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zima mu v jižnějších státech vícoaboží II M Eckstoin v Libni výtečným žákem v mnohých od Zleíiny Posledsi hetitý fcril Trhlí hUčkz
Uk xhuata že předUvova!y U
koTý kouř jak kdyby preri ho

POKROK ZÁPADU
Národní otázka d&Ie2i

tá byla předložena nedávno ta

jemnlku vnitra vo Washingtonu
a ním vrchnímu zástupci řpolkos

yému k vyřízení Událost jest
tato : Jistý Pruďák Steinkauler

odťapIý risal rak Frdaaal L
jhI amrt avlataje pojesořsk}
tlCšírJ bjl ajtaKsa ay
cisař FraaUka I a aarvdil m
dm 19 daU tr$Jt v Ysdai 1L

ltf bvl koravá aa kril
uhrkha a r aa král f
kého co poI4[ii krai čký
boť ayaějU F J iol kot- -

Bovati aedaL

Ferdíaaad Ilyl v aaUJi ev4ai
člověk tNrýsm TmtUUaýaa
vobodoMvmlaý atUk 1 aeyl
dvora přilil v lásre po (vW4
aurslaunf svoa Asi 20 Ut Ut
zamiloval tlo tadé áUrktičay
která byla dversi dáoaoa j4
taaiky Uk Wrtsacm I vdkr
odpont vtra4a a vykrlEc
vydedai chul j ojaoU ta
eutMelku A t ucmU fcjti
aby IÍ4Utrak Uk thalia v
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rozárii syca saal%oť a alaa
stala e aaěho basdl Uri háha
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Frant Mehlschmidt v Praze a A

dolf Jelínek v Libni rukavičko
vé kflže V Fri5 uíebnl prostřed
ky a přírodniny M Kersch če

ské granátové zboží Josef Iioif

iperky a křilťálu Miromil Breuer
v Labské Týnici Ukovanou káži

Frant Batka lučební a fysikální
náJioí a aparáty Yojtěchovský i
Řezníček stroje na cukrátka J
Horák hudební foukací nástroje
dřevěné a Mik Lehmann obrazy
olejovými barvami tištěné — Z

obchodní komory plzeňské pak
přichlásily se a výrobky k expor-
tu spflsobilými tyto firmy : Parní

akciový pivovár plzeňský Ar-

nošt Říha (barviva) a Jiří KibiU
a synové (kožešiny) Jak známo

došla lhůta k obeslání výstavy
dnem SO května t r

Yojako spolkové stále čítá
v době míru 22000 muža asi a

stojí roíně 40000000 loďstvo

stojí rocue asi 130000000 pense

pro vysloužilce roínS asi $30000-000- r

cožřinl ročně 1100000000
náklada na vojsko Mimo to

Soustátí dluh a války po-

vstalý jehož úroky (a $2225000

000) obnáSI roíne 1111250000

Jest tedy válečné Tydání ročně

$211250000 Tonto obnoa na

40000000 rozdělený dá pro kaž-

dou osobu muže ženu i dítě roč-

ně asi $4a0 dane pro každou ro-

dinu asi $24 co oběti na oiář bos

ha války

Povodeň veliká zastihla

min týdne Iowukde po dlouhých
deilícU zvedl}-

- se mnohé řeky a

zatopily mnoho inKst Veliká
škoda sp&sobeua v Marshalltown

v Docorah a jinde Strašné v

zuřily minulé dny po co-lé-m

západu a nadělaly velikých

Škod v Michigan ve "Wisconcin

MinneaoU 2Jeraska a lowa

Zvláště zle byla posUJen řásť

ijjřsta Potroit v Micb

Rop státní konvence y Jo-w- a

prohlásila následující zásady
dne 1 cervonoo o loa Moines 1

Republika oalo jest jodním
národem v riml

musí so ústavních práv stát 3 a ob-

ci pilně Šetřiti 2 Jsme pro pos

stupné přeměňováni papírA za
tvrdou niěbu a pro brzké dosažo-n-í
této 3 Jsme pro oo dů-

chod tak upravené by povzbu
zoralo domácí promysl 4 Chvá-

líme vládu za pjltié vybírání daní
a trestání podroda 5 Jámo proii
udělovýni obecných pozemka

a íhcemo jo míti zacho-

vané pro skutečna osadníky 6

Přejemo si opravo patentových
zákona to prospěch průmyslu
proti monopolu 7 Chválíme

kroky naši vlády která směřujo
k tomu aby so mezinárodní spor-

y- srovnali v dobrotě bez válek
3 Rep strana v lowa protiví bo

třetí IhQtě (presidentování) 0

žádiua by Toc7 íeleznico a

jiné společností přidrženy byly
ku poslouchání zákonům 10

Stojíme pevně pří svobodném vy
chování při svobodných školách

pří placent vlonU na np a žádné
dělení školních peníz 11 Schva- -

ujeme naší spolkovou i státní
vládu 12 Vybízíme Tiechnv

potivnlky DMtolenl demokracie

by se spojili a námi ujom6iu- -
všo všech rozmišek a pracovali s
námi na pravých oprat ách — m

