
é r Ji "

POKROK ZÁPADU
i

i J 1 J
tmi Colondřoň ('iiira ofjjřio
mIí itláítnt povs(slsek4 sbory jl hl

t$ otyvteUtf n M4 # ii V Je

tatí nabf Iki velmori nsuspoknjí
fyttr o hrHhif msl it ledoi md-rifk- y

rni republikami Nícarstfua a

Co#tifU ťyl iti(rno cesťm vyří
tm a vyřofnsní oslavsňu velkolepou
slvtv# ř

mm ZAHRANICNČ

Vl ítl 'Mlflnj ff t)t ftt
hitttl k ' f k á mirii!ifiik$ h r t

tflo II tt lfddfíňf Wtě(f#

tik

Teprve minulý k'titrr iiovr-li- l

fp
I Mru krnemi Hi'n Vili(

ltitN Mll4iktft A Uillinti tř

fflmlfijr M pmf ktř jkthik- - !

prtj ( tArrt v IMih
'JM t JMI M i„4t„ tMy"iiliJ k u u t t" nnniií irno srvpi"i - t li ki I i i

ÍM trtlri PKUIW kftitřiy
'lit Jm#!Vt ♦li prokinli !ti (r
ii

V
I ttittni ďiff4ťli f iiff nf

't'-- t4rh IVprve tilf k- -

ffilil k frtmi IIí Iíiíw til

♦idiámký inpktr f íiiijjídiit
pr ] #fiři%mjř J f- - k iálr

é lltn ififif iilřj li Mrt'il J'i!i
♦ jíl mrtví tkf m rř
#fíp Ujb í vyplmny felMi Jiu h

Am l r n Su j tím ttju~
'řAlfiřJlfn t r"tfj-ln- i tt díftl
f kil

Pfedtl kuUnké r v'„f
? ft jf Thoms Fsiri 1'jlmi vy

rnirftlý čtvrtek provolání vztil- -

in ku zttěení tlupy puvsub 9 v

nns urove rrl mezi Jiným:
valuji st velmi tif5rliu okol- -

Jt l Mpfjfni MtAty řítili i

fjnnfmi rnl lAmínkon fiictinArol- -

Vlfk dno 30 rju)a Tluji ku

Skch vlaitřncá včtiinou mli
t Dfljlfpiíťh roliti honěni byl
bnJ4 lofiúA thjvmi a uvřas

li pro dornnílý tlofin lo lio

?I vylati nu ni Kolu aby jří
íjui e k iem ktfri lifjuji to tu

'i 1 víc pro kUTOfi eay americké

Áefsrri buf tytiiovti IsUiniěřif

mfi U povítřf Ni víseti třiri4 h

se fftfníují uo tlupy povstalsrká

l'tirn!ttm ('utulumi bytoodvsisno
pitři4! Kubánet do pevnosti Huni

9 Msrokka iVt tízsnl ji h bylo

i#ftisno n ftolivoft fjetst ti
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povstittft na manganové doly v

Pompo na ostřavé Kubé Doly
ná-lele-

americké společnosti JeJJl po
dllnb I by Hejl btavné f lennsya
nii a pUtejí vládé Ipanělské jistý

