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fili(Hi i pnvrbut ní tu-vo- j

h ffttl výroby tiková ktfíl
J

až poti u mnt-řif- pud koř--n-

n Jpulil4 Tak 4kn {(bií
řákoti Mc Kifíh ybo piHobil ? UUt

f tui fi( dňl Jilwb lAmtň

fdiny%b kUtO nyní tAiif{n
jí iimoM tiiítt dlníkfi tA

ti Iní pf (llfíha k t rá Jí nyní (iU
zákon 111 ! ho ihli'í in ťří- -

p určitými tly k rulnhnt ji
11
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a

'tw Yatk Snm (dříve dfiif
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Jedním z riiímofnfkfi ve íluíbí

in li y 1 11 říl radovat) e $ (oftei

)+ řiiiií poskytovali rariiritniiií
I I

krajanům a krajankám 1

Ihhtnf frtf Vtttt (ibm)! Uyly

ly maiiiýiiit jkMU o lotu ja-

ký fif ínek bud leiiffi ikon mítí

lňl Jitým je Ir prut I a )f ff-in- f

wh)o připrirniti jakýkoliv Ida-- f

tt t jí přijď b ety e oba-

vy njak1 11 f ((! ídíotání záko-

na (ibiílťi j' j ívfátí 71 I pí
c"ay plijdod máme vi ík rotí pří-

činu ďtrtitiívati vcoř pfíliífíM
tí nového ikona o litfho Ob-- c

Imd a pří'itny
l tíly tak dloifm

e dojUta fipriaď( novým

pomčrnm lak hro jakmile na-

stane jitít4 iiM il noti a tu jisto-t- u

nyní ktKfe poskytnul N

patff buj' tne oČekávati nějaký
"boom" jaký by byl nad nastal

kdyby rlrií zákon byl jaUliu dru-

hu l roučí víre olib ibl na lid

npotfYhovatele a mrič fia trusty
monopoly vlak eme bud do-t- í

upokojí ná h t "boomu" j tli

buď me vídČtí že otáČÍ kola

prTimybi oIkImhI Síří v nových
mřfeth a prácí dostává

za dobrou mdu Jestli-

že leptf-n- f e bmb skuttčné a

A HEAIIDSLEE

ntřka Sama Jest pod admirál L A

podstatné poměrně menší míra

téhož bude dosti uspokojivou a

na tu míru můžeme nyní bezpečně

poČítati co událost nejbbžší bu

doucnosti

Inler Oceán (rep): Zákon Mc

Kinleyho docílil dvou účelů: Chrá

nil průmysl domácí a zabezpečil
mu prospívání i zjednal dosta
tečné příjmy Od zákona Ding

leyho lze skoro s jistotou očeká

vati podobné Zákon Wilsonův

ochromu promysl domácí a ne-

zjednal dostatečného příjmu z pří
vozu pro nutné výlohy vládní

Dclroit Journal (rep): Celkem

jest zákon Dingleyho usjíokoji- -

vým pro ochranáře a nezáleží na
tom jestli odpůrci ochranářství

jsou spokojeni aneb ne

Čtěte
Kratochvilnou historii mést a

míst v Čechách i na Moravě

Jsme přesvědčeni že žádný ro-

mán nemehl by pobaviti tak jako
bude baviti tato historie Upo

zorněte své sousedy na to Že tato

historie v Pokroku Západu vy
chází a vybídněte je k předpla

cení

Pokrok Západu pro nové odbě

ratele do nového roku za $1

Vyl Pokroku ZJpido

hm lnlm ifirfwm a
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MSKlilIKii: Ka — 1) Pro

bil jak te jmenují po anglicku

Jfahavkyř Jmenují li rodlln
ch! kfefrfiv 11 rostou li iéf v Afitcri- -

a kdr i ) !ala li by e

vrní točna pfeltnout kterou

1'tní by e stýkala hraničila

) Není li to rnýlka h by
'Mí volili arcivcVahi Jana a

r4b i zdaliž n tpfíc Slpána
t f ý daf íklal na fiKet přes

unaj Itiidínit ď I' íti Jan
l miláčkem Tyrold a zasnoubil

se tam poítmistfovoti dcerou
A Kříž

thtfitfř - I) ahavka jest u

druhů kopřiv Nám není

cetohiič známo av£ak v anglic kčru

olovníku naučném Ivrdí e Že jak

ahavky mropské tak i kopřivy
hyČc jné rostou ve vytli části Sp
Síitů Kopřiva vSeobctnč V řeči

