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Článkem pátým dává se právojako rádi bychom viděli a počítal

Pokrok Západu
NEBRASKA

— NejlepŠÍ doutníky jsou Porto
Rico jež vyrábí V Pospíšil ve

VVilber Neb — Zkuste je 79tí

— Farmář André jejž jeho
manželka obžalovala že chtěl
znásilnit! pletou dceru byl zatčen

do vězení ve West Pointu do-

dán

— Ve Fremontu přijala měst--

obnáší tedy většina Nevillova

2354 hlasů

— V Lushtownu se roznemohl

asi před 14 dny McFadden poně
vadž ale věřil 1 s manželkou v lé

čení vírou nezavolal si lékaře

nýbrž nějakého modliče z Lincoln

Byl pojištěn u spolku Modern

Woodmen na $2000 a ti mu do-

mlouvali aby si povolal lékaře

ale McFadden neuposlechl až v

své víře zemřel Nyní se IIq
dern Woodmen zdráhají vyplatit!
pOZQStai08t a bude z toho soud

—— rutcaitcioou zuiavu uui- -_ 1

dáme se z Linwood kde tamní
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linwoodakycn krajanu jest ovšem I

chvályhodnéa jest jenom k přání
aby 1 v jiných osadách česko-ame- -

rickýcb krajané naši se probudili
národní nečinnosti a české Sko- -

ly základali Nikdo tušíme ne--

-- 1

bude upírati že mládež naše ve mětu' potravního aneb předmětu
kterou veškeré naše naděje klade- - kterýž se má používat v potravě
me musí uměti dokonale česky jenž by obsahoval jakékoliv sou-m- á

li úkol svůj s národním životě částky považované dle zákona za
plniti a nejen to ona musí znáti nezdravé — od arseniku al ku

dějiny české jimiž naučí se ctíti
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česky naroa z nenoz vzesn rooi--

čové jejich A kde jinde naučí

se ta naše mládež česky mluviti a
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dnes V'dí že Jjaou ohroženi mořem I
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vé jejich a jej také všude hájily
v dobách pozdějších kdykoli se

pniezitosi k tomu naskytne11 eaeaae
krajane nnwooasti pocnopiu aoore
Iv travnase posiam zae v Americe sveaci

zajisté dostatečně že založili če

ská rada ordinanci že děti pod 16
té

roků staré nesmějí se večer v zimě

po 8 a v letě po 9 hodině na uli- -

cích potloukali vyjma v průvodu
„jjía 1

ji l_„„ _ _
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Qtavil smíšeny vlak pa trati abv

mohl slézti jeden cestující v tom I

se však přihnal vlak za ním násle

dující a rozbil zadní dva vozy
iné neštěstí se však nestalo

— Sousedé Russell a Toogood z
nedaleko Fremontu bydlící politi
sovali tak důkladně až se dostali

do sebe a poprali se Republikán
Russell dostal od demokrata Too--

gooda bití a za to jej nyní žaluje
— Státní komisař práce uve

řejnil statistiku samovražd ve stá-

tu

i

Nebrasce se přihodivších bě- -
ar

hem let 1892 do 1899 V těchto

letech zahynulo vlastní rukou
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— Na universitě nebraské bude I

po novém roce zahájeno zvláštní

rWPfoM-S-- í
ko ve vedacn zemeoeiskycn urs

ten ouoe irvau po 3 měsíce a ne- -

muž bude připuštěn bez přijímací

zkoušky každý
— Stavba cukrovaru v Asaes

la
protáhla se neobvčé ně dlouho

tak že prý teprve dnem 15 pros

započato bude s prací Mezi tím

časem byla část cukrovky prodána
do cukrovaru noríolkského k zpra
cování a zásoby jež byly uloženy
postačí prý zaměstnávati až do
ďubna