poplatek 1 tuny Mangan použ-
itá k výrob ocele 1'ovstalci sn roi-ilobí-

na to ! Ipanélská vláda vy

blr4 poplatek a podnikli na doly
útok Horníci okamžité uprchli 1

práce a vzdor tomu ! gen Maceo

Jim slíbil ochranu nechtěj! vrátil

da pr4ce
" (Airrtfomhn" španělský list v

Madridu píše že španělské válečné

loďstvo bylo posláno k Antillám

Hlavním účelem poslání tobolo loď-slv-
a

prý jest vymáhání nároku Špa-

nělska na Spoj Státech v záležitosti

lodě AHianca —V zahraniční úřado

vně ve Washingtonu si nemohou vy

světlit poslání loďstva španělského k

Antillám jiným spbsobem než že

chce Španělsko pouze eesílit hlídku
v kubánských vodách Udání stran

vymáhání požadavku musí být myl
né poněvadž takový požadavek nebyl

nikdy úřadovně španělskou vládou

podán

V Mexiku splisobila panenka Ma

ria známá tamtéž pod příjmím "av

panna guadeloupská" velký trubl

Po staletí lidé věřili pevně v tuto

panenku která prý mnoho zázraků

tam napáchala a každý rok za to byla
za velké ilávy korunována při čemž

se kněždn peníze do kapes jen sy

paly Teď najednou si vzpomněli

někteří kněží že jest to vlastně v

nyoějsí době přec jen trosku hloupé

takovým spůaobem lid balamutit a

počali rozšiřovali cirkulář v němž

tvrdí že vlastně Žádné takové pa

nenky nebylo a že by se tedy neměla

vlastně korunovat a při slavnosti

která ie má na poutnickéra místě

(íuadeloupe odbývat chtějí rozšiřo

vat denní list v němž chtějí proti

panně guadaloupské útočit To po

bouřilo velmi fanatické indiánské

katolíky kteří se chtějí tím houfněji
súčastniti slavnosti a očekává se jich
tam ku 100000 Indiánům k obraně

atojí jiná část katolických kněží

kteří se panenky zuřivě zastávají a

tak hrozí svatá pana Maria rozpoltit
katolickou stranu v Mexiku na dva

nepřátelské tábory Svobodomyslný
tisk oohotně pomáhá straně "proti
panenské"

V JMejnku se zorgauisoval konsti- -

tuční reformní klub který ti val za

účet bojovati proti roztahování se

katolického kněžstva tedy něco po
dobného Jako A P A v Americe

Praví te též že ae tento klub a AP
A již také sblížili majíce stejný
účet Klub tento hlavně ae zastává