niílické naývá c "n tile" ia- -

lávka "utineiiiří neltle" —

) Proti ICvropč přes severní pól
Ží Alaska proti západní Sibiři

'obímí kanadské krajiny a proti

ýt hodní Sibiři (íronland — j)
Mfiže být že je v tom nřjakámýb
ka My se přiznáváme že v ro- -

okutenu panovnických rtHlin

vropškých ani rakouskou nevy- -

ímaje nejsme experty ísaiilcu- -

nuvíe do rodokmenu shledáváme

že jediným arcivévodou jménem
an byl Nepomuk Salvátor kterýž

ojmstil se messaliance sňatkem s

osobou civilní a přijal jméno Jan
Orth lak známo má se za to že

ifcd několika lety zahynul na

richčm Oceánu: Zprávu onu při
nesli jsme dle jiných listů aniž

lychoni jí zvláštní pozornosti vě

novali aneb kriticky ji rozebírali

Z ČESKÝCH VLASTÍ

Zastřelil se t neíťastné lásky
'erdinand Koukal 22letý obuv

nický pomocník bytem na Smí

chově zamiloval se do mladé

dívky Spanilý obraz její neustále
tanul mu na mysli 1 když seděl u

verpánku i když večer po práci
ulehal Láska jeho byla čím dále

tím horoucnější a přece milovaná

bytost ani v nejmenším pocity jeho

neopakovala Byla chladná le

dová nepřístupná Zamilovaný

pomocník o lásce své k ní tak pře

svědčivými slovy ji ubezpečoval
že kámen byl by se pohnul Ale

dívka toužebně zářícím zrakům

jeho ani neodpověděla Nechtěla
mít ševce za muže ani za milence

tak Koukal marně toužil

dychtil On nechtěl žádnou jinou
než tu která mu hned při prvním
setkání tak hluboko do srdce se

vryla A když ta nechtěla ho
milovati tu raději nechtěl ani žít

Počátkem července koupil si Šesti- -

hlavňový revolver s ostrými nábo- -

Zbraň ta měla ho zbaviti stra
stí a muk roztouženého a přece

jen zklamaného srdce V sobotu

odpoledne 10 července odešel z

dílny mistra svého a nikdo netušil
že už nikdy více se nevrátí
lásce zklamaný pomocník Kouká
odebral se do polí za villu 'Niko

lajku' na Smíchově usedl na mez

a po krátkém rozjímání rozhalí
kabát vestu i košili na prsou a v

tom okamžiku vypálil si ránu
revolveru do těla Rána nemi
nula se cíle pomocník mrtev sváli
se na zemi

Dvl sebevraldy spáchány byly
dne 14 července krátce po poled
nách v Praze Na 'filosofické
cestě' na Král Vinohradech pro
cházel se před 1 hodinou odpole
dní mladý muž který pojednou
vytáhl z kapsy revolver a vypáliv
si ránu do pravého pánku kles
mrtev k zemi V sebevrahu zjiš
těn byl iSletý knihařský pomoc
nik Josef Barták Na kabátě
měl zoufalý mladík připevněný
lístek % tímto obsahem: 'Svému

Zprávy o báj' nfit bohatství
zlatodolů ataských fiMy fot
ruch jakému snad in ní rovno od

íďjevení l Jilfnlol fli h 4Íif r nky t ti

pfed pa háti I ty 1 ífwtr'!ii

pobfrlf dot hází zprávy vypra-

vovány jsou m překot 1'mM plujíc I

do Alasky nedostává e UM t)(hf
míst jr

r ví 'nty klM by Kun

hč po lai bohatství zúčastnili
rhtrli ač kaMý %f b ff 1 jJi-kr-

zimy tiemfizV pJ rlalorifisnýc It

míst dosáhnnuti ba již ď' hál
lil zpráva Je zabďna byla spo-

lečnost tn4í( za iV I ííditi
jení ! t grafu ké i Jiihi v AI mm-f- f

končin onč-t-

Doufáme Iv ne i natimi čte-

náři není Jádný j ní ťv ni hvábtí
sedal touto horečkou zlatou Jak-

koliv zprávy j i phd nč kobka

ldny j'o c lé t mi e rozlétly jsou

lákavými přece t ttí radno vydá-tat- í

do oněch ledových potiílí
neboť každý I z výminky ki a
tu tuto podniká Činí tak n b