guverneratví zvolen S J
Kirkwood

Střelci američtí kteří byli
pozváni do Irska ku stříleni o

závod dobyli slavného vítězství

Přis první třclbě na 800 yardu do

terče tnSli o ) ránu méně nežli

Irští ale při druhé střelbě na 900
a při třeli na 1000 yarda vidy
velikou větiiaou vybrilL Doko
nalé přátelství jakému so těší u

svých hostitelé nebylo žárlivostí

přerušeno

DLUH SrOLKOVÝ
ZA MIS IXt MZslo STOJÍ (tiSLEDOVNB

ťpxy SpMwatové
SOTMtTM

ZUtoBttf dl !„ URQO
DiMptlf dlah Jl4i4eW
Papirov pciilM J7S8ÍIT
Cartiflkttr aXotraě „ JM418 UM

průba peoiM r Wk -~-434-JS42t

CrUBkl7 tvrdé méay — --VlTUifc

rirj diHbB~__~__t aat4uiCúrh aroks 7 I
T pwkladat aa koloroJ alata T9sU 419

Itroba uAay S71 tól

Crkk V poklatol --_ ItttU U

Wall T}a kJo-- H £-
-
_xl}6 SiW 7J

ZuMttMiu dlaka aa maalo trrjrm 14S1X4S

osocrxsTi

—Královna anglická jest po-

zvána by navštívila Amerika
budoucí rok Noví se přijede-l-i
—Jediný černý graduat koleje

Harvard Richard T Greeoer

vyznamenal se 1 co řečník i co

spisovatel dobyl víco cen ncŽI

kterýkoli xe ipoludruhé a byl

borech Žil v dévěrném přátel
ství s mnohými spoludruhy a za

nechal to sobě pověstí čestnou

a neporušenou Teď obdržel mí
sto profesora logiky a metaly si

ky na nniversitě v Jižní Caroli
ně
—Arcibiskup Hen ni v Milwau

keo posvětil Krautbergra za bis

kupa do Green Bay AVis

—Pražan při stavbě výstavní
budovy ve Philadelphii Stavitel
filadelfické výstavní budovy pan
Salcmann sMnichova má za prv
ního příručího mladého Pražana

syna homeopata dr Kafky Vy-

stavovatelé by snad v krajanu
tom nalezli upřímného rádco

--—Gen Spinner dno 1 Čeříce

vystěhoyal so z pokladny spol-

kové po tolikalcté věrné službě

národu co pokladník Nic jej
netíží leda těch nedávno ukrade

ných v pokladně $17500 po nichž

dosud není stopy
—Jména osobností z nichž dle

všeho zdáni budou obě strany v

Soustátí na přesrok voliti presi
denta jsou asi následující :

Republikáné: Demokraté:
B II Bristow T A Hendricks
O P Morton AG Thurmaii
B B Wasbburne T F JUysrd
E D Morgan J S Black
II Wilson W Allen

J Blaine S J Tilden
—Jest už zjištěno že tajemník

Delanp se poděkuje z úřadu

Stav plodin v červnu

Dle úředních zpráv rolnické
ho odboru ve Washing-tQITO- -

Stav ozimu dle dosavádních

zpráv jest slabý V některých
západních státech so mnoho min
měaío polepšilo zvláště v Kan-ba- s

zdá se Iq ozimn se dobře libí

O iv iri m'C wti-- _

tučky SlOhio 57" !Í!' b 80 Ind

71 Ul- - 61 Mo55 KansasOT

Pozdní mrajty na mtioto velice

uškodily a po nich nastalé sucho
V jižních gulfických státech se

letos dobřo daří zvláště v sever-

ní Texas kde dlo došlých zpráv
počítají na 115% průměrné úro-

dy V Arkansas a Tenneseo

pokazily mnoho pozdní mrazy
lodél atlantického mořo čím dá
lo k severu tím Špatnější oim
Pennsylvanm so udržela dobře
ale New York nemá ani polovinu
ůroiy oalmu

