
Pokrok Západu
do Mount McGregor kde zemřelObéti Milanovy v Žalářirsssssssssssssssssssssss: naděje chrlí zhoubné prameny

žhavého popele z rozpáleného
jícnu Ostrovy havajské mají
živých sopek značné množství

soptění jich není u tamního oby-
vatelstva žádnou vzácností

President Diaz

U příležitosti položení základ-
ního kamene ku stavbě nové po

Bledé ženy
Chřadnoucí matky

Chorobné dívky
tttoraott zdrav! blaženost tkiuMI

tátu Náhle obdržel o ministra

telegrafické vyzvání aby se oka-

mžitě vrátil Ničeho netuše a

mysle bezpochyby že mu bude
svěřena nějaká důležitá úloha a

snad že bude povýšen přijel bez

odkladu Jakmile se objevil v

Bělehradě byl jat a odveden na

policii Zde mu oznámili že jest
vzat do vyšetřovací vazby pro po-

dezření že jest účastníkem atten-tát- u

Andělič slyše to byl jat

takovým hněvem a takovou indig-nac- í

že strhal s uniformy odznaky
své hodnosti zlomil kord a zaho-

dil a pošlapal řád sv Sávy Na

to byl odveden do koby a skován

Nebude-l- i odsouzen pro attentát

bude odsouzen pro urážku veličen-

stva a "člena královského rodu"

Podobně bude s ostatními

Dra Petra

Hoboko

) II Mkiraácn honěni Poasa tvláltnl' " Jednatel 1 prodáraJL O podrob--i
nostl adresujte:

f) DR PETER FAHRNEY

112-t- U 8c Horo Ave Cblcwo 10

JOHN BOEKHOFF
VELKOOBCHODNÍK--— —-

všeho druhu vfnem lihovinami a likéry
413415 jižní 15 ul Omaha Neb Telefon 805

Hej lepil druhy jaké r trhu k dostán! jsou mám na skladS Prodávám je m q uarty i gallony

Lee-Glass-Andre- esen Hardware Co
— prodávají ve velkém i—

Tlačené vyrážené a lakované plechové náčiní —Cínovaný plech
Železný plech a kovové zboží—Ostnatý drát hřebíky nožířské
zboží bicykly střelné zbraně náboje a sportovské zboží

12l9-'22- 3 Harney ulice - - - OMAHA NEBRASKA

V žaláři oběti Milanovy pomsty-
chtivosti a zbabělé zuřivosti sná-

šejí muka jako na útrpném právě
Všichni uvěznění státníci učenci
a duchovní leželi od svého zatčení
až do těchto dnů na holých prknech
a cihlách Prvých 50 hodin ne-

dali nikomu najíst ani napít "At-tentáto- r"

nechtěl udať' plukovní-
ka Vlajka Nikoliče Že ho přemlu-
vil aby Milana skolil Pověsili

sej do kruhů bili a mučili jej až
učinil výpověď1 jaké si přáli Na
to jej s kruhů sílali a policejní
prefekt Rista Bademlič oddaný
Milanův pandúr člověk který se
ničemu nenaučil který byl pro
neprospěch a špatné chování vy-

loučen z II gymn třídy dal před-
vést! plukovníka Vlajka Nikoliče

junáka v bitvách kaleného akade-

micky vzdělaného důstojníka
který byl srbským vojenským

v Petrohradě Policejní
prefekt jej přivítal nadávkou načež
Nikolič se rozpřáhl a udeřil jej
tak silně Že odletěl až ke zdi
Sebrav se dal plukovníkovi oko-va- ti

ruce i nohy Srbské vojsko
co má Milana za generalissima
nepotřebuje důstojníků kteří kaž-
dou urážku sobě učiněnou na
místě trestají Vlajko není podlec
a baba a proto musí být ubit

proto musí jiti ze srbské armády
třeba pod černou zemi! A tomu
muži jakých už je v Srbsku málo

podmítají že přemluvil ubohého
bosenského uprchlíka aby učinil
na Milana útok! Kdyby Vlajko
Nikolič byl na něco takového po-

myslil byl by se o Milana sám

postaral a již prvá jeho rána by
nechybila Ale junák jako Vlajko
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South Omaha Brewing Co
B-- JETTBE majitel

vayf

výtečné pivo obyčejné jakož i

Telefon v South Umaže 8

METZUV e PIVOVAR
vyrábí vyhlášený a po celém MafflV IaÝíÍIí °bjednávkára věnuje se

západě za nejlepží uznaný I'1C IxUY IV&íitlkazvláStní pozornost

d42tř

zvláštní druh "Pale Export"