Z úitů jež strana populi
stická složila do rukou státního

tajemníka vysvítá že za poslední

kampafi vydala ve státu 1702645
Na zaplacení účtů se jí nedostává

$753 55 v čemž jest zahrnuto i

I50 05 Frant Fialový z Omaky
za jeho výdaje jež měl o volební

_ T lnrfa v I ínwnnrl Nih I
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váky větrníky pumpy kádě po- -

stroie na koně a všeho druha
řemeni Krajané učiní dobře

když si u něho prohlédnou zásoba
a zeptají se na ceny než půjdou

jinam koupit (4tí)
— V Havelocku byla prodána

továrna na lněné výrobky a prova

zy nové společnosti která započne
u výrobě dále pokračovat! To
várna však nebude uvedena v čin
nost dříve až po sklizni příští úro

dy v roce 1900 k čemuž společ
nost koná přípravy uzavíráním
smluv s rolníky na pěstování lnu

konopí
V Plarrmnnrřiii cloněn hul' - —— "J

soua s janem naitisero utery za

skou školu kde vyučovat! se bude kteréž chtí přistoupit! ke zvlášt-každo- u

sobotu řeči mateřské dč- - nímu číslu ZČBJ se tímto uvádí
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sekretáři pokladny použiti jakýko- -

iv stříbrný kov v pokladně se cí

ku ražení drobné mince a

ýtěžek z ražby takové vyplývají
cí plynouti bude do pokladny a

za stříbro k takové ražbě použité

taženy budou certifikáty aneb po
kladní noty jež za ně vyplaceny a

byly
Článkem šestým nařizuje se

_' fc Av # - --~ iznovu razeni mince otřete a uu- -

straBuje se obmezení do jakého
obnosu tato ražena býti má

Článek sedmý ustanovuje že

zele&áky znovu vydávané maji

býti takových denominací jak se

kretář pokladny ustanoví však ne

menší než dolarové a stříbrné cer-

tifikáty mají býti pouze dolarové

dvoudolarové a pětidolarové
článkem osmým dává se národ

ním bankům právo vydávati ban-

kovek do plného obnosu ceny sú

vládních jež co záruka za

cirkulaci složeny jsou
To jsou hlavní ustanovení pred- -

ohy o kteréž se jednati bude a

jest velice pravdě podobným že

se v tomto způsobě aneb v při
bližném uskuteční Dalo se ovšem

očekávati že v budoucím kongre- -

otázka tato rozřešena bude
Naše inanční poměry byly Již po
mnoho let neurčité a neustálené

Zákonem tímto aneb podobným
nebude sice v základě naší měny
učiněna v podstatě žádná změna

neboť po celou tu dobu kdy min-

ce nynější váhy byla ustanovena

bylo základem naší měny vždy
zlato a nic jiného než zlato byť i

stříbrná měna vedle zlaté v oběhu

se nalézala Proto zákonem tím

to aneb podobným se základ naší

měn v v ničem nezmění nýbrž se

pouze jen určitěji vytkne Opa
tření jakéž se navrhuje slibuje zá

roveň zamezili onen "nekonečný
řetěz kterým zlatá hotovost z

pokladny neustále vytahována býti
může jako se dělo za administra

ce presidenta Clevelanda kterýž
k uhájení plnocennosti měny mu

sil prodávati úpisy vysoké úroky
nesoucí vypláceje zlato za ně str
žené za zelefiáky jež ale znovu

vydávány byly aby znovu ku vy

placení předloženy býti mohly
Předlohou tuto navrženou se ani
v nejmenŠím nezkracuje množství

měny v oběhu se nalézající aniž

přirozené téže přibývání však činí

se nemožným aby zeletáky aneb

certifikáty jednou vyplacené moh-

ly poznovu k výplatě předloženy

býti Když se jednou vyplatí te

dy podle opatření ve článku čtvr-

tém vyplaceny budou ' zlatem

aneb po případě stříbrem nyní
pak ▼ pokladně ležícím kteréž pak
na místo oné vyplacené papírové
měny v oběhu zůstane Mezi ji
nými různými plány kteréž až

dosud byly navrhovány byly ty

aby nynější vládní noty byly sta

ženy což by pak bylo podmi&ova- -

lo buď vydání o tolik více not
banků národních (bankovek) aneb
zmenšení cirkulace do té míry
Návrhem tímto však by cirkulace

