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Willian McKinley
IfrpftMitiHMM pUiforfii

V st i? rif konveici repnbiikárink

odbývaná jervetne pMjato bylo

ri4!eijf f poblázni iWJj

f sonvenel přihUiujf k záhadám

rohl&2nýart f platformř j říjíte
národní konvenci v Ht Jitti ku

platformo strany ktr&I nn'y lo
14 ivon minulost a emtií it (t it 1 1

ol 14 In ho dlánku stých d4vnjih
zásad

J listní t těchto základních f4ad

juni ochranná clo které! pčuje o

kaldý mrický zájem a nbripeAujs

nejtitšl míra dobra americké práci}

reciprocita která! vyhledávajíc své

tová trhy ro naše řrbj tečtiť j
ro-dn- kty

nikdy nevzdá ne rnrlf tni

jediného dne nálelejfcí ameríckmu
dělníku plnocenný dolar tak dobrý

jako vláda a neposkvrněný jako Jfjí

prapor} dolar kt rý jest dobrým

nejen doma nýbrl dobrým všude

kamkoliv obchod nahá — tak do

brým v rukou farmera a dělníka

jako v rukou kapitalisty továrníka

neb korjKJrace

Zahraniční politika kteráž cti

americký prapor a zjednává mu úctu

ta hranicemi kteráž podmiňuje aym

patle amerického lidu v zápase utla

čovaných sousedů o svobodu a samo

správu a kteráž odmítá a tresce ja-

kékoliv zasábánl vojenských moci

starého světa ra území kterékoliv

americké republiky
Domácí politika kteráž uzuavása

spravedlivo aby vysloužilcům
unio-nistic-kó

armády dostalo se hojného
otnáni a kdekoliv možno přednosti

při obecném zaměstnání kteráž ne-

dopouští aby kterýkoliv enionistický

vojín jeho vdova neb sirotek byli

zbaveni pense pravidelně povolené

boa předcháze jícího uvědomení a

vyšetření tak důkladného a nestran-

ného jako onoho na jebož základě

byla pense p 6 vodné povolena kteráž

pečuje o dostatečný příjem ku kryti
běžného vydání a udržení obecného

úvěru kteráž nepřipouští žádnou

výmluvu pro rozmnožení národního

dluhu v dobách míru a péči vede o

obnovení našeho obchodního loďstva

Republikáne v Nebrasce co nej

srdečněji schvalují navržení svého

prvního vyvolence Wm McKinley

ho i Ohio za presidenta a Garrett A

Ilobarta i New Jcrsey ca náméstka

a zavazují se jim avojí nadšenou a

nerozdílnou podporou

Oni schvalují státní zákony a ná-

ležitým obmezenfm pro bezpečnost
a ochranu lidu dle nichž by vespolné

pojišťovací společnosti mohly být

zakládány Zákon opravňující po-

hořelého k plné náhradě Škody ne-

měl by bytí odvolán ani zmírněn

jakýmkoliv spflsobem jimž by zrna

fena byla spravedlnost jeho ustano-

vení

Státní školní fondy mély by býti

do posledního dolaru uloženy v cen-

ných listinách předepsaných ústavou

a přednost měla by se dát! státním

a okr úpisům

Oni schvalují usnesení kongresu

kterým povoleny byly prostředky k

zřízení vládní výttavky v transmis-sissippsk-é

výstavá r 1608 a prohla-laj- i

se pro Itědry příspěvek ze s'át

ní pokladny k podpoře účelu výsta-

vy tak aby přinesla čest státu a byla

hodnou části země ktero-- i zastupuje

s l(ii#í4tíoi nlvíee mtř íU Vflikoíi

Ifřářďi úřody v4 HpoleMiv o lánf t

livfpoiln ď k'ije I sktiiřft t
i) h'ntm kuji J- -t hi lirHo i V

hřk4 mínMtr!Vf zmMAttv(
!i if tprJivy s přij'rnt}í pravdi

ve v reMřti sfítA odlilluj" l sklí

zen I)#h na celém svít it o

H7'''ok bií1 iol klinl v

flveřpo ds'i4 l! if Tndi Nvr od-- h

l ijí I b'iJ p'iiřd'ivi Evropa

i Ameriky tý-- laoooofi bulft al
do kotíce září Nenávl lné britlcké

zlato leě do Ann risy aby kupova-

la obilí nik bi nrruM- - to-- ntaili
Zl r4vy tytn t jným paprskem
na ny eil !é řy

