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Pokrok Západu
Omaha Pian

kterýkoliv anglický admirál Kdyl
vyslán byt do Port Atlburu dána
mu carem úplná volnoat v jeho

Nalivisté tvrdí Že Evropa nám Potom hráli hoši a Abie a hochyramně laciné V každém velkém budou znamenité ohňostroje My
slíme ie si tuto příležitost neneaem zasýlá nejhorli své vrstvy

městě jeat plno různých nařízení z Bruna a posledoějSI prohráli
Měli tentokráte jak se říká smůleč to plstí jen částečně O ltsliíjedoánl a Skrydlovoemoha doststi chá nikdo ujít Slavnoatol výborOraihi ffeb 22 června 1 904

odkud skutečně se k nám ženeakým způsobem má o bezpečnost
lidi bít poatarioo a také houí

se více do obležené pevnosti pstr koná rozaáhlé přípravy aby selu V neděli bylo ale veisé horko
ně se rozhodou' že s malou eiká přistěhovalseký proud jehož ob

MoUDKÍMU KAr-OVl- S HLOlFVM a mě hochů bylo už skutečně lito
různých inspektorů a jiných poli

ctěnému obecenstvu zachoval
šotrabdrou vladivoslockou bude hledět merení by nebylo řádnou Škodou

netrať ilov jakou museli mít žízeň a prototickích blatcžlapů bčfj tuční"
pro tuto zem Z ostatních zeminepříteli Ikodili a znepokojovali

olatv abv dohlíželi oa prováděníPzNÍZZ MLťVf JÍM PZNÍZZ tAKOM jsem se déle na to dívst nemohl
lei jsem k Bartošovi oa jednuevropakých není třeba proud teoho pokud to bude v jeho silách

těchto nařízení ale vlichni ti páncovy jsou zticha obmezovali Přistěhovalci li
Novinky z Atle Neb

Dne 18 června 1904

Minulý týden navštívil náa
Ačkoli žaponská druhá eskádra

pod velením admirála Kamimuryinspektoři kooají svou povinnost(jenkrál lirix (Zvon) odzvonil

rychlému doiůstáal drobného obili
kukuřici tél velmi tvldčl
česli letnt tkola sde istilav

tobolu první lýden Dílky m
reitlídfay na Iři oddllenl kaldé
oddělení nivttivuja Ikolu dva dny
v týdnu Ně kletým se to velice
lihl I lln fřeea ? Jitky UÍl

česky a při tom mají pilednmy
jsko imerickl niládel Někleré

miminky al vsdor tomu m sil te

dílky zsse vlechoo ispomenou
kdyl musí vidy dva dny pleskočit
jen trpělivost Neosučl li s dílky
osla milovali České učiní po tni
lých dávkách toť butfi jisti le
cpeme li jim to po lopatě teprve
ničeho neavederta

J J Msrulák 1 Nimburgu byl
zde minulý týden
Přípravy ku oslaví 4 července

rychle pokračují Výbor se zasa-

zuje sb) dostal obchodníky do

průvodu a ceny obdrží ti jel vy-

praví nejleplí povozy atd

Minulý lýden ae odbýval pohřeb
stsré paní Urbánkové Ač (Mne
0 jejím úmrtí věděli minule opo-
menuli jsme ie o tom v posledním
čísle zmínili

My jednáme noční hlídače a

policistyale nejsme tuze bezpečni
jsk naavědčuje aféra ve Wellaově
obchodu AŽ pozoáme důkladnější
podrobnosti posvítíme oa to dle
zásluhy
Letos snad máme ještě více mi-

lovníků rybolovu nežli kdykoli
dříve Kdyby nebylo těch zpro-páděnýc-

h

komárů mohl by Člověk

přece Čaato nějakou příjemnou
chvíli zažiti

Přičinliví mohou již viděti účin-

ky avé práce Zahrady štěpnice
1 vinice již nesou ukázky budou-

cích Žní

Slečna Emma Bednářova ode-

jela do Fremoot

Pani Šafaříková a ilečny Novot-

ná a Dostslová jely minulý týden
do Omshy
Povolení k sfialku obdrželi K

P Bašta a sl Frant Sedláček

Adam Sloup c Omahy dlel zde
minulou středu na pohřbu paní
Beraoové

Jeden nejmenovaný obchodník
ve Free Laňce stěžuje sobi oa
mnohé obyvatele městs že často
odjíždějí do jiných měst zvláště
do Omahy nakupovat! Je to
sice pravda ale vinou obchodoíků
místních

