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JjBjntó DdběratelQni 1

Tímto oznamujeme našim odběra-

telům v okolí Howella Ilraínard

Abíe Uowood West Point Clark

on Dwigbt David City atd le na

vltlví jo T těchto dnech jednatel náš

p Fred l( Vondrojs
bode kolektovall před- - i doplatné

na lokrok Západu Knihovna Ame-

rickou i Hospodáře 1'an Vondrejs

Jet splnomocněn vyřitovati všechny
obcbodní táležitosti firmy naší se

týkající a nechť se tadíZ odběratelé

caii důvěrou naň obrátí

Vyd Pokroku Západu

Hospodáře a Koib Atn

ZasileítB o]y opatrná!

Pottedn! dobf nás

množství kolků velmi neopatraě do

obálky vložených anb před JVlože

ním smáčených talie kdyl násdoj-do- o

není možno část jich poi 'i
Donévadl Dři eoe opatrnějším 1

mi zach'zení přljdóu některé k pv --

bání Neopatrné takové a kolky ta
chátenf půaobf nám zbytečné ztráty
které nésti nemůžeme a nechceme a

žádáme todíl všechny kdož kolky
nim taaýlaji aby zacházeli a nimi

fpetrně a a rukama úuloó suchýma
čími ušetří nám zbytečné ztráty a

nepříjemnou prací
Vyd Pok Západu

Do Ocker Tex
4

I

I Pan Jed Daleja vial na aebe jed
natelatví našich listů a jest opráv

ovainedáftojímvevfildnlit
pravdu pan bUk nu nomilotrdn i
uši vykrákán Jíonn lk tentn jt-c- t

ťm nfmivJAIm an nevydán
dem svřukým nýbrl sou lem ♦ ífkv
ním prvro to ktrýl ve Hijných
Hiátech vůbro klv olblvái bvl

I(oindk?m priiti!ášno j"dn4ní bi

knpovn satenf totil t#%' kn'K

ta úplně neoprávněné a tu til rdat
né Žilobníci bylí prý sice vinnýrni

neválnosti k pipelkému Irgáťi
b--

byli jil s důstatek potrestáni uveřv]
něním listu v nm! důtkc lim u li-

tována Odvolání se obou kn'll t
rothodnutí bikupovs li prý
Hatollim povoleno jediné proto an

biskupem u něho orVrnni byli I

biskup odsutuje se co nejpřísněji

pro neacbován( tákona církevního a

pro prohlašování se ''carem své dio

cese dále o Ismojfl se pro pronáste
dování žalujících kn'-2-í z pohrtůuk
částeAnó osobních jako] i pro f -

nost svou a pro urážení ni cti jakož
i pro tasláni soalu dnpixu během

přelíčeni v němž žalující knéte i

soud samý uráM Ku knnci rosu 1

ku nařituje so biskupovi aby do 3C

dnŮ kněte své z Auburn i zTtcumseh

na místa Murpb)ho a FittgeralU do

satenycb buď oJvulsl neb těmto po
dobně dobré fary dal 1á!e aby zaplaii'

veškery útraty soudní a aby vyplatil

Murphymu ♦325 a Fitgen iovi $925

náhrady Kozsudek jel jak vidět

pro biskupa nanejvýš pokořujícím

Církev prohrála

Odvolací soud new yorský vynetl
v úterý v Albany rozsudek v přípa
du v něm o majetnické právo ku 32

lotům v samotném středu mětits

New Yorku se jednalo a sice rozhod

nulo proti arcibiskupovi Coeriganovi
a ve prospěch paní M T Uppingto
nové kteráž s církví o majetek onen

ae soudila Pozemek onen odkázán

byl r 1882 paní M McDonough Da

viesovou tehdejšímu arcibiskupu i

podmínkou le v přiměřeném čase

na něm důstojný kostel postaven
bode Pozemek zůstal vzdor usta-

novení tomuto až do r 1801 ležeti

ladem a teprve když jediná příbuzná
zemřelé paní žádost za zrušení

odkazu pro nevyplnění podmínek

podala postaven tam dřevěný barák

kterýž kostelem sv Petra nazván

Nižším soudem rozhodnuto vo pro

spěch ladatelky arcibiskup rozsudek

toho však se odvolal a nyní rozsudek

ten potvrzen byl

Zima na jihu
V úterý došly z jižního a slední

ho Texasu zprávy Že celá ta část

státu navštívena byla prudkými se'