(inié itlill di Ameriky

Americká br Colorado která v

třiceti dnech přbyl do Sin Fran-rii- ki

přívexla rfi111 ukázky surové

ho a zpracované! o nhll % Tonkinska

v Čínř Záylka ta určena je jisté
firmě která slibuje Je bude prodá
vati člnoké uhlí na tíchomořském

pobřeží za ceny mnohem levnější
nežli se prodává wjlesxké uhlí stejné

jakkosti Odborní znalci prohlásili
tonkinká uhelná ložiska za nevyčer

patelná Čínské uhlí bude na trhu

alespoň tak dlouho pokud nynější
celní sszbs potrvá Tonkinské doly
má v rukou frťcouzský kapitál
Praví se že uhlí tamější je nejlepší
jakkotdi a vyrovná se nejlepdimu
pentiHylvsuskérnu nebo waleskému

IIKOIINl: Z l'KÁVY

Ve schĎzi zástupců [ čti bratr-

stev železničních zřízenci v Iudiana-poli- s

v niž zastoupeni byli "trojve-dou- cí

topiftoé konduktéři telegra-fist- é

a vlakoví zřízenci bylo usneseno

prscovati k brzkému splynutí těchto

bratrstev

Ve státě vešel v plat-

nost zákon kterým zakazuje se nošení

vysokých dámských klobouků v di-

vadle Následkem oslabujícího a

dvojsmyslného dodatku jímž se do

volujo nošení "operního klobouku"

aniž by bylo vytčeno co "operní
klobouk" jest jeví se cena tohoto

zákona býti velicj pochybnou

V Portlandu Ind slavili spole-ču- č

své 92 narozeniny blíženci John

a Richard McOriíTové Oba těáí se

nelepšímu zdraví

"Iteading Foundry Co" v Head- -

ing l' zastavila práci k vnli všeo

becnému váznutí obchodu Dráha

iteading propusti prožitím 10 proo
dělníku ve všech svých dílnách

Dělníci zamČKtnanl u Uiverside

Iron Works ve W Ví byli uvědo-

mění Jo mzda bu lu jim snížena o 20

procent načež vypuk a stávka To-

várna v niž pracovalo 3000 dělníku

nyní zahálí

Pověstný ieMttš" "dr" Cyrus
It Teed přijel do San Franciskaaby
tartějšl své přívržence sloučil v jed
nu církevní obeo se stoupenci svými
v Oaklandě Štěstí prý mu je příz-niv- o

jako tak mnohým podvodníkům
darebákům

Milwaucký expresní vlak na

drázo Chicago A Northwestern pře
kotil "e částečně v úterý asi dvě míle

na sever od Evanstonu lil a 4 osoby
přišly tím k léŽkým úrazům

Obchodní komora bursa a ma

jor butro v Sin írauelxku poslali
protřcduictim Mnswéuo generální-
ho kon-u- U Li Ilung Oingovi úřední
Hzváid k vtlačí slavnosti v dvořané
oociioiini Komory t ro len pnpai
kdyby jel přes San Frauďco Dráha
Southern Paciiu nabídla Mnkému
ifilritokráli zvláštní vlak a N Yorku
io tun Fracciska a pak do Port--