vlastního živou

Krajina kdež domnřle bájeťnř
bohaté zlatodoly odkryty iyly
nahzá se-- v krajích vířného hdu
v končinách polárních kde pod-

nebí jt tak drsné h- -

pfírutla nr

rnftle skoro níČ ho jikytřvatí k

vyživí ílovřka

Io osm mčfcft každého roku

trvá zima krutá za k terči- dostu-

puje mráx l do i 70 stiipňfí pod
nulu Po &st rnřsícft té dohy

trvá nepři-tržit- v jlnom kuse

noc a slunce neobjeví se na obzo-

ru 1'ouze jen po tfi neb Čtyry

mčsíce trvá doba jarní b tni a

podzimní dohromady za kteříž

půda pouze jen na povrchu ponř-ku- d

rozmrzá zastávajíc pod po-

vrchem neustále zmrzlou Za

třeh pomdrft ovšem jest každí
rostlinstvo nemožným a kde není

rostlinstva není tíž Živočišstva a

musí tedy všechny potřeby a zá-

soby z daleka sem přiváženy býti

K tomu druží se nepřfstupnost

krajiny Již koncem září zamr

zají veškeré vody tekoucí na dobro

a jediný spúsob jak do vnitra kon

Čin polárních proniknouti lze jest

pak po zemi pomocí saní a psů
Pouze dvě cesty až dosud jsou

kterýmiž lze nového Eldorada

Jedna z tech cest jest

po vodě a sice Tichým Oceánem

Beringovým mořern až k ústí řeky
Yukon a pak po této nahoru skoro

2000 mil Druhá cesta jest podél

pobřeží až do alaského přístavu
Juneau což jest ze Seattle ve

yVashington as 900 mil odtud

pak po zemi přes pohoří prů

smykem Lhilkootskym jezeru
Bennetovu a odtud do hořenního
údolí yukonského vzdálenost to

700 až 800 mil Netřeba snad

podotýkati že tu není Žádných
cest upravených jimiž by s jez

diti mohlo a že proto ovsem neje

zdí žádné povozy aniž se používá

obyčejných tažných zviTat nýbrž
břemena přenáší Indiáné prňsmy-ke-

m

chilkootským další cesta pak

vykonává se po vodfi buď po prá
mech neb člunech jež si cestující
musí zřídili áneb kdyby mohla v

zimě cesta taková podniknuta býti

tedy mohlo ty to býti pouze jen

po sáňkách psi tažených

Že severní Alaska jest bohatou

na zlato o tom šířeny byly povč
sti již po kolik roka a zejména
bžhem minulých dvou roků ná

sledkem čehoč as 3000 zlatachti

vých dobrodruhů se tam odebralo
Z téch nčkterým poStžstilo se že

Mženého cíle dosáhli a vrátivše

se let09 nazpčt spfisobib ten ny

nčjSÍ rozruch VSak ti Šťastní

jichž bylo celkem asi čtyřicet —

tvoří pouze jen nepatrnou část ce
lého počtu kdežto ostatní jestli
že nezahynuli posud marně hle

dají Stčstí své v nehostinné té kra

jiné Kdo odhodlán jest k podni

ku podobnému myslíme že cíl

jistčji dojde když obrátí se do

Černých Vrchů aneb Colorado

bn# vadí kráttf přrd nebr-vraMc-

rozmlouval mladou dívkou richl

ilotičeno U iprovodil ! f

ivíti c ricíťaitncl lásky Ndlou
ho pfed tím ukončil fti žilkoví
ftthrmMoii lf htnUbf po-

mocník Antonín 74k pfUlutny
o Strunkovic ti fltrakonic Zik
řovooval # tvým dpobČníkc--

uzenářský obchod v poslední do
Č byl vlak velmi fďmriHý pV
nčadl v závod nebyly uplnčny