veráky jakol i vánicí sněhovou V

okolí Houston napadlo na několik

palců sněhu V okolí Eagle Pas

napadlo sněhu na 3 palce a byl to

prvý sníh starými osadníky tamními

viděný

Činnost záchraně služby

V úterý vydána byla řiditelem tá- -

chrané služby spolkové výroční tprá
vu o činnosti odboru toho y uplynu-

lém roce úradním a tál jest odboru

tomu nanejvýš příznivou neboť vy-

svítá t ní ač počet neétětí byl
daleko větším nel v letech předeš

lých počet utonulých a obnos majet
ku na zmar přišedšího menším jest

Slulba záchraná čítala 250 stanic z

nich 180 bylo na pobřeží atlantickém

a v zálivu mexickém 62 na březích

velkých jezer 14 na pobřeží
tiebo-rcořské- m

a jedna při březích řeky

Ohio a Louisville Ky Počet
lodí obnášel 437 a nalé

zalo se na aicb 4608 osob a nichž

i něn přijímali předplatné a vůbec

1$IIU7W byla Krišno Vdflo
viní odboru ťdtoto vyžadovalo ná- -

kladu 114916
Ksmmsn Jersey m

Hicialísii v Niw Yorku a Jrey
budou míli 1 HltiliM pozorovali

jk osvědčí te f lt i Iry v skotefi

noti Fřf IriliUlive Colony" přu-n]- !

loni Í4rmi Petra Warda ve

Wyckí-f- l l!eřgin C aby tam ho-

spodařila ile kooperativní tásady
Ve smlouvě jmnrtovini jsou Claude

Fer linan 1 1 Pateř-n- John Hybo
kowskl Jí bn C Duma a Dan Uiy
nu ti l francouzští socialisté zakla-

dateli spolt í ooil Ferdinand který

jt lovártiikem v Paterson vyjádřil
se Že kolonie iná v úmyslu sociální

a komrnunUtické idey přivést! v

priksi kti plitnoli "liratrstvo ko

operitivníbo sdruženi' chce dle

svých stanov pH'půobtti vé jedná
ní tměněným ocáIním a průmyslo

vým jcinfríin aby mohlo ttomiti

moc monopolů a dáti lidi m průmy
šlovou i politickou svobodu War
dova farma sedává t 220 akrů dobré

půJy a t domu se 16 světnicemi

Prozatím ubytovaly se tam 3 rodiny
Co nejdříve vydáván bude osadnický
časopU v 6 lůznýcb řecích Jakmile

osada bude dělali dobré pokroky
bude farma v ceně $6750 úplně ca

koupena JeJto rocialisté v New

Yorku a z Jeraey se zajímají o pod-

nik doufá Ferdinand že se bude

vypláceli

1'í kuá kadmií ka

J A Heron elektrik v San Jose

Cil usedlý puntil do světa ve Btredu

hezkou novinářskou kachnička o

nově vynalezeném stroji létacím

jímž t jlile hluku již v časopisech

tichomořdkýcb natropeno o němí
však dosud nio určitého se neví
Heron tvrdí le ve čtvrtek minulého

týdne odebral se do Han Franciska

aby s vynálezcem stroje onoho tku
šební cestu vzduchem podniknul a o

"zkušenosti" své vypráví následovně:

''Jeli jsme koňmo k pobřeží kdel
vzdušná irď uschována jest Po

vstoupení na ni ihned jme se vzne-

sli a vystoupli značně vysoko Stou-

pání znamenáno bylo na zvláštní

stupnici a výšku neměří vynálezce
na míle nýbrž na stupně Pluli

jsme směrem západním a při svítání

viděli jíme svělla o nichž řečeno mi

vynálezcem l jou v Honolulu

Pak obrátili jsme se na východ a v

sobotu za soumraku skončili jsme
naši dvoudenní cistu na témže místě

odkudž jsme byli vypluli Loď

vstoupala neb klesala pomocí dvou

šroubů Pohyby její byly rychlé a

není působen při tom ládný hřmot
Mnžo býli zastavena a múle ve

vzduchu zůstali státi sestupováním

její jest pak lehkým jako pírka
Síla hnací není poskytována ani pa-

rou ani elektřinou"

Zase nový bfidl

objeven byl v městské správě new

yorské Dva Italové kteří zametá-

ním ulic zaměstnáním byli podali

mayorovi přísežné dosvědčení le za

lostání práce značný úplatek do ru

kou 'formana' složití museli a kdyl
chtěli práci si udrželi že se mzdy své

pravidelné týdni poplatky odváděti
museli Za udělení práce muselo prý
se z pravidla od $30 al $50 platili
Mayorem nařízeno pfínnó vyšetřo
vání

