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týdenník politicky potjcny a zábavný
Předplatné rcčnž %2JZQ i s poštovní zásilkouMajitel: EDWARD ROSEWATER
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PhlUdelťicki výstava

Proraaa ovřai výstavy svě-

tová j- -t následujůí :
1 CttnPtnatalaí sahajvmci od

o4 Kchuia WaMra
2-- Moiiubu bka 4ujoía--3
lly aaa Jwhaa ti VVhitWra

V hudbu daá Johaa K Psy
nrtt a MaanachavrttMt lslaM
hudba v pr4vMÍ4 vartu

4 Kaaula [--) _

paaá Sidayrta lasarrm at-org- í-

v hi'lbu avovleaa lKidi#y vm
Bwketn a (Vact:vati— prl%o
de ta orv lť--t r t a varhaa

--V Zabáiai výwtavy přdsd44Z
ťcaluialai Lu
6 lieZ prí Sj-oíaý-
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Í na dát
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ROCflIK v

ČENĚK DURAS
tvmkf boMineo Páni hosti tu

vlJy íerstré Omh'iké pi-

to lUrarnká doutníky a kule-Iník- y

níjnovřiiich druhil

ICF7~sfÉÍDLT
í-k-

ý otilouií krajany
vé v2Jy Jolřt jk se kaldý kd
a nbo iIomuJ koupil ka sréiau
roéi'hu jirejsvřdřil

M ČADA- -

Otumík Kdo cbc dobrou

trrmnlirou obuv za mírnou ceno

nechť jej navitiví

JOS KLÍMA
Hotinký u iiiJrali Crete Neb

W AKSAMIT
Kovář a kolář Main Ave

CEDAR RAPIDS

F DVOŘÁK
X-jvl- íkj obuvnický ti vod
Výrobky domácí i i uřjvybláí5-tti:- i

b výUodiii(li továren vlJy
u ťlk'-- výběru

Za 'o rbolí e rutí

Schuyler Neb

HL PEŠEK
ilt ujc vet ky irá- - kováínki

íliř a k újlni pokojeoiti
Tak dobrou a rimřeně lovnou

jíit i iiedontaneU nikdo jinde

W"A_SOO:
Kupu t va5o íbo2í u

MUSSELMAN St CO
vedle j"-:i- y l)osUm-t- e ve noj

levněji a b2 iiejle5i a ta vejce
iiiál nejvylíí teny

ni t k rrodu v Omaze
1u l'J2 rob liiÁ a Harney ul

Tedle lékárny Iínedra'

CHELSEA IOWA
J B MUSIL

Sellár a íemebář zhotovuje

vleiltny práie ve bvíto úboru k

újUií ijokoieno!li Správky
U'io lk! ]u vykotiávaji Za vieth

prá-- i ♦ řTí Přijďte a pře
ve lite e (dř42r5)

Hostinec ku koupi

Ni!ia[)ý nabízí z příčinou vy-mkv-

máli svibo na prodej
vfij

ve
i e dví-m- a uároiními lty Jx-t-

i no 5 4xUU dim 2X1 #deUi

PoU bn-ti- ii 'jet tahíirna A

vzadu ko&tki táj na -- ) koid

Vše v dobřím pořádá u a ob-bo- d

v dobrem atavu
Cena mírná a'vet!í řá-- t kupní

ceny k fekánl dle !íboti
Hlavte u

Jos Wiesner
?12dip) Krt inofit Ncbratka

Vahoo Nebraska:
ProJ rhodii do F li E M O S T

pro polní nářadí kdyi iuS2te je
koupit právé tak levné ve

Waboo a '
j

jr ixU3 St co
kteří prodávají )xuz nářadí

a za'nejtepli uznané

rozsévači i řádkové seci
stroje

rATKICKA a WKlliX pluby
WKIIÍA iKráv7y
NEWTON-- A trozv
VAIJKV CUIKťaekacf
WOOD 2ari trje
3JAUSII llarrenler

