
ZÁPADUPOKROK
trčily Mtlbm IÍT1110 at Tni rour omni at amara rihiadia ai mtt cum kattia

rrvi řif Xiitl M4 ri
ROČNÍK XXVI— ČÍSLO IG OMAHA NEBRASKA VE SířlEDU 25 LISTOPADU 1890 přW řkíl Miki II M ra

Itě fftlíkoví kteří rtetlilf nznall A v tíhni přivil Vt fnrirlk máI v Heft popokfAtli kfeli l Ilenvtr
NOVE ZPRÁVY KČ

llezapilDĚile na nás!

Ul lasy lepllí Tk ml fPřávy
J fAm VHtnf rh mM výrhodníeb

dobflé 11 VSflfcoVa M

r]# i )ii iiil( lép f(f A

my u tom ilřiífil posud nevím I

Jao mnoif kuří 'fhiti upravili
avftj dluh "po Inlch" JeIi m fi

mýllnis Jo Iné v ěmenti t srpnu
Udy plel ětvrt rokem al# sliby ly

posud nesplíin? A mj
Holi potřebními velíret lak to

Aerriftla Jftl námi přátW 'A Ume

n!ft miIIhA tlechny fo iám
dlahuj' aby ni 1k1A1 tli dél m ti
pravením svbo dhhn abychom
mohli I fif ěřltd# upokojil

Vy l Pokroku Z%ftt

iti
IMtlt

Víichni noví odběratele kteří fr
J na Pokrok Západu n fftk ptedpUií
loUAJll lf'Ot tyl MI KOItf IH

dourlho rku A budou lidy tníti H-
I t É II I ir Jpl 01 nyneiSAt ilopoveili řOU

ř a Utmii V i! lk úri In

rtNopfritfno pravdu U ia prá
I

vy rřptibliklfttk im dobře to- -

spívala a dluh národní $ nmenío- -

val právi tou měrou ba Jetu více

než nyní dsmokrsté no pfídMávali
Inn prv lo'i Js I není slepíjifcb
lídí Al Ifah kdo ttsrhtí vil

fttrslsA smrt

V ChMsel Miehisřin bjl přeříi
not pilo v dv4 ftvéd NU Sin- -

dsan 17ill tam i Ulici N i

lítal se kterak klály felou t%

prkna Náhle snad nile Ikttn zá

vrátí Aneb omdlením klessnl na

kládu před samotí pilou a nl rt"
hla týt tato zasttvena bylo třl

Jeho v půli rozříznut i

Ralha střihra

O l I anora do 1 lístopaďi t r

raJno bylíi v mineovnAeb HpJenýt b

Států Ůmm stříbrných dolarů ze

stříbra Islícího v oklidně a nkou-penA- ho

po zákoni Hherminovo —

'Heignioří(íM fílt řoz lil m zi cenou

raŽební a ojnou která za stříbro pl i

cena byla obnášel ♦ 10511 30 a W!ik

t stříbrných dolarů rilenýth vavn

bylo do pokladny k opotřeb ní

k lelto ostatní ražené dolary v poť tu

tofii co stříbro i něhož všechny rže
ny byly stálo uloženy jsou prti vy-

daným za stříbro pokladním po-

láni V pokladně zbývá 125(01 1íí53

uncí stříbra neraženého kteréž stálo
vládo I12S05825 v notách poklad
ních jež za ně vydány byly a rJ tn

cena tohoto stříbra obnáAí $101- -

693000

Khankrotllá dráha prodána

V Chiczgu prodinabylaz nařízeni

úřadnlho eřejnou dražbou dráha

Chicago and Northern Pacifio pro

dluh na ní vámoucí Koupili ji
vě-řite-

lé

totiž majitelé úpitů dlužních

za $8000000 Vřech dlužních úpisů

vydáno jest za $28000000

Nový cukrovar

J L Gates z Milwaukee navrhuje
že postaví v Black Iliver Fslls Wis

za $150000 cukrovar na řepu když

mu dá okres 2 600 akrů půdy k tomu

darem Cukrovar by potřeboval

řepy ze 4000 akrů půdy ročně

Okresní výbor jest nakloněn léto

nábídce a nejspíSe ji přijmo

Nezaměstnáni dělníci

C D VVright komisař dělnický

správce jedenáctého censu podal

tajemníku vnitra zpřávu o zaměstná

nich v zemi které poprvé z oboru

dělnickéhojest udánokolik černochů

je zaměstnáno v kterém zaměstnání'

kolik přistěhovalých a kolik domo

todých dělníků bílých a nk dosud

neznámé udání Nejzajímavěji! óáNt

tailli" "

Znáte dějiny české?