Jarka se značně polepšila do

nynějška avšak nevídá celou

průměrnou úrodu leda v Texas

v Mich a v Ncbrasoo Prflměrné
roconto na západě jest t 111 OJ

Wia U4 Minn Ioa &7 Mo 57

Kan Ď7 Neb 105 — Vy hlídky
v Californii jsou temné násled-

kem suchých vělré a bezdešti
čiml úroda letošní velice budo

sk ráčená

Průměr ozimu i járky pro co-o- u"

zemi čítá so tcďna 80 procent
Bavlna měla lotfts při sázení

skoro všude pudu vlhkou a stus

denou4ím2 so scházení její pro-

dloužilo Pozěji měla povětr- -

nost příznivější a rosta rypblp
Y května přišly alo pozdní mra

zy vyjma na Floridu a do Texas

ty mnoho Škody udělaly Nic
m4n£ stav poyŠcchný teď jest lep-
ší nežli loni v ty doby Škody
duli místy vo Floridě Texas a
Arkansas tak zvaný "eutworm"
a mimo něho bavlnové vši Pudy
bylo letos ioiáno pod bay lnu
celkem asi o 2% víco nc21i loni

pouze v Georgii o 6% méně a
na Floridě o % méně v Texas

5% více v Tenne&9eoo8%
méně Loni dle co možno spo-

lehlivých zpráv shledalo so že

jedeq bal bavlny vyžadoval v
N Carolina % 7Q akré píidy
SCarolina 821

Qeonjia 851 u

Florida 88$ u

Alabama 392 "

Mississippi 292 "
Looisiana 219 "
Texaa 289
Arkansas 284 M

Tennessee 327 u "
Letošní bavlna jest celkem asi

o 2—3 týdny opožděna ale sUv
její jest průměrně dobrý v NCaM
h Ca řlqn Ala Miss Texas
méně dobrý V TS Tnnn a A vl- -

Zito stojí letos lépe nežli

plenico alo jen 8 státu mají colý
prfiměr a sico Mc N U Flo
Ala Miss Tex„ Arit a Kansaa
Oves nabyl letos více pfldy

nežli loni Místy byl zaset po
vyhynulo plenici a stojí dobřo

Ječmen jarní v středních
státech nemá tolik pudy jako lo-

ni v Mississippi ale sel se Šííejl
a stoji dobře aS na ta mísU kdo

byl poškozen brouky neb suchem

Jetel nabývá silného ro5i
řováni vo východních šíitech
málo ve středních a skoro nic v

jižních v tichoraořských též lo--

tos znační i rozbil IyotoíDl

uškodila nežli v severnějších a

celkem bude sklizen jeho letošní

pod průměr k vfili tuhé zimě

Pastviny letos stojí též pod
průměrem Ve východ státech
škodilo sucho a pozdní jaro tak
též v středních i jižních nejhůře
utrpěly pastviny jihu v Arkansas
Tcnn a Ala vo W Va a Ky
V Mich stojí lépe v Ohio méně

dobře Za Miss v Kansas má

dobrý stav ostatní státy méně

dobrý 3Iístyjako v Renville
Minn kobylky ožraly jarní past
viny v Calif pastviny špatné v

územích ostatních jsou
" velmi

pozdní vyjma Oregon kde jsou
výborné i

Ovoce ntrpělo toho jara" velí
co v Jlaine i kouu velice brouk
v Nové Anglii byly květy pozdní
a vůbec po západě byla povětr--

nost pni ovoce nepřízniví Tuhá
letošní zima zničila mnoho stro
mu a co vydrželo přes zimu

strávily pozdní silné mrazy Slí
vové stromy lípo předržely zimu
letošní nežli jiné ovoce jinde
opět udrželo se jen tvrdé jablko
Hrozny následkem pozdního
květu unikly na mnoze poškoze-
ní alejsou velmi opožděné Drob-

né oyoco neutrpělo tak a neso

hojně

Krávy a telata jsou v do
brém pořádku průměrně jen kdo

byly v zimě příliš zanedbané

krávy jsou chudé a telata též V

středová padnu h státech pošlo
kray od 2—7& v Mo 17Cv
Kansas zlepšil so stav jejich lis

tos o 4# V Calif jest stav

jejich lepší v Oregon horši než
loni

Ovcí ajehnat pohubila le
tošní %im y Soustátí na 2 milion

ny asi Ů% celku

Četné bouře lijáky povodně a

kroupy nadělaly místy mnoho
škod za minulý měsíc po všech
téměř státech

Vo Fayelto CoTenn a okolí

nedělaly na dobytku velikých
ztrát obrovské komáry 'buflalo

gnats" zvané V okresu jmeno-
vaném utrpěli farmeři za 85Q0-0K- )

Škody ztrátou koní a roezkS

Kemár ten zdržuje so nejvíce pří
lokách a y bažinách alojesti do-

brý prostřed proti němu když so

dobytek ve stáje nema-

že rorpuštěninou sádla a dehetu

Komáry ty jen trvaly jen 3 dny
a dobytek pochází následkem
otrávení krve a ztráty krve

Ze starého svéta

Vyhlídky na žně po Evropě
stojí dlo londýnského přehledu
následovně j Anglio a Německo
mají nejlepší vyhlídkj-

- v Rusku
Uhersku a vo Francii n oj horlí
V prvních dvou uškodilo velico
sucho ve Francii poslední povo--

