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Hfolenost The Mnak# Híveř Ilfld
h Irrigition Ompsny zabezpečila s!

)$0 Cakrů pozemku tfed rokem

rb dle které! vyhradila pro če-

skou omiIh Minulý rok nakolik ob
thodnlků I farmářů a lowy Nebra-k- y

a TezMu jeli se na osadu tuto

podívat očekávajíce fe přijedou do

kriny neoKaené Avšak k svému
Vťlikťmu překvapení nalezli krajina
tu osídlenou v některých Částích již
po mnoho toků Nalezli tu farmy
některé s tak dobrými výstavnostmi
jak Jt n lie nalésti na farmě iowské
neb nebrssské a jelikož každý a nich
kdo sem přijeli na pádívanou koupil
buď pozemky k farmaření aneb ma-

jetek v městě aneb obé jest to dů-

kazem že každý kdo sem přijel byt
uspokojen Někteří se hned minuly
rok do nové osady přesídlili a jsou
nyní pohodlně usazeni i mohou vám

povědí'! jak se jim tu libí a jakou
budoucnost zde vidí Společnost
zmíněná učinila opatření dle které-

hož budou každým měsícem dva vý
letní vlaky jezditi tam a vozit! vý-

letníky za zvláS' '':é ceny t kte-
rékoliv stanice na Union Pacific
dráze

Prvni takovýto výletní vlsk vyjede
z Omahy v úterý dne 9 února o 3:30

odpoledne a dalóí výlety budou jak
následuje:

2 v úterý 23 února o 3:30 oJpol
3 v úterý 9 března o 3:30 odpol
4 v úterý 23 břez o 3:30 odpol
5 v úterý 13 dubna o 3:30 odpol
6 v úterý 27 dubna o 3:30 odpol
V ty dny bude se moci vyjeti i

kterékoliv stanice Union Pacifio drá
hy a připojiti se k vlaku výletnímu
Véicbni kdož si ihtí zlepóiti svůj fi

nančcí stav a usaditi se v krajtné
kde nemusí prodati úrodu za polovio
toho co je stála vypěstovat jako se
dějo nyní ve státech východnějších
měli by použiti této příležitosti a
zúčastniti se některého z těchto vy
letů O další zprávy pište buď an-

glicky neb česky na Snake Kiver
Lmd Si Irrigation Co Market Lake
Ilaho th3m

Do Dodge Neb a okolí

Náš dosavadní jednatel p F J
Srb vzdal se jednatelství našich iistft
a proto ustanovili jsme na jeho mí-

sto p A Cechu hodináře v Dodge
Děkujeme p Srbovi za služby nám
prokázané po mnoho minulých let a
očekáváme že krajané a toutéž dů"
rou obrátí se na našeho nynějšího
jednatele p A Cechu

Vyd Pokr Západu
Knihovny Americké

a Hospodáře

Ochotníkům a milovn divadla

V knihkupectví Pokroku Západu
jsou k dostání všechny divadelní

spisy jež vyšly tiskem v Cechách a

nejsou rozebrány Úplný seznam
véech spisů na skladě zašle se Jem
na požádání zdarma V seznamu

jsou uvedeny všechny kusy dle svých
názvů a při každém je uvedeno jaký
kus le kolit jednání a kolik osob
vyžaduje Pište o seznam pod adre-
sou POKKOK ZÁPADU

Omaha Nebr
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V ltinbirji skonříU v sobolu

(4tka dJInfkft m přltaviltíb
úplnon por41ko téeMe témll

jd)okUfi4 odhlaováo r J"n l4l

r starých po lník do prá st
vrátili 0hl4inl výslsdka hla0'
4ft v atni it r4ildek mělo vy
pnkntťl válných výtržností k jich!
potUenl vlko povoláno býtí mu

lo a při
ít-m- l značný poěsl osob

i#mri'n a poraněn byl — V pon
dřll s vftrlnosti opakovaly K

iteitailí srálre došlo v ulici #roť
vt lUckergtnj kdsl l oken ho
řenních pocholích lita na hlavy
polinie vařící voda a sypán horký
popel tk le tito konečné k áuapu
přinucena byla Značný počet osob

byl zatčen

XpitnéUkoii královnou víndnřkou

podepsána byla v pátek předloha
kterou! rosné refotmy na Kubě
a Porto Kícu zaváděny býti mají
a nejblivnější ustanovení reskriptu
dotyčného strhnout! dají se v ná
sledovnl: (ten guvernlr bode