V pondělí večer byli spoutáni
svszkem manželským Sokol Laci-
na se slečnou Cbrastilovou Pře

Ohromné většiny znamenají pro
p Jos Hroch z Hrainard obliběteprve tenkráte když se udáOiobol ivobodi v Coloradu hranu tuto zem užitek a nikoli Ikoduvladivostocký přístav aiřeži

nějaká katastroís která vyžádala rsni loseia tiurtuva odjela naovlem Že ze značné vzdálenoati oý řezník a uzenář a sdělil nám
že blíže Dwight zemřel náhle pan

Tooo asi urvjt It mzvknovai

vou pozornost Vladivoaloku oa
několik set nevinných lidí za oběť návštěvu do Oklahomy k pláte

lůmJan Chloupek Pan Chloupek po
neboť Kamimura se obával vydatí
své lodě za terč nebezpečné střelbě

pozemních bsterií podařilo se
místo Port Artburu ZE STÁTU NEBRASKA

SI

Naši hoši tuží se znamenitěpoledoi zapřábl a jel oborávat ku
Tak tomu bylo v Cbicagukde zlo

činným zanedbáním městských na

řízeni přitlo v divadle Iroquoia cRocKZHUt KtCHCZ CKLOU ZKM

Skrydlovu nepozorovaně z přísta
Před čatom založili klub míčový a

nyní hrají v míč a okoloími klubyod chce jen to co ae skrývá v její
kuřicí aotva vlak oboral jeden
řádek padl a zůstal na místě

mrtev Když ho k večeru jeho

život více nežli 600 lidí tak - Trioerovo léčivé hořké vínovu vyklouzoouti a způsobili Ža- -

ttitru— to je vlechoo tomu v New Vorku kde na výlet každé neděle Dne 3 červencena skladě u E I Steidla v Creteponcům značné ztráty oa doprav
ní lodi "General Slocum'' nalezlo bratr nalezl měl opratě kolem budou hrát proti Linwoodakýmnikách vezoucích vojsko a zásoby

Pravda jzst mocna alk a po-

chlebenstvím li ipíie prorazil

S- 8-

— Zprávs státní bankovní ko zde v Abiepředčaaný brob více nežil 1000 do Koreje
pásu a koni stáli oa témž místě

Pan Chloupek byl 39 roků stár aceitu k úspěchu nežli pravdou nevinných žen a dětí Dle óřed Páni hoitinlti konají přípravy kmise o íinsnčolm stevu 507 bankAdmirál Inglis zůstal nad touto
zanechává zde manželku a kterounich rekordů ni Iťastoá loď byla zábavě na den sv Petra a PavlaDrahy Monuátyf 2 j v Culo- - odvážlivoatí celý ztroulý ale jak

ve státu při závěrce obchodu dne

14 května vykazuje že ač vklady se teprve před rokem oženil dne 29 červnarado zdrávo Spravedlooití chu míle se vzpamatoval počat zasepáoy inspektory náležitě prohléd
nula a vlechoo nalezeno v "po Abie ae už také letoa zmohlo naw bleCoa francia ťoldova zdince te tam vlak náramní ne- - oa papíře kalkulovali jak to bez

se zmenšily proti poslední zprávě
o 1952564 23 počet vkladatelů "grader" Vlak již byl svrchovanýHowell přijela sem minulý týdenzdrávo pochyby a eskádrou Skrydlovovou

řádku" V úřadovně diatriktoího
oávladního newyorského nalézají čas aby ae pustilo do těch krkovzrostl o 255 Počet vkladatelů v

dopadnePort Arthur mzrvl vtrnijit ro
lornoýcli cest a trochu je urovnalotéto dob jest !ijí6 a vklady"Podařilo te tnu sice obelstít!celý týden Soad ae přece zasty

se různé záchranné prostředky
nichž se dotyční inspektoři vyji

a zdrží se zde po nějaký čas Po

tu dobu co zde bude poved do-

mácnost svému bratru Emilovi

který před kiátkým Časem ovdověl

Pánové Dočekal a Kalina čekajíčíhající žapooaké loďstvo" píle Obnášejí 137124735 76 Záloha
obnáší 34 a t- -6 procenta Půjčky

