cle-velan-

kterýž mnohým fanati
kům byl hned prvním po Pánu
Bohu V

Dohráli

Vše zdá se nasvědčovat! tomu
že populistická strana dohrála již
svou úlohu a nalézá se v rozkladu

Pozorujeme-l- i výsledky volby mi

nulé nelze přijíti k žádnému jiné-

mu úsudku Tak dobře na zápa-
dě jak i na jihu jest patrným
ochabnutí strany té kdežto ve

státech východních nikdy půdy
neměla Mnoho-l- i celkem vrženo

bylo hlasů populistických bude

asi těžko určiti poněvadž ve

všech státech západních měli po- -

pulisté společnou tiketu s demo-

kraty Však vzdor tomuto spojení
zůstali přece ještě v menšině

Dřívější bašta populismu Kansas

padla tentokráte úplně a to neo

byčejnými většinami V Texasu

kdež byl značný počet populistů
budou zasedati v příští sněmovně

pouze jen tři populisté Populism
klesá na místě zrůstání a to jest

jistou předzvěstí úplného jeho za

niknutí Politické dějiny této
země vykazují že kdykoliv která
nová strana počala klesati bylo
to počátkem jejího konce Staré

strany mají a mohou míti život

houževnatější mohou přetrpětř
dlouholeté porážky avšak nové

strany vedlejší kteréž vznikají s

novými otázkami zaniknou jak
mile přestane jejich zrůst Vzni

kají obyčejně snahou nespokoje

ných v obou stranách někdy ne-

spokojených pouze úradoiovcu a

zanikají když tito nespokojenci
vidí že tou cestou cíle nedqsá
hnou

ř

''?
Zkušení a bedliví myslitelé se

ovšem neklamali ohledně budouc

nosti strany populistické Zásady

její neměly nikdy toho širokého
historického podkladu jehož stra
na zdařilá míti musí Požadavky

její nebyly nikdy rázu takového

jež vyžadovaly utvoření strany
nové nýbrž mohly kteroukoliv ze

stran dřívějších neb dosavadních

za své přijaty a ve skutek uvede-

ny býti Strana populistická
vznikla z hnutí protimonopolistic-kéh- o

a tomu na závadu nejsou
směrodatné zásady ani strany re-

publikánské ani demokratické

Není pochyby že by strana popu-
listická byla se mohla dodélati

úspěchu aspoň časového kdyby

byla setrvala ve směru nakroče-

ném To se však nestalo a bylo
vždy naším přesvědčením že sna

hou korporací zavlečena byla do

programu strany populistické a

postavena na první místo otázka

stříbrařská tak aby otázku
do pozadí zatla-

čila Jinak jsme nedovedli sobě

vysvčtliti to že političtí pleticbo-v- é

o nichž jsme přesvědčeni byli
že celý jejich život v politickém

působení zasvěcen byl službám

monopolů a korporací stali se

tak horlivými ba zuřivými popu-list- y

hlásajíce neúnavně a neustále

jen samé stříbro Takovými byli
dle našeho osobního dlouholetého

pozorování vůdcové populistů v

Nebrasce Vandervoort a Hascall
v Minnesotě Donnelly a v jiných
státech dojista na podobných ne

chybělo

Populisté z pouhého přesvědče-

ní" upřimní a svědomití musí

nyní viděti a nahlížeti pravdu
toho co častěji bylo tvrzeno a

odůvodňováno že v této zemi

jest místa pouze pro dvě velké

politické strany a není naděje že

jejich strana by se jednou z tako-

vých velkých stran státí mohla

Na jihu mamo jest pokoušeti se o

proražení balty demokratické

aspoň ne když ve volbách národ
nich se spojeoství strany té vy-

hledává Na východě nemá po-

pulism vyhlídky žádné neboť s

nerozumným stříbrařským poža-

davkem vzbudil proti sob před-

sudek Na západě pak poznalo
voličstvo ie to ttfíbfahké blouz

daly Monopoly a korporace do-

sáhly asi svého cíle Vnucením

stříbrařství straně populistické
nasadili v ní červotočiou kteráž

jí k úpadku vedla a dovedla

Zápasy politické kteréž díti se

budou v budoucnosti otáčeti se

budou o zcela jiné otázky otázky
vzniklé z letošní války jež budou

nesmírně důležitějšími než ony k

vůli nimž jsme v minulých deseti
letech se rozčilovali Vůči těmto

novým otáíkám zaujmou obě vel-

ké strany svá stanoviska a nebude

místa pro stranu třetí Bylo by

bláhovým očekávati že by snad

demokraté východní po smutných
zkušenostech jež mají ze spojen- -

ství s populisty chtěli je v bu-

doucnosti míti za přítěž
Pan Bryan ovšem sice soudí o

věci poněkud jinak Po jeho ná-

hledu není stříbrařství mrtvo

nýbrž bude oři za dva roky opět

bojováno Tó shledáváme ovšem

zcela přirozeným již proto že

jméno Bryana srostlo tak se stří- -

brařskou otázkou že jsou neroz-

lučnými Jestiže by pan Bryan
doznal že mrtvo jest stříbrařství
musil by zároveň tím dozoávati
že mrtev jest on co budoucí kan-