Za vae ky alroje mm rulí

ihivtbni poUté49Í při nii jtieským jednatelem rodák nál pan
Joir PaaToa i íta la tu UoaJ -- I

Telkýrh [Mtovnkh (arolodí —

Kiní ni dubna t r převzaU vlak

jcilS 7 nových obrovských parní
ku od uniklé pravé konkurenční
ixde£noMli xovoucí ae ''líagle
line a zaujala takto prrní

í- -

lo r paroplavue yrojo-am-
e

rUAé Její lodž jei nyoí Jzi
llambargetn a XeW Yorklm jezr
dí Jako Pomeraoia Thfiiigia
Kaevia Milena Prinia UreatpLa
lia Ctmbrb Jlolatia ilamuiorjia
lioetbe IIerdr iMnin NYiebnd

Ělopwtock a (íellert jou nejvetU
etrycbljí která kdy vyaok6

fuoře npalřtlo a tak atlným pÍH
tem výbcraý'h zároveh nových
lodi na ta jedini lila nera&ie ae

vykázU iádoá juta apojaZaoat
na ave ti

na zdřlané fzrmy a na dloubý
?aa

'C11ETE - ITEBRASKA
v pinarni Iktmimt Tmum

daja~t

tluja Indiána al na 300 stop ka
hranicím "měta a odehnala a 30
kusu koní Njkdo by aavil
jit do vrt h3 praví Ir Pendery
kdo nemá aspoň ISO doL v hoto-

vosti Nelli najde vyplácející a
místo jisté celoa ta cátk a i
více spotřebuj
Ozlatl pravile jest jUto leUiu
nalézá vlak v jak velikém maol-st- vi

a tom mast dříve rohoJ-nou- li

Ti kteři mají doly kter
se jim vylácít drží v taj ! t t-- J

sto kde s nalézají Kolesa Ca-- I

ster jest vzácné však dáW na
ver jest bo víc Ze severa při-
chází častěji horníci e vá2ky zla-

ta nakoupí st potřeby a odejdou
ka evým klejm&m Myslí le ca

aopisy objevily Um jil vie# zlata
nel hornici ve skutečnost doaud
nalezli Vlak doutl 1 # uu
nalezne dotl a--) vypLácejicúb
vlak ne bex práce a utrpení Kra
ji n jet pěkná a myslí le ař jet
tam ztato nebo ne bade v brtka
osaaena On sam zamí %U s tam
vrátit ati za měsíc

Krajan pan Franc ÍVroý ze

kterýl podedirh tS měsíci byl
vojínem při

'
pluku Iržúim ve

Fort Hussell v Cheyenne a zúia- -

stnil se loni vojenské výpravy
Černých vrchu kterál tehdy k

kopy tam te naletajíii zahnaU
navštívil nás tyto dv jia n -

st k domovu l CVrnjih vr
chách sděluje námlejctt to skal
natá horná tinajpjf! příkré nikdy
skoro kolmé stráně roihS j%

lesem borový ui Kmeny j%t 1

al 3 stopy i lité a 50 70 i ii e

stop vysoké I dolt Ulici
vysoký tni horský aui blbtlyj
úzká od lit d tiJ Pi U
jest úroditá luožtioli udti a U

hatěno virÚtu trávy vUk v

mnohých utiotech jt xtliai ka-lucui- to

proto dl j bt tú
hledu ka vzděláváni

Krajina j!i v?!tui rvuuauiká
Bujuf zrú-- i rostlinstva r --o k é

lesy kolmé skalní stěny a vrchy
posuělená týmě é k obluz

vznášející oskytttji pohled roa-kolu- ý

niášiicf ta sUt d-- 1

týce praví pan CVrnt 1 Uiu
sice zlato nalézá tayU však 1

se sotva vypláceli bude je dobý-

vali zvlálll při hynějmb evuá h

všech potřeb Mouka stoji al M
dol sto lib Kukuřic 3 a] 10c
libra a vIeiA v tom samém p
měru Stěhováni do bor neni jíl
tak silné jak bylo před několika
měsíci a vic lidí jvda nyní t
odtamtud ne] jede Um Pr bdi
bez kapitálu mysli aa Crý
by so t&hvH nevyplácela aUlo
tam dobývaL SpiW taVovýsa ktr
ři by mohli si v!e pohodlně Zaří-

dit stoky stroj atda ajiaět
knávat! 20 al 30 mul 0 Mezi hor-

níky kteréž vloni vojska tam

zajtnulo a vn vyvedlo byl také

jeden Čech jménem J Koke!

