
Pokrok Západu
HOVORNA"Pokrok Západu" si nemá co vy-čft-

ati

on nepomáhal vrhnoutizem
v tu nesnáz a bídu kterou zakou-

lela naopak proti ní varoval a má
to vědomí že svědomitě a poctiví
i nepředpojatě radil svým čtená-

řům kteří vidí že jeho předpoví-
dání se splňuje nyní jako se

splnily jeho výstrahy dříve
t

í

chom ospravedlněni byli před svě-

tem a mohli dokázati že pohn út-

kou naší není hrabivost ani úmysl
oloupiti souseda našeho aneb
zmocniti se majetku cizého Uzná-

ní stavu války bylo by oprávněním
španělských válečných lodí ku

pronásledování naších lodí na mo-

ři Tak jak situace nyní jest
mají všichni lidé kteří sympathi-zuj- í

s Kubou právo a příležitost
dostati se na ostrovy Zásoby
zbraně a střelivo posílají se tam ze

Spojených Států Tvrdí se žc

každá libra prachu vystřílena v

zájmu svobody na Kubě přišla ze

Spojených Států Členové mohli

by se ptáti proč vzdor nevýho-
dám jež by následoaly přejí si

jednatelé republiky kubánské aby
povstalci uznáni byli ia moc vál-

čící

"Mohl bych to vysvětliti" pra-

vil pan Hitt "avšak učiním to

raději slovy jež ke mně samému

pronesl jeden z jednatelů Pra-

vil: "My víme že bychom ztrati-

li mnoho při dodávání zásob avšak

koho pohánět ku přísaze To jest

výkonem úplně dobrovolným
Přísaha neplnoletého jest úplně

neplatnou Nevíme sice o zákonu

kterýž by ukládal na to trest
avšak jestli není měl by být

Dobrý domov zaopatřen h nepa-

trnou výlohou

Jan a Theodor Strloveki bývalí ob-

čané michiganští však nyní přebývá

jící v Alanied v západní Kanadě

nežit se tam usadili navštívili krajinu
tu co delegáti Podali vládě kanadské

zprávu o avéru pozorování a následující

jou vyfUtky ze zprávy jejich:
"Navštívili jsme několik žádoucných

míst a jsme velice upokojeni s kraji
nou v celku neboť preostihuje naše

oěekávíní Nalézáme zde prospívá-jíc- í

a spokojený lid kterýž má poho
dlná domovy a jejich nezměrné lány

pšenice a jiných plodin jakožto i stá
da krásného dobytka jsou důkazem

jejich prospívání v plném smyslu toho
slova Z rozmluv a farmery cestou
zvěděli jsme i většina t nich přišla
sem a prostředky velice obmozenýnii
ba riékteřl neměli více než na centu

by se sem dostali a nyní Jsou v dobrém

stavu Dovozuji že toto jest jedinou
krajinou pru chudého člověka aneb

pro člověka se skrovným jměním kdež

může započtu a zbudovat! domov pro
sebe l rodinu Jak víle byli jsme dro

bet v pochybnostech a nerozhodnými
nežli Jsme opustili Detroit však nyní

jsme se rozhodli se svými přátel že

zvolíme tuto zem za svůj budoucí do

mov Jest daleko od toho aby byla
tou pouští jak jsme si jí představo-

vali naopak jest zemí kteráž má ve-šk-

příležitosti požadované moderní

civilizací jako dráhy trhy obchody

kostely školy atd slovem jest Ide

álním domovem pro ty kterými bla-

hobyt jejich i rodiny leží na srdci"
Tání Striovski zvolili za domov svůj

krajin-- j Alameda však co o ní praví

vztahuje se všeobecně na všechnv

ostatní krajiny v té zemi rozsáhlé Píší

o palivu jehož jest v hojnosti o vodě

kterouž dostane ▼ hlubce od 10 to 20

stop a o dobrých pastvinách kteréž

nalezne skoro všude Je tu dost dřiví

stavebního i k přlivu kdežto uhlí jest
přfležíto a prodává se za levnou cenu
v dolech Jezdíce krajinou přišli na

