
e Pokrok ZApadu

Pokrok Západu JvK oiiOflf h %h-- t ioa
U volbě lak 1 nloki 4fe Olou

iuj } ytj iiinlri btl o
Imi podplatili j dnolio t l nŮ

nmovit? (oUnířH i lýl ku

l ? 11 V ib ti kdy fulbítalo e d4

Je j j l4VH)í i ibniokf 4 by Knv rnlf m I (lfř 'o
l? ff fhff tlf 1 i íi pan Pfyan ko l frn- - fté ř pihliMnké

i t ! i ntinná kdy j teméry j# ItMo titlo NaSepib
tthn4 byla mrta tti j'-n- l m n( tufiiinf lávaly n#ifři
vttlafda n fuu Hfíhrnou kdyby j ntiii bnpoů mhvly oifcf vý- -

tsdy bVal fikJfi tltiloval O řři- - lferiě ilMwi'1 k) nu V 4ak a

ftrntfi#ff rn( fiVny fi ní j"
li v jj"ifi ifír ) kprlvy vhuovah

pro4Mi dobrými a nlkUdnýml
vyobrazeními Volba litlijr {" fwl

bořfiě 44'ivi poměrům Aplne" cf
poví4jfí I S tfilouboti rriftl

fiiiouii okortkWho faftiiíMtva na

vici cnlborrťfři orlími fclefjf m
ohnalo m ivviti vvionil lútilna

lf4li!0 ku kof dáte (f(i

fl odpor ů (iíi k idiho
S "IM uvítán 1)1 ! fit f ým

klf Mifr

UM M ftlf ( Yrl '

rv 4 i t

Tk4t lili H4 aik

ílk říJiMoř i PoUk
™——

f P"J Mf K 444 t'4l!n „a
tt

Bujni i'ril protni)

%m

OkUikt

k'lfl k flllr bil i_
Z 4ff(4 hláif ltrin4 tfi(i
m fi mi ih tiT Z ' A T

t rtnnl h-- th ft

I4ilk)r

tttr flollil ihwlHn ft hak mhf
A ranl4 (řo wlm m'tt pum

rfl)ím(ii Iliu-- ! M ru
' -

jt r~ m rr„rnin f

nota r wřtft

Pokrok 74 podu
Omaha Hen

Omaha Neb 19 ledna '98

— Nedopatřením dalovino jst
dnešní číslo na první straně dne
!7ho na rnístí 19

MARK HaNNA BťřK S:s{rJK'M
Spojených Států až do 1905

Letos pdCísÍ jaksi M(k: hzv
doba cyklonů Loni byl první
cyklon dne 23ho třczna a sice v

Arlington Alabama kde čtrnáct
osob zahynulo

Vojsko bvu z Prahv oiví-lán- o

snžm český se sekl a hned
na to jakoby svet o Praze ani ne-

věděl Patrně Se se tam neděje
nic co by za zmínku stálo

Hasna? Hanna? Zuá mc nXm

že jsme to jmeno již někde slyšeli!
Aha to jest ten chlapík co tak ne-

milosrdně vypráskal kožich v

minulé presidentskč volbě spoje-

ným nepřátelům republikánů
Však mu proto nemohou tito ani
ua jmeno trefit!

Jak se poiJOisA" kldkme mít nyní
dvě populistické strany Jedna
bude tou pravou a původní stra-
nou kteráž krářeti hodlá za svý-

mi vlastními zásadami a druhá
bude ta kteráž pojiti se bude s

demokraty a kráčeti bude za úřa-

dy a úřádky jež jí demokraté do-

přejí

Pozorovatel ktkrí min tVdun

po ix letech Omahu opět viděl

pan A Z Donáto seznal že

"Omaha se zmohla zmáhá a
zmahati bude" kdežto Skarohlídi
a falešní proroci jimž jde o to

aby vše viděli černě hodně Černě
že Omaha úžasně klesla klesá a

klesati bude

Debata o nXvrhu na zkušeni ao

úřednictvu prozatím skon-

čena s výsledkem očekávaným a

ten jest- - že několika politikářům
poskytnuta příležitost aby mohli
sobě vyliti zlost nad tím že nemo-

hou dostati všechnu patronáži ja-

ké by si přáli To je vše

NaSe válečné loí"stvo atlanti-ck- é

totiž válečné lodi New York
Indiána Massachusetts a Iowa

vypluly v neděli na šíré moře
směrem k jihu a jest otázkou co

jest jejich cílem Podobá se že

mají býtí pohotově nedaleko ostro-

va Kuby tak aby byly pro všech-

ny případy po ruce To zdá se

potvrzovati pověsti Že v nejbližší
době chystají se důležité události
kteréž povedou ku skončení války
na Kubě