didát presidenství a není proto
ku podivu jestliže protestuje
proti své politické smrti
Že pan Bryan své rozumování

neopírá o skutečná fakta toho

důkazem jest již jeho podceňování
výsledku volby V interview
kteréž měl s ním zpravodaj v mi-

nulých dnech praví že v poro-
vnání s volbou roku 1895 prý re-

publikáné nabyli v některých
místech a v jiných ztratili a volba
letošní prý nebyla rozhodným re-

publikánským vítězstvím Patrně
že tu pan Bryan se klame neboť
v letošních volbách všechny státy
jež - hlasovaly pro McKinleyho
před dvěmi lety daly opět repu-

blikánské většiny až na jeden
totiž Kentucky kdežto populisti
cké státy Kansas Jižní Dakota

Wyoming a Washington letos

postavily se do řad republikán
ských a Nebraska málem též tak
učinila a ve všech těchto státech

byl veden zápas volební hlavně
o finanční otázku Kdyby býva
la letos volba presidentská měl

by republikánský navrženec více
hlasů nežli měl před dvěmi lety
McKinley Kdekoliv nabyli hla
sů demokraté bylo to pouze jen
pxoto že pustili mimo otázku
stříbrařskou a proto jeví pan
Bryan buď velkou neprozíravost
aneb velkou neupřímnost a ještě
větší demagogstvf když nepova
žuje otázku stříbrařskou za oJstra
něnou Osud populismu a stři
brařství spečetěn byl minulou
volbou a tím 'také osud pana
Bryana co aspiranta v příští volbě

presidentské

NEBRASKA

—- V Genoa zastřelen byl v pátek
nešťastnou náhodou Rob Pottcr
chovanec tamní indiánské školy
soudruhem svým Willie Coxem
Několik hochů hrálo si s revolve
rem kterýž náhodou do rukou se

jim dostali když tu pojednou rána

vyšla a Pottera do prsou zasáhla

— V Grand Islandském cukro-

varu přišel v pátek ku zmrzačení
dělník Nick Weinrich Dostala
se mu totiž levá ruka do odstře-ďovačk- y

melasy a než stroj zasta-
ven byly mu prsty tou nrěrou

rozdrceny že odejmutí jich nut-

ným se stalo

— Pan C A Killian v Morse
Bluffs Neb má na skladě a pro-

dává velmi lacino všechny druhy
uhlí kočáry vozíky hospodářské
stroje větrníky pumpy atd tf

— V okresu Knox jednalo se
ve poslední volbě o rozdělení
okresu a projití návrhu toho za
mezeno pouze tím že z 2993 ode-

vzdaných hlasů pouze 2807 o

otázce oné hlasovalo tak že pro
rozdělení okresu zákonité většiny
dosaženo býti nemohlo Možno-l- i
z výsledku souditi tu prý jirtě
pří volbě příští rozdělení okresu
skutkem se stane

— Ve Weston pomýšlí se prý
ná postavení parního mlýna a co

podnikatel uváděn jest krajan ký

kterýž as před to neb

12 lety mlýn v okolí tom míval

— U Beatrice zastřelil se v so-

botu odpoledne I4letý Lyman
Whitcomb Týž vyjel si s třemi

soudruhy na hon a pojednou při-

ložil prý revolver k hlavě ss slovy:
"Rád bych byl kdybych na místi
zemííti —" Nei větu dořekl vy-tl- a

rána a hošík skácel se pro
střelenou hlavu k zemi Smrt

záhy následovala Poroto koro--

íusionistu 114
sice 16:1 ale "enyhau" 4:1 -

DÁVNO-L- ! IE TOMU CO NÁS PÁNI

stříbrafi ujišťovali svatosvatě že

není dost zlata v této zemi k ve-

deni obchodu A ejhle newyorské

banky půjčily skoro 150000000
do Evropy v minulých dnech po-

něvadž zde ty peníze ladem leželý

Nebyly to peníze těch banka ne-

boť dobře jest známo snad každé-

mu že každý bank má desetkráte
více vkladu peněz jiných osob
než-l-i co jeho kapitál obnáší