mnohé krásné houštiny divokých ma

I NAŠEHOMESTA

— Jedna z pejsmělejSích loupe-

ží jež v posledních měsících v

městě naSem se udála oznámena

byla policií v pátek večer a sice

zastaven o 9 hodině na 24 a

Vallcy úl jižně od Vinton ko-

čár v němž Čtyry osoby se nalé-

zaly a přes $200 uloupeno Kočár

řízen byl vozkou Fred Meyersem a

nalézali se v něm Khodie Ked-ma- n

Chas Brainard a dobytkář

jménem Harr Jeli do South

Omahy a když na výSe udané mí-

sto přijeli zastaveni koně dvě-

ma lupiči z nichž jeden revolve--

rem v ruce kočího na uzdě držel

mezi tím co druhý koně as o 40

stop dále do těžkého stínu zavedl

Na to věnována jedním z lupičů

pozornost mužům v kočáře kteří

jsouce notně napilí spozorovali
co s nimi se děje teprvé pak když

pozdě již bylo Nejdříve obrán

Iirainard jemuž vzaty hodinky s

řetízkem prsten a $7 na hotovo-

sti načež přišel na řadu Ked-mon- d

jemuž vzat diamantový
knoflík v ceně $80 a Í450 na ho-

tovosti a konečně vyprázdněny

kapsy Darrovi kterýž ku sbírce

pouze jen čtyřmi dolary přispěl
Na to poručeno okradeným zpět
do kočáru vsednouti a vozkovi na-

řízeno v cestě pokračovati načež

lupiči v temnotě beze stopy zmi-

zeli Lupiči měli obličej hedváb-

ným Šátkem zastřený následkem

čehož nemohl policii dobrý popis

jejich poskytnut býti a vypátráni

jich těžkým as bude
— V pátek vydány zatykače na

Frank 13 Johnsona Wm II

Johnsona a C A Sharpa vesměs

to úřadníky před několika roky

úpadek učinivší "Midland State"'

banky pro přijímání vkladů když

již věděli že banka v úpadku se

nalézá a prvnější dva zatčeni

kdežto s třetím stane se tak jak-

mile do města se navrátí Žaloba

tato vznešená jest společně as 20

vkladateli jedním z nichž je Wm

JMcKennakterýž prý v kdy bank

v úpadku se již nalézal $47465
tam si uložil Týž tvrdí že pení-

ze ony uložil tam dne 15 září

1896 as pět minut před třetí hodi-

nou a jelikož dtuhého dne banka

vůbec již ani otevřena nebyla a

úpadek oznámen vyvozuje z toho

že úřadníci banky dopustili se

podvodu neboť přijmuli vklad je-

ho v tom vědomí že oň přijíti
musí a to tím více an již předcho-
zího dne oznámeno jim bylo zdej-

ším "clearing housem" že žádné

další poukázky na banku onu přijí-

mány nebudou — Slyšení ustano-

veno jest na čtvrttk
— Včera k ránu málem by se

bývali zadusili svítiplynem v ho-

telu p Ondráčka pánové Karel

Kukal a Fr Tichý Pánové tito
odebrali se na lůžko již po půl
noci a sice p Kukal dříve a pau

Tichý později a tímto nejspíše při
zhasínání plamenu plynového ko-

houtek přetočen tak že hořák

otevřeným zůstal a plyn z téhož

valně unikati mohl Kolem 6

hod ranní p Kukal se probudil a

hned spozoroval že je zle byl
však plynem již tou měrou pře-

možen že padnul a v obličeji
značně se potloukl S nasazením

všech sil podařilo se mu doplazili
se přec jen ke dveřím a tyto otevři-

tí načež ovšem vniknutím čerstvé-

ho vzduchu oba záhy opět se

zotavili tak že pro ně m hoda ta

žádných vážnějších následků ne-

měla
— V sobotu odpoledne jel mě-

stem naším rychlovlakem Union

Pacific—Northwestern dráhy pre-

sident republiky hawaiské Dole

nalézající se na cestě do Washing-

tonu kdež v zájmu přivtělení sou-

ostroví hawaiského pňsobiti chce
a při příležitosti té složena mu

mayorem Moorescm a četnými

úřadníky městskými poklona a on

pozván by na zpáteční cestě své
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ADIE Nebr Sdělte mi v Ho-

vorně co jest to "kritika" aneb

"kritický den"
Henry Gruntorád

Odpovfď — "Kritika" v oby-

čejném smyslu jest úvaha posu-
dek nebo-l- i posouzení nějakého
spisu neb činu nebo-l- i rozhodnutí
o jeho- - přednostech neb vadách

