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Firrn tato má nlepš( ručitele a nelspoleblivljši prodavač v Jal-k- á
b Proto ládáme farmery aby nám dobytek ku prodeji sjsýlali

Korrespondence v řeži České neb anglické Mladý dobytek k vý
krmu zašle se n požádání Za vlečko se ručí

"VTAVuxm Í£ vWotvVn
Onire: 1 17 Kxr liange Hldg Honlh Omiiha Neb

r- -'

4000 mil litujícího loďstvo n2s
posuíí — Tál odporuč nje ivMo-vá- ní

počtu stáUho vojska k vzrftstu
nalsho obyvatelstva tak aby n

kaldýoh 2000 obyvatelů Jeden vo-)í- t

připadal

Trak vmbftxen)

V Purvis iMass vypáčeny v éle

rý před 1 hodinou ranní dvéře
tamního visení okresního a Wil
Porvi kterýl pro vraždu k smrti

provazem odsouzen byl ra svobo-

du puštěn Ze okamlité t okolí
zmizel netřeba dokládali Purvis
osvědčen byl i vraldy jednoho
mole kterýl na rozprášení tlupy
bílých čepic k nimž on náležel

hlavní zásluhy mži a odsouzen k

smrti provazem V den popravy
kdyl na pooraviště vyveden klička
na krk mu dána a padák spuštěn
proklouzla mu hbva osudnou klič-

kou a on bez úrazu k zemi dopad-
nul To považováno za zázrak a

přítomní popravě nedovolili aby
Šerif k novénu vykonání rozsudku

přikročil Záležitost ta vzata ku

nejvyššímu soudu státnímu kterýž
rozsudek potvrdil a vykonání po-

pravy na 12 prosince nařídil To
ale lidu ae nelíbilo an spatřoval v

uniknutí jeho "prst boží" a proto
nyní násilím na svobodu mu porno
ženo

1'ůlcovalienu

Ve Fort Dodge la tatčeni byli

před několika dny J W Nesbitt a
pí C H Woodwortbová pro cizo

ložství a sice žaloba vznešená proti
nim manželem poslednější Zatčený
párek nezapíral že v nedovoleném

poměru Žije hájil se ale tím že

Woodworth dobře již dříve o tom
věděl a co více že sám příteli své
mu ženo — zapůjčil Nesbitt do

kazuje to dopisem v ►ěmž Wood
worth mu píše že manželka jeho
brzy k němu přijede a v němž je
žádá aby a ní dobře zacházel an

prý je tuze hodnou Naposled Drv
- - -

i VVoodworth před soud pro po
vzbuzování k cizoiciství postaven
bude

Pr &0 centů

Ve WichiU Kans vržen byl v

pondělí do vězení Chas Leane lé
kárník a manžel pověstné politikář
ky a advokátky kansasskó a sice

pro přestoupení státního zákona
lékárnického Týž totiž nkládá
všem lékárníkům roiní poplatek v

obnosu 50 ot na krytí výloh státní
ho výboru lékárnického Lease ale

zaplacení nepatrné částky této ode

přel a to n odporučení manželky
své kteráž prohlašuje zákon onen
za neustavní a neústavnost jeho
pfed soudem skujiti chce

Ha schrána délnikft

Do ústavy south carolinské kte
ráž právě v ústavodárné konvenci

zpracovávána jest vložen byl
úterý článek jímž v pádu úrazu

společností zaviněného dávána jsou
zřízencům železničním táž práva k

požadování náhrady Jakýchž dosud

pouze cestující požívali — Též

přijat článek jímž dráhy státem

probíhajíoi nuceny budou o xvlášt- -

ni výsadu k torna žádati

Nabádala k vraždě

V Chicaga zatčen byl v úterý
Wm aherman kterýž dosud čistě
ním oken t budově Pollmanově za
městnán byl a sice i té příčiny an

majiteli Pullmanovi a správoi
budovy Griffioovi zavražděním

vyhrožoval Po zatčení svém pro
hlásil Sherman že k dvojnásobné
vraždě této nabádán byl jednou
"věstkynr a kteréž rady hledal
Stihán byl prý totiž bezsenostf a
obrátil se k věštkyni o radu Táž
poradila mu že prý dříve pokoje
míli nebude dokud muže ' jichž
dobrý popi mu dala se světa ne- -