Zikovy na-lčj- c V poledni- - žák
odebral cbi nvčlio bytu v lom- -

té domč kib mři obchod a na-

lézajícím a zde na akcíM ♦ oMsil

zanechaných listech Zlk pří- -

uzným svým uvádČl pfčínu e

raždy a zvbHtí tiobčník jehc v

istech dotyčných tčlcc byl obvi

ftován

Jma 14 červince došlých událo

se v České TíelKivé 30 případu
otrávení V blízkém Kozlově ko

nal! pouť z poutníků kteří
é a

tam požili piva ihneii v noci 30
ulehlo za příznaků otráve ní Je

n as nich aoletý Oldřich Koller

fatný jinoch do rána zrmřťl

ostatní zápasili se mrtl Lékaři

telí provedli pitvu zemřelého

{olb ra nechtěli před che mickým
rozkoumáním vnitřností konsta

tovali otravu nevylučujíce mož-

nost epidemie Faktum je že

nemocní vesměs byli v Kozloví a

vesměs pili tam pivo což zjištěno
soudním výsledkem který se as! u

Ivaceti osob dal provésti U o~

statních byl nemožný pro agónií

nemocných Někteří již umřeli

{ozumí se samo sebou že v

městě proskakovaly pověsti I do-

mněnky rozličné
Z neíťastné lásky se otrávila

Šestnáctiletá sličná číšnice Anto-

nie Staberaiova seznámila se ve

rantiškových Lázních se zámo

žným mužem který však po na-

bažení lásky dívku opustil Před
nedávnem nastoupila Staberaiova
místo číšnice v hostinci na Starém
městě kde však nenalezla spo
kojnosti Neustále byla trápena
vzpomínkami na nešťastné milo-

vání Dne 5 července v sebe-

vražedném úmyslu požila značnou
dávku kostíku Ve stavu bezna-

dějném dopravena byla do vše-

obecné nemocnice kde 13 čer
vence zemřela

Ze strachu skočila do vody
Anna Stádníková ze Soukenické
ulice v Praze požádala dne 8 čer-

vence dopoledne i2letou Školačku
Marii Menšíkovu aby jí došla do

zastavárny se třemi prsteny
Děvče žádosti té vyhovělo ale na
Petrském náměstí dva prsteny
ztratilo a nemohlo je nalézti
Děvče ze strachu před vyplísněním
skočilo u Holmovských mlýnů do

Vltavy odkudž na štěstí bylo ještě
při vědomí vytaženo

KHANK K HUH8 Drodavaé
JO KLIKU prd ovr(Kcn cnng
J II HUH1 urixluvi Uub Vfipl

Kt rkollv a oli-- h prwnl gájrnu
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Joseph Bliss
komisionar se žním floSMeni

říhlo S16 Exrhan Itlar

SOUTII OMAHA - - NEB
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Triní ceny na požádání

Netapomotito i 318 KirlmnKe Mff Ho On aha

Frank Novák
majitel

Mnišímu

socharskd

dílny
Zhotovuje mramorové a culova pmnnfkjr

I vloho druhu priu kibicovat
Ve ker prie vyhotovuji M privát rjrcbl
lané mt
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jak týče se pouhé theorie Jed

notlivé položky mohou být mčnČ- -

ny dle toho jak potřeba vyžado-

vat! bude však zmény takové bu

dou diktovány spíše prospěšností
a sotva budou poskytovati příčinu
k důležitému se různění velkým

stranám národním Zdali clo ulo-

žené má býti pár centň méně neb

více není otázkou kteráž by

opravňovala k rozrušení všech ob-

chodních zájmů dlouho trvající a

prudkou debatou kampaně ná-

rodní

Chicago Chronicit (dem): Opa
tření Dingleyho celního zákona

vyžadující aby američtí cestova-

telé platili clo na všechny před

měty zahraničné výroby kteréž

sebou domů vezou s výminkou!
do obnosu Í100 prospěje jak

vládě tak americkému dělníku a

dělnici Vláda chce vybírati bez
ohledu clo na všechno zahraničné

zboží kteréž do země přichází

Jakým způsobem sem přichází na

to se nebéře ohledu nýbrž má

platiti co patřično Může býti

přiváženo americkým obchodní-

kem doma se nalézajícím M ůže býti

přiveženo cestovately — důdy a

iloutky — kteří raději kupují tam
kde je hotoveno Stejné clo mělo

by placeno býti v každém z těch

případů Američtí krejčí budou

mítí nyní více práce Podobně i

švadlenv modistkv a dělníci v

jiných oborech práce Na místo

aby museli se doprošovati obecné
neb soukromé podpory budou

moci žiti z výdělku který obdrží

za ivou práci kteráž až dosud

i