Hotel u města Prahy

[Prague Kotel]
v Praze v Omaze rj a William ul

Jest lépe než kdy dříve zařízen a při-

praven ku posluze ct hostům

Čisté a pohodlné pokoje a chutná i do-

bře přigravená strava pro cestující a

Omany jakož i pro strá-vní- ky

Plzeňské pivo stále na čepu

Znamenité Omaha Brewing Ass'n pivo
a jiné nápoje jakáž i nejleplí doutníky
vždy v hojné zásobě

K návštěvě co nejuctivěji zvo

Tesel I&epetlco
MAJITEL

Mwi'i' "

r'RSr H''iKHt 1 JOmaha Brewing Ass n Pivovar

vyrábí celen západu rozený lá yy tečný ležák

Krátce po smrti svého manžela

prodala pí Grantová tuto residen

ci a odstěhovala se do Washing-
tonu ku své dceři pí Sartorisové

V roce 1883 odstěhoval se gen

Filip Sheridan se svou rodinou z

Chicaga do Washingtonu aby

přijmul vrchní velitelství nad ar-

mádou Spojených Států a za ne-

dlouho i on obdržel darem dům

od svých důvěrných přátel Dů-

věrný přítel Sberidanův Samuel

Johnson z Chicaga usnesl se totiž

s 23 nejlepšími přáteli generálový-
mi že každý z nich složí obnos

$2000 ku zakoupení residence pro
milého přítele Myšlénka John-sonov- a

byla rychle uvedena ve

skutek a tak zakoupen byl pro
Sheridana dům č 1617 Rhode

Island ave ve Washingtonu za

{45000 a další {3000 věnovány

byly na opravu jeho V domě tom

žil generál Sheridan po pět let

až do května roku 1888 kdy ne-

bezpečně onemocněl následkem

čehož dopraven byl po lodi Swa-tar-a

na letní sídlo v Nonquitu
kde též zemřel Mrtvola jeho ne-

byla dopravena do sídla washing-

tonského nýbrž do chrámu sv

Matěje kam doprovázely ji dvě

čety kavaleristů co čestná stráž

pod vedením generála Carpentera
a pohřbena byla se všemi možný-
mi vojenskými poctami Rodina
Sheriďanova žila po jedenáct roků

v domě jenž byl zemřelému ge-

nerálu darován od doby jeho
úmrtí až po naše dny Residence

tato nalézá se v srdce aristokrati-

cké čtvrti washingtonské
Dalším darem poctěn byl gen

John A Logan při svém znovu-zvole- ní

do spolkového senátu r

1885 Důvěrný přítel Loganův

kapitán George E Lemon uspo-

řádal soukromou sbírku ku zakou-

pení residence a skutečně v krát-

kosti skolektováno bylo {60000
jež odevzdány byly pí Loganové
za něž tato vyplatila residenci po
J Shermanovi na rohu Clifton a

13 ul ve Washingtonu se naléza-

jící a dle vkusu svého manžela

dala ji opraviti

Krátce po smrti gen Hancocka

obdržela darem' manželka téhož

krásnou residenci ve Washingtonu
na rohu 21 a R ul Pí Hanco-ckov- á

žila zde několik roků však

nějaký čas před svou smrtí dům

tento prodala Nyní za okny jeho
skvíse návěstní tabulka 'Forrent'
Když byl generál Miles v roce

1895 povolán za komandanta na-

šeho vojska usnesli se přátelé

jeho v Bostonu New Yorku

Brooklynu San Francisku a jinde
že zakoupí mu residenci ve

Washingtonu Myšlénka tato byla
uskutečněna zakoupením residen-

ce v ceně {30000 v nejlepší části

města se nalézající Sbírka vynesla
[sice {40000 avšak ostatek byl
věnován na úpravu
Z toho poznáme že zakoupení

residence Dewey-m- u nebude prv-

ním darem v této zemi nýbrž jen
dalším článkem k řetězu dárků
amerického lidu svým hrdinům

