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Při lonakém ačítánl obyvatt--

#lv napočtno v celím Winconai

nu dle tprávy právě vydané vieho
vnudy pouto 1402 CVchftS Z počtu
toho jput prý jich v celém Milwau
kee 178 (!) V okreau Anhland ne

napočtěni žádní v okreu Chippo
wi 2 v okrenu Kewaunee — žádní
v okrem La Croaie 122: v okrenu
Hrown — Žádní: v okrenu Manito
woc 615 v okrenu Oconto— žádní
v okrenu Hacice 21 (a to jen v mě

mě v Kaledonit žádní )

"i Na pomník Karla JonáSe ne-

bráno donud — dle Slavie — vňeho

vnudy poutě 1225 80

V New-Yor-
ku problánen min

týdne nevinným krajan Včela lito-gra- f

o jehožto tatení pro padělání

papírových dvoudollaru před časem

tprávu jnme přinesli

% New-yorn- ká Tělocvičná Jed
Sokol atavřela min týdne kontrakt
na stavbu tělocvičny a nice ta 134

000 Stavba provedena býti má do
15 října

i Minulého týdne přišel v Ntw
Yorku o život 35letý Fr Hyneš

bydlící na 182 a Meetwood ave a

aice npadnul pod kola vlantního vo

tu a utrpěl tak těžkých poranění
že na centě do nemocnice ducha

vypuntil — Hyneš naklonil ne totiž

i TOtu aby na tadní kola se podí-

val při tom ale naratil hlavou na

nloup evýšené dráhy a svalil ne na
llažbu tak nešťantně že tadní kolo

přes hlavu mu přejelo

jan Jan Albrecht od Ke

waunee Win obdržel v minulých
dnech patent na mlýnek na čistění
obilí

wi Z úřadovny účelníka Nár Hlav

ítádu ČSPS rozenlány koncem tý
dne rotpočly úrnrlí na čin 61 až 81

úmrtí bratru po 1000 a na čin 44 až

49 úmrtí manželek bratru po250- -

Z bratra temřelo Jich 5 souchotěmi

2 spáchali namovraždu a 1 byl ta
vraždén —Z manželek bratrů tem ře- -

ly souchotěmi tři Clena čítalo

bratrstvo Č S P S koncem května

10861

V dolu lUineyho ve Vanderbilt

Pa přišel minulého týdne o život

krajan Jurn-- f Živný a sice unmrcen

byl sřítivšf se na něho vrstvou ulili

S ním v dole pracovalo jenlě několik

krajana tt však šťastnou náhodou

bet úratu vyvátli
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Han lato by ovíom nbylt clem um
lir bránila by Af prfimjal pivo
varnický rti soutéži citou-mak- l

roti pMvom piva i Kvropy nýbrl
aloužila by potmi jen ku tdraŽen

tohoto všeobecného n4poj Pro len

to n4třh hlasovalo 17 denokratft i

Iojulii(S a 6 střlbrařských republi
knft kdežto proti nmu hlaovalo
'24 reprblik4nft i 10 demokrat) Jeat

tedy vidčlí že kdyby a dílo dle

vftle demokrato byli by ochotni
uvalili dan nejen tis každou potřebu
livotnf tipni t ivýíiti daň na pivu
To j?t ten rozdíl tnřei ayntírnem

cla a danf rťpublik4nnkých a demo

kratičkých Hepubiikánó při uk!4d4

ní cla rnají iřotul k tornu aby nejen

pfin&HcIo přiji-- polřeboý njbrl lél
by chránilo prfimyal doraicl a tiiuož

nilu jeho roivoj cfmž poitkytujo b

práce a výilfltk děloictvu a vyřil

wny ta plodiny rolnictvu Demokra

té naproti tornu jitou pro ukládáni

takových cel a danf jimiž by potře

by Životni byly zdraženy aniž by

prAmynlu a práci ať v továrnč neb

na poli potřebné ochrany poakytnu

to bylo

Pomozme ubohým

Dřttnó neítŽHtf joi potkalo oby

valelHtvo mř'nta St Louia nedá e

pérem vypH&ti ani alovy vylíčiti
Mexi poatiženýrni jenl též přen 600

rodin ienkých jež ožebračeny a rá

zem na mitinu uvedeny byly Lid

flkont lánka krajanská kážo nám

abychom přiKpéli jim ku pomoci

Každý v takovémto případě učinili

má avou povinnoitt! Očekáváme le

naíi odběratelé nes&Mtanou ta ji-

nými!