Povodeň řeky Garronny na-

dělala škod na 30000000 frankfi

QdevŠud přichází dobrpčinó sbír-

ky pro nešťastné

Bývalý císař rakouský Ferdi-- i
nand tak zvaný ''dobrotivý" ze
mřel dno 2J června v Praze na
neduh plícní v stáří 82 roku

Ve Špauěláku nařídil král
zabavení statků všech kteří hlásí
so ku Katrlistfim a rozdání majet-k- u

toho mezi ty kteří od Karli-st- u

byli utrpěli ztrát aVpustoŠcní
y Praze odbývá so dnes (6

čeryence) ťclikotopá slavnost? Hu-
sova

Velikou povodeň v Čechách
a na Moravě v Krajině a Tyrol-
sku zvěstuje telegram z VídnS od
27 června Kolem desíti tisíc
kusu dobytka a množství mostQ

odplaveno Množství lidských
Života rovněž padlo zhoubnému
živlu za oběťg-- i úroda v krajinách
zaplavených i%lně jest zničeua

Obrovská povodeň v Buda
Pešti v Uhrách Pít set lidí so

prohřešujo a má se za to z těch
že asi 100 zahynulo buď ve vo-

dách aneb pohřbeno pod ssutina- -

mi vlnami strhaných domu Str
hlať se minulý Čtvrtek nad Buda-Peš-tí

strašlivá bouře Blesk za
za bleskem nepřetržitě náslcdo
val provázen neslýchaným kru
pobitím takžo okolní návrší pos

kryty byly ledem na dyS stopy
a výší Na to lila so voda a oblak

v celých proudech y divém víru

unášejíc s sebou lidi koně povo
zy a vfibec všo pohyblivé Množ

stvi doma zatopeno prvé než os

byvatelé pomysleli mohli na své
zachránění Spousty po celé ze
mi budou veliké

Francouzský sněm věnoval

povodní poškozeným podél reky
Garonny $398000 na podporu

Rakouský vyslanec ve Wash-

ingtonu Baron Schwarz Senborn
so poděkoval a na jooo místo byl
vyslán 30 Června hrabě Uoyos- -

prinzensteio(7l

—Y Oltumwa lowa matlat
Logan zatknul jistého Smitha

pro hčn1 přestupky Smthi

alo Logana ph tom zastřell Byl
chycen a předsUven tuatmu

Když jej vinili do Těžení přepa
dl jej rozlícený lid a na místě j:
oběsil na lampě přod radnicí
—Zlosyn McDaniels který dn

prchl z vězení a Law rance Kan
byv pronásledován byl postř
len a lapen a zemřel na obdrže
nou ránu střelnou

V Bostoně byl odsouzen k

smrti provazem vrah Pembcrton

který zavraždil pL Bingbamoyou
proto aby ji mohl oloupili o tro
chu peněz
— V LouisianS byl veliký pox

prask mezi černochy k vili brS
znérau zločinu udaléma se Um
Zemřel černoch a pohrobník veil

jej na hřbitov Tu cestou čer
noch js so dělat v rakví hřmot

vyrazil víko a chtěl Ten Po
hrobník alo nechtěl jej pustili
Ten rval ee s ním a pravil prý
"tys jednou mrtev a já tebe mám

pohřbili tedy lež—sic atd Tři
neb 4 černošky svědčily před sou
dem a přísahaly žo toho byly
očitými svědky a Jo viděly že
ohrobník rakov a novu zabil a
►ochoval t s živým tím černo
chem Poprask a toho bvl veli

ký mezi černým obyvatelstvem
Když však ou4 et Téci té ujal
seznalo so že Černosh zmíněný
zemřel na neštovice a ležel celý
en po smrti T nemocnici a když
už přiliŠ zapáchal Žo byl po h ro-
ben Celý poplach zakládal se
na klopách a na bujné obrazo-

tvornosti uěkolika černošek

--DOPISY
Chicago dne 27 června 1875-PROTOK-

v schůzi již nadepsaného dne za

n7inou zařízení česko-anglic- ké

svobodné školy odbýval školní

spolek 7 wardy v síni p Hejdaka
na rohu 1 U- - a Morgan ulice

Prozatímný předseda p M

Jlaumruker otevřel chuzi }
ycl-kor- ý

prozatímný výbor školní byl
přítomen z bývalého Školního

výboru súčastnili so schůze páni
Tomáš Pelrtýl a J B Bělohrad- -

eký

PfodpySíto vi píetlseda y pos

jednání školním výborem předlo
žené návrhy
Vyjma Článek 5 o školním pa

tronáu jcdnajíc byly ostatní ná-

vrhy skorp vesměs přijaty
Pozatímný školní výbor byl

dnes propuštěn a zT0Vll 83 bned

nový ze 13 člcné sestávající na

čas 1 roku ustanovený výbor jes
hož členové jsot) náaiodujícl
Martin liaumruker Ferdinand