O

Novm pMplstitelŮm ktH m

Hfftí nu řok pMpUtf iiem tý
d#tMk do novho rok i Urrrn To
III kdo nyní rsioroM pMpUtné
M Ijdenník z4f bu I kvitován 1

la konce bodonoího roku

Do Minnesoty cr lotry
a WIconlnii

Ttnto týden odjlldl nál cestující
Jednatel J K Hibkbl do £Mltýcl
osad v Minnesot odtud navštíví
itské ©sady v severní lowí i pak

vydá pře MÍMÍMÍ'fi do Wis-onsio- o

M4m veškeré naše

dlalalky by měli peníz profl při-

pravené t ct naše příznivce žádá-

me o laskavou výpomoc při agitaci
T lískání nových odběraulň

Vy l Pokroku Západu

Hospodáře a Knih Amer

Do Chicaga !

Našim ct odběratelům v Chíca

gn potéíenfm sdělujeme íe tímto

týdnem ujal se jednatelství pro
Dia

pan Joxťf Tůma

CÍ7 geoth 1'aulloa Street

učitel t Cesko-anglick- é avobodné

ikote Doufáme íe nalétneme v

něm konečně jednatele trvalého a

odporoučíme Jej přízni veškerého

naho čtenářstva Pan Tůma jest
oprávněn sastapovati závod náš v

klidem ob led a a směru

Vyd Pokroku Západu
a Knihovny Americké

Do St Faul Minn

Pan Jot Stránský 370 Doke St

převtal jednatelství našich listů a

Jest oprávněn ná ve všech záležilo-te- cb

týkajících ae našeho aávodu

aaatupovati Zároveň a nebo Jsou k

doatání spisy naším nákladem vy-

dané

KalcndarNova Vlast
Máme dosud na roce něco kale-

ndáři NOVX VLAST pro rok 1805
Kalendáře tyto obsahují neobyčejné

poutavá povídky Jež tajiaté ae láli
—--- —

_ ř

Kalendář tento aaslome každému
Jenf nám zašle

1S centu

IPřCHtillOVllllí!

Paní Anna Kretschmcrová

vjnblťlka kh bmU

kydlí ayai v řlle 1614 Doreas ulice

ttk4MH Omaha řVH

CL

Krdtnt dva litografovani obra

ty fftdstavujid leské vtlikiny
Husa a Žílku hadici st pro spol a

kové a vtftjni místnosti jako i i
šro rodiny mdmt nyni na skladi
Prodávánu jt oba po fioo antb
mm premtt k Pokroku Zdpadn ta
doplaUk socti

V4 Pokroku Zdoodm

— Předplácejte avm přáto-Ift-m

lÍOTpodáře do cech poaxe
$125

Kronlkn mfnlnH

ZMJI lnl
Domf hn#tuk4 polepflovny

poslán byl v pondělí na dva roky
jakollo vládci vlteft t Oklahomy
patnáctiletá Jtnnls Mstcelf ová

Tál byl člsnem pověstné lupičské
bandy Daltonovy před A mMol
aatcen byl při výprav kterál
bandoa Um clo Pawnet Oklt fa
ůžilera krádtle koni napořidáni
byh

fibfevánl irírkra
V 81 Jospph iMo jsou al pol-

ské oveuky katolické ve vlasech a
ta následkem odpadnutí valné eásti
vířících od církve aamospasitelné
a Blvoření církve neodvislé Po
alednl nedéli íten v tamním koste-

le polském biskutjskf list lim!