Sopečná iinnost na ostrovech

Havajských

Havajské ostrovy vyznamenáva-

jí se četnými sopkami jež velmi
často v činnost jsou uváděny
Neminé téměř desítiletí aby ně
které z nich nechrlily spousty lávy
do úrodných krajin spůsobujíce
tím obyvatelstvu poblíž takových
sopek bydlícímuveliké Škody V

době přítomné opět jest v Činno

sti jedna z těchto sopek známá

pod jménem Mauna Loa jež způ-

sobila v krátké poměrně době

Škody více než za {50000
Dne 13 července byl Blyšán

silný výbuch vycházející z kráte-

ru jmenované sopky jenž rozlé-

hal se do dálky 25 mil a hned

po něm pocítěno bylo značné ze

mětřesení V nej bližších oka
mžicích počala sopka chrliti silné

prameny lávy jež rozlévají se ny
ní do údolí s výše 12000 až 14- -

000 stop Denně dojíždí k místu

parníky z Honolulu přivážejíce
hojně výletníků kteří žádostiví

jsou vřděti krásný úkaz přírodní
Sopka Mauna Loa jest jednou z

nejčinnějších na havajských ostro-

vech V roce 1851 byla v Činno

sti po 5 měsíců a v roce 1857
1859 a 1880 po 4' měsíce a v r
1881 po 8 měsíců Mimo Mauna
Loa probouzí se r činnost též

sopka Kilanea která po mnoho
roků již nepracovala takže pano-
val všeobecný náhled že již vy
chladla O sopkách vůbec nemo
žno s určitostí říci že jsou buď

mrtvy neb živy Mnohdy sopka
nepracuje po dloubá desítiletí ba

jsou případy Ze sopky byly klidný
po staletí avšak neočekávaně po
čínají jevití Činnost a než se kdo

štovní budovy v Chicagu dne 9

října tohoto roku pozván byl též
do Spoj Států president sousední

republiky mexické president Por-firi- o

Diaz Chicago v zmíněný
den oděje se v slavnostní háv ne-

boť přítomni budou položení ka-

mene všechny vynikající osobnosti
americké jako na př president
McKinley se svým kabinetem se
nátoři poslanci vyslanci cizích
dvorů guvernéři Spojených Států

mayorové velkých měst a abv do
dáno bylo většího ještě lesku celé
slavnosti pozván byl i mexický
president Diaz aby u příležitosti
své návštěvy ve Spojených Státech
navštívil též Chicago dne 9 října

"

čemuž on nepochybně vyhoví

President Diaz nepřijde do

Spoj Států poprvé on dlel zde

již po dvakráte Prvně jako upr-
chlík jenž účastnil se povstání v

roce 1872 a po druhé počátkem
let osmdesátých když jako guver-
nér v Oaxaca navštívil též Chica-

go V únoru 1877 byl Porfirio
Diaz zvolen presidentem kterýžto
úřad zastává od té doby s výjim-

kou let 1880—1884 Za zprávy
Diazovy republika Mexická získala
značně On vymítil z úřadů

v armádě zavládl jeho
přičiněním národní duch stavěny
byly četné železnice a finanční

byla tak upravena že Mexi-c- o

získalo větší důvěru v cizině
než kdykoliv jindy před tím

VÍTEJTE ČECHOVÉ!

VÍTEJTE KRAJANÉ DO OMAHYl

Použijte výhody laciných

Týletiiícn cen jízduích do Omaby!

Přijďte se podivati na výstavu VltH

Ameriky a ufetříte mnoho pentz'
nakoupením víech potřeb v

J L BIÍANDEIS & SONS

MAJITELÉ

severozápadní roh 6 $ Doug-lu-
s ulic

(ve středu samého místa)

Čeiti klerkoté v kaídém odděleni

Nejvitít távod pro prodej v drobném na
tdpadě 600 prodávala

llllft
lil m

IMiys!

Když přijdete do Omahy navštivte ten-
to závod než odjedete
Boston Store jest nejenom tsn největSÍzávod pro prodej v drobném na západě

nýbrž zároveň ten nejoblíbenější a nej-
známěji! Na5e pravidlo kupovat! i pro-
dávat! pouze jen za hotové a to za mnoho
milionu ročně poskytuje nám příležito-
sti kteréž nemá žádný jiný závod na zá--