čestným členem správní rady ostro-

va a skutečný president jmenován
'bide z Člena rady cen guverné
rem Členové madridské sněmov-

ny nemohou býti v době lhůty avé

členy rady správní Uenem rady
stáli se muže jen ten kdo požívá
týchž práv které žádoucími jsou
pro Člena madridské sněmovny a

musí bydlili na ostrově nejméně
dva roky Hada jmenovati bude avé

úřadníky sama a volili bude pro
každých šest měsíců pětičlenný
výbor jemuž svěřeno bude pro
jednávání záležitostí tělesa a vy

pracování rosol ucí Madridská sně
movna stanovití bude výši zem

ik)ch výdajů a celkového rozpočtu

Správní rada určovati bude každo
ročně daně a příjmy aby výdaje
sněmovnou madridskou schválené

mohly býti kryty V případě že

by správní rada do 1 července

neschválila a nepovolila dani po
třebné ku krytí rozpočtu sněmov

nou schváleného gen guvernér
učiuí tak sám Správní rada sta
novití bude místní rozpočet Ústa

vy vyučovací jichž chovanci při-

pravují se pro vládní služby vyjma

armády a loďstva organisovány bu-

dou administrací Správní rada
sestávali bude s 35 členů z nichž
21 Vtolitelno bude přímo lidem 9

bude jich členem rady následkem

čtstného postavení avého co před-

sedové různých těles obchodních

a 5 míst vyhraženo jest senátorům
a poslanoům Kubu ve španělském
kortezu zastupujícím — Plodluy
a výrobky španělské přímo na Ku-

bu dopravované těšiti se budou

neobmezené ochraně a vývoz přímo
pro spotřebu ve Španělsku určený
nesmí býti stížen sápovědnýmolem

JJle zjmlo madridských nebude

míli vláda španělská ze stých re-

formních zákonů více užitku než

škody Lid v Porto Ricu jest rot-bod- ně

nespokojen se změněným

politickým zřízením kterým má

být veřejnost oklamána ale na ze-

mi' uvalují se stejně těžká břeme

na jako nesla dosud před reforma
mi Autonomisti se zdráhají je!
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pr4om'f ř)ftl sondu fmoii a idtl
i na d4l# dovoleno biti by tnu tni
o do otásk podobných 4hti"
Iále dotoiovsl míníttr I prý
FrnoU to jct ktrál Angli při
prov414n! plán A i Kyptl všrmo]
né překálky klaď tím vik prý
tklo nedá si sattraŠiti a dovede jil
tultcnoull i cln kUrjiiI vytknu
tého cíle — nejuplis přivlatoéní si

Krypta — dosáhnout! dovede —

Proti těmto vývod&in opoif nná

děno le nyoéj4í politika vlální v

l'říypl j('t přltným vytýváním
Koska a r rancir kteréžto velmoci

aajislě nedovolí aby lájmy jejich
tam utrpěly a že tím snadno vyvo
lána býti možu srážka v nll ď
roorodci pottavf s proti Anglii
vedeni jsouce dňdtojiiÍctem ru

ským a opatřeni jsouce abraněmi

fradcoutskými Vidor tomu však

stanovisko vládní lCt proti 57 bia
sfim schváleno

Do 1'ařUe došla v pátek správa
2 na branících Siamu došlo ku

srážce raeii Franccuti a S:arnci

Vortmjahki mini&terstoo podalo
v pátek králi své poděkování se z

úřadu Sestavení nového rninister

štva evřřeno Luciano de Caatrovi

Na oitrové Kuté dežlo koncem

týdne opětně k vážným výtržno
stem meti křesťany a Mabomedá-n- y

jež snadno i následek sakroěe
iií velmocí evropskich míti mohou
Prvé správy o nich došly v pátek a