Vztahuje-l- i se slovo "kritický" na
něco v tomto smyslu znamená to

proto soudný posudný neb roz-

hodný Však zároveň má to slo-

vo kritický též i jiný význam a

znamená též nesnadný nebezpeč-

ný anb ohrožující Proto "kri-

tický den" znamená den v němž

nebezpečí hrozí aneb den roz-

hodný

WESTON Nebr Račte sdě-

lit v Hovorně: i Jaký čas jest
vyměřen ku projednání pozůstalo-
sti ohledně pozůstalého majetku
2 Kdo jest oprávněný poručník
3 Jakých stává zákonů mezi Sp
Státy a Rakouskou vládou na za-

týkání zločinců kteří se sem uchý-
lili aby ušli tam trestu a mají
americké občanské listy 4 Který
jest zde v Nebrasce obyčejný čas
ku zaplacení nájemného když

určitý čas v kontraktu naznačen

neaí 5 Jestli jest některá osoba v

Nebrasce oprávněna naše neplno-
leté dítky bez svolení rodičů brát

pod přísahu ku př ab slíbily že

nebudou navštěvovat zábavy ja-

kékoliv- M Walla

Oii : 1 To závisí od okolno-

stí a má to v ruce i dohlíží na to
okresní čili pozůstalostní soud

Do šesti měsíců po ustanovení

poručníka přijímá soud přihlášky
pohledávek proti pozůstalosti na-

čež rozhodne o tom které z po-

hledávek jsou správnými a vypla
ceny býti mají a které ne Pak
do šesti dalších měsíců má admi

nistrátor povolené pohbnlávky vy

pořádat Nezbývá-l- i k tomu pro
středků ohlásí to do uplynutí těch
šesti měsíců soudu kterýž pak na
řídí jak se mají pohledávky vypla
titi Nemůže-l- i administrátor vy
kolektovati vše co pozůstalosti
náleží do jednoho roku může mu

soud povolili další potřebnou lhů-

tu Když by administrátor zúmy
slně a schválně protahoval pořád
nost může kdokoliv soud na to

upozorniti a požádatiaby admini-

strátora ku složení účtů a podání
zprávy vyzval 2 Oprávněným

poručíkem neboli administrátorem

jest ten koho soud ustanovil a

kterýž musí za sebe dáti rukojem- -

ství Když by své povinnosti ne-

konal a dokázalo se mu že je za-

nedbává aneb podvodně jedná
může jej soud kdykoliv sesaditi a

jiného ustanoviti 3 Dle smlouvy
uzavřené dne 3 Července 1856
zavázalo se Rakousko i Spojené
Státy k vzájemnému vydávání pro
vinilců obviněných z následujících
zločinů: vraždy vražedného útoku
mořského loupežnictví Žhářství

loupeže padělání podpisů neb
listin padělání peněz aneb rozši-

řování padělaných peněz a zpro-
nevěření obecných peněz O vy
dání takového přestdpníka musí
ovšem poŽádati vláda té země

v kteréž přestupku se dopustil a

musí tak učiniti v době kterouž
zákon o promlčení ustanovuje

Nevíme o žádné době kteráž

by zákonem byla určena aneb 'vše

obecně za nějaký obyčejný Čas ku

ku placení nájemného považována
To má vždy vytknuto býti ve

smlouvě Není-l- i to ve smlouvě

vytknuto a není-l- i jiné dorozumění
mezi oběmi stranama mohl by
rozhodnouti pouze sond po vy-

slechnutí obou Kloníme se k tomu
náhledu že by najímáte! asi neměl

právo nájemné požadovati v tako-

vém případu než až po vypršení
lhůty nájemné nebo-l-i po vypršení
roku 5 Nikdo nemá právo ni
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Kritická situace

Jak se podobá nadchází na
ostrově Kubě kritická situace kte-

ráž muže mít i v zápětí skončení
celého zápasu Učinili jsme již
minule zmínku o tom žc vláda

Španělská nepřišla vhod svým ná
vrhem autonomie žádné třídě lidu
na Kubě jakož i o tom že váleč
né lodě americké vyslány byly v

poblíží Kuby K tomu druží se
též pověsti žc náš konsul v Ha
vaně kterýž není u Španělů a