děli angličtí Ibári za stálé opako
váol avé lží

díili le jsou O K a ty nejlépe nejspíše k pouti hosty jelikož se
u nich vle barví a drhne

soglický admirál "ale toto musl

být mu v patách a pakli Skrydlov Stsrá psol Juránková o níždokazují jaká zločinná lebkomy
slnost ti nás psouje Tak zá

se zmenšily o $863686 59 a ob'

oášely v télo době $3308851744
KtiVBV Mít Skrvdlov v(cc Hkltk- - Pan Eduard Maiek nál ob

ků byl by patrně v sláva vyrov jsme ae pred nedávnem zmioili
ie ae rozuemobla následkem otra chodník železným zbožím odejelchrsnoé pásy jež dle nařízení — Po dlouhé lest týdnů trvasíti mnohý rrosbck i UpaaAfm

unikne Kamimurovi neunikne

Togovi který proti němu vyslsl
část avé eskádry Čin Skrydlovův
byl odvážoý znamenitý ale 00 za

minulé dny oa návštěvu do Da- -mají býtína každé lodí byly úplni vy krve dokonala avou pouť pojící úmorné práci a po velkýchloďstvem
kotyzemskou v pondělí dne ao červnanesnázích skončila koneční státníshnilé a oebtem mohl být jich

uovlsk roztrhnut badíce aolva Jak se doslýcháme bude zdejilve 4 hodiny ráno Paní Juránenualizačaf komiae odhad drah
Johm L Wtesrta t Ncrrahkt

pochodí v národní republikánské
sebou spálil všechny mosty a ná

byla do ní vpultěna voda k balení ková byla 64 roky alará a v okolívrat jeho do Vladivoetokts jest minulý čtvrtek odpoledne Vzdor
vlemu úsilí zástupců drah kteříž

řád Havlíček Borovský číslo 66

ZČBJ oslavovat "Provolání
Spojeoýcb Států'' v ne

praakla a oheřl ae proto tak hrozněkonvenci ae ivou kandidaturou
tak iako pochodil Sadllek ae avou skoro úplnou nemožností a spojení Linwood bydlela po 25 roků

Pohřeb odbýval ae ve atředu nav krátké chvíli rozmohl nonave
jeho a Port Arthurskou eskádrou

ve atátnl konvenci 4

nasadili vleebny páky aby překa-
zili každé zvýšení odhadu msjetku

děli dne 1 července k čemužlátky aložeor byly pod palubou a
jest nemožností jeltl daleko větlí katolický hřbitov v Abie za hojné

ho účastenství přátel a známýchtakým zpfleobem vlechna bezpee připravuje bohatý programNfWVOMKá TAMMANr llAIX MLKbA železničních magnátů atátnl koNeboť nejen že Togo lomu nikdy

oepřipustfale překážet! tomu budenostof nařízení byla zanedbávána Pan Josef Chládek dle! zde ná
miae zvýlila odhad drab ai oopit vůdce iako byl Croker který

ví le nikdo v politice neol pro

Truchlící rodině platí nale upřím-
ná aoustrasťa překročováoa Jestli psk spra i částeční zahražený vjezd do vltlvou u svých přátel a minulý

týden vrátil se zpět do Minnesoty
$19000000 čilí o 69 procent
proti roku minulému Celkový V pondělí minulý týden sla

vedloost přece jednou chytne za

pačesy takovéto inspektory kteří
oesou nepřímou vinu za strallívé

avé zdraví a který zvědomí pova

luje za zbytečnou přltil
tíotni tt ta Mirk jhuA 1

Tsk rozumoval anglický pan vili v sojeedofm Bruno pouť a

my si také f mojí starou vzpomně jeme novomanželům mnoho štěstí
odhad veškerého majetku drah ve

stála jest $46084087 75 takže
skuteCná cena vieho železničního

Zpravadaj
I '!l"M

Novinky z Farwell Neb

admirál t jehož každé řádky vy-zír- á

lajné přání aby to co napsalty katastrofy? li že bychom se tam měli jet po
dívat Ujednáoo a jelo se pan

mezípalubí přivede k nám několik
neláďoucícb přistěhovalco ale

V minuUm mWci zoroanisovXno sislo se také skutkem Leč oa

a víme že ve společné lásce a
aosžení naleznou trnitou cestu
života inažií a příjemněji!