Ítadě
a proto mfižem nabízeli Ván? vždy
zboží za méně peněz než jiní

Viditelný zrost našeho obchodu den ze
dne jest příčinou toho že hledíme uspo-koii- ti

přáni a požadavky našich odběra-
telů Nic nepřeháníme každá věc se
prodává podle zásluhy a každý odbor v
našem nesmírném závodě řídí se tímtéž
pravidlem v každém jest výběr úplný a
naleznete tu vše co se v něm požaduje
My prodáváme vše co maž žena aneb

děi ko obléká od hlavy až k patě Jakož 1

mnohé Jiné potřeby domácí jako kober
ce drt perle lněné zboží klenoty atd

Žádáme Vás aby jste považovali náš
sto e ca své shromaždiště když jste v mě-

stě My víme že se vám to vyplatí u nás

kupovali
České prodavače naleznete v každém

oddělení

BOSTON STORE
OMAHA

J L B RAM DEIS á SONS Bij
M WCoraer Mth DoaglM M

Zveme vás abv Jste ustanovili si nil
távod co místo kd se sejdete kde si od-

počinete dopis aapíšete a vůbec kde vy-

konáte vše to třeba kde se nmyjetesvoj
loni poiitesvé paklfkv odložíte a kdvko
liv během den ni dobr sobě odpociacta
ar oseinme vaMpatuty a am rtm mm

aě checky beze vfi výlohy Pro ftrasfcé

vydrtnjeai zvUUtaí píaae! pekej

i Dr ČEPELKA

v Čechách promovaný
i tiuíený

ORDINUJE

V ČESKÉ LÉKÁBN& [

V F
'
NEDĚLY & SYNA j
V CRETE NEBRASKA j

3] Veikerá předpisy lékařská vyho--

tovujf M T léto lekáruí právnS a
J svNomltě i neJfUtíirb a nejlřp i

ilch IMcbních prostřed k& gr-t- f
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Z AMERICKÉHO SVĚTA

Historické dary hrdinům americkým

Sbírky jež pořádány jsou lidem

americkým ku postavení residence
admirálu Dewey-m- u ve Washing-
tonu nejsou ojedinělé v této zemi

Již několikráte stalo se ve Spoj
Státech že zahajovány byly sbír-

ky pro různé vynikající osoby

Jednu přednost však poslední
sbírka pro Dewey-h- o má před
všemi ostatními poněvadž podni-

kána jest pod přímým dozorem

vlády a účastní se jí celý národ

americký kdežto sbírky předešlé
byly spíše místní neb nanejvýše
státní pořádané přátely těch kte-

rých hrdinů kterým obdarování

platilo
První dar který byl věnován

americkému hrdinovi byl onen

generálu Grantoví když navrátil

se po ukončení války do Washing- -

i

pnouu se bude do výše w stop

tonu Dar ten pozůstával z domu

jenž nalézá se na severní straně I

ulice mezi 2 u 3 ulicí ve Wash-

ingtonu a ačkoliv postaven byl
téměř před čtyřiceti lety jest do

posud úplně zachovalý jelikož

práce na něm jest velmi dokonalá

Celý block na němž nalézá se

tento dům koupen byl senátory
Stephen A Douglasem z Illinoisu
Ricem z Wisconsinu a místopre-sidente- m

Breckenridgem V době

kdy dům tento byl koupen byla
aristokratická třída Washington
ská soustředěna v okolí této resi

dence nyní však domy v tom

okolí poněkud poklesly poněvadž
bohatá společnost tamní soustře-

ďuje se v sousedství Bílého Domu

Když generál Grant stal se pre-

sidentem a generál Shermaa na-

stoupil místo generalissima ve vo-
jští americkém rozhodlo se něko-

lik přátel odkoupiti od presidenta
Granta tuto residenci za {65000
a darovali ji Sbermanovi jenž
když hlavní stan vojenský byl pře-
sídlen do St Louisů prodal ji
Matthew G Emery-ov- i který ji
dosud obývá V době kdy resi
dence tato náležela gen Sherma-nov- i

byl dům přestavěn na dvě

části znichž jedna byla' pronajmu-t- a

však nynější majitel Etnery
opět spojil dům v jediný celek

Nárožní dům východní v tomto
bločku postavený senátorem Dou-

glasem obýván jest nyní papež-

ským legátem Martinellim Když

gen Grant po vysloužení presi-dents-

lhůty a po své pověstné
cestě kolem světa usídlil se v New

Yorku obdržel od svých new-

yorských přátel darem dům jenž
koupen byl za %t 00000 Sbírky
podnikány byly pod kontrolou
Mr Franka Worda nyní již ze-

