
PlIiriMv At trn stlát Ik4 t flill I nM ani sM
#POKROK ZÁPADU

filuiM hf ť" iř P"""
MU l - fol '

PiAtrtiMA rttf'ififi Mrtstf- -

lány v nťfý odbjvstB státní Ion

fm-- l "hj'4 liliu míli n h

tUfu t f f(i'n( Mltf ř" 4řti J

(Utfntmf fiárt-iln- f nlřiť ftlilmj
Ijř fi#jt#jíi iVmí hifoil

Mioi'Bf oi-vm-
" fr jb i

ji I J 1 1 J # fitM fa atnUl tlkmn

rlrt v fcu i(4itPtmn míIiM i
lim hUr ntt) j rlijfl y tr&n
pit

i lafftrn řlnr hi-řti-

l'iftfii4ratfi f Unl ť mln f#nl

hhkt ttnfi ! Kil IffY
alfllfa a aUUk hi ii i l

f fV
L '

B
' ""!- -

riniji-oifi- i piurrn
V r M Mit BA

' ' '4la VlřM

runu "'i w inmr'i ran ranní r
I l A - - 1 1 A AS

v
-

niniw vi 't nfiim"inni l[pi! i 11

lt"IÍÍ f4M Vrtil olfrV
e I 11 1 o N ril sin In) rit A

oíirri po(rii s# ii vAoehny kí
by Hro b# ( fiři při his láni př

1

lanelenl byli 1% tol flak V)kftrí

pfltidtrté f o'k4v d ftteh j
ma Kill) k bl praeovsti by i]
přál poa)ov4n bi I ta tuláka &

i l i t I 1 t
m ari iifi "inni n j i

tittááy pod 10 rokem stáM M

hftl n 4 i vUátnt prieovn
v ktr

by tomu kterěnri řemeslu laiřil'
tll Li II t a I

m in irfiif -i i i

jlářtll pí láni tyli přijímaní
bvli i vii hni JibroVfdnA h'
— To t len prý #pňobrrs
lriil y imkli Nno býii by rniť

rároteft ibksiAno by tím biti m

Hlo íl tvriení pravým Jssts t

tvrzen! některých J foatoue I poj
iramin spnooafi neuoaiais

lrár ěí 1 1 řa ly Jejich rozmno

vány J"i takovými lilml ktsl

práci z lálných podmínek ani

ia II

Tržní zpníry
!?

rktMf r l lim
Kt potM ulaslfta 14 a m aif oitl 'j r

n--m hfti M

ilii „iu „ihi l h it tm
a- - jitu i pitiiiiii i i itt'
přosiírh lilusni fsdsríc tAl

t l

řederc l4 M MU silnajíím el
'

k Jkdi liM a 14 aa la a

i li i tg i _

V rf 4 # suviď
'

tíhy
_ ns ho lm

ďm moci n l'fifiíti NJti
pfsk4lkoi 4ro Vek4 dl iby n'kls

řýrh kolonii B odpomwl lomí lol4
m t(m [a splífenl dlutiA tich ď

tyřftým fciiliiiifm n aMřo-t- i pon#

li4no by bylo NrohliH
otáio clnf dtjí s prý l4l urovnat)

tak Jw ke(eřnn mytěnky fedeřa- -

kolonii IMtf4lkJ(tl záhy onaká

vt in"lno

PiKtRf Min Mrlnniy A Nou- -

tkefll stávtjí 'ál lpjttějí(ii a

z lá s )il bytí těměř jUttm 1 J

0 zbrilíl V ru ba le m'ei sř mezi

olě ti leměmi vyrovnán bftl řtně

movttoti t)'ifk'"l povolenu beikfih

pár milionli na ol rsnt z mě a sně

movna évé Uk4 příkladu l"ho riál
d iva! povolením J0Wo00 korun

k váleěnfm Válka která)
vž ly !"' a stranám hky draho
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ohromných oběti a to v Jen k váli