Ottc 4 iyn uhořtli S neděle na

jistě mezi nimi nebude fádný bylo v Denveru bnuií dobytkářů
proti jatečnímu trustu k úspěi- -

"rozumech" Inglisových sotva
uschla tiskařská čerB a Skrydlov

Emil Folda jel též Přijedem do
Bruna 4 brněnská kapela hrála

oému říaeenf tohoto hnuti zvoieoo

Doe 19 června 1904

Pan Alois Horký přijel tylo dny
Omahy kdež navllěvovsl vylil

již nalézal ae se svým loďstvem

msjetku oboálí $23042043875
Toto značné zvýšeni odbadu drab

přijato bylo zastanci spravedlivé
ho odbadu s velikým uspokoje
nim Veřejné mínění popletoiclva
po dlouhém zápsse zvítězilo ko-

neční nsd zpupností vyděračoých

pondělí dne 30 května krátce do

zbankrotilý evropaký llechttcble
dající tuínou americkou busu

Páni vUtrití insmiktori v Nin
Yorku museli být teprve stralli

opět v bezpečí v pfUtavu vladivo
Stockém

zrovna uprostřed ulice oéjský
mari Zdsli to ale vyhrávali
nám na to jsem se jích zapomněl

zeptal možná že by byli na mně

bylo ředitelstvo jemuž dáno k

disposici t tooooo jako válečný
íood proti trustu Není to zrovna

půlnoci vznikl ohefl v domku čIkolu Hodlá mez! námi zůstat
asi dva měsíceÚspěiooat výpadu Skrydlovova

veliký obnoa k boji proti jateč
133" na spalenisku v Doudle-

bách u Kostelce n Orl a zničil

nejen kryt tohoto slsveoí náleže

vou katastrofou poučeni ie pár
liber shnilého korku zavázaného nebyla jelti tak bolestná pro Za- - Pan Frant Studnička postavilchtěli nějaký "tríngeld" a to víte

ním baronům jíž vládnou nikoli pooce a anglické jich spojencev kuse spuchřelého plátna nedělá
ml oa takové věci moc oeužije
Na to se oststoi můžete zeptat

si ve Farwell krásnou residenci a

již má vi v tm Bj!epSíra pořád
ka sty miliony ale peníze jediní jícího obchodníku p Jos Nespě- -jako tento návrat eskádry do pří-

stavu UuMok mflje Skrydlov
záchranný pás v případě nebez

našeho kapelníka Peltze— Prvnínejsou zapotřebí k rispěioému do-

končení toj Z dobytkáři

cbalovi oybrz i střechu sousední

budovy č 54 domkáfe p Jana Ma- -

korporací železničních kteréž lak
dlouho a lak houževnatě se bráni-

ly oésii spravedlivý podíl oa da
nich ztžtsích cUtibícii i měst-

ských Ač zvýšení odhadu jeat
dosti velké přece není jeltě tako
vé jaké by mělo býti u porovnání
s jiným msjetkem Než iťastný
počátek jest učiněn a snsd není

uspořádá bezpochyby jeltě více
ku Minulé úterý ae do ní odbě-
hoval

Nyní se můžeme pochlubit letakovýchto překvspeoí pro žlutáirmt-r-y dobytek pěstujícími stojí
celá americká veřejnost a morální

zury Unií místních a vsmber-skýc- h

hssičú podařilo se zažehna

mou věcí bylo bych se poohlédl
po nějské boudě s msrcípáoem
neb jsem těm nsiím haiartům slí-

bil že jím něco z pouti přivezu

máme vnsfiem městečku zručnéhoZspooce a pro závistí zelené jicb

spojencejí podpora má větlí cenu nežli
holiče Jest jím p Václav Stud

Bouda tím sle nebyla za to tam
V — '3

Úzkoprsí natlvlsté daleká doba kdy i drahý doouce bylo ale cikolík kapliček a než
nička který se ve svém oooru jak
náleží vyzná Ze starých dělá
bravi mladé a každému pěkněny budou planu poctivý a spra jaem je vtechoy navštívil na milý

Americký národ jest proto tak

i len nejvlilí válečný fond Do

ředitelstva obranného hnutí do-

bytkářů zvoleni za Texss: Murdo
Msekenzíe a jobn T- - Lyttle za
New Mexiko W C Barnee a

Fraok Low za Jižní Dakotu:
Frank M Stewart re Montanu:

nurcipán jsem zapomněl a ve
úspěiným a má v sobě vlastností vouay oakroutf Nuže krajané

neopomeňte Václava oavltívit ne

vedlivý díi na ubražení výloh
státní okresní a městské správy
A jakmile to se slsne vybaví se

