
Pokrok Západu
— Farmer Fred Ladehoff bynad smlouvou anglicko žaponsko
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Rusku synu a matce zaplašiti býka od
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mrtvoly Nešťastník měl obě ruČasopisy nejeví niŽádnéhq pře'šla za pohřebním průvodem a též 178
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Tlalt je americká toulli — Nové

skandály na řlíské radí—Krvavé kvapení nad touto aliancí a nčkte 8meno bojluko t'mothy)i hřbitov byl obsazen vojskem
Leč pohřeb 1 '' - klidně bez ve ré dovozují Že mír jest nyní na 5 Wemeno letelorá In oj

ce přeraženyprsní koi rozdrcený
všechna žebra zpřerážena a též i

v obličeji strašně byl zohaven
Ladehoff byl 60 roků stár

bouře v Terstu a jich obli
roků na asijském východě zabez Živý dobytek:škerých výtržností a bezpochyby
pečen což prý je vlastně přánímSoustátí působí značné hlavy že nedojde k žádným dalším bou Píknl neJIcpM roli t60a700
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Mv- r- tiwmsto Samak a tato katastrofa vyžády byla vláda ioterpelována pro

Rakousku Dne n února usta
novil ministr o chodu různé vý

bory které se počaly raditi o pro
Itfedcfch ochranných proti ameri

v Lincoln třináctý výroční banket

Young Men's Republican klubu
na němž se podíleli republikáné z

Lancaster okresu a přední vůdco

JiduTica 2M©6 50
vraždy jež vojsko v Terstu spá

dala si ohromnou sílu obětí Ze

zřícenin vytaženo bylo již 330 Tlata fl ©í26
Klein jest tet jednatelem 2terova hořkého vlna

pro South Omahu a OmahuTemnili krmeni toII 8í41mrtvol a po dalších se ještě pátrácké soutěži Výbor na železářský

chalo na stávkujících V odpo
včdi své president ministerstva
Koerber sváděl vše na anarchisty

Temnili roli r patTlnHledání jest nanejvýš obtížné
i ml 26 i N

bude trvati hodně dlouho Mnoho

vé strany ze státu Banket ten

uspořádán byl v den kdy po celé
vlasti oslavována památka naroze-

nin presidentamučednfka Abra-

hama Lincolna Kongressník E J

průmysl odporučil jako ochranu

vysoké clo v souhlasu ostatními

evropskými zeměmi a nebylo li by
to možno tu aby sděláaa byla

že ti vyvolali bouři a vojsko že

bylo nuceno střílet! do lidu který
lidí kteří meškali zde v lázních
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Jehflata xápadnl 15

Burkett byl ceremonářem hlavními

pak řečníky guvernér EPSavage
mrtvol

vzájemná smlouva se Soustátím

podle oné z roku 1829 Výbcr
na železné zboží se obává Že by

se vyslovuje vládě i vojsku poká
ráoí za toto vraždění Také měst Stav geniálního spisovatele OMAHA dn' únoru Pro stůlguvernér A B Cummins z Iowy

Tolstčho který v posledních dnechská rada tertská přijala usoešení a kongressník Fowler zNewJerseyvysoké clo na americké výrobky
mělo za následek odvetu která
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Brambory noé 9lorkaiKI "
způsoboval obavy se značně jižodsuzující surovost vojska Ca

-- Obhájci Williama Rheyezlepšilsopisy vesměs zatracují toto zba Velce aar fieratTé socvraha Hermana Zahna hostinské-
ho ve Fremont chtí učintiposled

by bjla zhoubnou pro Rakousko

poněvadž průmysl rakouský je

odvi&lý od amerických surovin
bělé počínání vojska které slepě Máalo c márláren 24ť:Hc lib

Málo furm neJlepM )a21e "
střílelo na všechny strany do lidu

Holandsko

Na tajném posláni
Málofurra Ipatuá ai dobré lHiailic"

Následkem toho tento výbor žádá tak že zastřeleny byly ženy i dět Slepice mH:
v hořeních poschodích některých Kuřata mH-

Kachny 'JftSe "

ní pokus aby klienta svého uchrá
nili ho před šibenicí Rhea byl
uznán vinným vraždy prvého stup
ně a odsouzen k smrti provazem
Nejvyšší soud potvrdil min měsíc