mřelého a dostouply výše 1250-00- 0

V domě tomto Žil expresí-de- nt

Grant do té doby nel odjel

SLÁVOBRÁNA PRO ADMIRÁLA DEWEY HO
Ku cti admirála Dewey-h- o při jeho příjezdu do New Yorku bude mu postavena

skvostná tlávobrána na Broadway a Madison Square národní sochařskou

Densmoro psaci stroj
Jest neJJedncdusSí nejtrranlfrejší

nejlehčeji pracující a méně správek
vjža lující než kterýkoliv jiný

V závodu Pokroku Zápdu používá se nřkollk
DENHMOKE (Macích str)5 Jl po kolik rok! to
íplné Rpoknjenostt K&iiléinu kdo by sl přál

dokonalý stroj lekml plamenuml aneb pouM
anglickými muzeme ucnsmuku co nejlépe

ouporuciu auKmiu
PUte sl o lllustrortny clikulif který! bdr-ítt-

dploě idarms od

UNITED TYPEWRITER & SUPPLIES CO

NEW YORK CITY OMAHA NEBR

Paroplav Spol Sov-nomeck- óho Lloydu

Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes
moře za 5 dní 15 hod a to minut

Ireplavnl ceny ST"- -

společnosti scnvaiena Hiavoorana

není schopen toho aby střílel na
někoho úkládně
Proč Milan Vlajka Nikoliče tak

nenávidí? Proto že zná jeho vo

jenskou 1 občanskou Čestnost ví o

jeho junáctví a popularitě nená
vidí hoťže Vlajko miluje Rusko a
že Rusko vzalo jeho syna do vo-

jenské akademie nenávidí ho že
se nedal Milanem zničit když jej
pro několik slov sJPašičem pro
mluvených vyloučil ze sboru aktiv-nýc- h

důstojníků a syna jeho ze
srbské vojenské akademie

Zde se lidé pevně přesvědčení
že "attentát" byl objednán samým
Milánem pozastavují nad tím že

Kneževič býl ve vazbě mučen
Proč by ho mučili když je jejich
člověk? Proto že špatně hraje
svou úlohu již s ním Milanovy
stvůry a špehouni Pero Todoro-vi- č

a Petar Uzelac nastudovali v

Bukureštu Zlobí se naBže Špatni
memoroval a že jest naposled s to

povědČti pravdu ZastraSují ho

aby viděl co jej očekává učiní-l-i
fiasko Zlobí ae že dostali do
rukou tak neschopného žáka
Kneževiče jenž sotva umí se po-deps-

ati

učili tajným šifrám aby
udal že si jimi dopisoval 1 ostat-
ními "spiklenci" Ale nešťastník
dostal strach a snad se v něm také
svědomí hnulo-slov- em Kneževic
nemůže se svým svědectvím 1 mí-

sta všecko zapomněl upadá v

odpory a kdyby to nebylo Srbsko

již by vyšetřování osobami zatče

nými na jeho udání musilo býti
zastaveno
Vezměte na př Živka Anděliče

napredaáka okružného náčelníka
v babci Un se Drovi ml tím Se

Kneieviči podepsal pas za hranici

Podepsal čtyry dny před attea- -

tátetn ministrovým svolením

odejel do Opatije za svou ne
mocnou lenoo Tam se v novi
nách dočetl prvých zpráv o atten- -

Po parolodích expresanfeh c New Yorku do Břemen $3000
" " "pravidelných s $2800

' expressnfch t Břemen do New Yorku $3060

pravidelných 1 " $3400

HLAVNI UBADOVNA:

OELRICHS $C CO
E5 BxoavA-waxj- r iTw TTorlc

HLAVNÍ JEDNATELÉ PRO ZÁPAD

H ClďULsoezilvLo cSsCo
393 PeMxrTaora Stt—t Cžilcatgrs 211

llambursKo-Am- cr akciová paropl spol

parolodích expresních nejrychlejší jízda přes moře za 5 dní 21 k

I ! Turka Z Hamharka
do Harobarkn: do Nř York

Po parolodích expreasních $38 00 #3890
„ pravidelných $2700 '

$3650
„ Union Unie 127 00 $38 60

„ „ Baltlmorské Unie tBUtimore $2700

Ohlední přeplavu hlaste se

HAIIBURG AIIEBICAH LINE
31 E=T 5S--2Í 171 1=11113 1±3 Črt K=3 El