"Horách" u Ptáčka a u Šťávy
boť on každému ochotni a vzoroě

které nemá žádný jiný národ na
světě poněvadž se skládá převážně
ze vtech národů Evropy

měli už zavřeno Co teďř S

prázdoým domů přijít nemohu to posloužíM iioardman a J- - M Holt ta
by nestálo za to Co jsem takto

pečí
SCHWAI PRAVÍ tt XyNltjftí OCHAB'

lost v obchodu průmyslu jest
zaviněna nedostatkem důvěry
Jakeu pák mdle mít lid důvěru v

kapitány průmyslu fíoaoíní krá-

le když se v posledních dobách

přesvědčil le Jsou to vlastně

piráti 1

JzrK riLAbeLnoKf chemik v

těchto dnecb prohlásil ie vynalezl
výrobní proces jenž sníží cenu
radia ze i6(oooooo na ljoooo?
za libru Tohle je přece jedna
potěiítelná zpráva pro chudáky
jímž vysoké ceny životních potřeb
dělají takové starosti

CHMXNÍ ANOMČTÍ MMJVKOVf 'HTÉ

!isvébo íisu strávit iiédrý v£r
v Praetorii v několika měnících a

fdoitalt e tam teprve skoro po
dvou letech a chlubní žlutí spo
jeoci Anglifaoů chtěli si pochut-
nat! na rýži v Port Arthuru dne

Minulý týden vytáhli někteří

stát oál t vleku železničních mag
nátů kteří pomocí svých stvůr
obohacovsli se z mozolů jiných
poplatníků

Po staletí se různé národy vyvi- - uvažoval trudné své postavení uColorado: Konrád Schaer a A

N Pariih ca Utah: John White novely v obmezených svých hrani
Hlaváče spustila banda a mycích a tsk Cechové Slováci PoM K Parsoos zs Ksnsas: M — Jezero Cothenburg vyžádalo jame lam též zalij Já ai vlezl

si v neděli odpoledne jiz sestuu

li rottirenijpo2iru na blízké okol-

ní příbytky Kromě obou majitelů
jen na malé částky pojilněoýcb
jsou ještě rodiny dvou nájemníků
zbsveny příitřeší Okna a východ
jedné světničky byly při požáru
záhy obklopeny dýmem žárem a

plameny že se 61 letý dělník Frsn-tile- k

štaudefa a i6letý jeho syn'
Fraotílek obuvnický učen již ne-

zachránili Když je nalezli byl
syn mrtev a otec tolik popáleo že
zemřel než ho dovezli do rych-oova-

okresní nemocnice Oba
zničené domky byly za židovské
ulice kde r i 860 vyhořelo 14 čí-

sel

Po celé c k doutníkové továr

ai jest ŠimanovskéltO Blcaotiorské
thé rozhláleoo jako jediný pro-atřed-

proti íOutljutioám a všem

plicním chorobám K Pilařové
Tábor Čechy— V lékárnách za
$ioo poštou za Iijo Přímo
zasílá1 K V šimanovakv 6ca

láci Angličané Irčané Walové
Švédové Francouzové řipanélové
Rosové Němci atd mají své ka- -

pod kruchtu do kouta neb se

nerad ve veřejnosti moc blýskám

M Sherman a senátor Miller zs

Nebrasko W ti- - Comstock a II

I) Kobinson za Wyomíog: Al
oběť Car! Hodin Adolph Pc

ježto každému hned padnu do okalereon a Albert Jacobaon brodil:
Bowíe za Ind ozemí II PWard a já trpím oa úroky Chvíli takse v kaolin asi míli západní od

zmínčnébo jezra když se pojed to stojím a pozoruji tancující
Ví J S Fuiton za Idaho: K