OvSem te ano a tile tk# Ke žádná
dobu nebvla v národě českém lak l f l l

tou a osudnou Jnko doba husitxká V té

pnM n&m letký olitiřm itf htjf t Iť5

OIVCiirlI iron iifioinnu inu t ii prum
kin (') vc( lniv tclin vrnlvtr 2

tito doby ijfiplné iUÍI Hcrl4 Miku

ili vMy poutavým Miminům Iluitltó a
Tukleilnl TáUorita ktcri aí pftTHln6
nCmeckým yly laykein prero viílil i

noutall tUm&le IfnkíUn ní ion ncoiloln

tlnou mboC bulí t ním hialorické

YtpíJinfnkr na onu DcJlĎluitf Jí dobu
dřjlníťb fcskycb
Nit ncIrnunirnltí lSl romanoníscc do

bv nrnf lU Aloii JirAsvk nií linul pro aé
I v neitřtM dílo: ' Mezi proudy' Ul k dá

4'"

— ' S
Vuttt

ex
iPtefr ťiblflsl lift Ift

řtiífiu u( lak givřfrtrřm
nolen tyt f p jMik4n Hms vil
linou nim hlasft tam Ulo

rjMj'mv)lrio lit spoji I s n

uliti demoWífy ka HkstA prssl- -

lentské a t rspablikány nt tíkt4
Utni H alní ail m jt tft rsiu- -

bhkiřiským A ivoll republikána lo

ctiáta — Vj Virginii (llřlel dis
uFadnfhn řílAnf llryan I '3tR A

McKinlsy 113l V ob IrVl

MiKinUy itUl% a Itryin íilifil
H4n tedy j vliSínA M KinUjIio
150 31- 9- Kmtucky se sdeUJ
le demokraté hodlajt kontetov4li
volbu voliulí republikánských—
V (Jonřifctírut obdrlel McKInlsy
llf3í? UryAn 6fl7lO YUA 4 ro-

ky ml tam ('levUnd rtOtio vétMnu

VaIIm f l'lah Neplatná

Okresní iátiipin Hilt Likeílily

pdal řl'címu výluru do! rozdání

o nfl byl polá lán sice nznává

výbor romf svou povinnot vykonal
bi-- ohledu jextli byla volba zákonitá

provedena aneb ne avřík nznáíá té

Je zákon volební není ústavním Jili
kol ůua přdpisu volbu tjrou
jikou vitk kolbt minulá podle zá-

kona Db)la

1'odvody volební v Tenuesee

Hpub!ikániký státní ŮKtřudnt vý-

bor ojiřfjje J při minulé volbň pří
sultáni lilasft udály se tam podvody
dalekosáhlé 2a v př-t-i západ nfch