DOMAC!
í

Mm f r I f I

riný mll'kral fi iIdPt(

byl v hotelu VVsIdoří v New Y rkti

kde ) tbytov4n( lulerti wo árt lá

stupem reportéři) kieM svolili si

julnobn t tflio středu li mlufřllio
(Ifnoliý stádiík tytlovll m n c I

jiným I se mu ili l i l v Am#rl

( j# mnoho politirkýeli strm a lí-

ni se troč novin navedou le
j

dohromady V dslíím prtvil U

yoké n wynrské budovy a4luhuj(
ob liva ! víak by se nehodily do

fíriy k v fllí tm'jilm ta)f6ri4m

(prulkým buran&m) K dotaiu
oéek4vá-l- i že Oaryňv zákon bude

poimřnén odpovřilřl klalné

a k otárce co jej pohnuto jeti k

pobřeM Ksnadoii od

iotřdi'l e jednk ipnsd jtk se s

í:iři!ny v Kalifornii a zejména v Hn
Franuísku zaeházi jednak í to i

IVu tom to

t

$L

Suýóe Sm ku iiryanovi: 'Z

laleká a na tom staromodním kole

staneš"

chce jeti nejvčtšftn a nejpohodlnéj-šl- m

parníkem tichomořským Kmpe

ror of China který vyjíídl z Vancou-ver- u

Dále vyslovil se nepříznivé o

zákonu Číňany vylučujícím K

otázce jsou-- li v Číné vyhlídky pro

americký kapitál odvélil Číňan že

Čfnfl bude americký kapitál vítán

ale podniky že musl býti pod kon

trolou čínské vlády (itnersl Grant

který prý byl jedním z nejlepších

jeho přátel poradil prý mu aby

pozval do Cíny všechen kapitál kte

rý bude moci ale aby každý podnik
zUstal pod kontrolou vlády čínské
Na otázku má-- li cesta jebo význam
obchodní či politický odnovédél
mlstokrál prohlášením inlerviewu za

ukončen

Hoj na edveta-Dank-

v Seattle Wash podnik
nouodvetnv bol a kanadskrmi ban

kami které jak známo srážejí 10%

vyměňujíce americké peníze Hod-la-
jí

srážetí 3 percenta při papírových
penézfch kanadské LU centy vymé-ňova- ti

za 40 centu amerických a

čtvrťáky za 20 centu Dají o tom
védnmost svým zákazníkům s lUden-n- í t

lbutou

bil nerriMf fiý lowukf i4ko V Cedif

Kipi ffi b p Uuly kift#he ttm:l
sitoniilky U l ttpriřá-l- v ftierý

sťbnil a utvořili iifjonimel t it
Um efrtfM hřiřiy

' tt ty ln
byli bostlfiítl n rnÍlot a ttnAu

risnaylnýeh vydíral kleřl p"d
rouškou i4kon fdímali je lil"ttt

t)iHrk allref lrerinst

V oddělení pM nitrcerln v zá

Vo 14 Cslífořhll Pow leř Co V Pi o

la Cíl vybiirldi tříksvih 1 řrti

bila staverí V jeboi lřok4 b zbíto

bylo CíAanft a čtyři bíloii NVko

tik dMnlkA bylo pomněno (Mý zá

Vod obothoval asi M) ossrnelýcb ta

Venl která se po výburhu mfttl a

byl obilím zničena Hpolčnot
páčí si škodu na ♦ioooo

lískouitký rskerni zskan

Tsjemníctvo zabraničnieli záleži
tostí dostalo zprávu od knnsula
Mulba v M lcburkii cdiledné noté
ho zákona vydaní ho v

n p n jl

lK S 05° "