Jandu Jan Rairder J B Břlo--

hradský Karel Jlubor Jan Svo
boda Jan Vlach Joseí Sedláček
Čenck Lhotka Josef Mndlik
Fianta Krejčí Lev Meilbeck a

Leopold I)yořik
Výbor tonto zvolí zo středu

svého potřebné úřadníky a kole

ktory ku sbírání dobrovolných

plíspěvka peněžrývh pro školu

Dále jest zvolen tříčlenný vý

bor k tomu aby jménem školní-

ho spolku 7 wardy požádal bý-

valý školní výbor zaniklé čeko- -

anglické svobodné Skaly za vy-

dání dotčeného majetku Školního
a pořádnosti o témž majetku j vý

bor ten sestává z těchto pánu: M

liaumruker For Jandu a rrt
Krejčí
Po ukončené schůzí sestoupil se

nový Školní výbor v porada o

hlednS organisace a volby potřeb
ných úřadníké zvoleni byli :
za starostu p M Raumrukre
" náměstníka p J Ilaisler

pokladníka p F Krejčí a

zápisníka p L Dvařák
Volbu ostatních potřebných ú- -

řadníkQ odložil výbor na příští
poradní sch&zi

Uzavřeno aby zápisník vyhoto-
vil asi 12 listin ku sbírání dobro-

volných příspěvků peněžných pro
Školu a listiny také by byly opa-

třeny Školní pečeti a podpisem

starosty a zápisníka
Konečné uzavřeno aby se pro-

tokol dnešní schůze dal uveřejnit
vo všech českých listech

Příští poradní hchSzo Školního

výboru bude so odbývali dno 29
t m (v úterý večer) o p Ba um

rukra Školní spolkovou achQzt
svolá výbor tenkráte al jí bude
nutná potřeba
Tím jednáni výboru ukončeno

Jménem školního výboru a
spolku

zápisník

FORT RANDALL 25 Června
1875 D T

llilý Pokroku Západu
líaloo novinku U adílajl která

jest : ie velká expedic kobylek
C--U a ITt-rrxí-

ry seTorcxiad

řely v šířce a délce na dvacet mil
ento prJvoJ odbýváa 21 lervea
Uf u :y

dol b DÍm b : t vulyI JÍ
okousaly — Za jedca poctivý
Uškář byl a jest indiaaký jedna-
tel v Ponca který praštil do bot
cbavajo ae by tnu nebyl vzat

akalp od Indiánu zapartikoval
jejieb minaŽi tedy stalo po-sdvi2-

Jednatel j#t JuJ a In-

diáni stojí před rojfikýBii lli
kačkami Přccojet Uková

vlede rLrá&ěná kdy 2 mi

Jáiii jenlnatelové dot nahrabou

pak prásknou do koúu a to dnth£

zanechají spolkovém Tuj-k- a O

svatý humbuku !

Přes dvě tli Iudiini m potu-

luje io Little Platte tropíc kri
dež na dobytku a v Jo co dj tet a
vraných rukou přijde zmlkne
Na tento lov joa ]tváui ji-do-o

odSlení jízdy jcnl il 2 tohoto
měsíce odjelo Toto jet 0 ma
ži! silné toť jet jeJtS aáhy n %

lovení Jestli nějaké donlaau
budou již hotovi namokni a uzeti
zase spadne ze Špk !

Jistý roják od Comtv {) a% ex- -

pedici do trných Hor st
wděv a ohně ]oW2il t frmea m

Iatrony bliž© ohně Ty buchla je--

na a kulka mu urazila noa
S úctou Yoj Cfeyc!

Pochází Číňané z Ameriky ?

V akademii věd t San Franci
co čell nedávno Charíe Y

Urooks jKjcd láni o půVoda čín
ského plemene v nímž Tyvádi
některý npobyleii4 Au-ik- y

Pojednání to stručně obsáhaje
následujíc! myšlenky
Střední Asie dotud byla pova

žována za kolébku relé ho člově
čenstva Vědátoři ale tlL 2e A- -

ruerika je- -t ze"čpUni siam nežli

kterýkoli díl poTrthu zenutkého
Nánledovně jest píirozené lezde
yl člověk puvodtí dříve nelij
t Asii a sice n p3-- l prvnu h

kalných povzuešcuin
Číňané joa od OsUtních nárv

daasiatikých ůpleS rozJiloLísoa
obraženi Lorami a svou zdi veli
kou proti v Sein národUta k cvě-
ru i záadu Od ncpamctaých
dob neměli pražádného spojeni a
olcováni a jinými uártnlv v A