(dříve hosltuský ? LítKxdu Neb)
Pan Černý byt v vrtbách po I

měsiew a prolezl prý vrvby aál
litř jt!:o! ptý kov kopy tUch
dolinách a llujíh hUdatl maU

Z'iZl'ěH zvláštního zpiavoda-j- #

"Bee ze d-i- # SO dabaa sděla

jeme následajíci :

Poeledb jai Váni sdělit ie
očekáváme mnohé aaáa? s r

duchy a nyní slyšíme jil každý
den o nových hrůzách ladulay
páchaných Právě jtn na-

vrátil x výpravy proti tlapě kt#-r- ál

nám od samého ata 2c Loni

odehnala Pronásledovali ju#
je K koiik dnu však aepwiařtl
se nám je pottesUti pledc j--

vlak 7 koni pěldouli O jejich
vraldáih kloré spáchali wa

etovatelivh v tZed Ca&on a v Buř-fal- u

(íap jste haapanhji by jil
zpráva obdrželi a nbada a o
nich poxpiotl Včera poaUw
bylo odtud 34 mail dobře esi ro-
jených a zásobeních do Btgaia
Gap a dave také iHcel do IJed

Caoa
CeatevaUlé doaad plkkáal všah

mnoho jich také odchází aěkuři
tak jak přišli bez peněz íbral i

potravy cealea árirajice
}
V některých SásU-c- města ce-

ny majtka velati ajiadly &b
mnozí jsaace aastnale&i vypr-dáva- jí

n jtoi pnáivajícw Uho
lacino kapujlw „

Dolování xapo&ale tento t}da
a dobře e vyplácí
Viděl jaeni 3 mni} kuli vydo-

byli xa 40 doL xlai v daoa
dnu a jín4 tři kleti vyzilali 45

dol za pil dna
ffa (eirer odtud Wli sníh doaod

vysoko vlak my ade máme péh
né teplá poíasl
" Hiasliu sobota j&te xde

prvttt UCn{ xábava kirl
Ia oaoh bylo plUoeaao
Ve i4avh4ch ee UIe pohracaje

iIoatin4H Ceater Uoa +n práv)
£bQ&?#ft % Xiezrofotita st tář
li v4m dftatofaÍ

a Právě fSlUm epvivm a esvora
la se taxa pkaii aia{ktaa ál
deaes alaa vy4rá alxaM d
di 44 saalJt Um

t
t

%

nich baterií se ztrátou S raně- -

nýthl °""5
" '

Tudíž pomstili se Amerikáné
Francouzi i TioHanďané v plné
míře—a více než v plné míře po
válí meh" le pokus jejích projeti
úžinou Simon esek i bylo v odpo-
ru se smlouvou tehdy e Japon
ekein stávající a tudíž byli Japon-
ci oprávněni ku hájeni přístavu
vých a ti národové vlaatne do-

pustili se akutko násilí Ixnlě

anglické nebyly zprvu v těchto
potýčkách --aai aúcaataěDy vlak
před co použil vyslanec anglický
té příležitosti aby domáoím roz

brojem alísoěni vládě Japonské
ústupku vynutil Přiměl vyslan
ce catatni aby za svoje vlády
zadostuciněnf požadovaly a kdyi
se vláda vyjádřila le není mocna

povstalce za ony přeíiny (!) po
trestali způsobil le započata
pravidelná válečná výprava proti
Japonska Utvořilo se válečné
loďnlvo sestávající z 9 angl lodi
s 5166 muž! a 100 děly 3 franc
se 1225 muži a 40 dělv : 4 hol- -