sice ohlašováno že Mohamedáni

napadli křesťanskou čtvrt v městě

Kannae a táž Ze téměř úplni požá
rem zničena při čemž značný po
čet křesťanů kteří útěkem na pa
lubu válečných lodí v přístavě ko

tvfcích zachránili se chtěli pobit
byl Odhadováno že počet obětí
více jak 300 obnášel Dle zpráv
dalších došlo ku krvavým urážkám
i v jiných osadách na ostrově a v

sobotu bylo prý víca jak 1500 kře
sťanft pobito Dle posledních zpráv
do Londýna došlých si tuaco na ostro
vě se značně zhoršilatímže k výtrž
nikam přidalo se i vojsko turecké
následkem čehož vraždění křesťa
nu1 téměř všeobecným so stalo Dle

zpráv Athénských jest prý vinen

výtrZností těch v prvé řadě
hlavně král řecký Předseda mi-

nisterstva prohlásil totiž že Kecko

stedovati bode politiku neutrální a
následkem toho an o udržení po-

řádku v říši turecké velmoci evrop-
ské postarali se zavázaly 8 pro-
hlášením tímto však král spokojen
nebyl a prohláiil stanovisko právě
opáčné a nařídil by válečné loď-

stvo připraveno bylo odplout! na

Krétu aby tam nad udržením po
řádku bdělo Zprávou o tomto roz-

hodnutí králově pobouřeno pak
obyvatelstvo turecké a vypuknutí
násilnosti bylo přímým toho násled