zmenšení nepodléhala Bankům

poskytla by se zárovefi ta výhoda
že by mohly vydávati bankovky
své do plného obnosu úpisů jež
co záruka za tyto leží čehož by

nepochybně banky použily a tím

by se měna v oběhu o 10 procent
nynějšího množství bankovek roz-

množila To není nic více nei
spravedlivo Není tajno nikoho
že za nynějších poměrů a okolno

stí banky nestály o vydávání ban

kovek a jest málo banků tako- -

výcbí kteréž by byly vydaly ban-

kovek svých do té míry jak by

kapitálem svým k tomu oprávněny

byly
Ku zajištění trvalého blahobytu

jest též zapotřeby zajištění trvalé

hodnoty peněz Není-l-i takováto

hodnota trvalá jestli cena peněz
kolísá aneb je v nebezpečí kolí

sání jest také trvalé jisté a bez

pečné prospívání země nemožným
Proto je k přání aby otázka tato
konečně rozřešena a finanční naše

poměry na nezvratné stanovisko

postaveny byly

— Ben Thomas republikán

ský kandidát policejního soud
covstvf zadal soudní protest na

proti dosazení do úřadu Sam

Gordona který byl od volební

komise za zvoleného prohlášen
Thomas chce dokázali že hlasy
nebvlv správně čítány a že on

vlastně má většinu 988 hlasů

ne Gordon

— Obchodní klub omažský se

zasazuje o to aby v městě nalero

bylo zařízeno skladiště vojenských

potřeb i Joyirna na jich výrobu

tuniiu Ara tii kainf a une e

nějaké kothy V tomto ohledu

však ani bratří češi lépe nestojí
ačkolivčk jich ta bude asi třikrát
tolik co nás" — 'Pravda má prav-

du že si v ohledu literárním sto-

jíme až příliš smutně na tom jak

my tak oni Mimo nějakých těch

knih ku potřebě praktické nemá

literatura zde vůbec pudy Však

buď mýlí se Pravda v počtu Če

cha aneb v počtu Slováka Podle

našeho přesvědčení bylo by asi

těžko shledat více než pal milio

nu Čechů počítaje i jejich dítky

proto nás není zde třikráte tolik
co Slováků jestli těchto jest tt

půl milionu Však my pochybu

jeme že by počet udaný byl

správným Před rokem osmdesá

tým nebylo skoro žádných šlová

ekveh přistěhovalců V letech

osmdesátých přistěhovalectvo
Slovenska bylo 10000 až 15000
ročně a celkem v těch letech pri
stěhovalo se sem asi 130000 Slo
váků V tomto desítiletí obnášelo

toto přistěhovalectvo průměrem as

as 000 ročně tak ze celkem prne- -

o sem v tom desetiletí něco pres
200000 Počítáme-l- i ze mnozí

vrátili se do starého kraje a tis
cové zde zemřeli můžeme míti za

to že Slováků sem přistěbova
lých v minulých 20 letech jest
sotva 300000 a pochybujeme

jejich dítek zde rozených bylo by

300000

ZUtý základ pro uší mino

Minule učinili jsme zmínku

tom že bývalý předseda snemov

nv poslanecké Reed při hostině

pořádané obchodní komorou new

yorskou předpovídal ba ujišťo
val že v příštím zasedání kongre
su učiněno bude opatření kterýmž
naše měna postavena bude na

pevnou půdu na základ zlatý
tím upravena otázka finanční

Reed nepochybně věděl dobře

čem mluví neboť nyní sděluje se

že republikánským výborem při'

pravena byla finanční předloha
kteráž nepochybně schválení kon

gresu dojde

Předloha ta nese název: "Zá
kon k ustanoveni a určeni zaxiaau
hodnoty (standard of value)
udržení rovnocennosti všeho dru
hu měny vydané aneb ražené Spo
jenými Státy a za jinými účely
Předloha ta ustanovuje v článku

prvním že ' základní jednotkou
hodnoty má býti v budoucnosti

tak jako jest nyní dolar pozůstá
vajíci % 358 gránů zlata z devět
desetin ryzého aneb 2322 gránů
zlata ryzího čili jedné desetiny
"nrla " V Hánlm AmhAm nftřa