landské a 951 muži a 59 děly a 1

americká a 253 nioži a 1 dělem
Dne 5 září 1864 počali dobývali

pobřežní pevnosti u Simonoaeki

kteréž udatná jsouce hájeny předo
v ruce spojenců padly a zbořeny
byly Však to jeltě nebylo do-

statečným zadostuciiiěoim za to
že si Japonci nenechali líbil po-

rušení smlouvy Vyslanci poža-
dovali ještě náhradu 3 milionu a
vláda jaouo domácím rozbrojem
oslabena musila ao podat Při
rozdělováni obdržely Francouz
sko Sp Státy a Jlollandako část-

ky větší totil každá 7S5 C0O po--

nevadl na lodě Jejich slřilenu

bylo Anglicko f ak sbtáblo &4&- -

000 dol

Skutečná ztráta kterou Spoj

Státy utrpěly uem&Že se výše po
čítat ncl 35000 i edyž v tu ve

zmeme odškodnění výplat ené roa- -

jetníku párníku uPembroke

kterýž Žálnou škodu ncuirěv
předci nestydatou suma co oď

Škodněuí požádal a sice : 6 dni

ztráty řasy po 300 za den ztrá
ta na nákladu který by byl mohl
v Nagasaki přijmoutl SC500 a za

vyatálý strach a nebezpeši lodní
ku 12000 OJpoíítámeli tuto část-

ku od sumy obdržené seznáme

le ttí Spoj St nechaly zaplatit tři
čtvrtě milionu za to— le meziná

rodní Mwloava porušili a na bez

mocném Japonska krvavě ao po-

mstili Listy americké po kolik
rok & rozpisovaly a o tom le by
ae tento neprávě vynucený j opla
tek Japopsko vrátili měl a pří-

tomně jak jsme se zmínili pojed-
nává o předmětu tom kongreea
aí návrh k torna cítí učiněný ob

sáhaje též nesmyslnou podmínka
Návrh totil zni aby se náhrada
vrilila a tím podotknutím aby
Japopsko ji oulia pro účele

ikolui Toto podotknuli jest za

jisté uemistné Byly-l- i peníze ty
vynuceny neprávně nsslušf při
Vrácení jich řimli podmínky kle
rak a nimy Japonsko n aloi i ti má
Vabledeni ka sp&aobq jzkým (alo
náhrada vynacena byla nenalé
zá mnoho odpor4 uávr h- -j y
!a vrácena Námitka le by An- -

gUt ko mohlq tél zpět požadovat
část náhrady (15 mil) splacené
Spoj išt před dvěma roky jeli-k- ol

nynt vyletí eny ikody lodi

Virginiím učiněné a povoleno vy-

placení náhrad jednotlivcům za

{kódy učiněné poule 13 milionu

cíini Sjxj Su vy bývá 2 miliony
Vlak to jest acela jiný pád An

glkko v těmto pádu způsobilo
mnohé ikody přímé i nep1mé a
těch 13 mil ouze kryji ikody
přímé kdežto Ikody nepřisaé za-

jisti m nohem více obnášeli mital

Děrná vrchy

Xr J B Pendery měšťan adej-- ií

vrátil ae minulý tden fern
ných "yrchji kapal ee Vyl M před
třetai měsíci odebral Oznamu-

je le Indiáné dopoašti ee mnul

bých násilnosti Za poaiedst 3

týdny i ia eví s (Dasler Ci

ty do Cheyenne aavazoval rány
ne méně nel 12 osob od Indiána

postřelených Cesta a Coster do
Pór- - Ljramt poseta jeat rozbitý-
mi a rozstřílenými voyjichl ma
jetníci byli od rndocbft napadeni
poíaíjeni f juia{} a neb ohebná
ni Pro malé výpravi" jtt cestado vrchu velmi nebezpečná Pro-

stu - k Rd Cafion kdel jil něko-
lik eetovatelu v poldnícb tý

neiamrceo bjlo jfst tcíml
úzkým a stráni balvany pokry-

ty tak ie nikolik Indiána akrjs
týcb za balvany muže velkou {

to eeetajícícb s ÉkryUI evteh {
tíifíMlJ :