j Jk J Ms l

i toho dojiti na rsvolsei Ob bod-ftfc- i

sl stllajf le vyhlídky do

bsdoBcřiostl kalí

Nu Kut nebylo přijato obláSeiil

oprav vládou IpanŠlskou pro Kubu

Porto Hleo povolených Uk pří
znivě jak vládou očekáváno

bylo a dle všeho nebude to ml li

na průběh otázky kubánské úplně
ládného vlivu lllavté uválí se

ie vládou není dávána iádná žáru

ka ! opravami těmito do opravdy
to myslí mimo toho uvádí se le i

nadále vládě ipanllské ponechává-

ny byly by v rukou veškery finan

ca ostrova jakol i ie volby nadále

kontrolovat! by mohla následkem

čeho! vlastně vie při starém by sů

stalo Náhledy předních Kubánců

shodují ae vesměs v tom Ie válka

ukončena býti může jedině prohlá
šeoím úplné samosprávy a to jedi-

ně tenkráte když by zvláštní

smlouvou mezi Španělskem a Spo-

jenými Státy uzavřenou tato Ku-

báncům zajištěni byla

V Brazílii mají tase novou re-

voluci V provincii Dabii nalézá

prý ae na 6000 povstalců ve zbraní

a celá provincie nalézá prý se úplně
v moci jejich

Zprávy osobni

— Již včera počali se sjíždčti vy-

slanci ka zvláštnímu rjezdu západ-

ních řádů ČSPS Po Rock Islandskó

dráze přijeli Minnesoty pp Josef

Týra z Minneapolis II Breuer z

Nové Prahy a Žíla z Ilutchinson

Ze severní Dakoty přijel pan
Vo-ráč- ek

z Conway Z Milwaukee je
zde p V Kubálek (Matní účast-

nici z voboiu a severu sjíždí se

dnes ráno kdežto Nebrasští přijeli
většinou včera večer

— Pan V Chládek z Dunlap kte-

rý zde mezi námi více než týden

meškal odjel včera k domovu Jak

vyrozumíváme zadal u zdejšího

výstavy žádost o místo na

kterémž chce postavili budovu a v

nt uspořádat! néco co ještě v Ame-ric- e

nebylo Jsme skoro žádostiví

co to vlaatnd bude

— Pan K Jiran chvalně známý

hostinsky i Milwaukee přijel sem

v pondělí a hodlá po 1 neb dvou-

denním pobyta navštívit též Schuy- -

ler

Zašito lůí on I

Poslední dobou docházejí nás

množství kolků velmi neopatrně do

obálky vložených aneb před vlože

ním smáčených takže když nás doj-

dou není možno část jich použiti

poněvadž při sebe opatrnějším s ni

mi zacházení přijdou některé k potř
ísní Neopatrné takové kolky za- - j

cházeoí působí nám zbytečné ttraty
které nésti nemůžeme a nechceme a

žádáme tudíž všechny kdož kolky
nám zaaýlajl aby zacházeli a nimi

opatrně a rukama úplné suchýma

čím! ošetří nám zbytečné stráty a

nepříjemnou práci

Vyd Poku Západu

eholnf komora i C#rovia zvolil
I jt] i svého zástupce

lttohrndki Nvvttl přinesly
veěttruk ri4Ie lovní pozoruhodné
firokliitnl: ltf 10 by pošetilostí
domnívali se I tttUAn átikn lý li
můle fodpovldným za poslední
události f Turecku Jt la maho

rasd4nké obyvatelstvo s nimi počl
Uli semasfatolo potlačeno býti můle

jedině v4tkoukter4! r 1?" Kusku

Uk draho přišla Kly by Anglie
neb která Jin4 noa kterékoliv mě

to turecké bombardovat! poila
bylo by to znamením ka všeobec

néma vraždínl křesťanů a znamením
ku "svaté" válce"

V Madridu došlo dle zpráv
úterních k vážným výtržnostem te

strany nezaměstnaných a hUJoví

cích dělníků Městská npráVv vid
la se následkem toho jelikož k

potlačení výtržnosti nepostačovala
úřadů a v městě prohlášen prý stav
obležení

ZMadridu oznámena ve Btřod u

treaf oprav jakéž s umešenf mi

nisterstva na Kubě a Porto Hico

tavedeny býti mají a nejblavnčjií
t niob tato avádfme: V cele 0ad
nt aprlvy itÁti bode rada ad min i

atrafiní kteráž bude sentávati te

itupcft r&tných tříd a tájmft
ontrova áteří vládou jmenováni bu

m a a

dou rreuseaove mutnicn raa a
BtaroBtové měst budou aice volitel

nými veškery činy jjich podléhati
viak budou kontrole úřadníků vlá

dou jmenovaných Mimo rady ad

ministraíuí třízeny budou tvližtnl

rady krajové a míotnl v nichž viak

Spand&m vyhražena jest včtfiina a

lid kubántiký a pouhou menšinou

pokojen býlí musí Rada admi

niatračnf aeatávající % olen& prá
vo míti bude nad veškerými vni
terními táležitoatmi a právo míti

bude ukladati daně k úSel&m mínt- -

cím a při OMtanovování daně k úče-

lům říšským bude míti hlasu po-

radního

Francouzský odbor zeinidéhký
uveřejnil v úterý výkaz dle něhoi

roilohi vtdčlané p&dy ve Francii

e menší Při porovnání a rokem

1895 obděláno více pQdy a nice o

1 il fi procent pome ve dvou de

partementecb v devíti obděláváno

pudy stejně v 1C obděláváno o 1

a! 6 procent p&dy méně v 20 o 6

ai 10 procent méně a v 21 e 11 a!

20 procent méně

Turecký ministr tabraniěných
Tewfílk paša uprchnal a

Cařihradu a v úterý přistál ve frao

oouaském přístavu Marseillei Dle

výpovědi jeho chýlí se to v Ture-

cka k revoluci Zároveň projevil
nemalé obavy o betpeěnost rodiny
vé kterouž pod ochranou jednoho

g vyslanci v Cařihradě tanechati

musel

Z Cařihradu omárneno ve čtvr-

tek le Televyalftftci dokončili ko-

nečné porady avé o tom jakým ie