novuje se ze všechny opisy spo
jených Států úroky nesoucí

všechny noty Spojených Států

noty pokladní splatitelnými jsou
ve zlaté měně a všechny jiné po
vinnosti a dluhy obecné aneb

soukromé mají platiti se dle té
hož měřítka Vybraženo však že

zákony vztahující se na měnu stří
brnou totiž stříbrné dolary
drobné a činící tyto zákoúnitým

platidlem mají zústati v plné plat
nosti tak jako i zákony vztahující
se na bankovky národních banků

Článkem třetím jest ustanoveno
zřízení nového oddělení v odboru

pokladním kteréž by bylo známo

co úřadovna vydávací a výplatná
(Division oí Issue and Redempti

on) Tato úřadovna má míti pod

správou zálohu zlaté měny k za'
ručení zelefiáků i pokladních not

zlatou měnu í zlatý kov za jakéž

vydány byly zlaté certifikáty
stříbrné dolary i stříbro neražené

za jakéž vydány byly stříbrné cer

tifikáty
článek čtvrtý nklidé za povin

nost sekretáři pokladny udržovati

zálohu zlata dle ustanovení člán

ku předcházejícího a může k tom

cíli přenésti do fondu onobo hoto
vost o jejíž vynaložení zákonem

by jinak nebylo ustanoveno a mi
mo toho v pádu potřeby má míti

právo vydatí úroky nesoucí 3 pro
centa ročně splatné ve zlatě po
dvaceti letech kteréž vlak Spoje
né Státy splatiti mají na vůli kdy'
koliv po prvním roce Všechny

zelefiáky totiž noty Spojených
Států i noty pokladní předložené
k výplatě vypláceny budou zla

tem dle přání držitele a všechny

certifikáty na stříbro vypláceny
budou podle nynějšího zákona

tedy stříbrem však sekretář po

kladny má právo-- kdykolivěk vy

pláceti zlato za jikoukoliv měou

k výplatě předloženou když toho
zaootřebv bude k udržení veškeré

měny v stejné hodnotě Zelefiá

ky a certifikáty jednou vyplacené
neb vyměněné zůstanou v poklad
ne a neDaqou znova vydávaný y
oák áe£r ia titov peníze '

jak

Velké pokuty na prodej předmMA potrav
nich Jol obMihnji nezdravé Maěástky

Následující zákon přijat byl v

minulém zasedání missourského
státního sněmu a vstoupil v plat
nost dne 28 srpna 1899

Čl 1 Bude nezákonDitýmaby které-
koliv osoba aneb korporace obebodující
v tomto státu hotovila prodávala aneb
nabízela ku prodeji lakvkoliv Dfedmít
iniíSeoinu aneb přípravko k Oceli použí- -

TfftĚ9předmět mfienlna aneb pHpravenlna
oneanovaia araenu kaiomel
ibhwhu mu Hiinooc

ai_ 1
ť- - awraoiiv oaooa aneo aorpora- -

cejexDyporu8iianiunoveniionoM sako
na nuae povazovaná vinnou preatupku
n nMni Mkt neiwvUUVH ( w v v mvmivhvAA MM _áia a 1nw aierea pnjaou ao a liánou aeeasu
outDÍho fondu v okreiu v němi pokuta
bude kolektována

Zákon tento bude působiti hlav--

Dě proti prodeji prášku k pečivu
obsahujícím kamenec Viak vý- -

roba aneb prodej jakéhokoliv před- -

kamenci jsou úplně zapovězeny

Xprévy stwltwvé

Praha laia ěía 828 AODW

výroční schůze a Ponévdf
připadá i volba úřadníkú

jesi nutno by bratří v pLm
počtu se dostavili Dále pfedléhá
důležité jednání
Frank Velich F J Fitle
Mistr Práce tajemník