tvr lohUvoati Jikoul obé země na

tanovik utni stojí Jk známo

tvoří Hvdko a Norskem personální
unii a spor vypuknul jediúé proto

ai prvnější nechce přuoliti aby po
ale Iníjsí samostatnými konzuly za-

stupováno b)lo

OxMHTrisrA pamAtka prví váu

ky křižácké slaven byl minulého

týdnu v Clertiiout ve rrancii uděl

papežem Urbanem provolání k celé

mu křeaťanokému světu učiněno a

vysvobození Paleitýny z rukou turec

kých poža lovino A& od dobyté
mnoho se toho změnilo zapotřebí

bylo by i nyní taženi křižáckého

proti Turkům ve propěch ovoba
zeni Arménská kdež sveřepými

Turky ty nejhrozuějšf náůlnosM

vzdor protestům veškerého vzdělá

něho světa bez přerdání páchány

jsou Poměry za poslední století

značně se změnili leč Turek zftttává

dosud tím samým jakýmž od věkft

byl — ve víře své jest slepým v ?ášii

a é všeho křesťanského nesmířitel

ným a v panství svém nertiesitel-ný-
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pole mašinové politikáře kteří vol

nými jsou v den volební jako soud

cové neb zápisnici za $000 denné

národu sloužili Minulého týdne

použilo byl í hlasovacího stroje po

prvé při městských volbách v new

yorském městečku Mount Vernon a

zkouška tato setkal se 8 úplným

úspěchem Hlaiovánt dělo se neo

byčejní rychle neftiněny žádné chy

by a sotva že deset minut po uzavře

ní míatností hlasovacích nplynulo
iž úplný výsledek volby oznámen

byl Volbo přítomny byly dtlegace
a New Yorku Bostonu Mladeltie a
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tyto vAeobeoné uvedeny badoi —

Pří tom podotýkáme ie my v Ne--
brssce též roku příátlho hlasovali

budeme o to maji-l- i stroje tyto při
volbách zavedeny byti
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něžní v MemuhisTdnn přednesená
danhrnouti se v uasle lovní 1) Není
země se svobodnou rzžbou v kteréž

by jen měn ďřlbrná nevládla 2 )

Není ani jediné země s měnou zlatou

v níž by zároveň i stříbra používáno
nubvlo 3 1 Není ani IndinA acinA

iíBtřlbrnáčnické v níž by vubeo něja- -

ké Zlato V oběhu se nalézalo 4)
Není ani Jediné aiříbrnačnické země

na avětě v níž by průměrný oběh

peněa na osobu více než jednu
třetinu oběhu ve Spojených fátech
obnášel a S) Není ani Jedinké stří- -

brnáónické země na ayěé
v níž by

dělník za denní práci avou slušnou

mzda dostával— K tomu mohl jeiti
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nové taktiky v boji svými ilávno-včký- mi

ulUřovstili Vyhýbáním
se velkým bitvám a pouhým jich
driž téním více toho dokáží než

kdyby ihned celou řadu velkých
bitev dobyli Spanélové nejsou totiž

podnebí tamnímu zvyklými a umírijl
houfněji než v bitvé možným by to

bylo
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dolar za buši pšenice pakli svebodué

B neebroezené rržent stříbra zavede

no bude — jest pouhým slibem

Jarní mrazíky horké vřtry v posled

ních dnech řádění hesKenskýcb

muftek vyhání zatím cenu pšenice

tak Že doUru v nclolik dnech doaí- -

ci moze atiu tycnom svououne

ražby měli
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ické rpubličky na sloučení

se v jednu velkou a silnou republiku

pomýšlí tu dá se to vysvétliti jedině
Um že právě nic moudřejšího na

práci nemají Až lou 1 byly si ne-

ustále te vlaiech tak že donud ani

času neměly premýšleti o tom že i u

nich by platilo "ve spojení níla"
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2 cbicg-kéh- velebo čka Farníka

stane se na konec taky ještě zp(-vák-
!