Abychom paSím odběratel flm po

kytli přiležitoat k tahájenf horlivé
a vydatné činnosti pro trpící ubo-

žáky nibíilme následující:

Vilem těm kteří týdník Pokrok

Západu neodbírají a během tohoto

měníce přiMpějí tl00 ku abírco na

neštěatím potiližené budeme taaý-lat- i

týdenník Pokrok Západu do

nového roku zdarma Jinými alovy:

Týdenník Pokrok Západu nabílíme

ta 1100 do nového roku a crloo tu

činku od viech nových odběratclQ

kteří v roěaíci června e přihlAní

věnujeme ve proapěch neiťanlníka
N&ii olběratelé maji tímto dobrou

pfilftžitoKt p&aobiti pro hojné abír

ky neboť každý kdo dolar věnuje
obdrží ta týž dobrý čaaopia v ceně

vítíí než tolik a celá čáatka kterou

platí věnována bude k úlevě trpí-
-

a obdrželi ta no tv iloťoventne

( bankovky roS je vy(14no OUIe „
200 milionů bankovek národních?
4 Proč ukládají so v 6 Lee dané

nejen td nýbrž všerni vládami

když by vláda mohla vydávali li

bovolně 'pěníte'? Jen tak pro špás
aneb k vůli kapitalislům anebo k

týrání ubohého lidu?
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Conli-ntTť- Ctěná redakce! Četl

jsem pozorně dopis pana Jana
Šafránka v Pokroku Západu
kterémž se lak horlivě xtříbra ujímá
a zlato za monopol vyhlašuje To

celé jeho blábolení zdá se mi nesmy
siným Kam pak my prodáváme
vlkou většinu našich plodin jestdi
že ne právě do toho Anglicka které

je za zlatý monopol vyhlašováno?

My lam vyvážíme za $400 aí 500

milionů nnši bavlny pAenice a misa
a kupujeme od nich jen asi za $200

neb 300 milionů ročně Aiglie kde

má byt to sídlo toho zlatého mono

polu a kde dobrá a poctivá zlatá

měna zavedena byla roku 18 10 a ku

prospěchu země té uloupila nemá

dojista žádué příčiny aby chtěla u

nás tavádět nějaké "dražší'' peníze
když od nás více kupuje než nám

prodává a musí nám doplácet Také

píše kdyby prý nějakého toho angli
ckeno lorda se zlatem vyvezl na

ostrov co by si stim zlatem tam

počal ! Mohlo by se ovšem na to

odpovědít že by si již pomoci dovedl
a za zlato že by ni opatřil vse co by

jen hrdlo ráčilo ale pan Šafránek to

myslí tak jako kdyby nemohl za

peníze nic opatřit co 'by s těma

zlatýma pénety si počal Ať ale

vezme rukavici na druhou ruku a

povi nám co by on pan Šafránek si

počal kdyby místo toho lorda sedil
na takovém ostrově který by byl
cdý ze stříbra a kde by nebylo nic

jiného než stříbro! Takové argu-

menty ať používá pro děti ale ne pro
rjiuuinó lidi Stříbra se naji právě
tak málo jako zlata ale za rlato i za

stříbro může si opatřit vše co potře-

buje Ten rotlíl je v tom že teď

platí tde stříbro jako zlato a stříbro
ještě trochu víc totiž víc než jebo
vlastní cena je Za půl dolaru stří-

bra raženého platí zie dolar kdežto
kde mají svobodnou a neobmezenou

ražbu stříbra tam musí míti dva
stříbrné dolary na jeden zlatý Tdy
tde stříbro v ceně až poud udržu jem
ala pan Sslránek a popalisie ny no

rát přivedli oa tu mírtt Jakou má v

obrat Národního Dnnu smlouva -

srthitťktem a jiné — MNtw Yorská

Listy" vyšly při příležitosti té v rou
nu slavnostním

i V neděli 24 května ternřel v

New Yorku náhle krajan Jan Krejčí
it sice právf' když kolem staveniště
Národního Domu se ubíral