Dne 15 února odjeli z Haagu
meškající tam vyslanci burští aniž Kohouti 4©c

Krocani-- 88'0c "
domů Počet obětí musí být vel
mi značný neboť 19 jich pohřbe
no bylo v noci ze soboty na nedě by oznámili účel tajné této své

SOUTH OMAHA dne 18 dnora

Ti kdož dovedou oceniti výborný stolní nápoj
oblíbí si zajisté naše "GOLD TOP" lahvové pivo
Jest lehké perlící se a řízné a jako jest zdravé jest i

chutné Vyrobeno jest z nejlepšího chmele vybrané-
ho ječmene a čisté vody— neníť v něm ani jediné přísa-

dy jež by byla škodlivá neb nezdravá Není to laciné

pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno z nejlepších
a ti kteříž je jednou okusili stali se řádnými našimi

zákazníky
Dodává se v bednách a sice v lahvích kvarto-

vých neb paintových Objednejte si u svého obchod

nika aneb telefonem — Tel Omaha 1 542 So Omaha 8

SOUTH OMAHA EREIIN& CO vaří a lahTnji TíLmé pim
SOUTH OMAHA NEB

J K SINKULE český zástupce
JedlnJ pivovar v Nebrasoe který zaméatnavi českého cáatnpce

rozsudek Smrti a ustanovil 25 du
cesty Všeobecně se předpokládá Voli péknl aí nejleplí H0M86 90li Městská rada přijala adresu ben za den popravy Obhájciže ubírají se do Sp Států abysoustrasti a slíbila postarali se o
zde u presidenta žádali za zakro cnieji požádali nejvyssi soud o

zrušení rozsudku na tom základěpozůstalé zemřelých
čení v jich prospěchu
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že Zahn zastřelen byl během rvač
Anglie ky a tudíž že odsouzení Rheye z

AHance t Zaponskem — Chamberlain vraždy prvého stupně jest protizá
lest nim oblanem Londýna —Nové konné ježto nebylo dokázáno že
lodí vražda udála se zúmyslně

ZE STÁTU NEBRASKA S

i

Kupujte Dra Hellera o
— Dle dosavadních přihlášekProhlášení které učinilo sensa

došlých od krajanů z venkova jeci po celém světě a o němž píšeme svědčené léky pro nemoee

vzájemné smlouvy se Soustátím

Výbor na průmysl kožených vý-

robků odporučil vysoká cla ku

ochraně rakouského průmyslu před
zhoubnou vítěznou soiítěží ame-

rickou

Veškeré časopisy vládě blízké

zabývaly se novou aliancí anglicko
iaponskou a pronáší své mínění
že Rusko v odvetu za tuto smlou-

vu pobouří Afgance a spůsobí
Anglii obtíže v Indii Veškeré

časopisy pochybují že se Rusko
vzdá Manďžurska a tvrdí že toto

již dnes lze počítali k ruské Uši

Některé jsou toho náhledu že

nová tato aliance bude podporou
k udržení evropského míru

V uherském sněmu odpověděl
předseda ministerstva na interpe-
laci jednoho poslance že cesta
následníka rakouského trůnu do
Petrohradu neznamená zrušení

trojspolku aniž nastoupení nové

politické neb národohospodářské
dráhy pro rakouskou říši

V říšské radě počínají opětně
ony skandální výtržnosti jimiž
říšská rada proslula po celém
světě Doe 14 února dostali se

jisto že ku koncertu proslulého
koňské a dobytčí

také v jednom ze svých úvodních
článků učinila vláda v parlamen

D0PBAGDEHEBA0K0L1

Oznamuji všem těm kteříž by
lékařské pomoci u mne vyhledáva-
li že odjíždím do Chicaga kdež

pobudu celý měsíc Po dobu ne-

přítomnosti mé zaujímati bude mé

místo Dr J Smith z Omahy jejž
co nejvřeleji odporučuji

DR J P PECIVÁL

mistra houslí Jana Kubelíka po
— V Gretna vnikli ve středu řádaném v sobotu dne 8 března vtu dne 13 února Oznámila totiž