Včdéli jsme sice že dovede jeduou
za čas nějakou tu zpívanou mši vy

zpívat i eb dokonce při drŽbé do

utelntch stolic dobře vyzpěvovat že

by se byl ale zpěvactvím svým až i

po podmořském lauu chlubil toho

VeM jme se nenadáli

JZDIH Z HlUPftlDMEJŠlClI DEM-O-

kralickýcb statuika lnusaýrh pro
bláiil ondy že ptý jediuký spĎsob
jímž dosaženo býti infte doxti peněz
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krok podobný schválí a nuiiflnaa

Kmit pyiiu seiciicnu umivT run 111

lDUne'

DlocuolitÍ alČELNÍK nbw tor--

ské policie Kyrnes vstoupil v minu- -

lýcb dnech dobrovolně do výslužby
a tím zároveň prvý krok k důkladné

reorganisaci polici tamní uinf-- —

Jm jestli chudák pfi tom pro zbytek
života bude moci sluně ti býti
kdvl spokojit se bude muaet a roěním

výslužným v obnosu 43000 a únky
ze $300000 Jež dle vlastního dotná- -
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budtue Vl"f Vf fobfo bo

ve Hiijrnf h Niáic h vího táu ly ti

liii!Uoiú libr V riMH 9 oupls

výroba jil na 10 v r te t'JJ na i

v 191 na i a v roce mirulím jil na

60 tni lion A Jibr Jeilinkf cukrovar
v Nřfo!k Neb vyplácl firmerům

la řepu a za mzdu d'lníkRm témfř

p6l milionu doltra rornA

Vííchim blAva polnI tbXva !

l'o se i'hicsiiý pan Sřák naářel

aby přec nějaké to oUdánl Národo

pixcié d hromady stlouki a tu máš

ferts kropáč I — na konec ke vAemn

se jeitě ztratil ! Aby přo američtí
Češi také telegramem ři zahalení

Národopisné zastoupeni byli poslil
ve spolku s katolickou polovičkou

výboru rev Farníkem též po pod
iim lanu zdravici leč ani ta
nemohla církev na svou nenasytnost

opomenout! a ta' Mpěvák zmizel ai
Farníka stal zpěvák sám
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káné coloradíll od sírany se od-

trhnou pakli že by článek o svo-

bodném a neobmezeném ražení stři

hra ('o národ)! platformy vložen

urbyl"-- - a ono to ratfm bylo mnoho

křiku pro nic za nic V statní kon

věnci republikánských klubft v níž

delegace do konvence národní volena

byla poražen byl v minulých dnech
návrh aby delegaci návod dán byl
konvenci opusliti a odtržení se od

strany oznámili když by stříbrnačnl
k5m vyhověno nebylo —Z toho vidět
ž už i v Coloradu začínají přicháret
k rozumu

Japan ke mini8TIrtvo kteu£í
s takovou enegii a s tak výborným

výsledkem válku s Čínou vedlo bude

ne as mu-- et dl docházejících zpráv

poděkovat a to pro nelibost jakáž
vnči němu v lidu nssledkem ústup
ku vládám evropnkým učiněných
vyvolaná byla Jedinký krok proti
zjevné vlili lidu učiněný téměř v

jednom okamžiku vyhladil veškery

upomínky na všechny ony triumfy
za kteréž ještě před několika dny
ministerstvo téměř na rukou nošeno
a schopnosti Jeho do nebe vynášeny
Patrně že popularita jest v Japan- -

sku právl tak nejistou a tak vratkou

jako v kterékoliv zemi civilizované

V bBeznu obiAkl veškerý nAš

přivot 1892tí 1533 f čehož přivezeno
ze zemí evropských za $33 27 1329
téuěf cela polovina veškerého při
voiu iasfbo Za 9 roěfcu břenem
uJ0lřH)ých obnášel Veškerý přívo