Dle jkh íejUrihq poJilai při
šli praotcové jejich do eynějli a
mi jejich od jihovýchod a A o

hliícjíe cdld ty to mohlo

býli na maě přivedeni jiu nej
dřívedojiiní Ameriky do Peru
Peruánské výzkumy etí J--

tm5 Uio tua imnuíoal velmi da
ekou prastarou ZdejU vs 1ČU- -
nost jest prastará a tutitta to na

cházejí e tu zbytky plemene
maudlookého v boric h

ských a při pramcmltích Amaz- -

nn které nejblíže iodob4 ui

a Mongolům vuhee lnt
mělo nesčetné obyvateUtvo ÍaJ
et před Kristem V ty 4olykd
křesťané {účtuji }očátek vu
Peruáné měli ul zoácaooto rwhy
bu těle nebeských míli kout
iodnický a své hierojírifické eh
malebné pírno Ixď mohla leh--
co v W dnech a Peru doplout!
jižních břeha Čínských Či&ské

zápisy vypravají 2 S5& přef!
Kntem aaTedt daiaský král Fo
Ki v zemi vědomosti mezi Čúa-n-y

podobné oněm v Peru Nil- -

í kořeny písma Peruánského po-

dobají so namnoze 2U1 koře£n
řeči čínské"
Výsledky těchto skutečnosti joa
vypracovány v pojednání tomto
velmi důkladné a obratoěl kixá
no ie Peru někdy mělo přeli
milionu obyvatcUtra velni vy
YÍQUtýtn promyslem a u tučním
což vše vymřelo a ztratilo o a
čehož Bezpečné stopy teprré v

pozdejlích dobách byly nalezeny
A co obyvatelstvo Peru se nea- -

Šilo v téže době rtIoa vzmiha- -
lo se obyvatelstvo Číny a dokou
pilo vysokého stupně vzdělá ioli

Příčino vystěaováal tohoto
lehko lze domysliti ai Pr ně

kdy květouci a úrodné neustálý
mi převraty ▼ k&ře zemské se
mětřeseními výbuchy sopek a p
ukazovalo so nedostatečným k vý
živ tolika cbyTauutra A pro
to stě hovalo m toto naletnavli
zemi lepši šmabera do nové té
vlasti a co zbylo byly zbytkv
jen slabé nevzdřiiaí Nrtruoceé
AČ I a těmi měli Spanílové i ři
dobýváni Peru co di la li jak £
dějiny odkryti Ameriky učí

Český lift vo Vidni-Př- i
slav no li desítiletého trváni

uSlovank# besedy v YUat 30
května d&tojné odbývané osxta
mil předseda tét4 spolku J O
Jaa Hrábí Uarrah že bd cl
1 líjna t-- r vycUaeU vu Vida i
lokální list český o4 alireai
"Vídeňský lUt" íhoj je T aJ
kde lije tolik ČedwwJovaaS u!
vrhucUlal Ctta

Týdenník politický pouíný a

zábavný
pro

ČKCIIOSLÍVY AMERICKÉ

podávající nejnovějSi zprávy ne-

jen x celého světa alo zvláště zo

Velikého Záiadn Amerického

vycházika2dého úterka
v OMAHA NE II

VtKAVATKL A MAJITEL:

Redaktor:
1 5Rllt3 11-2-

J V
' na lit obnáší

i jtwni stUUlon

9oo a rok $ 110 na pul

roku a 35 ťcnt na Ilvrť roku-H- -

rLni do tvo &: ro

#-- IVAlotM lall jJaUUlTO uma

m- - lrt cm iMrwIiii polky l'lu "

j j iM irs nilrrfcll uiu-i- w

Miak trktbiM utJaTaU Uko

ku r i4iiiij o o b l t ř rb ur "

Il-H- ky MaJt !

„1 Uli UlWhr-- g

lrMH tT VI" J

„Pokrok Západu

Omoha 3V6

Omaha Neb 6 červ'c1875

jetfr Lííi i vlastnosti Wesťn Pul-mona- ry

Ualxamu jsou íekTpu
jí í Jťt to lók velmi dobře Jfi-tít- -i

na prsa obinřkí ující a la-

hodící a imvřdřil muí v nesříid-- h

ptípaJoch ncmo-4- Í

iuúduiniro a plic Ihviíka
ia tkoutku toji 25 c til vetll 50c

a lahve 11 KaUý líkAr- -

nik prodává

mT Hal!' VerfcUllo Sicilianllair
ilťiicwer jewt velmi dobrá úprava
na mazání vla-i- l a dává uifco--

i vidy hlušte o

c

roh ulic Uroad i Čtvrtí
ait kr Plkf Tkon tir
„m ui iito OtMluba cu iýlaak
itu iitkw nutil M ! li Ctná