Žeaské ěísto Z Č B J
Všem dosavadním členkyním

řádu Palacký jakož i všem těm

v známost že zakládající schůze
bude se odbývati v neděli dne 3

prosince počínaje o 4 hodině

odpoledne ve spolkové místnosti
v hotelu "u města Prahy? na rohu
1 t William ul Všechny jsou
uctivě žádány aby se jistě do
8CDUZe l"° ao™uy-

Josef Steiger organisátor
-

Cecilie Sebrofiová
Antonie Kmentová

Revýřáa ZClJ

Všem těm ktefl se na žádost o
Z V

lofí novéhoiádu ZČBJ pode- -

"' l"v 1 "vu se

členy u této nad vše jiné prospí-
vající jednoty ryze české stáli
chtěli uvádí se v známost že v
neděli odpoledne dne 3 prosince
odbývati se bude zakládající schů-

ze v sin! spolkové v hotelu "u
města Prahy" na tohu 1 3 a Wil-

liam ul Jestnu tno aby všichni

kdož se přihlásili byli v této
schůzi přítomni a aby přivedli 8

cn„ „x-t- n„ „_„ !„:„„" - J ' "
by se Cleny Stati CDteil

Jos Steiger Šimon Rokůsek

organisátoři

Sbor VlastislaTa ěís 29 JÍD
odbývlvýroční schůzi dne 3 pros'
t r ve 2 hod odp Přítomnost
všech členkyfi jest žádoucna neboť

jest volba úřadnic

Kat Bartoš Marie Suchánek

předs taj -

Pěvecký odběr T J Sokol

odbývá výroční svou schůzi v ne-

děli dne 3 prosince v 5 hod

večer Všickni jsou Žádáni by se

uusl""" " f
kŮ

Tábor Nebraska I 4771 M W A

Ve středu dne 6 prosince oi-býva- ti

se bude pravidelná schůze

určitě v 8 hodin večer v místnost!

spolkové Jelikož připadá volba

ůřadoíků jsou všichni sousedé

důtklivě Žádáni by se do této
schůze dostavili Též i jiné dů-

ležité jednání před léhá

J F Přibyl klerk

Vylétal aairaieaf v Jedněm dna

Cli reJte Laxatlve Brotno Qninloe tabletky
Mkárnírl rráti ntinfie Jeetil ráe avylect c
PolpU aa kaidábednlcce B W Crova lítml

ZiCkvatT trvala vrleceny Zchvay a
imtel po Jednodenním oliváai Dr

Klínc i Omet Nerve Keeturer Zaileto el pro
$2 00 librv na xkooiku ObdrtiUi II wlarma
Dr k Kline Lul Hl Arch St PbtfadWphla
p UUiirttmkt
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V l kt na Meceaih bl te n oll-- e tu Han- -
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liétiDKbrtak Dra nfkobo do bv ch( t
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P S St Paul Mlnawta

Knihkopectvi Pokroku Zápaan
Mime na akladi velké mnoíktví api-a- k

tabavncP a pnufnfch áe viecb
ooiajch oboru Uivailclni apUy ml-- ni

vlechnyrjV--I jaoa kdoatiuf t růa
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oblíteVllaoOejMaa Hec
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Předplatná!
V misii a dodávkou do domu bea pMlotay Í300

dpfilobon
Spojen Stát a Kanadu bel

foítou pro
Knihovny Americké
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Jistu jsme méiÍ až dosud mnoho

křivého ve správách obecných
bude toho jak se zdá ještě mno-

hem více Sděluje se že cena ko

šťat zvýšena byla vyrabiteli znač
nou měrou jelikož košťatová třti

na 'stoupla v ceně z $60 na #200

za tunu Kde pak se má pak na

brati košťat k vymetání veškeré té

politické nečistoty a smetí jež se

nahrne?