i V pondělí min týdne ohláStn v

Chicagu úpadek tnámé firmy Kálal

Manufacturing Co — Maietek Hrmy

obnááí $14000 a dluhy prý 115000

1 Frank Poláčekklenotník na 71

ul v New Yorku vystoupil jako ža

lobce proti Kláře Querinové a Johnu

Keinhartovi pro krádež diamantů v

ceně $18 000 Dne 7 dubna zmizel

totiž Poláčkfiv agent Charles Qnerin
s množstvím diamantů a v Montre

alu ne ztratila úplné stopa jebo
Meti tím obchod Poláčkův násled- -

kem ztráty té klesal a konečně jej
musil postoupili jinému Policie

obiátila třelel na ženu agenta Que- -
rina která udala že manžtd její byl
ve spojení s jistým Kuinhartem

který diamanty tatavil Lístky zá

stavní počtem 140 vhodil manžel její

před útěkem do kamen Některé

lístky byly u zatčených nalezeny

V pondělí (emřel v Chicagu

dlouholetý osadník Umnější který
od dětství tam bydlel a národního

působení vždy pilni se súčastuil pan

Josef Stejskal hostinský na 19 a

Lafllin Ctěné rodině naši noutrasť

Pan Robert J Vorel te Saint

Louis kterýž jak mámo český re

publikánský týdenník vydávali tana

tamýšlel dosud nezbavil se vydava- -

telské horečky což patrným jest t
čísla anglického časopisu jejž kon

cem týdne jíme obdrželi Ve spo
lečnosti a panem Wittigem tapočal

vydávati totiž denník "Missouri Ho

publican Journal" kterýžto list jest

orgánem republikánské strany v St(

Louisů í v celém státu Doufáme

že podnik jeho setká se úspěšném

Změna vtduchu a doby jarní do

doby letní provátena jest mnohdy
akutními neuralgtckými oolestmi

Olej Sv Jakuba osvědčil se r tako
výchto případech vždy neju-psl-

prostředkem

U Aitken Minn propadlo se

300 tratě Northern Pacific dráhy do

etera liumar a v mlatech kda dřívá
trar vtdla jsit nyní 80 stop vody

PHto Hoíi( v Skop
TaoUitdan m V 6J7 H íil
Min tdan MU 33178 17113

Př d rokem 6330 38338 íiao
V roka 1801 13916 68163 I 723

V roka 1893 14173 29711 3176

VrokalBW 17708 6Í391 163
Trtul c'na udrlujo an 'A doaU dubřa a Ul

hojni lufnch voli au přiváli Dnea zaptaoDa
by a uajlepíf eana za ttádo vnld vátlcloli prí-iur-

!b a alim J3V5 Hknl tnínl voli

váby H67 ai 14U3 lb pr4á-á- o po $3703 St

Krtry a J iIotIoo maji dobry odbyt a eana ako-- r

m tuk vyaokon Jako voli prodávaly ao o 1300

ííAM voli k ilru $375cI7í
Vepřov ďbytk klaai na canu laki anad

hn( paaUtnlka Dnea prodával aa po 38Q
3M

Vcjoa Jioa taď ceny vyiif čvratvi 8 otl
toi-a- t

Máala dnbribo boJnt)l an pHvált proatřadnl
prodává aa aa 7í9o Jb pM itolnl 10130
Dr4blJal laolnájil alaploa lb ko

buntl S64o krocani lílBe kaohnj b%10c huay
6i7o kuft 1341130 lb

Brumbory nová pMcbád i Jlbo do trbn a pro
dávali aa 7a $ 33 and

Ht Louta 1 íarvn
1'ianlca Jaat řervaná fialo 1 ia t®

í tvrdá 61

lakaflCD Jaat Ul lacln4( lu Jtfc

Naw Orl nna 1 farrna

Davlaa Ja oany ochubl jW proatřadnl 7)

nuuiLÉ znuvY

V Longmont Colo udála se v

nelili průtrž mračen jíž nesmírné

škody spftnobeny

Značné íkody spftsobeny ve

čtvrtek k večeru tornádem v okolí

Amhler I'a a tři ooby při tom

usmrceny a jich poraněno
U Waterloo la poranřni v so--

iolu smrtelné předčasným vybu- -

clie u při trhaní ukuly dva dělníci: o

tachovaní jich při životě se pochy- -
uje

V Louisville Ky tahajen ▼ pa--

tk sjpid federace klubů dámských
ta účastenství ttWř 3000 dřleg4tft
— Za místo k odbývaní přírubo je-a- du

tjliltSJnuta buJo oejapf

UOUiame te auy a ncn ou- -

j Ki(lnhammm Qba
běratela pokaoí ie tímto ipflaobem trtjDé lit0 mim „ ?eccr oa dvorku
několik dolaru podpory afakají pro a ]UkoI panovalo neaneaitelné
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