{31) lom Wlitnet

AMERIKA

Soustátí -

Od 1 řcrvonco platí m z%

lUty do Evropy naílaní mimo

d Francie 5 centl do Fran

io Oejjflikol Francie rřplistou-pil- a

ku ]olovfd mezinárodni

ÉtralouvS v liernu odbýváno

V Černých Horich wto
IJUí Zlatokojove tamní posíla-

jí dcu drn důkazy o toni lo

tam z!iia jet hojnowf a le ae do

iřo vyplácí a ti t--o Zckaji na otes

vřeni krajiny tf maji nejlepSkh
naděj f A2 JosuJ vláda dokon-ii-U

vyjeduávání a kmeny Sioux

nkjmi tran Nebraiky kdo tito

vzdávají práva lovili v Nc-tra- ce

a ďdr2i 2óX(0 Ohledne
d&Uího vyjednáváni jest temeř

jíitto Že vláda obdrží od nich ala

tononiiý kraj Černých Hor a dá

jim ku pudy západně od nich ca

novou reservací Tak by bylo
vio příveJeno do jtoladka v nej-Mii- ií

dube

Kobylky dle acela bezpeí
ríťh zpráv novinářských t osob-

ních jich! se nám dostalo jsoo %

Nebrasky ul prj 5 na dobro Za

11 dni začnou Jn5 a budou boha

tí nepííj Je-l-i nová pohroma Cel--

kem kobylky nadilaly ikod aai

5% na obilí Jednotlivci tím ar
ci utri-Jl- i ale celkem není Ikoda
ta v Ncbraace ani dlena tak že

bade 2c Ti Ivtoinf mnohem bohat
il nežli kdy jindy

Porota vo při proti Beoche
rovi zasedala a2 do pátka polod-n- e

kde byvíi předvolána před
sudího vyslovila se ie není ji
lz9 hodnouti o Xa to ji audí

hned rozpustil a potlal domS—a

je po komedii 1'ravt ao 2 9 a

porotníkS bylo pro Beecbera a 3
"

proti— Rozsudek tedy nevyneien
Ji lný Po C měsíčním Uhání a

Ty kládá ní bájení e m ovědíová-n-í

lleother nemohl nevinnotf
voo ulájiti aby ji 12 porotnika
mu#lo uznali MIH bychom teď

nalijí 2a budo po Ikandilo ale
dle klepa brooklynakýcb nebude

Irande jeitS konee neb ae budou

zlnny rváli jiate déle ai ao to

t!:a zhnusí

přistěhoval bo do Soostátí 1813 a

atal so občanem r 185Í II 1855

narodil so mu v St Louis syn

Když byl syn 4 leta stár vrátil
so otec do Němčí ka a rodinou

svou a usadil so vo AViesbadcnu

Syn ten dospěl ted20 roku a ně-

mecká vláda jej odvedla k vojsku
Otec teď dovolává se pomoci Sou-

státí udávaje 2e syn jeho jest
rozeným občanem a

chce aby ho Amerika zbavila

pruského vojáctví — Yrchní zás

stupce alo rozhodl následovně :

Mladý Steinkauler zdo rozený stal

89 zdejším rozeným občanem

Když jej alo otec vzal a sebou do

Německa a nechal jej po 16 let

pod ochranou německého záko-

na a syn nejsa plnoletý musí býs
ti podroben otci svému v tom

Íím2 stal so přijatým obča-

nem německým tož musí až do

plnoletosti své do 21 roku ne-cha- ti

si líbit nadvládu Německa

Až bude plnoletý múío smělo hlá-

sili so o amirit kou pomoc a prá-

vo pakli totiž budo chtíti usadit
so v Americe A proto v nyněj
5im případu vláda Soustátí nema-

že pro něho nic uciniti

V Q u i n cy III řiní so přípra-

vy v klášteře tamním ku přijeti
a amistění 200 jezuita z Německa

vyhnaných Má to být i teď jich
hlavni stan pro celý sápad od-

kud budou prováděli bohulibé li-

dem alo velmi zkázonosné své

p3obení Ilrzy jich přijde ještě

ríc©

T e m p e r e u ř n í jednota to
státu Massachusetts div m nezblá-

zní nad tím že stát který přece

přijal zákon tempiireuřní do své

ústavy hostil presidenta ťiranta
kořalkou a lihovinami vúboc

Když stát sám své zákony pře-

stupuje a jich nedbá kdo k nim
má míli ještě úcty ? Kdo jich bu-

do KsluSným ? Kdo jo budo ctítif
—Leda blázen 1

U ř a d n I c i berní v Philadel-

phii přišli právě na stopu velmi
uměle navlečenému podloudnictví
které se pravidelně dělo a pašo-

váním doutníka z Havany Spa-so- b

toho podloudnictví je náslo-- d

ující: Jednatel podloudníkS
so do Havany na ostrovu

Kuba opatří velkou zásobu dout-

níka vsedne na pravidelný parník
nimi a pak řeká na příležitost

Příležitost tato na-kyt- ne so mu u

před hoři Delaware místS to kdo
lodě plavící so do Philadelphie
obdrží znamení od obchodních

jednatelů Když Havamtký pár
ník dostane so sem jednatel ka

na palubě jeho dá zná
mení svým spojencfiia na břehu
a pak vyhází svojí zásoou dout-