Q potraviny panuje ve vrchách
ek tečná nouze Cakr prodává
ee od £5 do S cl Hbpm eeir

IQ i kakajlpa e ai
ro ea liaoa eeaa U diMtáaf
Uoica od flS do (22 rj- - V

Cneter j~ P atorl A C $mUr

„5 Pse }% sbn :ilíii c

xové a le panuje tam pořádek
jak na se v trn však tas od času

přichází zprávy Žo tomu není
tak Minulý týden ee opět ozna

muje a West Peliciana x Louisia-n- y

le "regulátoři" zahnali jedno
ho státního senátora a dva úřad

ní ky-- okresní do le-- & a osud prot
následovaných jest neznámý A

kdyby na tylo rušitele pokoje

posláno bylo vojsko co by bylo

pět křiku a usurpaci a t p
Fakta mluví ne a8sertiona'!

l A opět jeden kandidát preaw
dentatvi obviněn Mortonovy

bylo vyčítáno le když byl guver-
nérem státu Indiána použit a po-

kladny spolkové čtvrt milionu

neoprávněným sp&sobcra Mor

ton vysvětlil před kongresem
kterak se stalo le se vypůjčil
onu částku Bylo to v řase kdy
válka byla v plném proudu a le- -

gislatura státu toho jsouc vělíi- -

nou demokratická rozešla se aniž

by povolila potřebných peněz na

výdaje Neměloli ve stála nastali

Splné bezvládí byl Morton při-

nucen vydluŽili se od pokladníka
Spoj StátS onu řástku z ní! 134- -

302 upotřebil na výdaje státní &

ostatní zpět pokladně zídalil

Popírá rozhodně Že by byl někte
ré z peněz těch neprávně použil
a chce se ve viech pádech vyká
zali kvitancemi

] Ministr S henek bude znovu

vyslýchán Výbor obdržel někte-

ré listiny z L ndýna kteréž ne- -

aotihlasi a výroky Hchenckem

před výborem učiněnými

jj Obě odvětví kongresu odro

čily ae od 9 dol2 Um aby mohly
býti Měnové přítomni zabájcui
světové výstavy

j Ve schůzi libcrálS odbývané
dne 9 v" New Ycrku bylo přítom-
no 30 delegát 5 mezi nimiž 'tíž
guvernér Nicholson z Calitornie
Usnesli se odbývali neodvislou
konvenci ve 1'liilaJclíii dne 27

července pakli totiž ncnomimije
strana buď demokratická a neb

republikánská kandidáty kteréž

by mohli jodporovati V pádu
tom má jo předseda svolali Mezi

přítomnými delegáty bylí : (Jur
Warner z Louisíany Ilon G Pa-vi- s

% Mi-- s Bírd z Bostonu a Ka-

rel Schurz Většina přítomných
zdála ae být příznivá Bristowu
neb Ha3-sov- i ze strany rep a neb

Tildonovi neb Tburmanovi ze

stany demokratické

I! Grant rozmyslil si to a tím

f getntením een Custera z vrchní

no veuieiivi nau výpravou prou
Indiánům a dosadil jej znovu

Byl prý sesasen jen proto aby

poskytnuta byla mu příležitost
déle ve Washingtonu se zdrželi a

poyědíli vše co ví Nám se to tak

nepodobalo i j

Japonská náhrada

Minulý týden pojednáváno by-

lo v kongresa o tjm aby vrátila
se Japonsku válečná náhrada
kterouž toto nuceco' bylo Spoj
Státům splatit Okolnosti za ja
kmi náhrad ta splacena byla

jsou následující j Dne 26 žervna
1963 zakotvil americký párník
"Pcmbroke" na cestě z Jokoha-- m