Každý" náš odběratel má tižtěno

při své adrese datum kdy vychází

jeho předplatné Povšimněte si to-

ho dobře a jestli Vám již před-

platné dochází aneb snad koneč-

ně vyšlo spěchejte je obnovit a

možno-l- i hleďte ať se Váš soused

kterýž posud Pokrok Západu ne-

odbírá také předplatí Přesvědčili

jste se Že Pokrok Západu jest
listem svědomitým a měli byste
na to své sousedy upozorniti

Včasný krok učiněn byl v Bosto- -

nu kdež vzniklo hnutí mající za

účel upozbrniti pana presidenta
že nejsou všichni lidé v této zemi

šmahem pro annektování všeho

co jest v našem dosahu jak snad

si myslí podle toho co mu nej-
-

bližší jeho rádcové do uší Šeptají
Spolek tento přijal řadu usnesení

a navrhl petici kteráž se má po-

depisovat a panu presidentu zasí- -

ati Krok ten jest velice včasným
1 nutným

Dbnnice JNovověku uvažujíc o

úpadku populismu praví: "Jeli
kož populismus i jinde a zejména
v jižních státechtéměř vymizelač
ještě před dvěma roky tolik životní

síly tam jevil že ohrožoval i samu

stranu demokratickou na jihu ne

přemožitelnou musí úpadek jeho
míti jiné příčiny Uhodli bychom
ie Lid pozbyl k nemu a vaacum

jeho důvěry Příliš mnoho slibu

jí a když z těch slibů potom splní
málo co nebo nic mysli si lid: A

jste takoví kujóni jako ti druzí" —

Podobně soudí Časopis Papillion
(Neb) Times Píše: "Byli jsme
v postavení opevniti se že bychom
byli ve státě nepřemožitelni Ale

náš sněm byl slabý a zklamal lid

Naši státní úřadníci provedli různé

opravy a odkryli i potrestali mno
hé nepoctivé sluhy obecnosti
však v celku nedovedli jsme pře-

svědčili lid že úřadníci fusionist-št- í

jsou prostějšími vlivu korpora
cí nežli byli republikáné a lidu

vtiskl nám znamení nesouhlasu s

námi Krátce řečeno my lhali lid
a dobře se říká že ani člověk ani

pánbůh nemiluje lháře!"

Skarohlídové předpovídali že

nastane v Omaze po výstavě tíseň
a bída tak jako prý byla v Chica-

gu po výstavě kolům bické ave
Vídni v roce 1873 po výstavě svě-

tové Vyvozovali že po výstavě

vždy je v městě výstavním zle

Marné bylo jim dokazování že

v roce 1893 po výstavě chicagské

byla bída všude a že by v oněch

městech bývala bída ještě větší

nebýti výstavy Teď se mohou

vlastní zkušenosti a z vlastního

poznání přesvědčiti V předmi-

nulém týdni psal zdejší dělnický

časopis Western Laborer: "V

Omaze a South Omaze pracuje
více zedníků než v kterémkoliv

jiném roce od roku 1892" —-- Minulý

týden píše tentýž časopis

opět: "Omaha jest v dobrém

stavu na tak dalece co se týče

práce V porovnání s podzimy
1893— 1894— 1895—1896 nejsou
v podstatě žádní zahálející dělníci

v Omaze a South Omaze Práce

při stavebních řemeslech jest ze

jména dobrá Z pravidla bývají
ve výstavních městech po výstavě

poměry pro dělnictvo málo utěše

né avšak Omaha jsme potěšeni
to říci činí výminku Dělníci

oborech organizované práce do

stávají ochotně plné ceny a

mnoha případech platí se dobrým
dělníkům více než co unií jest
předepsáno" — Přesvědčili jsme
se' že to platí skoro o všech obo-

rech Z té příčiny zdrželo se

valně stěhování našeho závodu

My vlastně hodlali se přestěhovali
již v polovici října avšak nejsme

posud úplně přestěhováni a to z té

příčiny že nebylo lze dostati
dosti dělníků k úpravě velké bu

dově kteráž potřebám Pokroku
Západu ▼ budoucností slouŽiti
má Ani tesařů ani omítačů ani

barvilo ani stroiníka k uvedení

do pořádku tiskařských strojů ne

bylo lze obdržeti dostatek
v čas Přičítali jsme to tehdy na

účet trvající ještě výstavy Vlak
minula výstava a nouze o ně přece
trvala a trvá Před dvěmi týdny
očekávali isme najisto že tihem

gawi-Wxk- ly Edltloa
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Předplatní i