Andkew Jackson jest oslavovXn

demokraty co jeden z nejslavníj-iíc- h

jejich předchůdců Zajíma
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min vy%b tlil ho co mé I říci a aby
obdrJ'1 dikaň dal ni vv platili
tát peněz holfivř Pfí lom
Iramalíckím pulivlieiii má vrh

Iinoulí o ulic halíčc-- nových ta
pírových p tlt ve pravi-dlivé-

ru'hofř ní Zdař tohoto ihvadi I

ního výittipu mfilcbýtí pokalen
ohlaMním že na lví konánv

bly koníky pře d řiililtlí kombi- -

nate" ~ ? bohužel zhmta bývá

korupce při volbách senátorských
jest pravdou nepopiratelnou a o- -

lázkoii bývá pouze jen na které
Mraně jest korupce té více Kdy!
to uválíme zdravím rozumem
kde byla MÍŠe korunce nři sená- -

torské volbě v Ohio zda pří poku
su přiměli re publikány k tomu ro

bylo jejich povinností aby se za

chovali podle jednohlasného usne-šen- f

státní konvence aneb nři no- -

kusu učinili je věrolomnými a hla-

sovati pru stříbrařského dema-

goga

CnaAtsKV Čmuchálek navkhiie
aby se založila zde akciová spo- -

čnost s kapitálem čtvrt milionu
za účelem těžby průmyslové a ob-

chodní v Čechách Dílce mohly
y být po Jioo aby každý ten

nejchudší se mohl v tomto vláste- -

neckém podniku podíleli a podo
týká: "Rozumí se že by celý
)odnik musel být v dobrých rukou
a nésti účastníkům jistý iisk —

dejme tomu že tři Čtvrtiny Čisté
ho užitku bv oři nad o "Ústřední
Matici Školské" "Severočeské
ednotě" a některým jiným po- -

lobným vlasteneckým spolkům"
Důvod kterýž Cmuchálek k návr- -

ni svému uvádí test na orvní

pohled dobrým a správným abv
totiž pomáhali jsme vyrnaniti prů
mysl česky z područí německého
ač ovšem doznati dlužno že iest v

Čechách kapitálu českého dosti k

podnikům podobným kdvbv vla

stencům tamnějŠím na tom záleže
lo aby průmysl a obchod z rukou
Němců vyrvali a pokud oni sami k

činu tam se nevzchopí byl by ně

jaký osamocený podnik z této

strany nejen odvážným nýbrž ne

padal by též valně na váhu Osřat- -

ně zdá se nám že si návrh sám

sebou odporuje Jestliže by měl

podílníkům nésti jistý zisk ne- -

mohl by tento být věnován ze tří
čtvrtin nějakému účeli jinému Ne

každý podnik nese zisk vůbec a

Žádný podnik nemůže zaručiti ji
sty zisk účastníkům ledaže jest to

monopol jako Yerkesňv neb
Rockefellerúv Vzhledem k po
měrům mezi námi bohužel panují
cím pochybujeme že by se něja
ký podobný úmysl provésti dal
Ti kdož by chtěli nemohou a ti

kdož mohou nechtí Devadesát
devět ze sta naších zámožných kra- -

anň jsou ti nejškrobovatějěí škro
bové kterýmž celý národ český
nestojí ani za balatku Kdyby
mezi naším lidem byl jen ždibec
té národní horlivosti a vlastene
ctví co jest mezi AjryŠÍ pak by se
ovšem dalo uěco dělit

Hospodářsky odborní" list "Ho
spodář" podává v každém svém

Čísle velké množství odborné čet
by psané Živým slohem do
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dováží tf Skotska Již
f 1 5000000 í ž by jinak ze z

mě pletli pofttlalo zůstává zde
a platí nakrmil vlatníniu dělní
ctvu A přete ji stě před dvěmi

lety lab Sní proroci hlásali že i
roba pl'thu v této zemi nestojí ani
za řeč Je to právě tak 8 nimi

jako v době přítomné kdy neustá
le popírají Že jest pozorovali jaké
známky lepšících se časů Ovšem

kdyby chtěli mluviti pravdu ne-

byli by falešnými proroky
Mftt JSME ZA IO Iv t IEVH ASH- -

ský mayor McKisson jest mužem

pravého zrna kterýž stojí nad ň- -

rovní prasprostého politikáře a
má blaho lidu aspoň trochu na

mysli když ne na srdci V ny-

nějším zápau senátorském odha-

len byl McKisson v celé své naho
tě Demokraté ve státním sněmu

povolali jej do kaukusu tak jako
své doby ďábel Krista na horu a
ukázavše mu senátorství slíbili

pro něho hlasovati jestli Že jim
bude slouŽiti A tu McKisson uji
šťoval je slovy následujícími: 'Pá
nové veřejně a před lidem jsem a

musím zňstati republikánem
avšak ujišťují Vás a zavazují se
že když budu zvolen do senátu
Spojených Států Vašimi hlasy
budu státi na platformě chicag
ské' Po tomto prohlášení měl

by již každý vědět co si o panu
McKissonovi mysliti může Jestli
stojí na platformě chicagské proč
neprohlásí se že je demokratem?