španělsky smýšlejících Kubánců
valně oblíben nalézá se v nebez

pečí Života a že bylo mu proto
naše válečné loďstvo k disposici
dáno a on oprávněn dle uznání
svého je do přístavu Havanského

povolati NejdůleŽitějším však

projevem minulých dnů jest řeč

poslance Ilitta v kongresu Tam

totiž minulý týden jednalo se o

návrhu podaném ze strany dem
komise aby pro záležitosti za

hraniční předložila návrh na uzná
ní povstalců co moc válčící Hitt

jest předsedou komise té a co ta

kový jest dojista zasvěcen do celé
situace Proto řeč jeho má větší

význam nežli kteréhokoliv jin po
slance Hitt mluvil proti návrhu
V úvodu řeči své uvedl jaksi celý
přehled situace Připoměl že

náhledy presidenta jsou dosti do

bře známy Že totiž chová sym

pathie s lidem zápasícím o zlepše
ní svého stavu Jakmile nynější
president nastoupil požadoval
ihned propuštění amerických věz

fiů na Kubě Jeho požadavku

bylo ve většině případů zadost
učiněno alo ne ve všech Pak

padnul rukou ťikladného vraha

vůdce jenž horlil pro přísná opa
tření vůči povstalcům Jeho ná

stupci sledovali tutéž politiku až

klesli Když vstoupilo ku vládě

španělské ministerstvo liberální
usiloval president opět o propu
štění amerických vězňů a docílil

propuštění všech Však president
šel dál On protestoval s tako

vým důrazem a energií prot
ukrutnostem válečným a soustře-

ďování lidu Že generál Weyler
byl odvolán v nemilosti a od sou-

střeďování obyvatelstva upuštěno
Však president šel ještě dále On

dal ministerstvu Sagastovu na

srozuměnou žc válka musí pře
stat! a v přiměřené době návrh na

vyrovnání podán býti To stalo
se následkem braní velké účasti

občanstva této země v zápasu
kterv Kubánci vedou Naléhání

presidenta dáno sluchu Španěl-

skem a vláda sestavila návrh sa-

mosprávy po spůsobu Kanady
Jestli návrh tento bude zdařilým
zda-l- i jest praktickým a upřím-

ným o tom může se pochybovat
Snad by bylo předčasným tvrditi

již nyní že jest úplným nezdarem

Však události zdají se tomu

Ti kdož znají Špa-

nělsko a jeho machinace mnohem

lépe nežli my již rozhodli a učini-

li již pokus o zmaření autonomi-ckčh- o

plánu a o porážku Sagasto-v- y

vlády kteráž jej navrhla
Obchodní třídy v Havaně Kubán-

ci rodu španělského dali průcho-
du své nevoli bouřením se a

nepokoji Oni ohrožovali i samé

trvání Havany
Každý čin presidentův jeví té-

hož ducha kterýž ovládal jej při

jeho veřejných vyjáiřeních v mi-

nulosti On dokázal mnoho v

několika měsících vjSať považoval
za neprospěšné Spojeným Státům

aby touto dobou uznaly povstalce
z "Jioc válčící Jakýkoliv krok co

národ učiníme v záležitosti zahra-

niční musím řtřiti toho aby

také víme žc kdyby španělští kři
žáci počali zastavovat americké
lodě netrvalo by to dlouho než

by vypálena byla nějaká kvapná
rána A tou ránou by obecné mí

nění ve Španělsku i ve Spojených
Státech uvrhlo tyto země do války
Pak by naše válčení skončilo" —

"To snad" pravil pan Hitt "je
dosti dobrým důvodem pro Ku

bánce avšak ne pro Američany
Jestli máme mít válku jděme jí pří
mo vstříc a nechtějme aby nám

byla vnucena náhodou"-- - Mluvil

pak o španělské moci na Havaně

že kolísá mezi ozbrojenou mocí

uvnitř a bouření se z venří a va

roval členy že zodpovědnost za

jednání vůči ohromně důležitým
následkům jež by mohly povsta
ti spočívá na moci výkonné a

ne na členech kongresu kteří
mohou dčlati řeči aby došly po

chvály Pak pronesl následující

pozoruhodná slova:

"Pamatujme že máme věrné

ho lodivoda u vesla a jestliže loď

státní jest blízkou peřejím měli

bychom býti trpělivými a připra
veni jej podporovati jestli učiní

krok jaký naše čest a zájmy na
ší země budou vyžadovat!"