Z měsío listopad raženo v min
covnách vládních ta $1458722 min
cí z čeho! bylo za $5064700 zlata
za $2305022 stříbra a za $30000
mincí drobných Stříbrných dolarů
raženo v měsíci tom 1014000

1 vyřitovat všechny záležitosti lýka

téhol počká prý prÍdent al na po-

slední chvilku an na tákladl nejpo- -

tdřjíícli vprav stanovisko Jt-h- jI
vůči otárce té ttujme lak b onik
tmí-něn- býti může

Y ťeUradn

oi)i)Vtdáno bylo dle výledku státnf

sčítaní kornUe při poU'dnt volbě

I6Hhmo hlasft pro Dryana a Hewtlls

2380 pro Uryana a Watcona 20271

pro McKinleyhr 1717 pro prolúbi

5áky 376 pro tlaté demokraty a 160

pro socialisty

T snfmarně ptmlanrá

pětapadesátého koniredu tasedati

bude dle výkatu tápisntka snemov

ny poslanecké 204 republikánů 124

demokratů ]:J funionistů 12 populi
stů a 3 ftřlbrati jedno pak místo

jest uprátdněno Z celého člentva

sněmovny 205 iaiedalo jich v kon

gri-K- ětyťiapdeátéai a 10 tasedalo

jich v k)ngresu jil dříve

Te VTIconliio

skončeno úřad ní sčítáni bUsů pťi

presidentskó volbě odevzdaných ve

středu a sice odevtdáno pro jednotil
vé čekance hlaů následovně: Mc

Kiuley rep 268135 liryan popo-kra- l

165523 Levericg prob 7509

Palmer dem 4584 lientley nár

prob 340 a Malchctt soc 1314

Kronika události

Zátopou

spŮMobenou nahromaděním se ker

ledových při rtutí řeky Chippewa
navštíveno bylo počátkem tohoto

týdne údolí téhol jména ve W i neon

sinu a škody spŮsobené budou v

pravdě obrovskými Zácpa počala
se tvořiti v neděli z ráoa a voda v

nížinách blavně pod Durand stou

pala tak rychle le značně obyvatelů
muselo z lůžek evýcb v nočních oble

cích uniknouti a vše za sebou zane

chali a byli rádi le holé livoty své

zachránili Vétšina hledala útočiště

na trati železniční kdež pak oheň

rozdělán aby aspoň trochu ohřáli se

mohli Zvláštním vlakem z Durand

v pondělí vyslaným sebráno bylo na

50 těcbto nešťastníků dále však

strojvedoucí pustili se nomobl an

voda rychlo stoupala Jsou proto

obaty le po odpadnutí vody mrtvo

ly některých kteří za včaa zachráně

ném býti nemohli nalezeny budou

V pondělí měřila taiopená rozloha 0

čtverečních mil a voda stoupala tak

rychle le do večera zátopa jil města

Chippewa Falls dostihla a nejníl
ležící obydlí a obchody vesměs za-

plaveny Úterý nepřineslo žádnou

úlevu ba spíše ještě situace tnačně

zhoršena a sice zprávou z Little

Falls došlou le as 30 mil od ročhta

tvoří se zácpa druha a le krajina po
stranách řeky do vzdálenosti 20 mil

zaplavena jest O rozsahu tácpu

nejlépe pojem lze si učinili z toho

le hrái ledová kterál pod Chippewa
Falls se utvořila měří na 5 mil dél

ky a le místy výšky al 50 stop dosa-

huje V úterý činěn pokus na pro-ražen- í

spousty ledu dynamitem po

vystřílení však 300 liber od daláích

pokusů upuštěno an patrným bylo

le práce ta marnou jest

Paa blnkup prohrál

V Duboque la uveřejněn byl v

úterý rotaudek vydaný ve stížnosti

nebrasských kněží Wra Murphyho t

IsiMk táksa

jimi předej cigaret taktrován byl
nkátal se býlí mrtvou literou po-

čátkem tdne tapočato jak v I)(s
Moines tak I v jiných moulech 'pét-ný-

jich prodáváním a to ta cenu

sníženou ZjíAifno lotil le tákon

jest neplatbým následkem toho %n v

pfím'm odporu jrst se tákonem o

obchodu meaistátním a jedinká na-

děje přátel tákona onoho ípočfvala v

domněnce íe stát právo má přijmou-t- i

tákon jimi by jakékoliv tápověd
né tákonodárstvo prováděno bylo
Lfi i tato nadéje je sklamala neboť