NÁS IJlILV lÍKYAN SLAVIL NARoZE- -

niny Jacksona v demokratickém
klubu v Chicagu a tu pravil mezi

jiným: "Sekretář Gage ví že zla
tý základ byl přijat ve Spojených
Státech aniž by která strana toho
žádala" — Zlatý základ přijat byl
v roce 1834 z doby Andrew

Jacksona a nejznamenitější ze
všech demokratů senátor Thomas
II Benton pravil tehdy v debatě
v kongresu že účel předlohy té
jest: "UmoŽniti přátelům zlata

aby mohli znovu nabýti toho dra-

hého kovu jehož otcové jejich dří
ve měli kterýž jest nyní v držení

poddaných evropských kteříž ma
jí občané mladých republik však

jehož zbaveno bylo občanstvo této
Ameriky po více než dvacet roků a
bude zlmveno na vždy jestliže ne-

objeví příčinu zla a neučiní nápra
vu z kořene" Pan Uryan mluví

pěkně mluví mnoho ale škoda je
že tak málo toho co mluví je
pravda
Sui4 Scorr zaviečil se velké

většině obyvatelstva omažského

svým rozsudkem ohledně policejní
komise Myslíme že převážná
čásť obyvatelstva od samého po-
čátku nesouhlasila tím aby naše
policejní záležitosti spravovány

oilborným ilům anglickým št
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httltii nikterak n můJp Mimi
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tpoiliř plní vrchovanou mírem

povinnosti tv oproti rVnÍflvu
ImI tkylá nl7f4eňiti a píri
pUlitelům tvým cflou řadu t+n
ných a výborných prémií
vl4i pro ni4jitlc půdy maji
bký výinífii HcMpoilář vida J#

není doble llovékii býti namotné-ln- u

otevři I kloupcr své I přu Zen
ikon betfdkil lak Ir i řlb op-d)ftk- y

a jith ibitpívajíif ibeřulky
naleznou íde svojí 4bavii a

iifruí čitf íahfadnítká Mrna
jiouc dlouholetým oboriiíkem l
Ollam m také činí zadost svému
fičeli a oi)4mky jel oitoil4r
pfíriálí jou venkre ch firem so
lidních — () lom jak telýlmt své-
mu prntinl zadott ťíní svěděl cr
lá řada dopisů od čtenářů tohoto
hitu Ii4 nedávno lak se doví
láme I jeden ftvéd vida čínlo Ho
spoilářr vyjádřil se redaktoru to-

hoto litu velíce pochvalní a slyše
o prémiích jež Hospodář čtenář
stvu svému skytá skoro ani víry
tomu přiložili nechtěl divě sc
jak možno jest při nepatrném
předplatném jednoho dolaru tolik

výhod skytali ba vyjádřil se že li

tuje toho že není mocen iazvka
našeho že s radostí stal by se od
běratelem Hospodáře Nepravij
Vám nic vy kteří hospodaříte a

Hospodáře posud neodbíráte ač
máte k tomu dosti příležitosti váS
cit povinnosti? V jednotě jest sf--

a jednotu prostředkuje list —
práce má pokračovali s vědou ru
ku v ruce a pak i na Vás usměie
se sladké ovoce

Špatný pták který do vlastního
nnfzda trousí

Nemohli jsme skoro ani vlast
ním očím věřiti Že by list v Oma- -

ze vycházející mohl napsati tako
vou snůšku nesmyslů a smvšlének
čelících k pokálení pověsti města
našeho jako dočetli jsme se v D
L Ani kdyby D L vycházely v

Lincoln nemohly by líčili Omahu --

černěji nežli činí Ani největší
nepřítel který by obral sobě za
účel zkázu Omany nemohl by
skupili více škodolibých smy&Ié- -

nek než snesly D L Čtěte a
suďte :