Naší ANNExioNÁŘi vystrkuj! Ty-

kadla v příčině annexe ostrova

Kuby Ačkoliv národ americký

ústy kongresu prohlásil svaresva

tě v dubnu 1898 že Kuba jest a

právem býti má svobodnou ačko

liv prohlásil toutéž cestou že ne

počíná válku výbojnou nýbrž i

pouhé lidumilnosti ku osvobození

trpících přece na Kubě až dosud

nebyly učiněny žádné kroky aby
tedy ta svoboda kterouž jsme Ku

báocům vydobyli jim byla po zá-

sluze dána Však naproti tomu

počínají se z Washingtonu výsky'
tovati patrně inspirované zprávy
že lepší třídy Kubánců si přejí
annektování ku Spojeným Státům
To ovšem není nic nového Ty
lepší třídy nesympathizovaly s po
vstalci a přály si setrvání vlády
španělské Když tato vypuzena

nepřejí si arci vlády kubské ný
brž měli by raději vládu ameri

ckou z příčin snadno pochopitel

ných Pozoruhodným jest ovšem
že tyto hlasy přichází z Wash

ingtonu a tak veřejné mínění se

připravuje k tomu že Kuba bude

Spojenými Státy zabrána A to

učiní snad americký qárod bez

uzardění l

V San José Mercury zaslaném

nám laskavostí pana Vostrovské

ho nalézáme interview kterýž
měla paní Stanfordová se zpra
vodaiem ohledně university kte
réž zemřelý manžel její veškerý
majetek odkázal a kterýžto odkaz

zmíněná paní věrně a svědomitě

plní Mezi jiným ptal se zpravo-

daj zda-l- i se v universitě vjučuje
též náboženství Paní Stanfordo
vá odpověděla: "Ano v univer

sitě i ▼ každé dětské zahrádce učí
se náboženství kteréž jim bude

prospěšné po celý jejich Život

Jest to náboženství zlatého pra
vidla Však nevyučuje se nábo
ženství žádné víry žádné denomi

nace žádné sekty Já v ně nevě

řím Jsouť to různé víry a dog
mata te svými spory a rozkoly
kteréž vyhání lidi z kostelů a vy
hání myšlenky na náboženství z

jejich srdcí Náboženství má před
stavovati svornost a jednotu
spravedlnost a lásku k bohu i člo

věku však takový stav nezavlád

de nikdy pokud budou trrati růz-

né víry a věrouky a já s potěše-

ním pozoru ju kterak tyto stále se

rozpadávají S láskou k bobu

naších srdcích a k nejdražšímu
ona pravidlu: "Jak by jste chtěli

aby vám jiní činili tak 1 vy čiSte

jim'' ▼ naších myslích myslím
Ze jsme úplně připravení ku rdár
nému působení v působišti pra
véro ba i býti spokojeni a veselý
v nepravém nemyslíte?"
"
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pfi shromáždění veteránů Hráli

spolu v karty načež sedali do

hádky a Výsledkem byla vražda

_Porota ořed níž oříoad ten bvl- -m a

projednáván shodla se brzy na

výroku nevinen a tak byl Harns
bez trestu propuštěn

— V BenkelmanNeb započal
soud s 22letým Arnoštem Bushem

pro zavraždění Silase Baíleyho 7

února Pracovali spolu na farmě

Morseově Bailey se však náhle

ztratil za nějaký čas však byl
nalezen mrtev v řece Soudním

vyšetřováním se shledalo že byl
zastřelen a do řeky hozen mrtvý
Bush byl zatčen a vyšetřován ale

pro nedostatek důkazů propuštěn
Odešel do Nového Mexika pak

přišel do Colorada kdež byl zno

vu zatčen a do Benkelman k sou

du dodán Tajný policista se

vloudil v důvěru Busbe který se

mu přiznal ku vraždě následkem

čehož byl opět zatčen
— V prvních dnech tohoto tý

dne zasedala státní čítací komise
za účelem zjištění výsledku volby
a shledala jak následuje: Za vrch
níbo soudce obdržel Holcomb

(íus) 109320 hlasů a Reese (rep)
94213 Obnáší tedy většina Hol

corobova 15107 Za regenty u

niversity obdrželi Teeters (fuS)
101194 a Rich (íus) 96203 Ely

(rep) 044ti a McGilton (rep)
90464 Obnáší tedy většina Rich- -

ova nad Ely pouze 1791 hlasů

Mimo těchto byli postaveni do

pole též kandidáté prohibiční za
ředitele a obdrželi Smith 5695 a
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