
POKROK ZÁPADU- -
umu mul tiftl patřftým l odfio pluhu ktsřýl fřpubfíkáfinoi stáln HOVORNA

f '

I

Hnibdy Jako nyní

V fór Hlíi tySU v Nw Yorku

broJftra vy In4 K l KnHom po
riáivsfn 'lthof an I (tl er 1'apítsl"
lírojftra lifo jet rajtmavá běenfm

poměfH jikí panovaly Hpoj#nýeb
Hiátech před ! Isty Spi"va'l
praví I prn ovt1 lidé tn tří li rin

Zákony o rutodflofánl

Znaění řf il řií v krmích fntere

oraných o zavodňováni sposohil ne-

dávný rozsudek sudího- llot c

Hpojenýt b Mt&tft v Kalifornii řijM
vsstálu onom nýťr i v víech stá-Isc-

kteří maji zákony vztahující
a k zavodňováni

líori k mři Iim jest loti!
v tom smyslu In f r' 4n í nriii

podnikem obecným podnikem tik

VÍeobern dMelitým aby opravno

cJe f Žaludku A lolik leresřtýrh
hoef Jim spftsohif sníženo na pólo
vifl Výsledek? Noví 4ndy ni

vyrobil plechu híkjl M viecb

fřiriAeb výhlídky tohoto prumyslo
bo o Ivlví jsou skvělí" — Nrmlíl

ti beij řlkfa liiá prfí li kdylěaopi
te sniíl M to phěítiÍ záslnbřl

stran demokratická kly! přee

kuteíroil je !n i lnová ruda jro
teni el zákonem M Kínlejbo í

ft tébo! tlMtní přrS Vlecbsn

odpor a posrnéř b lobo saoiébi časo-

pisu Jmu rovných vinikla výrob

plnbti k ly! jeltě pře l dvěmi lety

tefiljjf ÍisojU výrobu tu d# popíral
a kdy 1 nyní ilělnii tvo v tom obrru

pracuj za nu 1 1 o třetinu nilí ne!

druhdy !

Nenílil to nemravnosti když

itáá jak všechen prů-

mysl prospívá jelikož TVfMio ďlnl- -

kúm zvýsera l letos rmda kdelto

j skoro pl milionů dělníku jiných
v promyslových odborech kt#M pra

uují i nudu o 20 ! ítu procent nílsj

ml byli před třemi lety a i oněch

3Vioo jim! ponkud zvýšena pra

ru(l levněji ne! druhdy
fid zkusil nyní skoro tři leta vlády

demokratické a mohl přesvědčili
i tom i vlamnf zkušenosti co Jest mu

prinpéánéjš! zdali zásady demokra

tickí n' b republikánské Nei báli se

pak leště "vzdělávali" lak prolhaný
mí a znemravnělými časopisy pak
ovšem by zasluhoval aby dostalo se

mu toho demokratického blahobytu
do syta

Zprá?y osobni

— Pan V Kliáš který byl po
ia i- - nu i

iiiiioiiu ii-- i oni i niMijr in noio r iifii-i-

ode v A poslední doliv vsak v lowe

bydlit vracel se minulý týden opět
do starého domova a bylo nám potu
Aenfm s nim ho setkali Hodlá ve

Schuyler ojiět obchod krejcuvský za

počíti Přejeme zdaru !

— Pan V Čuda bývalý osadník

Ornažský který ale před několika

lety do dřívějšího domova svého

Saunders Co — se přesídlil mešl

v Ouiazo ve středu a čtvrtek za ob

chodními záležitostmi

— Pan 1 Princ starý osadník z

ValleyCo přijel do Omnhy v sobotu

jsa na cestě do staré vlasti Odjel v

neděli večer a vyjede ve čtvrtek z

New Yorku parníkem hamburským

Augusta Victoria Ubírá so na Ná

rodopisnou a pak chce navštívili sví
rodiště u Pacova Sdělil nám že

úroda drobného obilí vo Vulley Co

jest rozdílná celkem alo prostřední
Někdo má dobrou jiný ni ahou

Úroda kukuřice bude vesměs chatr
nou Přejemo panu Princovi věse

lou cestu a šťastný návrat

— Pan F Pešak Du Boin vrátí

so z prohlídky zavodňovaných po
zemkfl v North Platte a na jiném
místí uveřejňujeme sdělení jeho
ohlední týchž Pan Pešek uvádí
nám tu tak dobře dobří jako i stinní