Z tohoto závěrku můžeme míti

za to že skutečně jsme již těm

peřejím na blízku a že chystá se

vláda naše ke kroku rozhodné

mu K divu by to ovšem neby
lo jelikož známo jest dobře

smýšlení presidenta kteréž jest
v souhlase s velkou většinou ná

roda této země a jež jest vroucí

přání aby domohla se Kuba Žá-

dané samosprávy President jest
dojista připraven aby v zájmu
Kubánců zakročil jakmile uzná

že nastala doba příhodná žc se

ctí tak učiniti může

Lešetínský kovář
Pfcd nřkoiika lety vydána byla v

Praze úchvatná výpravná báseíl Svato-
pluka Čecha Lťictínský kovář" Lí
ceno v ni otrými tahy pniietncováni
českých áíáin cizozemskými fabrikan-t- y

a vřelá láska lidu českého k řeči
otců Bvjch Lešetínský-

-

kovář vzor
pravého Čech vzdoruje snahám

a zaplatí vzdor svůj živo-

tem neboť za pončmčovately stojí mo-
cné rameno "zákona a upravedlností"
liáscfl psaná v hlohu lehkém a přece
úchvatné zajímavém apúsobila veliký
rozruch Však ten trval na krátce!
Vláda jM skonfi%kovala Jen nčco málo
výtisku před konfiskací rozprodaných
přišlo mezi lid Jsouce přesvčdřeni
že přijdi-- vstříc přání každého milov-

níka ušlechtilé četby vydali jsme e
svolením spisovatele báseň tuto v

plním znřnl konfiskovaného vydání
A v očekávání tom jnie hc nemýlili
Héliem prvého roku rozebráno prvé vy
dání skrovné ovšem a iisjřádali jíme
vydaní druhé v mnohem lepší a doko-

nalejší ú pravé a větším formátě ncí
bylo prvé Iláseň tvoří knihu o KS

stranách a prodáváme íi i 25ct Do
Čech se zaručením za 50c z druhého
vydání (a:ta kniha valné téžší) za Góct

K dostání za hotové u

Pokrok Západu
Omaha Neb

Pánfim úřadníkům spolků

Ččetní (obchodní) knihy jako Ledjr- -

er JournaU denní kniny a jiuex
75c nahoru u Pokroku Západu

lin a chválí velice jejich jemnou chuť

tak že nemohli vzdorovat pokušení a

museli zastavovat a sbírati je

Jiný delegát kterýž byl poslán do

západní Kanady praví: "Obávám se

že podávaje popis nebudu v stavu

abych učinil poměrům zadost neboť

skoro nevím kde bych měl počít a kde
skončit Nalézám se skoro v tom po
stavení jako onen člověk který šel od

místa k místu hledaje ženu a nalézaje
tak mnohé jež se mu Ubily nemohl se

rozhodnouti kterou by si měl vyvoliti
a tak jest také kdyi hledá domov

v západní Kanadě Mě se la krajina
líbí a dva z mých hochů půjdou tento
podzim (od té doby již šli a každý
z nich má domovinu) kde jsem jist
že dobře Be jim povede Pozemky
kteréž jsem viděl jsou velice dobrými
v každém ohledu lepší než jsem r če-
kával Jezera a toky vodní nalézají
se všude a jest na nich hojně vodního

ptactva a ryb jest také hojné Na
všech stranách vidíme nesčetné stohy
obilí dokazující úrodnost půdy nade
všechnu pochybnost Na obou stranách
trati jest viděti mimo obilí též stáda

dobytka koní a ovcí " Rádi bychom
podali čtenářstvu všechno co tento
delegát píše však kdvž dopíšete si na
Mr W V liennett New York Life

lildg Omrha Neb můžete obdrželi

popisné brožury v nichž dočtete se ťi j
1

ného popisu o oné krajině

Za sníženou cenu!
Máme posud několik výtisku spisu

Královské vénné méstoMělník
a okres mélnický

který s velkou píli sestavil a ku vtrlké
itve fcKooc vlastním nákladem vydal
Fiditel mčstskí {kot v tun Lud Itx-hn- i

Jest to knia obiemnv neboť řiti 934

fctran velkého formátu a 55 obrazy a
mapou okresu mělnického a města
Každí rodák m&nickl mfl bv citovali
aoia tento obsahu i Ir f noni a dčiin v- ' —: j'-- - i i — J— J
jeho rodiště Pan hpisovatcl oprávflu-j- e

nás ku nabídnuti zbytku opisu za
cenu valnS sníženou a nice budem týí
prodávat! nyní za % s(M) i s poMovní
zásylkou Dřívější cena $400 Žád ny
Mčlničin nemusí se nyní vymlouvat!
na cenu knihy neboť za tuto cenu je
v pravdě levnou Hlaste m brzy
Adrerujte: Pokrok Západu

vrnaua eu

&& Úplný seznam knih v

knihkupeteví Pokroku Západu
k dostání zdarma

v městě našem za účelem prohléd-
nutí výstaviště zamississippského
b zastavil

v