Uuler a I F Hagenhartb za

rskteristické vlastnosti dl kte-

rých lze je aoadoo rozeznat) v

léto zemi vlak ae tyto karakleri-etick- é

vlastnosti v druhém poko-
lení ztrácí a v třetím není po nich

lowu A L Amea Cčelem této
párky V lom spočine moje oko
na velkém sudu který byl nějakou

plachetkou obvázán sáhnu do

nou Rodin dostal do hlavního

proudu a neuměje plovat utonul

Též Petersoo dostal se do prouduorgaoisscc jest dle učiněného pro
hláiení "vypracovat! a připravit! hJu a hie on byl skoro až do

ani nejmenif atopy a tak vyvinul
se Z této MiÍMraiay přistěhovalců ÍÍÍJS 83 VCiatiM olil uuunillO SS

p!Aa směřující k ptomtuí tát- -

mu dostali se k břehu PelersonI UfVut at mezi ttm se Jim amerkký nára1 kirý má masho
vrebu naplněn preclíky V pom-

něl jsem si že jsem dětem slíbilvích zákonů enb dodslko k
i asasels cbuť síjak p&kizíí ttUř

výrostkové doktoru Ancorovi ko-

čár oa střechu lednice Drubý
den chléi dopálený doktor žalovat
celé město poněvadž ale pan

nebyl doma musí pan
Aocora počkat až ae paa Bohu-slavtk- ý

vrálí l Omaby
Pao Matěj Mrkvička byl tento

týden obdařen buclatým synáčkem
t něhož má Iťsstný tatík velikou

radost Kiučiria vážil 14 liber a

tu není divu že pao Mrkvička jal
ae ihned chystst o jeden oborávač
více ježto prý mu bude syn brzo

vypomáhat Toť a rozumí že

šťastný tatík častoval o slo lest
Gratulujeml

Tak ae mi zdá jako by se byl a

vránami pytel roztrhl Ondyno
zetoulala ae jedna k p p Václava
Holečkovi a zaoecbala mu pro ra

doat roztomilou děvuiku- - Ježto
jeat to první mil z ní tatík tako-

vou radoat že po celé Iři dny

pořád jenom kolíbal a prozpěvo-
val: "Hajej nynej za rok bude

jinejl" Gratulujeme I

Joho Horký

že jim něco t pouli přivezu a

proto když se nikdo nedíval na

strkal jsem si jicb plné kspsy a

stávsjícím zákonům Spoj Států

jež by poskytly úlevu dobytkářům
proti vyděračoým dopravním aaz

bám a Ikodlivým praktikám želez Scott St Milwaukee Wia
nic při dopraví dobytka dále bylo po starosti V tom zapískal

nákladní vlak a my museli cbvátst
oa nádraží aby nám neujel Kdyžupozorňovat! roloístvo a zasýlate

lé oa nutnost organísace a koope
jim přijeli domů děti byly jelti

race proti neetydatému vydírání
drah a vůbec učíniti v I co tato
oreaaisace uzná ca prospělo v

vzhůru a jelti toho večera preclí-

ky snědly a Imakovaly jim vždyť
pocházely t pouti

a Jacobaon za přispění apoluob-bo- ů

vy ovili utonulého asi v půl
hodině a velkeré pokusy přivésti
jej k života byly msroými Carl
Kodín byl 34 roky stár
— V pondělí večer přiály v ná-

draží v Ainsworth při přesunování
oikla Joího vlaku dvl dítky o život
a jedno bylo zmrzačeno Zadními
koly ploché káry )lelý ayoáček p
Elliae uemrceo byl okamžití 16

měsíců ataré dítko zraněno bylo
lak Že v hodině zemřelo a 5letému
děvčátku bylo chodidlo rozdrceno- -

— V neděli odpoledoe utonul v

řece Eikboro Mletý Willia Stsbl
z Norfolk Týt vykradl se a domu
a lei ae e ou Ir ihy koupu S