Časně z rána neznámí dosud lupiči Boydově divadle sjede se do O- -
uzavření aliance s Žaponskemcož
sestálo dne 30 ledna mezi lordem

do smíšeného obchodu Hughes
Bros rozbili registr na kusy a

uloupivše {150 uprchli Zboží

Yýlety
hledajících si

domovy

Landsdowoem a Japonským vý

mahy tolik hostí že bude nouze o

pohodlný nocleh Nebude tudíž
na škodu když krajané naši za-

mluví si zavčas místo u p Frank
Vlasáka majitele Prague hotelu

slancem Hajašim- -

ostatního si nevšimli
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Tv "Vfíc jnýž: ]— V Ashton přišel k vážnémunn bývalý generální konsul Ka

nady a přední anglický státník zraném pri drásaní kukuřice na roh 13 a William ul kdež nale-

znou i výbornou českou kuchyni ČSKY LÉKAŘ ]farmě E S Oglea mladík ChasByl již po delší dobu nemocen a

Přátelé a známí z Clarkson How- -
a 18 března

a 15 dubna
Sorensoo bydlící blíže Dannebro- -praví se že smrt jeho uspíšilo za

ell Dodgc Scbuyler a okolí jsougu Nešťastnou náhodou zachy Porada udili e tét piaemnihynutí jeho syna Alvy v jižní Afri-
ce a ztráta jmění pádem bankv

srdečně vítáni xxcena mu byla ruka strojem a maso
s ní strháno až po loket peorge Gould z BellwoodLondon & Olobe zaviněná

do sebe socialisté s antisemity a Město Londýn učinilo Cham- - — V pátek přijel na návštěvu
nadávali si tak 'ušlechtile' že po berlaina ministra osad čestným

zatčen byl předminulé úterý odpo
ledne šerifem Western a dopraven
do vězení v David City Týž jest
bratrem A H Goulda" kasíra a

přátel svých v Ashton ze Švédska

mladý Albert Amberstrom a chtěl
doboá jména nestojí v Žádném na

6 a 20 května

Na dny výše zmíněné

prodávati bude Burlington
dráha okružní lístky do

mnohých míst západních
a jižních za

jedno pravidelné jízdné
více 'ř-c-- Lístky dobré
k návratu po 21 den

občanem a dne 13 února byl mu

diplom čestného občanství slavučném slovníku
se vydati s dvěma mladými přáteliV Terstu stávkují jii po delší R C Goulda výpomocného kasínostním spůsobem od lord mayo na honbu králíků Při vsedání

ra odevzdán Chamberlain byl

Marešův lek proti
nastuzenioám
Tabletky ]ou ochranným

proti zlým nastuzeni-ná-

chřipce zimnici a boleni hla-

vy Ony jsou jistým a dekonalým
lékem proti všem chorobám zavi-

něným ochrnutím Tyto
Tonic Tablets

odstraní ochrnutí najednou vyči-t- í

hrdlo a vnitřnosti a spucasně
íeflý celý svatem tak aby vzdoro

tdo saní vyšla rána z ručnice a celý
dobu topiči parníků zaměstnaní
u rakouského Lloydu a aby jim k

vítězství dopomohli tu zastavili

ra Platte Valley State banky ve

kteréž zaměstnán byl George jako
klerk Vznesena proti němu žalo

uvítán při vstoupení do radnice
náboj vjel Švédovi do ruky Jest
obava že Amberstrom přijde o ru-

ku :'=' - f

hlučnou fanfárou a uveden byl do

knihovny kdež mu byl diplom vepráci též dělníci zaměstnaní na

přístavištích a lodní skládači
ba že přijímal vklady věda dobře
že banka jest insolventní a Že

bratru svému kasíru vědomě byl

zlatém pouzdru odevzdán
— V Nebraska City odbýván bylcelku asi 5000 mužů Stávka ta