Oatalia nyní a před desíti roky

"Doj silných proti slabším pa-

trným jest i v našem městě jak
vidno z několika Číslic o stavu a
počtu malých obchodníků v Oma-z- e

nyní a před desíti lety
"Roku 1887 bylo zde 569 ob-

chodních firem do r 1897 z ob-

chodu vystoupilo 446 firem Té-
hož roku čilý obchod vedlo zde 14
bank z těch zbylo do loňska pou-
ze sedm Milovníci kněh potřeby
své před desíti roky krýti mohli u
14 knčhkupců loni však pouze
dva obchod ten vedli roku 1887
obuvních obchodů kde nic jiného
než obuv se prodávala bylo 28
loni pak pouze Čtyry roku 1887
koberce výhradně nabízely se ku
prodeji ve čtyřech obchodech
loni pouze ve dvou oděvních zi-vo- dů

roku 1887 bylo v Omaze

460 deset roků později pouze
u 8 obchodů Sviháci-neplatov- é

mohli Štěstí své zkusiti Mlsné
slečinky a dámy roku 1887 záso-
bovalo cukrovinkami v Omaze
"29 cukrářských závodů loni o
povinnost tu dělily se pouze 4
podobné závody Lékáren roku
1887 bylo v Omaze jj loni je-
nom 18

tij"ifcfj uřítí Míněny iuyni o

íffibo oiIku j M n e y -

tlií řbnov P'ki)h
komi-M- i

jioti f(ilkýfiii ťWídriíky 4 mají
být pÍ4 ni i fníké pokladn
fi)f lýl il4iovo4rij i vůl' bdít
llo obie biif přímo aiobj do

44llpf J'll VÍkfH 'llilt
kífni iiřa Iníky nťbřl lílníti)i
p4k y t iMlanov ní lýt hl v (xtporu
lolavoit klril přeipini li

ft ml b)li vítr liřadů liováno
n# ly kli rťl v út4vě jou vyjme
noviny

O 4i!fiori m HÍSHnř i nt1
tolik ví likýi h rofiianitýt li ipráv
Ir jt Uu vyn4t t toho
které jou praulivy a ktrfé jni
pouhou my Uénkou Ntjnovřii
%e dtluje h rirodvisloMi kubíii
ké pomáhají dluhy SpantUké

panlsko prý dlulí ai 1400000
000 za ktrfí menší neb včtU
měrou ručí příjmy r Kuby Vtíi
tli jou ovšem hlavně Angličané

I rancoiii a li pry uznávají že

lbíhojiisy ieiich nebudou míli
žátlnou cenu jestli Španělsko Ku
u ztratí a v neilenŠím olínailA

ikIou ceny pochybné jestli Sia- -

nčlsko zvítězí Jinak prý by bylo
kdyby byla dána Kubě svoboda

jelikož by Kubánci v tom případě
iyli ochotni tento dluh převzíti
to prý by mohly nejlépe zpro

středkovali Spojené Státy Mohly
ry by zaručiti Kubě neodvislost

když by na dluh přistoupili chtěla

Španělsko prý by vyšlo z toho se
ctí a vláda mohla by upokojili lid
Že nedocíleno konce války vlivem

nenáviděných Američanů nýbrž
vlivem hlavnfch3evrop$kýrh mocí
tak Že si Španělsko pomoci ne
mohlo Vzhledem k pověstem
jeŽ se v minulých dnech udržova

ly že budou americké válečné lo- -

poslány ke Kubě a vzhledem
ku tvrzeni generála Gomeze že

jest otázkou zda-l- i nabyde Kuba

vobody vykoupením aneb válkou
se Spojenými Státy nepostrádá
zpráva ta úplně pravděpodobnosti

Velké vzrušení momnelV

objev proíessora SchenCka že do
vede spůsobiti aby novorozeňata
byly po libosti pohlaví buď muž
ského neb ženského V kruzích

ékařských panuje o tomto domně-é- m

objevu veliká nochvbnnst
1 jak ku příkladu dr Duncan v

Londýně specialista v oboru po
rodnictví vyslovil se o tom násle-
dovně: "Vysvětlení dra SchenrWa_— - - — - -

nese se tím sniěřem že přiměře-
nou potravou pro Ženy docílí se v

krvi tolik krevních tělísek mno- -

10-- li jest zapotřeby k vytvoření
zárodku mužského Podle jeho
theorie by tedy chatrně živené

matky nerodily hochy což však

jest v odporu s veškerou zkušeno-

stí Tisíce slabích a slabokrev- -

ných žen mají dítky mužského po
dáví Mohl bych vypočísti celé

řady případů v nichž takové mat

ky měly vždy hochy kdežto ze

strany druhé ženy statné měly
pouze jen děvčata Dr Schenck

praví že docílil svým spůsobem
zdaru ve čtrnácti případech a to
může býti pravda však neuvádí v

kolika případech se spůsob ten
zdaru minul A pak jak vysvě-

tlí když narodí se dvojčata z

nichž jedno jest hoch a druhé děv-

če? — Mezi jinými autoritami uvá
dí se též co o tom pronesl prof
Chrobák kterýž odbývá domnělý
objev následovně: "Až pan
Schenck vysvětlí svůj objev
evropští vědátoři věnují mu celou
svou pozornost" Zdá se Že the
orie Schenkova zasluhuje menší

uavtry nežli mnohé jiné jež zdály
se pravděpodobnými a přece se

neosvědčily