_ '
-

polovinu a cehot nejlépe patrným
Jest že poslední demokratický celtl
tákoo Wilsonov zpracován byl ve

prospěch zemí evropakých a přiblěl
neme-- li k tomu blíže že zpracován
hlavně ve proapěct Argiie neb-- (

g obnosu toho pHpalo Ill700000u
na vývoz z Anglie tak že na otat
nich 20 zemi evropakých dohromady
méné nei $ 170000 t'00 zbývalo
Jako při virn tak i zdi dostalo se
Iva aoglickéma v pravdě lvího p- -

dílu
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lýcb okarek nám ji! tiaitává V I3o-ton-
a

chytli v tninuljcb dnecb prvé

bo moři-kéb- o Lad N'Xt!

KrAL MBTBV SCCHT' llJI

krilj Sotva l ntkret4ř Greshara

fydecbnul jil řapoSato t přfiř&xá-DÍ- m

otáiky kdo Že pravou rukou

presidenta ae řtane

JlOKA SORTA DKM0KBAT& ďltUB !

o raženi laciných penfí nijlše
proto aby když n& "naratila" cel-nfr- o

Švindlem náa přeceněním stří-

bra 'doraiila"!— Vol

Jedrii a Celních poLiTiX4t kw

yorských problani! Že prý strana

demokratická jet mrtvou a že třeba

jí úplného obrozeni — Jen jestli
také najde pro ní nějaký kmotr!

SthAtob jednoho anglického
lord tadržen je na E lis

jakožto paoper — Jaki to dobrá

příležitost pro nějakou bohatou dě

ďicku americkou přijít lactuo k ti-

tulu!

Plul "DBT0DĚJ0vť' MAJÍ KTNÍ

nejvjliíí )iž čas aby s umřnlra svyiu

na svitlo vylezli a dokázali co umí

— Jet to jejuh poslední cbanc a

oeoavéd&i-- li se tentokráte tu ať dají
nám již pro vé£ré ca-- y pikoj!

EaKASKÝ POPCLI TKKt MnAtOB

Piflerjest prý tak již roztrpčen na

politiku že více o znovuzvolení

uebázeti se nebude — VSakon 5tve

rák také dobře ví proř! Ví že

brozny jou kyselé a zároveň pozo-

ruje t které strany vítr fouká

ČÍM DÍLt ťOKBAfUJK VTÍITáOVXsí

pome rO n "domái í práci" a v "po-t'rnácb- M

newyorských panujících
tím hrozněji! vřci přicházejí na jeve
Tak ku příkladu zjisiřoo že rodina

O třech dorostlých
fMt-nec-b nichž

každý plných 16 hodin denně praco
val vydělávala i všeho vdudy —

1277 týdoé

illNCLÝ KORGKIS ABT řálC NĚA

kou tou vykázati se tuobl

níži1 povoleni na vydržování soudů

spolkových na nejniisí možný obnos

t bued tehdy předzvídáno že ostka
ta ku krytí potřeb soudních nepoma

ií N)nl sta úřadiilku se u!y
spolkovými spojených slouží zs

darmo avfdkové na své služné mu

čekati a sta obžalovaných tuusl za

mřížemi črkaii an maáinvrie aoudnl

pro nedoUtek pei é nepracuje A

to JibeDojf páni demokrati úsporou

ii4i4 b4HBk liHi 4 f
u4 I ij rta a a!ia a laneb jb l li"l
4io4a Jkall fk S-- 4aok4pti lyr

4pa4a a h'iKrh dUk put # b

iIkmI a hnJ m ďjai4' T l"i k trré
! l4a a aal 4na ala an aa4k
ulai ZiliU 4m aialk p4i a 4 )íl ta

a ll ta cny Oaa k aklal ptnU 14
altal4aa ani a el J4a tl poal'4l
a4 a4(rfi urJití irf tal-4i4a- i iU

ptolw Jířlí t i Mf lrl aa pí 1SiilS
(Uta I po Vilíma Otlmla ír"ai I 1

Kakařloa bjrla pvu4 eaa4 a kolÍMal pla
A

q-- a ni D'tBKOii vnra cuio z pro4
vala K po 11 c 4 I llatá x II a

Of klail ala prntl ailDaitaaa t4a a p
dával i 1 ta J1 U 4 1 bil po m JlJo f
bil tlTiSf is
Žilo dril tUla tvoa cano prodávZ m ÍU1 I p
tlel
Jfmn kdyl vÍKiby dacháxf po' In 4 poeika