veřejnývh škol a nechá zatýkati všeo- -

ky kněze kitfl rozšiřuji tiskopisy
nepřátelské veřejným školám

Vyilanct ruský francouzský a an

glický v Cařihradě obdrželi minulý

týden rozhodnutí porty stran Arme-- (
nie Porta nabízí že milostivě do--

nfitefWthl Stlthn VtfttHl' #

Vladivostukn n U4 U v4l"ěré IttV

stí slonlí povtalň'ft ř ostrotě
fVirmosa a !# i aponrl mjf nimi

Velkou potil ?nj poMlit fo

] lott do války fl Jtpnhei (I (o lithií

lny která jim do rukoi psdne ne- -

Ulftff

' lríi se mimuje iily
New"' 1# lisfiibrtfiká piřiiptif ebnl

spfUěftosl (ibjfttnilt V Ibdfisťl

dvonlroulfvý parník sftonfiti 20

lisía Ido kleřý e

nsjvětŠ' hl rru

evltl í if nrěsría jut v prvif
t lé ytn náklad ale tm l m?t také

skvostné kibíny pr 300 ťstiij( íi h

a metipalnbi ro 1500 rpstiijírb b

Nový parník ťode hotov bítem 10

msíeA
IVXV iihunj panují v Afí%'ú sřsn

lodé Ird I)ofishire klerá vypbila

t I'j'ií'u v Chili V mintilérn květnu

a od té itoby nebyh o ni níěfho sly

íst Na b"li bylo SI oob Má ta
to le se putoaila ve r41i e a ťriti

ckým parníkem Prince Oesr Srálka
s udála tehdy v noci liř lythle

potopila Že nebylo možno jméno

Jeji zjistili

lUhikUrr némeckěho socialistické

ho lílu Vorwílrts v Jíerlmě Pf-m-

byl zatčen a dvě vydání jfho listu

ikonfíokovány pro dtaky na clař
Viléma Články byly předlolony

přímo Vilémovi který byl jimi veli-

ce dopálen

V Jorvnto v Kanadě byla min

středy za velkého úča-dens- zahá-

jena prfira šlová výstava guvernérem

Fitzpatrickem

Z Činy došlé zpráy po parníku

"Empress of China" který minulé

ztředy přistál ve Victoria 1$ C udá

vají že ee cholera v Pekingu hrozně

rozšiřuje a denné tam umírá 1500
lidí na tento mor Též se rozšiřuje v

Japanu kde dne 19 července bylo
oznámeno 771 onemocněni a 429

úmrtí Na lodě ze zachváceiýt

přistavit byla zavedena přísná do

hlídka

Anglický parhment se minulého

čtvrtku skončil na dva měsíce

"í'a'' v Madridu přináší zprávu
že seňor Cartellanoe trinistr španč

flkých osad se poděkoval

Minulý čtvrtek byl učiněn pokus

vyboditi Rothschildovu banku v Pa
řiži do povětří Bankovní detektiv

spatřil na chodbě vedle bankovní

mlslnoa i muže který se pokouše

cigaretou zapálit bombu Následkem

popele na cigaretě doutnák nechtě
hned chytit a anarchista když viděl

že je prozrazen mrštil bombou

zem však následkem že byla podlaha

pokryta koberci bomba nevybudila
Anarchista byl brzy přemožen
zatčen

V Londýni nalezena opět jedna
děsné zohavená mrtvola ženy a po
doaá se že vražda byla spáchána

nějakým novým JackemItozparova
čem Policie vraha dosud nevypá
trala

Z Vladimstoku v Sibiři se sdělu- -

je že cholera děsné zuří v čínských

pobřežních městech a že v Pekingu
umírá donně 2000 lidi na tuto ná

kazu

Povstání v provincii Kau Sug v

Číně nabývá povážlivých rozměru

Povstalci zorganizovali silnou armá-

du niž již dobyli 11 měst Praví
se že čínská vláda zamýšlí požádati

Ilusko o pomoc k potlačení po- -

vstání

Z Auitralie se oznamuje že tam

zvláště v severozápadní části panuje
velké sucho Již osm měsíců tam

nepršelo a mnoho škody bylo tím

epIWbeno Mnoho tisíc ovec zahy
hladem a žízní

FiřJ republiky Columbia v Jižní
Americe byla podána žédost aby
uznala revoluční stranu na Kubě za
mocnost válku vedoucí ale pouze 3

členové kabicetu hlasovali pro tak
le žádost přijata nebyla j

fhtvnnujt it í# Jihoamerické re- -

rmbliky
1'rřfl a llolivie zvolily ti

fsihi it prntř!in(k k rovhodnnti

I"'M ff ifi hranil? rakll ISriiIi
14 ťit řidifi tne tmd p'U I4fi řť
publik ('tďimbii
Ihtmn 1'titnšt Jdři I ftsjvětlíetl

btnk V lítlívíl V Jítřil Amsfius

(i t'liU tpa tk řitls Iksm valkýoh

pj'k stříbriřským t domiekým

riolrě(Hi(emf které pak ftemohfy

dluhy itplttit
JinriH 'invmujs 1 turecké

VoJko po t vsdfíftlřn kki pi Vy-p4-
Ub

pět vsnio v Arménii a obyva
tfUtvo ěltajfeí 5í0f) pobilo

Ná-b'dk-
m

ťdio panuje v Kvropl opil
roKČiIf-n- l

i)r% mni kleřý pokusil vyho
lití tiinku Kothsrbildovu do potelři
v Paříži byl pfizti4n st 1 v4Isné

rodiny býval zaměstnán na Severní

dráie a chtěl se osobné pomstil ž

byl propuštěn 1 práo na

drixw Jest prý anarchista

Mfzi nhnftjmi a anglickými pa

roplavebnlmi společnosti (ťoíli k do-

hodnutí aby byly dopravní ceojr

pro osoby Í náklad zvýít-n-y

Ciťířnni rakojsk a německý
sešli při manévrech ve Štětině četnul

se připisuje velká dulsžiloit (i)