a (v Japonsku) do Senkhaj (v
Čině) v úžině mořské Simono-eek- i

kteráž dělí hlavní ostrov

Japonské ří!o Mippon od o

sirova Kiusiu a kteráž úžina dle
stávajících tehd smjau v cizím lo-

dím uzavřena byla V Japonska
zuřila tehdy občanská válka a
Taikun kterýž později a truoa
svržen óyl neměl tehdy moci
nad ostrovem Kiusiu jehož nej
mocnější kníže (Magato) ve

vzpouře a povstalci přeli Taiknn
atál Kdyi fPembroke" blíže

přístavu zakotvil dána mu výi
strahá slepou ránou a děla kte-

réž si však "Pembroke" noviim-nu- L

Na druh den apuden by}
dvěmť ozbrojenými párníky (ja-

ponskými) uniknul jím ale jsa

rychlejší
-

Americký yjsjanoa nsyi6l
tomto případu dne II července a

odstál hned párník Wyoming sé

4 dvttuáctlipmi a 2 otáCicínii

děly do Simoriosekl kterýž $pfa-zi- v

tam' dne 16 července ibped
na oba párníky japonské palba
ole vřel a oba' střelbou po
topil Japoncovi atratili 50 mrs

tvých a raněných Párník Wyo

ming obdržel 11 kouli do lodé a
5Q do jsoevl a ztratil ze svého
mulatva 5 mrtvých ranloýcb
Mezi tím stříleno bylo II čer-ven- ce

od japonských párníku v

téá Úliftě p§ frjDCOqzskou !od

"KíenC'haDgMa bolandskoa koř
vetlu "Medusa" obí Tlak byly
dříve výstřelem na alepo varovás

ny Poslednější opětovala palba
p obdržela a kouli a zLrajila 4

mrtvi a i raniných Pvasctébo
ceryonce objevily aefranooszské

lodicSen:miu! Tcredt a

vyaadíce řást mulatva na břeh

dobyli a saftli jodna a potřel- -

neu poradu trvající 2 hodiny t

oznámil konečně toto iisneŠení

Přítomnosti obžalovaného ani ža

lobníku není zapotřebí dokud by

je aenát nepřed volal Senát co

soud odročil ee až do příštího

pondělka
ZASTUPITELSTVO — Ná-

vrh aby vyšetřovací výbory ods

bývaly svá zasedání veřejně byl
zavržen — Usneseno vyšetřova-
li úřadniky v celnici New York

ské —Obchodní smlouva a llawai-akým- i

ostrovy byla přijmuta

Evropské Telegramy

BOSNA A HERCEGOVI-
NA

Londýn 2 května
V ctyrdenfch potýčkách před-

cházejících zásobení Nikiiíe ztra-

tili Turci 3000 povstalci xnze
150 mužu Muktar pa5ovi neio-dařil- o

ae úplné zásobení NikiiíS
dodal tam ?pííe pouze na 3 tý-

dny Dálií zásobení překazili
povstalci kteříž Muktara až do

Nezdereva zatlačili Muktar ar
ci potlal úřadni zpráva do Caři-hrad- u

Že povstalce na hlavu po-

razil a 1000 zabil a poranil
Dne 3 května

Berlínská depeše praví le by
Huško nečinilo námitek proti
apolcrnému obnaíeuí Hercegovi-

ny vojskem rakouským u turec-

kým kdyby vláda rakoucká ae

zaručila za provedeni návrhu
e strany povstalců ba-

ronu lí fliíi

Dne 4 května
Velmoci vyjednávají a portou

o nové plíméří

ŠPANĚLSKO

Dne 3 květná
Kortesové pojednávali o člán-

ku Konstituce týkajícím se ná-

boženské svobody návrh aby
snášenlivost náboženská byla
zruíona propadl 22ti proti 89 hla-