ótyfi předáka neodv s ého hnut

i církve katolické vyobcováni Jsou
a caroveo pohřešeno podobným tre
stem vsem kdož br co ne rvch e

do Ifina církve aamospasitelné ae

nevrátili

Žádá i!otlaf lačni
Parníkem 'Newport" přijel

pondělí do New Yorku a Colonu
Christian Keis občan aan fancis

ský aby ta zadostiučinění na ná
Selnlka newyorské tajné policie O'
Urienovi a na americkém konaulu
v Colone požadoval Ileis nalézá
ae na cbvo kolem avéta a v Colonu
zatčen byl c rozkazu naieho tamn
ho konsula kterýž o zadržení jeho
u iírienflm pozauan bvl Týž si

Jej zmátnul totiž a jistým Jaoobem
tieisem kterýž pro zpronevěřen
stihán byl a proto zatykačem ie
líbal Zatčený dopraven na palu
ba parníku "Newport" kterýž do

fíew xorku plul právě ale před
vytažením kotev omyl se vysvitli
a on i vazby propuitčn ProouSté
ní toto ale lieisovi nepostačovalo a

proto v cestě do New Yorku pokra
čoval aby si tu náležitéhe zadosti
učiněn! cestou soudní zjednal

Proti lynčováaí

V ástavodárné konvenci south
carolinské nčinény v Pondčlí dali
kroky jimiž lynčování v budouc
nosti zabráněno býti má Přijato
totiž opatření že každý okres v

němž by vézefi úřadníkfim lid

vyrván a lynčován neb ztrÝtněn
byl podlébati bude náhradě ne
menší než $1000

Froechranu pobřeží

Velitel armády erenerál Miles

uveřejnil v pondělí výroční svou

fzprávu dle níž nalézá ae armáda
[naše ve stavu výtečném Za to ale

opevnění pobřeží našeho jest ve
stavu velice zbědovaném a mnohá
důležitá místa nemají opevažní do-

sud žádného To že pobřeží naše
nikterak chráněno není jest prý
dobře velmocím známo a my ne-

měli bychom se dáti ukolóbati ve
falešnou jistotu Málo prý by nám

bylo plátno že v pádu potřeby
draný tisíce a tisíce mulo v době

nejkratií k pobřeží dopravit! mo
hou kdyi tam není ničeho čím

by útok moderní vypravených lodí
válečných odrážen býti mohl Co

týče se opevnění pobřežního isme

prý na tom daleko hoře než Čína
za posledních iest roku nevyko-

náno v ohledu tom — i nepatrnou
výjimkou ? přísuvu san francia--

ském — ůplo ničeho V celém
zálivu mexickém a po celém po-

břeží atlantickém až k Philadelphii
nemáme ani jedinkého děla pobřež
ního A New York není prý na
tom o mnoho lépe Vláda naše

pracuje prý dosud v tom falešném

přesvědčení Ie v obraně našeho
JI_I 11 I

poorcu upine spoinau mnieme na

t27-t- ř

sprovodí a neučiní ti tak le sám

savraldlu bude Policie nyní pilně
po věštkyni pátrá jakož Í po příči-
nách jel ji k dání pjdobného ná
vodu vedly

WmMi loapež
Z Colorado Springs Colo ozná-

meno v úterý že obnpena tamní

expresní úřadovna o balíček $20-r0- 0

obsahující a že pouze ducha-

přítomnosti správce úřadovny Jest
co děkovat! že dalších 135000

uloupeno nebylo Toho dne po-

sláno totiž z Denver do Colorado

Springs pro tamní národní banku

$20000 a jelikož zásylka došla

když banka již zavřenou tyla po
nechán balíček v pokladně Vla-

kem devítihodinovým došly pik
peněžní zásylky další pro tutéž
banku v obnosu $35000 a podobně
v pokladně uzavřeny Sotva že
vlak stanici opustil zastaven byl
jednatel expressu! dvěma zakukle-

nými lupiči kteří revolvery v

rukou k otevření pokladny a k vy-

dání balíčku $20000 obsahujícího
jej přinutili načež pak je] svlékli
a v posteli dekami připevnili sami

pak rychle v temnotě noční zmi-

zeli Dosud nebyli dopadeni šerif
ale jest již se slídícími psy na sto-

pě jejich
Cleveland eo "velkoměsto"

V Clevelandu vypukla počátkem

týdne munioipální "palácová revo-

luce" Členové městské rady kte-

rá pozůstává téměř výhradně z re-

publikánů nejsou totiž a rdmini-strač- í

republikánského mayora
spokojeni a všemožně ee namáhají
aby ji zvrátili Všecky pokusy
byly však až dosud marné a croto
se nyní připravuje hlavní útok —