stránky oni krajiny podle svého ná
hledu

— Pan A Kohn z Mumbotdt
meškal v minulých dnech v městě

naáem jsa hostem švagra svého p J
Nováka Počátkem tohoto týdne
odjel do Minnesoty kdež si chce

prohlídnout pozemky v okolíOlivia

— Pan Celeatýn Adámek t Prague
bývalý zdejší občan přijel koncem

minulého týdne do Omahy a hodlá
zde zůstali a zanášeli se svým řeme

šlem totiž knihařstvlm

— Pan Čeněk Duras přijel včera
večer do Omahy a sice proti dceři
své slečně Miladě která se vrací

Čech a dnes bude v Omaze

Nachlazení v horkých dnech let
nich může snadno kohokoliv potkat
a třeba tudíž pozor dávati aby na
rhlazeúí remělo za následek revma
tismus Všichni kdož bolestmi tako
Vými zastiženi jsou shledají v Olei
sv Jakuba nejjistejílho hojitals

vání hfUm povahovali pndrtik

soukromý řiýfífí I JmI lak pnfo- -

ý m ap ft Jiko Jou drihy
fiebřf slouM ku elý(h
lirycb křJío 1'okud nbiids
J'M íleno koneřnbo rozbolnolf

lmd# ovířin fniiibk Iffito mStl

oifik xdrJovarf n líribfiy podniky

pol'ibri4

Zákon který pMjtt byl mínl(m
ním ku řmíelui átu byl podřfibfn

tí jií sotidtií ikotiíi a sic minulý

tý !n v Keitb fxiMy Tsm iMin

byl iHíodňov' I dtlříkt yNI fipb

y f ÚMmm dfifsnl uvodíVivn íb
♦tok Mfiudr" N tí l umal zákon

éHtarnlrn a tu ItJ i úpiy platnými
Z lotio J ? n jevo í fi ka lý soud- -

r- - smýšlí ttk Jko sudí II ki a

}m proto kojiti naléjí ti sl
rulfiito-- t ku k'ti7iii'mu fiiři ivtil

ilojde rtk ift bu k rozsudek su libo

I)obr" vyiilidky Ktihátirft

Z WasbinKtonu s sděluje Je d!e

spolehlivých zpráv jež vládu nai z

Kuby ilíilly stoji vřo povstalců na

odtrovu onom velmi dobře Zprávy

t prarnHin íparu lskýt b ovietn oblá

suji kaModeriií' vítéztvl iiad po
tutafci vk jet patrným že mnohá

ta vítczittvl jou #myiieiiá a kaMí

nepatrní srá7c přikládá se doleJi- -

tost veliká i vykládá su ve prospfch
španřUka Jinak pry víak stoji
vřci ve skutečností a tijiífuje se že

ppanéUká moc na Kubé neudrží se

mnohem déle- nejvíce snad 3 neb 4

měníce

Zprávy tyto jsou velice pravdo

podobné Není pochyby že nebyla

nikdy doba tak pMlcžítá ku zdaru

revoluce jako jctd doba letoiní

Spanělxko nachází se ve stavu zubo--

žením a když ubyl mu nyní teti nej

hojněji! zdroj přijmu který mělo

totiž příjem i ostrova Kuby který
tvořil plnou třetinu příjmu Španěl-

ska ent ovsem finaněnú velice stís-

něno Vedeni války se strany po

vslalcň nepůsobí těmto přílišných

vydání neboť jsou doma v krajinách
kdo lid s nimi souhlasí a je vsemož

ně podporuje kdežto vládo Apaněl- -

nkí vysílání vojka a zásobováni

téhož působí vydání veliké

Že vfc Španělska na Kubě stoji
na tdabých nohou toho důkazem jsou

neustávající naléhaví žádosti o více

vojska kteréž řotva pHveženo již

bývá několikanásob decimováno ne

mocemi následkem nezvyklosti pod-

nebí Nasvědčuje tomu též i ochota

h jakou svolilo Španělsko k vyrovná-

ní nároku Morová o který vedl se

diplomatický spor již po tolik rokA

Že k vyrovnání nároku svolilo Spa
nilsko nyní v době své největSI

tísní a nesnázi peněžních dokazuje
žo chce si zachovati dobrou vlili Spo-

jených Státu obávajíc se žo by v

pádu dnlšlzatvrzelosii zasadili mohly

mu Spojení Státy smrtící ránu uzná-

ním republiky Kubánské

Neméně důležitým jest i to že za

generálního konsula poslán byl do

Havany znovu Rámou Williams

jehol odhodlanost ráznost přímost
a bezohlednost jest z dřívější doby
známa To vykládati se mfiže pouze