Htátní vystará t Nthrasce

Zvlditnt jízdné po dráze

lhirlinfton

Zpáteční lístky za polovina

obyčejného jízdného dodatkem
50u (za vstupenku do atátní výsta-

vy) budou se prodávali aa všech
stanicích IJurlington dráhy od 13

do 20 září

ZvldStní výhody: Dne 17 a 18

září budou prodávány zpáteční
lístky do Omaby (zahrnuje v to i

vstupenku do výstavy) ze stanic na
dráze IJurlington v Nebrasce a
Kansasu ležících s iichž cena Je-

dné jízdy obnáší $500 aneb více
za pouhých $560 (cesta do Omaby
i zpět)
Nebrasčané jsou ujištěni že stát-

ní výstava v r 1895 předčí daleko

předcházející — rozsáhlejší velko-

lepější a pročež i cennější k pro
hlédnutí Každý jemu! možná
měl by stráviti týden atátní výsta-
vy v Omaze
Zevní slavnosti budou zvláště

poutavé předčíce vie v západních
městech kdy podniknutého Každý
večer bude Omaha v jediném moři

elektrických světel a skvostně odě

ní zbrojnoši budou procházet! uli-

ce Program slavností večerních

jest následovní:
V pondělí 16 září: Velkolepý

karneval na bicyklech
V úterý 17 září: Průvod Ne--

brančanfl

Ve etředu 18 září: Vojenský a

měšťanský průvod
Ve čtvrtek 19 září: Prftvod ry- -

tíř( AkSar-Be- jenž náslťdován
bude slavnostním "Mondamin ple
sem

Zpáteční lístky do Omahy za
svrchu zmíněných snížených cen
akož 1 úplné pokynutí ohledně jí
zdy na Burlington v čase státní vý
stavy atd obdržíte od nejbližšího
ednatele I A M dráhy td

V Cedar Rapids la utonul 11

etý Lawrence Juhl Jel na mezka
řes řeku Cedar a zvíře shodilo jej

do vody

Do Lldgerwood Seymour Mo- s-

selle Mantador Wyndmere

North Dakota a okolí!

Tímto oznamujeme všem našim
odběratflfim v Lldgerwood a okolí
ň Pín Tou Polda i ochoty převzal
jednatelství našich listu a všichni
mohou se naft dllvěroa obrátili

Vyd Pok Západa
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llřdfiil ří( řivy k Ui-f- ( ti'ivif
iMitlrtv( J'ii-f- n f íiř ''Mr(iUk
J í htin "mi'e tm f'HH'Hiti''

it) n li !(' 4'li ifil(( iltivU
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I úruti iir j ři nikďi ISěhem první

i!iíliy ťb'i!f Hiř-íi-- w byU LuhUu

"! pootiítm i fni'lři f ndii Jel

ni l lilu fii' fi' ko ly

t Vhrhh nidlfko IbiditViti
v iilt ien tiyl Fiti ljer tajem
nik ufn'rki'lto fiunírv vnitra mrtev

S kulí v těle 1'oděvadl jrho ptně
Ždtkt 11 ho linky rliái]! má se la
t I byl tvr:tděu lupiči

Ilikonký cSitiiř odidiral do

Střtíni koukat so na německé

"Mtkt'$ků étllnoti' jeden t
předních lintft ruských těmito slovy

varuje Němce kteří tiď tak vyrýva
♦ ým spftíobfop Offlavují pokořeni
Francie: 1 1'řiliAuú oslavování je

pokáráni Francie nikdy

ncodpuftl Nřmcftin triumfování nad

strašlivou její porážkou a hroeným

pokořenim Na politickém nebi jest
doti mraku tvoření nových není

žádoucno"

Mémedi cimř nyní velmi pilně
čte výtthžky e socialistických listft

pojednávající o něm neb o vládě

I'ři čteni jich se velmi zlobí a někdy
aŽ zuří Minulé středy prý si du

pnul a pravil: "Tomu už musí být
jednou uěieěri koueol" Až se znovu

sejde řbíiký sněni chce císař aby
sněm přijal nový proťiHocialistický
zákon mnohem přísnější a ukrutněj
AI než byl onen přijuty na rozkaz