okresích jedinó bylo pofiftáno dosti

republikánských htasft pro demokra

ty tby zvrácen byl výidedek a kdyby

bývaly poctivě počítány hlasy jel
byly vrženy bylo by prý nepochyb-

ným že zvltčzila celá republikánská
tiktta

Iludou konlentoTatl

Z Kanstsu se sděluj že dva z

poražených republikánských kan-

didátu pro kongres a sice J II
llarris z druhého distriktu a W D

Vincent i pátého budou se domá-

hat! zruíení volby svých odpůrců
a sice na základě nesprávnosti a

podvodů které prý v populistických
okresích byly páchány

Yolebuí právo Žen v Idaho

V minulé volbě hlasovalo se v

Idaho té! o volební právo pro ženské

a byla prň vržena vétíins 6000 bia

s& Viak nebyla odevzdána proň

většina všech hlaa jež v té volbě

odevzdány byly a proto má se za to

Že soude 'D prohlášen bude výsledek

pro ženské nepříznivý

Venezuela dostane co chtěla

Bývalý vyslanec venezuelský

Scrugg kterj jest zástopcem vlády

venezuelské ve Washingtotié v zále-

žitosti sporu a Anglií ujiřřuje že

dohodnutím které mezi Spoj Státy
A Anglickem bylo udiněno že totiž

ta državy anglické mají se považo-

vali pouze jen ty krajiny kteréž po

50 let v državě Anglie byly rozhod

nuto bylo celé Jádro sporo neboť

násle lkem toho připadne Venezuele

ilatonosoý kraj IJarrima kterýž Jest

vlastně nejlepíím g celého sporného
území TéŽ celé 6dolí Orinoko při

palné prý Venezuele i ostrovy při

jeho ústi Na jednom t oslrotťl

těch maji Angliěané uhelnou stanici

avAak tu založili teprvé r 1880

Kronika udalotl

Politikář mrter

V Ntw Yorku nalezen byl v no

ci na čtvrtek F I Arbuckle Jeden

řievyKciteloéhři rak f l nřlníl
ta a á ě ti

řiepfebytifie iy j-
-

připravil ni
Ipřávn n Její smřvl reb if řo nebyli
řvd — pak leprv so vyznal
Il iznal Kl lo au p telil a lAÍetoti

neteří své rnanfVk)

(ukrnrsrshtrl f lUi
Sekretář zahraniční ol Irlel zprá-

vu od kónou! Karl i Pelrnha In

v kteráž Untn slěluje I letoínl
kruvná ski i co píertlci a lita v

llonku bud vl( pel nahralena

hojnou výrobMt rukrtt a l ruké
min!stertvo po spůsobti Jiných

evř"pký(h vlál utaiovil rnnoŽ-t- í

cukru ktorél cukrovary řml

př'i ď tiiácí vyrábéti Vto

ř'k sttfintři bila eírría
rikf fi cikrovarů pa 'Iiíjoo tun

rol jst O '0000 lun Vfrs nel lont
a následkem la iiéjšldo spůsobtt

výroby a hojněji! sklizně řepy
utaiHvilo ttiinitleřdtvo fluancl

lelfs nillí cenu prodejní totil

tj:u za pud (ul liber) naproti
1211 minulý rok I!e úřadotho

odhadu rukého Jet zásidik suro-

vého cukru v C(l-r- svíli lito

jik následuje: ftepovéln cukru

vjr diuo 4'fl0000 tui Třtinové-

ho ctikrJ 'iií5000 tun ti soby A

dřívějška ll 6000') lun celkem

8"6ooo tun Minulý rok bylo

řjno09 ťin L t 5 il spotřebu

páfí ru-k- é úřady na 7360000 ton

Smoly i spuru

V Kansas doslaly so do sporu
soudy státní n ládnftni Dráha

Santa Kě byla již po nějakou dobu
ve správě soudní a krajský sudí
Mi yt r tisiaoovil jí roinuloa středu
nového správce totiž bývalého
státního senátora John Martina
zároveň vydal rozkaz zakazující
dráze aby neuměla žádných soud
nfch kroků činili jinde nežli v