jen v jednom smyslu a tojeHtže
vláda naše uznává že povstání na

Kubě dospělo ku kritické situaci za

kteříž jest zapotřebí aby vláda naše

zastupována byla tam mužem rázu

Williamsova

Ačkoliv vláda naše vftři revoluci

na Kubě zachovávala posud neutra

litu není nejmenšl pochybnosti o

tom ž sympathia národa americkí-b- o

jsou řmahem na straně válčící

pro svobodu a že uvítáno bylo by a

potěšením uznání republiky kuban-k- í

za mou válčící a zbavení Kuby
navždy jha španělského

Nnáživnost má svftj původ v ne-čis- tí

krvi I)r Aug Koeniga ham-

burská kapky v brzku opit žaludek
do pořádku přivedou

!
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Vrrdlír' Neb ~- - Ž Vláni t% U

skntá uveřejnění v llvořnl násl

lujtfílio lj Jest zákon o rusMm

íodlnku usttvndn neb M- -J) Kdyl
festář př4ellj dl zákon o ftiskírn

bodláku zdali J oprávněn k litu?
l a ly o tom mluvf I sa to ces(4

ři nírt n I m! M'oi

()l(ot't~t) Pokuj vř-h- soud

o iilanoti zákoni nrrothodn

dlužni Jej pivtžovati st ustavný
Jeliko jak dílec nuii známo poaud
oii'k ti vn bnirii i s ni 1 1 k rorhoď

nutí předlužen nebyh nmlrn#
my ovíeiu vé Jět 1 1 i!i j Inkou ústav-

ným neb rn — 2 ) Z následujících
článků Vo!i o setnatl (dali J

eestUř oprávněn k platu

0!t fl Cetář rdilrl! látku ti
denně za v tef noii ztrávený
prohlídkou a ničením ruskěho ÍK#d

láku a Jest tímto ojrávitěn ijednatl
tolik pomoitých íl co bud zapotře

by za mxlu nepřesahující I'0 den

ní pn kiJ lou oobu takto najatou

Ol' 7 JSu-- povinností cestář

aby po l il zprávu okresnímu klerko-v-i

před aneb do 10 fářl každého

roku o množství práce vykonaní
miiobolí stála a mnoho-l-i výlohy

připadá na každý jednotlivý kun po
zemku

Olst Povinnosti okresního

klerka bu le podali zprávu okresním

komisařům aneb nupervinorAm v

okresích pod lownshíjKivou organi
zad o částkách jež Jsou dlužnými
cestářům a jejích dělníkům sjednav

ným kteréžto částky budou vypláče

ny z všeobecného okresního fondu
- Dále ukládá zákon pokutu cestá-řňri- i

k'iO až a I00 kdyby povinnost
svou nekonali

Ahii' Ne- b- Zdejší jeden krajan
obdržel od místního pana pá'cra do-p- is

fíllu uvedl ního obsahu lrosIm
sdělte v Hovorně zdali zákon dovo-

luje užívául pošty pro tak nízký a

bídný tlach Katolík

Odjiovht Poštovní zákony vzta-

hujíc! su k obsahu listu zapovídají

pouze obsah neslušný a nevztahují ne

na hrubslví neb sprosťictví jestli
tato není zároveň hanební a oplzlé

Kjlíři Templáři

Hytlli Templáři jistý stupeň to

Svobodných Zedníku odbýali min

týden svňj 2(1 lý sjezd v IJoftonu

Mass Sjezdy tyto odbývají se vždy

jednou za 3 roky Letošního sjezdu
súčastnilo se asi 20000 clonu Příští

sjezd bude so odbývali v Pittsburgu
roku 1868

Me tliodlstský pastor zmizel

Z Mason O zmizel v úterý mi-

nulého týdne reverend JW Shorton
a druhý den na to pohřešena byla
slečna Maggie (iyerova a jeho
církve Jelikož pozornost kterou