chtěli amrt jeho zaiajtti a

uVel low stone National
1'ark

Jeal roíbodné nfco ojudlnřlbo
aa svěu}"Presl(lBt Roosevelt

Oblíbená cesta do tohoto roz-

kolného místa iest do Union Pa

Příití pondělí dne 17 červ

cific do Monidy odtud po dostav

vlastností dobrých ale také hodoé

Ipatnýcb mezí něž patří úzkopraé
aobectví které v těchto dnech ae

zase objevuj v agitací pro obme-zen- í

přistěhovalectva Paropla-
vební společnosti snížily totiž avé

přeplavní ceny v mezipalubl na
8 za osobu a "čistokrevní" Ame-

ričané volají aby byl příliv příště-hovslect-

rastayso a tsto sem

ponechána jen pro ty kdof ae v

ní nalézají V léto zemi nalézá

ae 80000000 duli ona vlak může

vyživili tiaíc milionů víceúzkopref
nativiaté t čirého sobectví sosžl

ae vlak zahradili ceatu ubohým
1'dem kteří opouštějí své domo-

viny proto aby zde ai zaopatřili

poněkud aluloějlí život bez strá-

dání a hladu
V poslcdoím kongresu bylo jed-

náno o některých prostředcích k

obmezeof přistěhovsleckébo Živlu

k uzákonění jich ale nedolio příití
koogree vlak bez vlí pocbyboosti

zabývali se bud touto otázkou e

jsme dychtiví jestli většina zástup-
ců v kongresu dá sluchu hulákání

' stále jeitě stojí v nečinnosti před
hradbami jeho

Vražda jí SřATHťm rjrrlirtt'
kem v politickém boji Zavrsž
děním cara Alexaodra italského
krále Humberta rakouské císa-

řovny ae oeocti aoi ruský sni

italský ani rakouský lid blíže u

cíle svobody Na trůn Alexan-

drův na trůn Humbeřtflv na-

stoupili jicb synové vlády
obou zemích jely starými vyjíždě-

nými kolejemi dále Tak také
zavraždéoí generálního guvernéra
finska liobrikova nepřinese Fi-no- u

žádného ulehčení Syn fio- -

akého senátora ScLaumaooa pro-
vedl zločin svůj v mladickém via- -

'
steocckém sápalo ale Ipatně tím
avé vlasti posloužil neboť žádná
vláda aoi ta nejslablí se nedá I- -

straliti násilím Na mít to Bobři

kova ustanoven bode jiný muž a

politický vrab zaplatí spáchaný
zločin svým Životem kdežto finský
národ bo bezpochyby zaplatí dal-lít- o

obmetenlm politických svých
' "iVOBOd

na ptipadl Ikolnl volba v niz se

budou volit čtyři členové ikoloí

rady Proto jeat žádoucno by
se vtieboi občané k volbi doata-vil- i

a zvolili do rady muže uvědo-

mělé kteří mají dítky ke (kole a

potem můžeme být jísu že ae o

školu svědomití budou atarat

zájma pěstitelů hospodářského
zvířectva"—Ačkoli tento krok k

hájení zájmů rolnictva proti jateč-
nímu trustu a dráhám učiněn byl

teprve minulého měsíce tu se zdá

že přinesl jíž Částeční užitek ne-

boť v dobytkářských tržiitícb ae

ceny poněkud zlepšily a jaťčoí
baroni sípoS dělají jako by mezi

sebou soutěžili-- To jest novýia
důkazem že ti kdož trpělivé
snáli křivdy na nich spáchané

pilou hřích samí oa aobé V nalí
doběchc li nikdo domoci se své-

ho práva musí za ni zápasit

nuu ao vsecn mlat v parku
Jízda po doatavoíku 1 Monidy

ve akvoatoých Concord kočárech
Mooida & Yellowstooe Stsge Co
krajinou stflí si zadá 1 onou do
parku samého

Velmi nízké ceny v červnu
červenci srpno a září

Popletl se

Ct odUritelfin v Sootb Omaze I

Pan Joaeí Štěrba č 3014 Qul
převzal z ochoty jedoatelatví "Po-
kroku Západu' a ctkrajaoé mohou
ae na něj ve všech záležitostech

listu tohoto ae týkajících a důvě-

rou obrátili Doporučujeme vřele

p Štěrbu přízni nalicb krajanů!
V úcti Vyd "Pok ZápM

aebovali oděv jeho ve stáji- - Po

mrtvol bylo pátráno po celou noc
a celé pondělí avlak marni- - Má

se za to i se mrtvola nalézá v

jámě naplněné cbraatím a jelikož

potápění v místi tom jest velice

oebezpečnésnaží se pátrající muži

pomocí dynamitu mrtvola utonu-

lého cblapc dostat! na povreb
rozvodněné leky

Jak ae nám sděluje zakládá

se tde nová kspela ze samých ks

pelníků- - Tři už se přihlásili a

teď a jim jedná kde vzít jeltl ty
druhé a nekrást

Minulou neděli překvapila
náa evojí návštěvou pant Marie

Hrůzová i Liviogston Montana

Paní Hrůzovi přijela min pátek

každého jednatele Union Pacific

— Předplácejte na
oraný neb

E LLORAX C PATA
OMAHA NEB 46tf

— Předplaťte a oa "Pokrok"

pouze 1 1 ročoinativiatň kteří kdyby bylo ilo po