V místí dodávkou do domu bez přílohy 1300

3)8 přílohou
Poltou pro Spojené Státy a Kanadu bez

Knihovny Americké

8 Knihovnou Americkou )

Do Cech bez přílohy
U08 přílohou

Každý před platitel oprávnín Je k prémii

OhláSky
Drobní

len když
i n i nAkv )Dve ne veikoiu ne

thuií í milec čítáme 75cent6 za třikrát 7a

různá ohfáfeni blahopřáni úmrtí a Jiná čítá-

me 1100 l tH palce ta haldě uveřejněni
Nechť každý proto přiloží objednávce tolik
peněz Jak velkou ohlášku míilai přete Ceny
ohlátek na delíi dobu oznámí se ochotně na

pof dani
Zásilky peněz

Jsou nejbezpečněji! kdyí se koupí na polti
neb expressu "Money Order" a tfz nam M
zaíle Též v registrovaném dopise aneb po-

ukázkou bankovní Jest zásilka Jista Kdo

ohB niatlrl --checkem" na bank nechť míle
o & centi více proto že tolik musíme platit
banku za kolekci aneb ať koupi směnku
draft) na Omanu Chicago neb New York Na

miste drobných peněz přijmeme tež I - a

kolky VSecnny zásilky necni jsou
zaslány pod Jednoduchou adresou pouze tak-

to :

Pokrok Západu
Omaha Neb

Omaha Neb 22 listop 189$

O je! Ouvě! V celém Kansasu

zvolen byl do kongresu pouze je-

diný populísta a sice Ridgely

VOLBY JSOU TEDY ODBYTY A TEĎ JE

čas soustřediti veškeru pozornost
ku předplácení na Pokr Západu

Dlouhé večery jsou již tu a

proto si přehlédněte seznam prémií
a zašlete předplatné tak aby jste
se měli čím baviti

O PRŮMYSLU ŽELEZÁŘSKÉM SDĚLUJE

se že prospívá jako nikdy dříve

Průmysl tento jest lepším měřít-

kem prospívání země než které-

koliv jiný

VÚCI MLUVENÍ BrYANOVU ZDÁ SE

nám že bylo by příhodným opra--
viti staré české (od Němců vypůj-

čené) přísloví "mluví plech" na:

"mluví stříbro!"

Z Porto Rico se sděluje že tam

panuje anarchie Bodejť by ne!

Tam právě tak dobře jako na

Kubě a Filipínách vždy více méně

panovala a bude panovali

Na Kubě počínají se již zaváděti

zvyky a obyčeje americké V Ha
vaně přepaden byl vůz pouliční

dráhy vedoucí do vzdálenějšího

předměstí a všichni pasažéři byli

oloupeni

Teď se nalezla i námitka proti
hlasovacím strojům a sice ta že

prý na ráz lze poznat jestli kdo

hlasuje lístek celý "rovný" aneb

si vybírá No to se nám zdá ná

mítka již ta nejmenší

Oj pak dělá Váš krocan? Pa-matu-

že čtvrtek tohoto týdne

jest dnem díklčinění a každý věr

ný americký občan má učiniti za

dost chvalnému zvyku a pochut
nati sobě na krocanu

Dle zpráv obchodních jednatel-stv- í

jest ▼ obchodu celé země větší

čilost a větší nadějnost od volby
než byla kdykoliv od roku 1892

Zvláštní ale pravda že republi
kánská vtézství a dobré obchody

jdou ruku v ruce
v

Republikán í měli v minulé vol- -

bě většinu v Illtoois 67000
Michigan 63300 v Ohio 61200
v Iowě 60500 ve Wisconsinu
16200 a v Indiané 14500 Ve

všech těchto státech vzali demo

kraté do platformy stříbrařství

New Iersey bylo zastoupeno v— j
senátu v kongresu "kovářem

(Smithem) jehož čas zasedáním

budoucím vyprší Však proto
přece kongres nezůstane bez ko

vářů neboť jedině z Michiganu
zvoleni byli tři bmithové za po
slance

Nu už to začlo! Míníme totiž

vypláceni pensí pensistům z ny

nější války ačkoliv posud smlou

ví míru nenf uzavřena- - Prvním

pensistou této války jest Jesse F

Gates z Illinois Byl postřelen a

suntlaco sice bvl mu utržen

vrchní pysk a vytaženo šest zubů

Byla mu přiřknuta pense $17 mí

sfčné ale on není spokojen a na
tí prý dostat I3500

Podle tvrzení pasa Brvana ji
fi noDokrata v řadách dobro--

volnickýcb nežli je republikána
WelL podívejme sel Kansas byl

si do letolka v čele států populi- -

sikkvcb Dobrovolníci Kansa- -

y'

ra tta Iloadaiv hlasovali a výsl