pastor slečince věnoval byla až

příliš nápadnou tak že se míl % to-

ho před budoucí konferencí zodpo
vldati jest ovšem oprávnění po-

dezřeni že pastor ženu svou opustil
a s dívkou prchl

-X-Žm-Oldrel
►vSžK-pr- rní

odměnu — na svět výstavě

Dli'

mm
y' ry
CREAM

ITavjdoo-ívaleJ- i ptipra-vx-
x

tlstý fUli t tlasíta kian ttl 4aovin ksmsne Jlajsh Istot

I ro wboiO v roriaa

rnobmi fíaléiti tluirií obživy )o
m

uj# Je B'doit4vJI svňj palřifiý
podíl na vyt)ku tk & % J# bo

bittv( rie fodiárl ř"dM nf di (!#
ní sni 'ui#-tn- l užiteínoatl té b kďf I

je vytvořují Vpoíi4á l !is
ooo i JI t Hpojenýřh Hiátech jt
míjiteli polov! moitéřif fierno

vitbo rnajotkti HiŽnj' h
přebytek výrohkfj a plodin pro kte

ré! iienalé#4 dosti odbytu } je

dot prádný( b doml na prodej a k

pron tjoHilf aníl by nalézali na tit

kupi nb tiájcmnlei J v skladeb
letl bt!ly zboží výrobku kteréž ne

U pro I ' ti sni za to t n stálo jích

vyrobení a ďlnb tvo Že jest na t%

bálce

1'oroviiárneli lyto stížnosti oně
mi jl slyíeti jest dnešního dne

shledávám! hodí ss na poměry ny

řiéjll úplně íti práv tak jko tehdy

Jest nyní veliký počet na zahálce

kteří oy rádi pracovali svíak iminn

hou nalétlí zaměstnáni že nyní jako

tehdy dělník jestli 1 6be prácí má

pmcovstí mus zi skrovnou mzdu

kteráž sotva vyatacoj ku kryti
potřeb nyní jako tehdy

stěžuji obchodníci na řpatní obcho-

dy a nedostatek odbytu jelikož
dělník nemá prostředky aby si za-

opatřil více než to nejnutněji!
1'orovřiávámeli dále shledáme že

po všechna ty leta kdy země řízena

byla republikánskou stranou a jejími
zásadami kdy průmyslu americkému

poskytována byla dostatečná ochra-

na :iebylo slýchali stížnost! tako

vých a tou měrou Shledáváme že

po celou tu dobu republikánské nad

vlády nebylo potřeba ve velkých
městech polívkárcn a že zároveň s

promyslem prospíval dělník jako

rolník a obchodník Ilývalá tfsen

nedostatek a nouze které panovaly

druhdy za dob demokratických do

stavily se znovu s demokratickou

správou a prováděním demokrati

ckých zásad To mělo by byti po-

stačitelným aby otevřelo zraky těch

kleti po dlouhou dobu dávali se

sváděli faUAnými proroky a líčením

toho ráje který nám nastane za éry

demokratické To mělo by přesvěd

čiti i ty nejneduvéiivéjší Tomáše že

jedinou cestou k blahobytu této ze

mě a tohoto národa jest péče o nás

průmysl

Po minulých deset roku hlásaly

listy demokratické bez ustání že vAc

co tato země potřebuje aby byla

pravým rájt-- jest následovati pří

kladu Anglie a zavěsti svobodný
ob-cho-

d

aneb clo k voli přijmu Lid

propůjčil ochotně rluchu těmto the- -

orilmdemokratiokýmneboť pokolení

nynější nechtělo slyšet o zkušeno--

stech dřívějších a kdykoliv mu za

přiklad uváděnyvymlouvaly listy de

mokratické že nyní jsou jiní po

měry a ty staré žo se nevrátí

Však ony ho vrátili přeci A nyní

když již zakoušíme plnou měrou to

dobrodiní opravy celní když cítíme

ty zlopověstní následky politiky de

mokratickí jsou nesvědomití časo-pis-

kteří nám pravý opak namlu

vili so snaží než jak je ve skuteč

nosti Tak čteme v jednom a tako-

vých nesvédomitých časopisu: "Clo

z vlny bylo demokratickým celním

zákone n zrušeno Uvli tím naši

farmeři zničeni ? Nikoliv! —

Pravý opak všeho toho! V dobí

třiceti dnu stoupla cena vlny o dva