hraM

Lincoln jo do Washingtonu cesia

milý hochu se tam nikdy nedo

Rakousku v součinnosti s Né

meckem Dan spotřehnt zvýšena

byla ze 1445 na I52(i při 100

kilech (220 liber) a veškerý obno

vvvozné prémie vládou zaručené

zvýSen z 23020o0 na 3G! 1400

Nový zákon vešel v platnost 1 rp-n-a

Účelem jeho má býti při-pč- nl

k rozvoji rakouského promyslu cti

krovarního Konsul Muth praví že

Francie zvýáila clo z cukru aby za

bránila nčmncké soutčži apředpo--

vídá že příštího podzimu Francie

zvýši vývotné prémie za účelem

soutéže s německým cukrem na svě-

tových trzích

Vyhlídky na zpeněženi úrody

Americký rolník i obchodník pilně

sleduje obrovské hnutí letošní sklis
ně na východ a do Evropy neb tvoří

se po něm veliká poptávka Není

pochybnou t že letošního podzimku
bude se americké píeniee velmi

mnoho vyváleli do Evropy mnohem

více nežli poslední
It-t- a kdy měl

americký rolník toule! na plodinách
Arirenliiy Kuka a Indie Pííci

Z mnoha f ran doily ni dotazy
našit h odhfrtteh kde Jtk mohli

by sohé opatřili vínům a pf-kn-í

řo'l nm podobí irt4 btíďmffbo

t%Uhn pri#ldifittf ktřál by mo-

řil lotllill II Ol lobíl jojil fi pM

b)tk Abyrhorrt lkoémi přání

přilil vtří( objffdnali jm iAob

vftíři přotfdfnýcb podobli#nMo

Kinlpybo ktríJ prodávim

0 12X 4ll (4ll
1'řrdplatitclSrtt diváms tyto ta

prf rnU a to idirma buď odMratu?'

Iňm donavadnlm kt--
poou t p'--

placnno iiffiiř-l-i a do nového roku

přUtlbo sn předplatí arifb

Xovm odbAratclfiui
Témfi poskytujeme ivláStnl vý-

hody a sics:

Za jndn dolar aasýlati budeme

IvojtMnl Pokrok Západu ftl do

nového roka a íaSlnme k lomu po-

dobí inu McKinlt-yh- o zdarma

Adresujte dopisy a záiýlky jeď
noduše tia

Tok rok Západu
Omaha Neb

České ilii schůze

V NEBRASCE

Hon' CiNĚtc Dubas z Wilber

nejlepíí řečník český ve sláté řeč

niti bude ve schOtlch j'í se budou

odbývati jak následuje:
V Ord v pondřll dne 14 záři
V Elba v úterý dn 15 září

V St Paul v středu 16 záři

Ve SchtiyllT ve čtvrtek 17 září
V Morw UltllK v pátek 18 řáří
Ve Wťston v sbotu 19 září

PAN JAN KOSICKÝ

redakt(r Pokroku Západu súastní
sosehflzí a bud řečniti:

V Milllgim v pátek večer dne 18

září v 8 hodin večer

Ve Wilbcr v sobotu odpoledne
ilne 19 záři ve 3 hod odpoledne

Xtolníci pozor!
Není uriad knihy kti-ré- by se

v nahodilých případech onemocnřnl
koni skotu dobytka skopovéno
vepřového drůbeže atd tak vydatné
ponauční cerpati dalo jako ze

"Zlaté knihy pro farmera"
V knize tito nileznt-l- e mimo ro--

ceytft k léčeni rozbčných nemocí lo

bytkí nesčetných ponaučeni potřeb
ných v k m Id ó domácnoMti kdež

mnohdy včaHným zakročením ztráta
mnoha dolarli se odvrátí Kniha ta
kovi natéinli by se méla v každé
česlu domácnesti aby vždy a v kaž-

dém případu byla po ruce "Ztatd
knihu uro farmera" ifmt nltni'
'
úpravy v plátčné vazbě o 345 str a
cena jejf jest velmi nepatrná slojí

I pouze flOO— Zasýlejte objednávky
pnioienym orinosem na

IIOHPODXlí OMAHA neu

Čechové a jejich lápas o samo-správ-

Nákladem Pokroku Západu vydá-'nabil- a

v brož&rre přednáška pod
výše uvedeným názvem kterou při- -

Íravil
p Lev J Pslda pro literární
Autorovy knihovny v New

Yorku a upravil pak pro mésíčnlk
Midland Monthly Tento český
překlad předn&íky tvoři broždrku
40 stránek ubsahající vyobrazeni
Jana ]! Jana Žižky Jana Amosa
Komenského a Josefa Jungmana
Cena pouíe lOct třt ba v kolkách
Dva sešity měsíčníku Midland

Monthly obsahu)fci tutéž přednášku
v angličinř za 25ct

Pokr Zapadá Omaha Neb

v St Louisů za 96

onlášku o jiném
I

— Cyklon
tfl Čtéte

pisti
ny nynějšího silného kupovaní jsouilandu