sy Král Alphoiiao si pospíšil

ujistili papeže že vlastně to nic

neznamená a že v ohledu nábo-

ženství zSfttane ve skutečnosti
vie při starém

TiAKOUSKO

Video 2 května

Zvěstuje ae že docílena Šťastné
mezi uherskou a vidvhskou vlá

dou shoda a nebezpečí jež roztr-

žkou samému zřízení říio hrozilo

jest prý zažehnáno t

TUKECKO

Dne 7 května -

V Salomce vypukly nepokoje v

aoboju dne 6 t m mezi turky a

křesťany Jřícina toho byla io
dívka jedna křesťanská chtěla

přestoupit na víra mcaicmtkou

Hekovéji násilím Turkům vy-

rvali Ve rvačce kteráž z toho

povstala zavražděni konsulové

francouzský a německý Několik

ťraucouiykt! "lodi bylo tain
hned CKláno TaWtál kOmjsař
turecký eo tam odebrat aby viní-

ky potrestal

Politické zprávy

( Orant dat avé veto na zákon

nimž ae služné jednotlivých
snižuje a některá vyslane-

ctví a konsuláty zrušují V posel-

ství svém oJgvodKuje tento krok

sv&j tím le by tímto zákonem

ochromena byla a znafné míře
'

působnost nali diplomacie
'

Dne 3dubpřijalo zastupitel-
stvo návrhaby president ]oJáJáu
byl sdělili které úřadui skalky
aopalřenf uěínil za las úřadováni
svého jsa z VaahinglCinu vzdá-

len President odpověděl teprvé
dne 4 května vlak místo aby

vyhověl píání zastupitelstva od

po r IJá le nenalézá v ústavě ni-

čeho co by zástopitelsyo ppráy-hova- lj

k takovému poladavka
Dále praví ie vykonával jovin-- i

Osli sví ayědomitS" nechť ve

WashiDgtonu a neb vzdálen sídl

vlády le telegrafy a poStý umpž-řiu- jí

řythli spojení ale tudíž byť
i byl vzdálen se aídia vládsprá-
va zemi nebyla tím zdržena Ko-

nečně poukazuje k torno že vii-ch- ni

prsiJeiuj bývalí po caa své-

ho úřadování vzdáleni sídla vláa

dy a tu skutky úřední vykonávali
a podává seznam kolik dn& který
z Washingtonu vzdálen byl a ně
které důležitěji! ekoíkj které

každý jsa takto vzdálen vykoo
nal 'vt-

- :

j Vidby mástská ve státu Indi-aii-a

odbývaná dne S května do-

padly větiinoa ve prospěch kan-

didáta republikánakýek r Indiána
poli zp&aobeny některá v ý tri no-a- ti

mazi ernochy a iriany Dva
Cernoěi byli swrtejfě a 6 lehce
naZmů " "

i -

ÍJ Kdyby jsmo chtěli věh't ujS
iťování lLslu "nefíraných" musili

by jsma myslit le jiha nelsoi

jil žádní flenové bílá ligy kukla- -

S tíruto říslem nastupuje "Po-

krok Západu" pátou avoji rořní
Muť a dlulno aby j"iue ohlédli

ae za acbe a přehledli obor púno-beo- í

niíťbo za léta ta
Pofali jnme vydávatí "Pokrok

ZipaJu" o Kát malý nepatrný

Myšlénka kterál vedla nás ku

vyJint lintu byla jkjuzo a jediiíř
by poeloulili jsme krajanům
vým tiby vyplnili mezeru

kterál počínala býlí citeluou

Znajíce kránné úrodné a mnoho-alibn- é

krajiny tehoto západu ve-

douce le atanou ae jednou boba

tou avou plodnosti zásobárnou

aveta uznali juno zapotřebí po
zornost krajanu nalich na ne o !