níka do moře Aby doutníky ty
vríettíni do mořo poškozeny ne-

byly po řas svá cesty a ne2 se k

takovému místu dostane vloží jo
do vodovzdorných pružcových va-k- fi

které pluji po vodě a chrání

doutníky Když parník odpluje
dosti daleko aby mohli podioud-níc- i

bez podezření pracovat so-bír-

ti ony vaky v malých Hu-

nech a dopraví na břeh Tak
vyhnou st pl-en-

f cla a mohou

doutníky a velkým výdělkem a
lacino prodávat Celní fiřadníci
nedávno polapili jedou pružcový
vak a doutníky a přižli tomu po-

dloudnictví na stopu

Demokratická státní
konvence v Californii usnesla se
dne 30 t SanFrancisco na násle-

dujících zásadách : 1 Protivíme
so tomu aby spolková vláda mí-

chala se do záležitostí státních
domácích 2 Zatracujeme stra-
nu republikánskou proto 2o atd
3 Jsme pro clo co d Schod pouze
pro tvrdou měnu a pro hospodas
ření 4 Jsmo proti odcizováni
školních peněz za jinými účely
5 Sněm má právo řídili společno
sti ve státu 6 Jsme proti udě
lování pomocných peněz společ-
nostem železničním 7Jsmepro
opravu ústavy státní 8 Žádáme

opravení poměru ohledně Či líznu
a jich práco 9 Stát muže zaká
z ti si dovoz nemravných osob
10 Jsme proti dvojitému daní

ukládání 11 Jsme proli tempe-renční- m

zákonům 12 Jaro o pro
brzké dostavění jižní tichomořské
dráhy 13 Vyzýváme všecky
občany by so k nám přidali 14

Pozemky nebnďlcž ruomopoliao- -

vány

Světová výstava vo Phila
delphii dochází přec nějakého fi

Častenstvt s Čech Sděluje so z
obchodní komory pražské 2e při
h 'Asi iy ao dálo následujíd firmy
J il báry chmel slad a pivo V
J Sommerscbuh kamna a hliněné

aithovi a kdyi atáraat kkdél
ueastálýn spovidiaím adkrýai
skalky jakož i vlaotáaiai avého

jmíal na kotty hlinky mdiJCí

vého scaztL liší dl hod I 40L

UHuL d a a ě i t-- h

kaldý
týden rozdal at 3—4 ala alatývk
Proto jj uaaf vUMoWtivýta'
D-- praky a do Ceh tIW ta-

nulo val a Uiait ti!e 4 o4řk
nati + tríaa (2 pro I!') Vy
diel bď v Praze b aa aikú%
rém lohridkí TČsxAlkv 1ts
liaTaiáai aatiht a tidaU
Beo daetn i aoii tiUt p#řjka
o epaact jha dtaW-j- kh bjt ciř
U áo2a%ké otlaly aajisaaly
největli čát ha ča IHtataé
byl u Prala l vlio olLLrt a
wv-- o co eisař a! okodaý a do
bročaaý oed a pvkteh tmi

zajisté byl wUc !avaf

% V UotlU odbf val alafKM
vé běmevkfch Cělaickfh apolkl
o iá!u demokratický iJ ava

kterém p dloahé porad Ioroa-mJl- y

a {dyaal f v jda atra-a-u

obé doaavádal irakc aot talai
demokracie (LasailÁai m Eiseaav

thowi) pojoaA traa cwvaav

ayuí Soctálat taaa diaitki %

Nit&ecka"

V brr£ttk4 aaéaMval po
laaca liail poaaaro Vuxkov

Uvaý přírodovJe fcuackt
aávrh aby vláda v aejbUáiaa aav

edáal ptedUlUa alvrh aákoaa
kterýaa by hřbitovy pozbyly raza
koa feii l &iho- -

Nové Kuti Xaaaj v YU
ni a jchol Uv boti poaU t ISTíL

by lo T poUdaíck Jaevh alav oat
aé oUtřeso Suwba táia
př -- t lailioay kíim IkaJ £a
koaiy a YU& při{4íy kaldj
jedmU třetiaoa

řuvczso i a polwrai aáake :

Ievv
Jau Vomk d- - St pro 1VTS

Jo SlrachoU do l března lfTi
Pen asy Ivaala

J A Urabik do 20 proaiac M75
J iška do 31 priiae

Miekiaa
Tow lWráak do 3D lijaa IšTi
M Majr do 30 di ba 1S7

Jo PoU Jo 31 ČV ISIS

Witcoitis:
G F Wiktora do 11 pn líl$
Jaa Novák do 34 daW IM

PAMCrKl

□STÍ1A 1ATIA irjCl
b4HasiaftU

orAn
r úterý dae CL řírrezco

1L kiat

p v ncCcav
Ptcczj:

Slavaoatal ttli 2f
př%dUva]íci 4leftl Jaasa C

hiboks I waw a
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