JtíTeraon okresu Druhá sporná
strana kteráž nyní má správu drá-

hy v rukou podala naproti tomu
žádost k soudu Spojených Států v

Topeka a obdržela od řoudu roz-

kaz kterým nařizuje so všem úřad-níků-

a zříztncům dráhy aby po-

kračovali ve správě a používaní

její pokud by jinak soudem vlád-

ním nařízeno nebylo Zároveň vy-

dal soud rozkaz proti Martinovi

aby neopovážil se překáželi sprá
vě dráhy aneb pokouStti se o

zmocnění její Jak daleko tento

spor veden bude jest otázkou Bu-

dou li obě strany neústupné může

přijít ku srážce Konečný výslo- -

dek může býti ovšom pmze jen je
den že totiž svrchovaná moc vládní
zvítězí

Smrt t obřadů spolkových

V středu zemřel v DciMoines

podlehnul

Pres MoKinley obdržel
Pierco Co Neb obrovskou dýni

(Jhol pfítinAnlm sbrá'o byb v

l!vlořA ín vfdsbnf vflohy IlfyA

novy l30Of0) b#l vldoml A

řnřřl stoti řiA Jíoliisjřtl sfaniej
M4% ia to 1 řnll JJ Mvífs

Ilsnkrt tmr (eli4s

V Kw Yí rkn olbývAl minu

14 utsrý li týrořní bifikst ob

thodftí komory JhoI luís'nilo
se 0O ibřiů A '100 hoall) Hlfikřl

Isnto byl oslavnu vílíitI pooivé

miy v mlnulA volb víca nllí
římkollv Jiným 1'rMÍdsfit Cl#v-lan- d

který v minulosti několikrát

tfchto banket A s t lěaslnil nlal
omluvu li tsnlokráts) Uk ofiníti

nsmfil A praví v dopis svém mezt

lifivm: nedávných ulalostl

mohou otMnt se radovat! II )n!
astupuJI obilodnl zájmy Jelíkol

unikli hroiíclmu nbeipecl Víak

ačkoliv mail hojafi přlěín k rado

váni s A mohou vzhllletl nejviť
iítn mpokojenínt ku polpfře kle

r ul osk)lli v lájmu zdrivA rněny
v tápast nedávno odbývaném dou

fsm vřele Ie v léto dob biahopřá
nt bude pamatovan í toho In Jest

zapolfi bl nttMlálého bděni a ne

přetržité snahy máli Jen n7níl
stav udržen býii a že úplnk bez

peřnc st --dosažena býtl mftl Jen

ubdy bude li fitianént systém nás

chránn a upevnřn důkladnými

opravami" (íuvemér MoiDn též

zaslal připiš Předseda komory

pravit v uvítací řeíi mei jiným o

chicAskc p'a' formě: ' Una sesta

vcna na základě nevědomosti so

bectvl obojetnosli a hrabivosti

žádným spfisobem roiumovánf

němž vím nelzo dospěti k náhledu

le její celní zastavalelé necbC si

jert to potažený presidentský kan

didát aneb zvoleni zákonnitt zá

stuoid 1sou něco liného nežli

mravně zaslepeni ikolibí a nebez

pecní vůdci kteříž by neměli býti
a nemohou poctivě býtt vřaděni

mezi svědomité lidi Soustátí"

KeSnlky toho veřera byli: Vrchn

poStmistr Wilson který mluvil

předmětu "Svobodná vláda podro
bena zkouSce" guvernér Joho V

Grigg-- í z New Jersoy mluvil o před
raětu ''Společenské znepokojení"
Též Hurke Cochran gen Nelson

A Miles senátor Hollií z Connecti

eut mayor Stroug commander

Sickard a generál Hotaoe Porter

řečnili

1'rohihice v Jižní Dakotě

Záležitost prohibice v J Dakotě

oenl jak bo zdá o fta volbou

minulou Proliibiiáv 'dovozují že

sice iláock probibiěnl jest blaso

váním zvrJen a odvolán ale popí
raií že by pozbyl též platnosti zá

kon který na základě ústavy přijat
bvl a usiluif že musí též sněm

státní zruSiti zákon probibiěnf je
likož i po zruSení prohibiíního
ělánku únavy neobsahuje tato nio

ci by vadilo neb překáželo sněmu

zákon proHbiční v platnosti pone

chali V té vect maji nepochybně

pravdo neboť jest nepopiratelným
Že může býti zavedena prohibice
zákonem a nemusí býti v ústavě

čehož Jdlklad máme v Iowě Ií

se tedy musit voličové přiči-

nit aby docílili ještě zruíení záko- -
kona probibičního ančmem

Hihodek v pokladně

Za prvních pět měsíci tohoto

roka obnáší schodek v pokladně

$30415874 a zdá st Ze do konce

úřadnlho roku zroste na tHO000-00- 0

Z první plný úřadní rok

vlády Clevelandovy byl schodek

t'0000000 za druhý 11300000
za třetí 26000000 a bude li za ny-něJ-

$80000000 tedy nás ty ěty-r- y

leta vlády demokratické stály

$220000000 ichodkfl A jsoo je

linám doby trio a ílec dobu předclis- -

xejlcl nnutl hultHk6 V tomto vclikřm
víra ipitti predvádt niim národního na-ťh- o

hrdinu Jana Žižku v Jeho inliidí

eínamiilo niti příčinami Je vedly ku

nepfátclNtví nu-x-i nrávo tniítijícím mla-

dým niutcm a vrchnotí Itotnbirkou
lAtí ním kriílo Václava Jeho dobré
triinbv 1 vhiIv a odhalil tu z:lvol klcrvin