brátiti Vědouce ie tisíce dělní-

ku cekých živoří v mřstecb zá-

pasíce kařdébo dne o existenci

avou mel i jsme ea to že učiníme

pouze povinout avou pakli pozor-
nost jejich obrátíme k úrodným
nivám západu kteréž pouze pil-

né ruky
dc-lník-a zapotřebí mají

aby bohatou úrodou píli jeho od-

měnily obrali jme si za úfel od-

halili přiriMlní ta bohatství krajin
západu a ukázali tak restu trpí-
címu dělnictvu ku ncodvisloati

a jistému blahobytu a snad i bo-

hatství v budoucnosti A úkol

teu stále na zřeteli u ajice může-

me říci i© mnoho jest zde českých
rodin kteréž na východe by do-

sud Žily jako tislco jiných ze dne

na den jenž upozorněny jouce
námi na vf hody západem skýtá
né zvolili jej sobe za domov a

jsouce neodvislí sějou volným
hico krokem a v Jak jistým bla- -

hobytu vstříc A neziStné po-huul- ky

kteréž vedly nás iprvo-poíát- ku

vedou iás až doud
Snažili isiae se a dosud stále sna-

žíme v) hověli ve&kerým jMia-davku- m

na nás cinenýai Zvět-iujic- e

a zdokoiiaiujíce stále list

nás můžeme a chloubou říci ie

důstojné se ladi ku ostatním li-

stům českýma při torn jest při avé
velkosti ze v Jech tiejlevnřjši
Přičinili jsme ňo a přičihujem soř

síly nnSe stali a ul široký jest
krub Iťanářstva našeho uč "Po-

krok Západu" vítaným jes-- t týd-

ním hoolem u části velké kraja-
nu naiích přede až dosud musili

jsme velké peněžité oběti j
liná-iel- i

oduiku nak-m- Činili jsme
i činíme tak v iaaěji Je snahy
naio náležitého oceněni dejdou a

}Kléhátne ae na to žo ctěni plí-znív- ci

naší kteříž uznávají snahy
na přteiní &3 laskavě o rozvíře-

ni lietu nak-h- v okolí cvém Zát
roveh přiiuínáme těm inliu
ctěným p p odběraUlúm kterým
již předplaceni doilo a neb kteři

již delii řas dluhují že máme vys
dáni každodenně že plnírno )ovi
noti své k odběratelstvu avědo-mii- í

a li by nás neměli nechal

{ekati na částky náia přináleŽicí
Jř kojíce ct odběratelstva za prir
zeb až dosud nám osvědčenou

voláme vieia ím zdar!
V octě Vydavatelstvo'

44 ZSoiogrQS

Dne 3 května
HENÍT — Morton vyavěllo

val proč musil ae vydlužilt v ro

ku Ht3 % uokiadny státní 2Ó0

000 dol a kterak jich jku1u —

Pak jednáno o vráceni vládě ja-

ponska válečné náhrady a senát
odročen aniž ty záležitost ta
ukončena byla -

ZASTUPITELSTVO — Spor
o taieto poslanecké mezi Farwel-le- m

a Le Moynem rozhodnut ve

prospěch powlednějUho
Dne 4 května

SENÁT Soud Belknapa
předaevzat Xávrb obhájců ob
žalovaného aby odložen byl
aood až po zahájení výstavy od

mítnut — Ředitel obžaloby Iord
dokazoval ' ie Senát má právo
Belknapa aoudit

ZASTUPITELSTVO— Devět
tisíc dol povoleno ku vySelřová-b- (

apolkovýcb &ředn(k£ v Lousi

ani— Uzavřeno přijmout: po-zvá-
at

výboru výstavního a odt
rociti ae od 9 do % — Uzavře-

no aby výbor pro prostředky po
dal návrh kterak by ae odpomo-bl- o

nouzi o drobné-- — -

Dn 5 května '

SENÁT — UsBino za pří
kladem zastupitelstva odročit! ae

od 0 do 12 1 m — Pak oblájc
Belknapa v dlouhé tec dokazoval
ž senát nemá právo jej aoudit

jelikaž není vica úřaduíkem—
Kaott pak dokazoval le senát

jeat k torná oprávněn
ZASTUPITELSTVO— Pro

Xaredení iepiibo provětrání zase-

dací aínft povoleno 4600 Mnohá

předlohy aoukromého rázu byly
přijrauty

#lDoeitvítM
SENÁT — Knott dokončil

vtj argument a obhájce obžalo
váného radí Black driel feě ko%

nc{ooa~'Pak odbýval aenit tajt
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