centy na libře" — Víak to ony časo

pisy nepraví že ovčářntví pokleslo

tak že letos jest stříž i sto millionu

liber vlny měnil a vlna o fl a! 8 ctu

lacinější než byla před třemi lety

A opil píše onen časopis: MIiuda

einová sprosténa cla a clo % bíleno

Val podnikal! k tomu by k jeho

nceli byl knllý povinným posky

lnout J potřebných potemkft lak Jako

Jet ku přikladu případě stavby

dráhy línanou zásadou jet I

tlila aneb til má právo ovsem

proti náhradí f)t$ t í jakíhokoliv

majetku cděanfl jeho! k onemému

dobru má aapotřtby Toto právo

přeneseno jest aárov6 i na dráhy

co na podniky do Jisií fofry nlcnií
sloužíc! obecnímu prospěchu a oltfo

němu dobru 1'foto mají dráhy pr4

vo nabyti pozemku potřebným ku

klft lfnf svých trati nei lř palff ko

mukoliv a ncchceli J kIo o Iprod it

i volní mky maji právo dráhy vzllí

ní Je a soudními t l lia-- l
"
ím i dáli o

badnouti náhradu kterouž za ně jou
povinny jtž majitel pfijruouti

murí '

l'ro zřizováni stok lavodňovacich

přijaty byly zákony iwxtohní kteréž

ustanovuji i o společností anwbobee

j 2 by zřir-oval- zavodňováni mají

totéž právo vyvlsstíovací k nabytí

potřebných posetuk A k zřizován!

1'rvnf zákon podobny by

tuk zvaný zákon Wrightňv v K a I i

A
fornii a jemu podobní přijaty byly

ve Wyorningu Oregonu Washing

tonu Nebraeo Idaho lítali Kn
sasu a nevěrní a jižní Dakotí O

tomto Wrigblovč povodním zákonu

rozhodoval sudí Kosi v Kalifornii

a jak zmíněno uznal jej neústavnym

jelikož prý příčí se čtrnáctému do

datku ústavy kterýž ustanovuj že

žádný stá nesmí zbavili nikoho ž:

vota ani svobody ani vvťjttku bez

náležitého soudního řízení Zřizo

iAnf iflírn lnnuaifilt LariAlA O- - l'íl5ll íl

i sudí Kosa za podniky soukromí

kteří neprospívají iiríí obecnonti

nýbrž" jen jednotlivcftm intereHOva

nýra a tudíž nemohou býti vřadřny

do podniků jež za obecní považo-

vat! lze

VtruSenf jež ro?udek tento Hpft-ob- il

jeHt arci amořejrným Když

by míl ror-Hiide-k sudího ItoHHa ob

"Nat&ti pak by ovSem zřizování za

Sřodiiovant bylo vřoí Nkoro nemož-

nou neboť kterýkoliv jednotlivec

jehož pozemkem by zavodňování

zřizováno býti iířlo mohl by buď

ze zinkachtivoHti neb tlomynlnoHti

odepřiti svoleni svého a tak zamezili

provedení podniku Mohl by to ci-ni-
ti

buď ze zlomynlnoHti jnk pravé

no aneb s nedontatku dobří vůle k

podnikatolflmaneb ze zÍHkuchtivoníi

až by totil Babídnuta mu byta za

pozemek jeho náhrada taková kterou

by považoval za dontačitelnou byť

i byla třeba stonásobná než by za

luhoval V prynřjňím případě by

přímo podnik překazil v druhém

--„ f m IriTAnfm inmni
B Ilf lili i li j ií

ňým uřinil Víak to není vSe Jeli

zitkon tento neústavním ve svém do

sáhu pak Jest neÚHtavním tíž v tom

když povoluje obcím neb distriktom

yydávání úpi6 a účelem zřizováni

tavodňov&ní a jelikož by takové

taly se ovíem neprodejnými a jsou

too jedinou cestou jakou prostřed-k- ů

ku zřízení podnikft takových

saopatřiti lze leží ovsem na blledni

U i po stránce peněžní bylo by ní

zavodňovacích nových kanálu

nemožným

ltozsudek sudího Itossa nezftstano

oviera neodvolaným a činí se pří-

pravy k oovolání se k vrchnímu

oudu kterýž aai jmího stanovi-

ska pohlíželi bode na záležitost

nežli pohlíží na ní sudí

Rotí Za stanoviska zdravého roz