Nádraží:
10 a Mason
Tel 128

Úřadovna:
1502 Farnam

Xel 250
Při té příležitosti pronesl poli-

tickou řeč v níž tvrdil že Anglie
— ' i - f

ápomocen při padělání směnekminulý týden soud s Johnem Mc

Cormickem obviněným ze zavraž
vat! mohl záchvatu Lék tento jestvedla k ohromným krvavým vý

jtržnostem Všechny továrny mu vždeckó přispasobenl přírodníchjiných nezákonných obchodech
átek a vvléčl dokonale (Jen a

sely být zavřeny ano i obchody u vašich lékárníkakrabičky SřícGeorge Gould tvrdí že jest nevi-

nen Pokud dosud známo obnášíbyly uzavírány a pouliční káry

dění paní Maggie Liodsleyové
Soud trval celé dva dny a porota
po Qhodinné úřadě uznala McCof-mick- a

vinným vraždy druhého

stupně Obhájci jeho podají žá

zastaveny Ulicemi valily se zá bnos zpronevěřených peněz více

stupy lidu a vojsko bylo donuceno ež ?i50coo
omeziti se k obraně veřejných bu Farmer Thomas R Varahdost o nový souddov a některých náměstí Také bydlící 5 mil jihovýchodně od Do- -

muiti v jizai mnce svoji svrcnova-nostudrže- ti

a Búrfjm dokázati že

naděje jich jsou mamy Válka v

jižní Africe vyžallovala prý nejvěr-š- í

rozvinutí moci Velké Britanie
ale okázala nepřátelům Že má ří-

še nevyčerpatelné prameny bohat-

ství a moci Národ anglický prý
ale není nesmiřitelný ku svým ne-

přátelům a když se tito poddají
tu budou co přátelé uvítáni
Vláda zabývá se plánem na roz-

množení armády na takový počet

neD postou
KAŠKL i ten nejprudM vyléčíte

JÍBtc Matesovým balsiimem proti
kašli ve spojení a jeho tabletkami
Cena lahve 25c- u vašich lékárni-k- fi

(Neprodává se podomně)

Mareš Medicína Co

2S76 Ardier lve Chicago 111

Poileta sl pro volnou knížka
"Nejlepii lékař"- -

Předplaťte se naloděnice kde stávka počala musí - Krajané z Weston Brainard Pokrok Západuniphan přepaden byl minulou
býti vojskem hájena Policie se Wilber a okolí kteříž přijedou do středu mezi o a 10 hod večer
nesmí nikde ani objeviti neboť Omahy na koncert mladého české

počne ji lid okamžitě kamením o virtuosa zázračného Jana Ku- -
neznámými dosud lupiči a oloupen
o $65 ve vlastním svém domě
Varah byl doma sám s dítkami
kdežto zeť a ostatní členové rodi

bombardovati nejlacinéjší týdenník na západě pouze $100 rocnébelíka mMi by navštívili starého
známého Jana W Hrocha maji
tele restaurantu a hostiuce v síni

Dne 14 února došlo také ku

srážce lidu a vojskem a v uí bylo ny odešli k muzice Probudil se USi!Metzově na jižní 13 til Bodrý8 mužů zabito a 37 jich poraněno
V pozdějších sráikách zraněno by ohn postará se vzorně o celé je

jak prý toho velikost říše vyžadu-

je Do tohoto vojenského plánu
mají býti pojaty také osady
aby i odtud mladý lid mohl konat

vojenskou službu

HII v
'

1jich zaopatřeni 3Xlo ještě více lidu Počítá se že v
celku zahálí v Terstu asi 25000 ívobbd&á horaesie aaiu mmmm— V Julian vyhořel předmin
dělníků a tito jsou tak rozhořčeni Předložený rozpočet na válečné terý ráno obilní elevátor náleže

É! W
že započali sami útok na vojsko a jící Jones Grain Co a v něm sho-

řelo 500 bušlů obilí Škoda odha-

duje se na $3000 pojištění obná

bombardovali je kamením Jed-

ním z těchto zasažen byl poručík

loďstvo pro běžící rok obnáší 156
milionů dolarů Od 1 dubna má

býti započato se stavbou 13 bitev-

ních lodí 33 obrněných křižáků

se šátkem na ústech Pohrozil
že zavolá zetě svého avšak lupiči
sdělili mu že zeť jeho nalézá se u

muziky Na to lupiči mu poruči
li aby vstal a sešel dolů Varah

byl v úterý v Hastings kdež str-

žil JI250 hotových Sestupuje po
schodteh vstrčil větší část banko-
vek pod podvlečky a nechal v ka-

pse pouze $65 Když přišel do

dolejší místnosti poručili mu lu-

piči aby rozsvítil Uposlechnuv
rozkazu pustil se s lupiči v zápas
Než lupiči vrhli se na něho tlouk-

li ho pažbou revolveru tak dlouho

160velicí jednomu odděleni vojska a ší pouze $ 1500 Tuláci rozdělali
3 ktiZakQ druhé tudy 3 třetí tříkdyž ranou tou omráčen klesl k

zemi tu vojáci počali do lidu stři
si oheB v železniční káře blíže ele

vátoru a tak zavinili požár Zatčedy 10 torpédových ničitelů 5 tor
Jeti a policie použila sečné zbraně pedic a 8 menších lodí Ministr V Morton okresu SevDakota pouze několik mil od Bismark hlavního města