Hismarka v r 1878 —Ctyry armádn

sbory čítající 120000 mužů odbý

vají nyní manévry v okolí šlitlaa

jež císař sám osobně řídí

"Koeln Zéilung" uveřejňuje tele- -

}rftm 1 Petrohradu v němž její do--
pixovatel tvrdř že od smrti cara

Alexandra nebyli nihilisté v Hušku

tak činnými jako teď počínají si

Htálo směleji od té doby co nový car

vládu nastoupil Policie nedávno

zalkla mnoho osob ve vší tichosti

da'l zatykáni se očekává

KiibdnHkhnn revolučnímu výboru
New Yorku bylo oznámeno že

Spanělové se dopouští ohavných ná

silroslí na bezbranných obyvatelích

ostrova nešetříce jako divoši ani žen

děti Fevnostka u města Baire

byla 3 srpna dobyta povstalci ale

za chvili přišla posila a ze byla do- -

yta zpět načež řpanělítí vojáci pod
vedením ssmého majora Garrido

vrazili do města a zde vraždili váe

na potkání a pronásledovali prchá- -
fcf lid až do jich byt 6 kde páchali

ty největsl násilnosti Jedna dívku

llouhavě močili k smrti a když
umírala tak ji jf sté oběsili poně-

vadž se rif chtěla zt fci svého milence

který jel v řadách povstalefl

V frnittoyo tle Vulm na Kubě

řistálo minulé solxity ráno 1400

mužft španí-Ukéh- vojska na pomoc

rynějíl arniádé španělské na Kubě

španělská vláda oznamuje že posle

Itjnu 25000 mnih dilšlho vojska a

bude-l- i toho potřeba v listopadu
20000 muži Dva povttalečtl vdd- -

paily v minulém století Ji-- t

ilno míti na pumíti že tthdy
jiycttc a jeho enlnatí nouilrubo

itj ě i 1 být pron&ilcftovini chyco
ji

uví-Eiifn- í kdy! chyntali d

fipojitt k atuprickfm revolacioná
4B i kdyby byla vl&da francoiu
k vykládala tak' i&kony o neutra

jako činí Spojené Si&ty nyní
f mlílo vydatnó pomoci amuri

fnj kolonintňm nefiochybnJ la
oiení ie první rep-jblik- ve vřtfi

olumbové bylo by událo nnio
m pozdéji jestli v: bec nebo!?

!ký počet obyvatelstva třinácti
I v revoluci povřiUlých netiy

íiiniv rifodriíloíti VHak dvftr
Hdvíka XVI byl dalek toho aby

inil bvó úřadníky žandarmy v

t yu vvnv ii Kainu t vcirjiir-
-

rYírKnž a vydatní padporovai 8na

A amerických rebelii Kraucie aíj

tat tilítko Anglie a t dalu

Ameriky nezvolila nikdy k to- -
u vihledem k britickým oitadaí

rn co bohužel děje se ve Spoje

ph Siátech kubnřkfmi nepara

ty ao Španělsko jet tak vsdále

{ a Kuba tak blítko" — Iři
tiketu který dáván byl v Havari
íianVJským dflitojníkňm nedávno

i Kubu přijetým pravil puneral
awnoii meti iiným: "ťfedaeda
iiitcritTi nenor Canova did ('
ilo když jednou Mreo iřistál na
(ub? protláxil ío Spaninko ot

íje uvého posledního mula a po

pdní prtu nežli by dovolila od

'itshJ V áda posle více pomoci
fti oCisem žáUI Jan seňor

niman uravil španělsko nemá

li III 'BklT I l II I ftJ "J M

Ona stála španělsko v minulo
i miliony Španělsko liáiiti bude

! 'íuo svou cesl a budoucí bUho-"- t

Kuby Co byla by Kuba bel
I anělska? líoztržka mei po- -

ileí jest již předtuchou že ěiT
'
opírajl bělorhňm právo nad-C-

by se stalo kdyby bylo
i i nní ftiimno? Nřodvi- -

vl jedovala by válka plemn- -

ÍTení ílechetnfm nepřítele ha

ti a proto neřeknu nic vlce o

h niruiž tápán vedeme"

Lěfdvými účinky siťmi sftnámil

rulrj sv Jakuba tou tuěrou že jest
ražov&a za nejleptdbo bojitele Lk

volí aby dragomant těchto tří vyšla-'nul- o

nectvi tměli vyjednávali a předaedou

tureckého výboru kontrolního který
má vypracovali reforma V Arménii

nemají být křesťané jmenováni do

Žádných vvšAích úřidft pno do
nižších téi do četnictvy dle pomé--