shledáno že v aákoně koogrenrm

přijatém výslovně se uvádí le ono

právo lýce se výhradně jen lihovin a

le na cigarety vttahován býti nemů-

že

Vire peuei
Z De Moines li tsnamováno v

úterý le dle všeho tákonodárotvo v

nastávajícím ivláštním svém aase

dáof neubrnetí se poutě jen na pro

jednávání oprav tákoníka státního

nýbrl Že projednávali bude tároveft

i otátku jakých kroků níiniti aby
ai na dno vyčerpané a vydlulené

pokladoici státní na nohy pomoci se

mohlo Přítomně cdhadován jest
schodek téměř na 5OUC00 a každým
měsícem roste a na uhražení jeho %

příjmu daní není vyhlídka an táko
nodárslvem povoleno více penět než

výno danf obnášet! bude Soudí se

le budou muset nejspíše na krytí
schodku dluhopisy vydány býti

Žádá politiku odvetnou

ueneraimm konsuiem našim ve

VídniJuddem ládáno jest na našem

odboru státním tavedení celní poli

tiky odvetné vfici Rakousku V do-

tyčné tprávě své uvádí gen konaui

le rakouští továrníci glokusy kterýl
nemalí le s výrobkem americkým
kenkurovati cemehou požádali jed
noduáe vládu o zvýšení cla to 7} na

8 tl te 100 kilo kteréžto fádosti

vyhověno a svýšené clo 1 prosincem
v platnost vstoupilo Podobným

spftsobem tak robeno bylo prý v Ka

kousku i proti jiným výrobkům ame

rickým jel tam stále lepšího trhu

nalézaly a proto bylo by prý ládouo

no podobným spůsobem proti vývo
zu z Rakouska zakrociti Hlavně

navrhuje zvýáenl cla na porculáo a

sklo
Ntav obecného dlabu

Dle výkatu pokladního odboru

dne 1 prosince vydaného obnášel

veřejný dluh náš dnem tím po cdra

lení hotovosti v pokladně 1005760

150 col jeit o 18280203 vice nel

před měsícem obnášel Dluh úroky
nesoucí obnášel $840364520 dlub

z něhoi úroky platit se jil přestaly
$1501620 a dluh netúročiteloý $372

170 117 tak le vlastně celý veřejný
dluh náš je $1221126157

T zájme otisky peaeiaf

V Indianapolis Ind odbývána v

úterý porada 52 zástupců obchodních

komor te 16 měst Te středních stá

tech telících a výsledkem bylo vydá-

ní provolání Jímž avolávána jeat do

města onoho na den 6 ledna národní

konvence obchodních tělea sa ůcelem

porokování o krocích o jich učinění

kongres poiádán býli máajiraiž
odstrauěno bylo by prý tlo spojené a

nynějším našim systémem peněžním
% bankovním K obeslání konvence

této oprávněny budou spolky obchod

nické ve všech městech více jak
25000 obyvatelů majících

jící se našich listů

Vyd Pok Záp a Hospod

Do Plum Tex

' Pan Albert Pšenčlk převial jed
natelatví v Plum Tex a okolí Jest

oprávněn přijímat předplatné na

listy naše a vyřiaovat záležitosti

týkající se naiebo závodu

U Vyd Hospodáře

2rt
Do Beroonn a Plne City Minn

1 Pan Jan Scbiiller náš jednatel pro
Jíeroun a okolí bude nyní každou

jeděli přijímali před i doplatné na
Pokrok ZÍoada v Pine Citv u sána
Veverky a v Berouně pak kaldoden- -

ně Vyd l'olc Lh

Ochotníkům a milovn divadla

V knihkupectví Pokroku Západu
isou k dostání všechny divadelní

spisy jel vyily tiskem v Cechách a

nejsou rozebrány Úplný seinam
všech apisA na skladě isšle se všem

V na požádání idarma V seznamu

jsou uvedeny všechny kusy dle svých
názvů a při každém je uvedeno jaký
kus je kolik jednání a kolik osob

vy žádaje Pište o seinam pod adre- -

6a POKKOK ZÁPADU
Omaha Nebr

Krásné dva litografováné obra- -

My pftatiavuna cesne vtuitany
Husa 4 žiJíu kodici st pro spot- -

y Mrví a vtrejnt mtsmosit jaxoz i

pro rodiny vtdnu nyni na skladi

ý Prodávánu je oba po floo aneb

i sa prémii k Pokroku Zdpetdu ta
I doplatek cocti
i Vid Pokroku Zéprtu

Tecumseh a DFiltgeralda a Aubarn jp0ate 13 jch zachráněno býti
biskupu Donacutn'hlo Cena lodí a nákladu odhadová