Toto hnutí vyvolali radní Prescott
Lucas a lbompton kteří chtěii

legislaturu příměti k tomu aby po
výšila Clevelani na velkoměsto
Cleveland má přes 350000 obyva
tel ů a ma tudíž na toto Povýšení

m 4f

óplnó právo Pakli legislatura to-

muto přání "lesního města" vyho-
ví přestanou všechny třenice v

obecní správě a mayor McKisson

padne lento pian schvalují ze

jména ti kdož z počátku mladi
stvého mayora přímo zbožňovali

Úroda v Kansas
Státní hospodářský výbor kan- -

sasský uveřejnil ve středa obšírnou

správu o úrodě z níž vyjímáme ná
sledovní: Úroda korný s jedin-
kou výminkou bvla větší ne! v

kterémkoliv i reků předchozích
Celkem sklizeno 201457390 bušlů
a průměrná sklizeň obnášela 24 bu

ak-- u 1'růmčrná cena kukuřice

páčí se na 23o za buši — Ozimkv
seto bylo 2639559 akrfl což jest
as 70 procent oseva loňského
Sklizen" její obnáší 15512241 bu

Ovsa sklizeno 31064748 bušlů

m vývoz
Dle správy statistická ůřadovnv

obnášel vývoi náš za mžsío říien
celkem $59159924 a čehož bylo
za $12313353 chlebovin sa $27

808425 bavlny za $6890514 mi
nerálních olejů a za $13147632
potravin Za deset měsíců říjnem
ukončených vyvoženo předmětů
těchto sa $299812916 což Je proti
témuž období roku minulého o

$25705098 méně

Joseph F Palík
Jeti tint ei

Ti 'i

Mutual Lil
of Now York

jedné z největších pojišťujících

spoječností na světě

pro stát lowu a Nebrasku

—Úřadovna i ——

205 First National Bank Bldg

OMAHA NEB
DlS-T3D--

Hesiáš zmizel

V Denver působil již po delší
doba nemalou sensaci novovřH
mesiáš Francia Schlatter takto po-

čestného řemesla švec který bez

léků a operací pouhým vkládáním
rukou všechny možné i nemožné
nemoci léčil a dosti hejla nachá
zel kteří skutečně také uvěřili —

aspoň na čas — ž vyléčeni jsou
Lid hrnul se k němu ze všech

končin Soustátí dráhy do Denver
vedoucí měly žně — a ve čtvrtek
torna konec učiněn Mesiáš totiž

pojednou zmizel nevystoupil snad
ale na nebesa nýbrž jednoduše
zcela po lidsku prásknul do bot

aby sáhající po něm ruce spravedl-
nosti unikl Schlatter "požehnal"
totiž pro jednu podnikavou firma

celý balík kapesních šátků jež pak

sa drahý peníz poštou rozesýlány
s tou zárukou že pouhým otíráním
se jím vyléčení docíleno bude Ta-

kový humbuk přece jenom trpčti
se nemohl a proto na podnikavého
obchodníka vznešená obžaloba pro
zneužívání pošty k účelům podvod-
ným jelikož pak mesiáše podobný
osud čekal uznal tento za výhod
nější do bot prásknouti

Pro národní konvenci

V Chicagu odbývána bude počát
kem týdne valná schůze předních
občana za účelem učinění náleži

tých kroků jimiž by národní repu
blikánská konvence pro Chicago
zajištěna byla Jmenován bude

200člnný výbor a nejpředněiŠích
obchodníků kterýž postarati ae má
o sebrání $75000 na zaplacení
starého nár dlaha výboru reoabli- -

kádského a k uhraženf výloh kon-

vence nastávající Pro konvenci

připravena byla by budova v niž
by místa pro 20000 diváků vvhra- -

žena byla

V Boston zatčen byl v úterý
James Steven Chaffee na podezření
z účastenství v loupeži a při pro-
hledávání příbytku jeho nalezeno
a $170000 klenotů a cenných li
stin vesměs a krádeží pocházejí-
cích

Před nejvyšším soudem mas- -

sachusettským zkoušena jest ústav
nost zákona jímž při obsazování
míst státních přednost bet ohledá
na schopnost vysloužilcům dávána
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