Máme
ný Chas Halí přiznal se k vině a na

omluvu svou uvedl že mu bylonámořnictví oznámil zároveň že

budou stavěny nové druhy torpe
dových ničitelů které budou lépe 120000 akrů

zima a nemaje peněz že rozdělal
si v káře oheS aby se zahřál

— Na farmě Josepha Heimavzdorovat! bouřím Zároveň za až upadl v bezvědomí a mimo to

bývá se admiralita plánem ku zří pobodali jej nožem Lupiči mu

vzali Í65 a uprchli Dítky pospí
bydlícího bllze JJawson udilo se

minulý týden bědaé neštěstí Děti
zení dobrovolnické reservy ná
mořoí šili k sousedům a oznámili jim co

se stalo avšak veškeré pátrání po
vracejíce se ze školy spatřily krá-

líka Třináctiletý synek Heimův

vběhnul do domu pro pušku a

počal spěšně nabíjeli Pojednou
zahřměla rána a 61etý bratříček

španélsko

Královna vladařka dávala dne
února poslední audienci na roz

zlosynech zůstalo bez výsledku
Lékaři podařilo se teprve po dvou
hodinách přivésti Vaiaha k vědo-

mí Po lupičích pilně se pátrá
— Zprávy t Farwell Neb —

Ve Farwell shořela sýpka nt obilí

loučení se s vládou před plnole jeho klesl i prostřeleným srdcem

OheS byl zlomyslně založen —

osef Horký se hodlá odstěhovat

tím královým Dle španělského
zákona dospívá král plnoletí v 16

roku stáří a poněvadž se den ten

přibližuje tu bude nucena králov-

na vladařka odstoupit Qbě sně-

movny podaly odstupující králov-
ně vladařce adresy oddanosti v

nichž vysloveny jsou díky všech
vrstev národa za dobrou správu

příští jaro do Boyd Neb — Josef

Bohuslavský buduje obuvnickou

k zemi Nebožák skonal v několika

okamžicích

— W Thorton ml a Charles
Harkins mladí muži ze Superior
utkali se v pátek odpoledne v 30
minutovém souboji na pěstě Sou-

boj ten byl výsledkem hádky o

jakési dříví Obávajíce se zatče-

ní odebrali se na území kansas-sk- é

aby tam spor svůj pčstěmi
vyrovnali Harkinsovi byla če-li-

na dvou místech přeražena

jedno ucho téměř uraženo a celý

kterážto mela jak již jsme uvedli
skončila zabitím a poraněním tak
značného počtu lidí

Bouře jsou tam dosud na den-

ním pořádku a ulice jsou stále li-

du plny Druhého dne někteří

z poraněných podlehli svým ra-

nám Nad četnými domy vztýče-

ny byly černé prapory na znamení

smutku nad zastřelenými dělníky
V neděli počal lid vytloukat! okna

v těch domech na nichž nebylo

žádoých smutečních praporů a při

jednom takovém shluknutí vojsko
opět vystřelilo do lidu a 3 osoby

byly cabity a 4 poraněny Na

vojsko a na policii házeno bylo se

střech kameny cihlami Vláda

následkem těchto bouří dosadila

pro Terst a okolí zvláštní správu
zrušíc všechna občanská práva
Městské zastupitelstvo stoj) na

straně lidu a purkmistr který jest
eároveQ předsedou smírčího sou-

du oznámil lidu že požadavek

topičů Lloydu byl schválen Toto

oznámení lid Částečně utišilo

zastupitelstvo protestovalo

proti vládnímu násilí a žádalo za

propuštění zatčených
V neděli byl prohlášen v městě

stav obležení a počalo zatýkání
všech kteří se při bouřích něčeho

nezákonitého dopustili a asi 100

dělníka bylo již uvězněno V ne

děli odpoledne odbýván byl po-

hřeb obětí srážky vojska s lidem

Všude byly vztýčeny smuteční

prapory a veliké množství lidu se

přiléhajících k pozemkům vládním Každá z těchto vybraných domovin zaujata bude na