ř íaaUeny pohnfttky mnoha jeho kkutkn a

afino tvaui nua uo í rany na vyhokc
ufení a aeisnamujc mís t poměry je) tam
panovaly na Rklonku f trni'ict('ho a poMt
tem patnáct'ho století seznamuje- - mia a

mladíitvýni Husem a jeho vrstevníky s

jejtcli manami a posobenim llintori
ckvml lida li propliHají m ovSem milost
ni MnA ilrnilrii JmI vf ř in fen vi-l- í len

velkcuo napěno romonopisra uenva
řaplaKmaviřm Jest to slovem dílo blsto
Xrlcké kteříž kaWého řeskího ftenářo

y bez výminky upoutat! tnusf niérou ueo

'j

o

f ' -

m

5

í'1 f--

1 bvrelnou
i Tento velký a inomenitý román ptfal

a t m bude kaídy mltl příležitost jel se

jtnatl Knihovna Americká lest časopis
pohodlného knihového formátu (stránky

"11x84 palcích) který vychází v seřitech o
A4 atránách kažtle dva týdny seMt Do

roka vyjde tedy 20 seAitft o 1054 stra
nách což tvoH (W" tlusté knihy o 8!i2

stranách každá A ty stojt dohromady
nouze jen II C) Žádny milovník zábavné

letby nemel ny nyu uez Kninovny adio
ricke Jelikož niáJným zposobem ne

mnže lobé opnlHti to'ik a tak tiékného

tnl ve formáté knihovém snadno ulo
titelném a ivou cenu nikdy nepostráda
jícího
"Knihovna Americká" sama o obé'

toll pouze ilOO Dohromady a týden
ním Tokrokem Západu Jen tU0 rofné

Číslo obsahující počátek románu zaSle1

e ochotné na ukázku zdarma
Adresujte:

Knihovna Americká
4 IVA1 4nH O -

lOW— 111 OO Mlll
Omaha eu

Ochotníkům a milovn divadla

V knihkupectví Pokroku Zápalu
jsou k dostáni všechny divadelní
gpity Jel vyšly tiskem v Cechách a

oejaoo rozebraný Úplný seznam

vlech lpi iift na akUdd zaSle se vsem

Dt polad&ní tJartni V seznamu

jaou nvedeny viecbny kasy dle svých
DáivK i při každém ie uvedeno jaký
kus 1e kolik jodoánt A kolík osob

Ty lad oje 1'iite o seznam pod adre- -

X)0 run KU IV -- ai-auu

Umaba Nebr

V T lowaB WCurry předseda demo- -

zprávy jest o nezaměstnaných Po
ikmckóho výboru a

dobná ndání už byla Bbrána v 1880
n&(jIedkem neamy8lných obřa

při sMtání ale nebyla spracována!1(l přijímacích v tajném BpolkUi

jako tentokráte V 1890 kdy se
rře(l dv?fni m8„fcj byl nv&(žn

aěítánl sbíralo bylo 22735600 osob do Hpoiku Sobů" (Kiks) Je Jním

přea 10 let věku zaměstnáno ve výj hokus pokusů jemuž se musil

pracích a sice 18821090 drobiti bylo že posadil se na židli

mažských a 3014 571 ženských Z mající plechové sedadlo pod kte-těc- h

bylo 3012117 mužských a 510-'rou- ž byla rozsvícená lampa Ovšem

713 ženských celkem 3523 760 biz že se očekávalo že když mu bude

zaměstnáni nějaký ěas roko a sice( lilie pfílii horkou vyskočí Víak

1818 865 bylo bez zaměstnání 1 až on seděl tak dlouho až počali oko-- S

měslce 1368 418 čtyři až fiaf mě- - jlostojfcf aeznávati že musí býti

aícfl a 336 447 od 7 do 12 měsíců !noln{ popálený a tak se též osvěd-T- o

jest půměrem tolik jako by!1'0 nebf mřl oa "PoJní 2&f
těla upečenou Má se za to

1139 672 a udaných bylo be zaměst- -

před uvedením trocha popíjel a že
náol rokcelý

byJ ukmfiř ve stavu nepří- -

Kazatel v base četném když na židli poazen byl

Hev Jamea C Hall methodisti- - l'l vzat v lékařské ciietřovánl a

cký kazatel v St PaulMionbylod věnována mu vžemožná péče aviak

aouzen na 0 roků do káznice pro po-
- dostavila se otrava krve kteréž

kus otráveni zvé manželky Napřed
o aoudu popíral ale když proti ně- -

ma nveďen byl vlastni lživý do- -

pis který psal jednomu známému

i
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