ťupitl a pndéval ni 1 po Hli JMo 4UI

ta tuíSl I

Ln4u4 tPiaiDa kb-tl- o 1 eol proU ldna mt

aul4iua a ]! uyol ta t47(ilM
P4ko krmao dubyink mil dobroa arna

byla ba v Irha mto Za to bylo v trhá )4t
mnobu dobytka klr byl odvaiaa M lipvl
iiUliHjkum nirdiMtitka y Oibytak lk

Imb-- a 4ulo4 prodá? PéknA krav

n4 koty vynly od S SS do I W proiřadnu
I4 75i8í lur ply i 7444 10 Eratl

bylo v Irha duti a eaoy rrťaáo4ui TUl bylo

nulo a eoa ijiUtylt $1 SO aa 1 00

k4bu dobytka b)lo v trk o ďxt a prodával ta p

tifrixitis
Vaprovibo dobytka byla trha doit alt Ipat--

oJjtl Jkotl dI pNil tdoaia Dj ika ta
ratř u4 wwj lilo x Cllctf pryfi Uk i ta--
ctaa vypriMt! a

tl-k- et oa ood4 ťáVota
prodV4l po t M%t t) m(o po li i5£t44
Ubif od o4 t l4 do ttt

Na ovoa byl jdbytdobr a aáob málo Kn)
vlea bjlu trna batx-no- ovel tápada a T

xua a prnláviT po UuDtttTJ toJnt
14 34 Jlifiilala bylo v trh a málo a vaoab
od 4 do 4 i 10J llbur

Oioaba S éarvsa

Dobytka pSlklo minul tdao do 8a Osoby
mtliia trh byt vulail wlitbl ol la přlltaU
blavu4 torno ta ttly po tlátn piniit di4t

patta ta xtiAila a farmaří aaabtl dubytak pro-dtv- Ht

al aa poaánad ya Cny byly aal
-- ! jako řad IVdaam Rajlap! KBy vyaaly

$110 JLMI pr-tá-vily $4H£l M Do--

byik iy míl ntna ppuvka ptn4 m

prodával Irávy a Jalovic ta prodtfaly po
IZT ei4
Praat bylo Ul vatml málo r trha a tanto byl

valml o babi Pákn katy aa prodávaly po
ltlfril4UI trotřdul po tl&{tt40
Ovl v trba tylo mál a prodávaly aa po 1114

ti do 14

Mál Ji-- v trha holaott a poptdvka dobrá
rt naiviai pronTv po 1 4£o pixai va- -
kovt po ijti iaparatorA po u£i
▼ls prodát)l ta po toa

Pr4bi- - tl4 ptlohád nyní vlea do trba Bia- -

plea ) SSSo koboatl 11 kaftU 11003
4 00 laoat kaeh iy St krliy ífo boty o r
Srbo prodává aa a aaro Bila Bal minul t4a

a alo i vtlii 141 a 4 Biti ii T M

Bt Lla S fnrvaa

Pfrfalr kt-a- 4 v tral ataMkani apráv pM--
aai4 po4trBOtl 0aa Jat vkic tUU a ka- -

Uátaain4 Otlak 4rvaa4 4 I prodávala ta
p n tsis ťro iw
Kttaho Ul klatá veaalatrb jatt udí

tto ' ~ vz""npro érno t't t
Ktw Toř l0r

Trh aa bavtaa Hl mdl Middliaf prodáraU
0' " mtiMa 4obřJ

„

tiey„0VJ pTÍikj proti Mnim
nVy pomohou vždy MéjtB Je po
rooe