jaře pročež přejete-l- i některou z nich přestěhujte se do Mandan nebo New SalemNorth
Dakota po Northern Pacific dráze — nečekejte až do jara neboť učiníte li takpřijdou sem

jiní a budou míti přednost před vámi Výtečné pozemky hodící se k farmaření i k chovu

dobytka jsou k dostání v tomto distriktu zrovna za tolik co stojí vtělení Vy jakož i

synové a dcery vaše můžete zaDrati domoviny přiléhající k sekci pozemku kterouž koupí-

te od nás a takto nabudete

velikého lánu pozemkuza několik set dollai-č-i
Přemýšlejte jen okamžik— dobrá bohatá půda výtečná čistá pramenitá voda nejčist-š- í

itudniíná voda v hloubce od 15 — 50 stop země porostlá nejvýživnějŠÍ travou uhlí u

dveří osadníka za $1 tuna
Nuže pospěšte a zajistěte si nějaký pozemek v Severní Dakotě Lidé na východě

slyšeli o blahobytu v Severní Dakotě a nesčetném počtu ucházejí se o tyto pozemky

Nabízíme tyto pozemky v lánech jaké si kupec přeje od 160 akrů do jedné sekce

nebo dvou pouze za

$400 do $750 akr
Máme též prérijní pozemky a vzdělané faroy v Ramsey Burleigh Towner Rollete

Bottineau Mclntosh Pierce Benson Cavalier Nelson Eddy a Ransom okresích Sev

Dakota jichž ceny sáhají od
'

$800 do $2000 za akr
Podmínky jsou mírné s óprocentním úrokem na odložené splátky Můžeme to zaří- -

diti tak U ihned 8 kupci lze nám vyjeti a obdržeti cený výletní

Pozemky ve Wisconsinu sev Minnesotě a majetek v McLeod okresu na prodej za

1400 až I6500 akr O podrobnosti dopište si na 1

DAY-HAWL- IK LAND CO Hotchinson Minn

Franci II Ilawlik řiditel „

dílnu ve Farwell — Janu Franclo
vi se prolomila stáj při Čemž byl
zabit jeden kfiB — Frant Nesiba

jel minulou sobotu z Farwell a

notný náklad uhlí Uvízl v závěji

země Král Alfonso bvl audienci

přítomen
V ministerské radě byl ministr nebýt Karla Dobrého byl by

zahraničních záležitostí vévoda z

Almodovaru splnomocněn ku po
snad Nesiba zmrzl — Minulý
podzim se od nás odstěhoval ctěný
a vážený krajan Josef Fišera dodepsání smlouvy obchodní se Sp

obličej k nepoznání zohaven Též
i Thorton zle byl potlučenStáty Smlouva ta bude předlo

žena ještě ku schválení státnf radě
Boyd Neb - Dne 13 února nám
zde spadlo asi 5 palců sněhu: —

Pan Vincent Šafařík zamýšlí jet
načež teprve má být podepsána
oběma stranami - i do Missouri poohlédnout se po

nějakých dobrých pozemcích —
Rnsko Pan Faotišek Klepetka sklidil

Přijeti tprávy o alianci anglicko la- -
minulý rok asi 140 tun sena

- — Frank Diviš majitel bývalé
Kesslerovy síně na již 13 nlici

bude velice potěšen návštěvou

hojných přátel svých a známých z

Verdigris a okolí kteříž přijedou
do Omahy aby po dechli božskou
hudbu českého umélce Jana Ku

belíka kterýž koocertovati bude
v Boydově divadle v sobotu dne 8

března O pohodlí a zábavu ho-st-ů

bude postaráno 3X

)

John Horkýponské —Zhoubné temltřesent —

Tolstoj se poidravuje
Kupuite Dra Hellera o--

Ani časopisy ani diplomatické svédčené léky pro nemoce
koňské a dobytčíkruhy nejeví žádného rozčilení

mm


