
mi ii
— é i mi a

tMdy ni nichl ot porilml r

POKROK ZÁPADU
Arthuru je fajfmui oj laíáiku
do konce

Kdyl válka učila tti eskádra

nalítala o v přístavech v Port

publiky byly ibudoviojf )iou tik

povnl takottnlny v srdcích lidu

litino uchvácených rernl jako

t lak daleko t pottmky byly

ttaty lidem proti jich vůli a vůbec
dráhám poskytována byla vlcmoi
nt podpora aby co nejrychleji
ieletničnl slť po lemí se rottihla
Z počátku lid byl chráněn

PochFDiosl Hltit trvali

VyMítíoviíní Joit posílí 1Q

kazy jV tlilviuiio

Arthuru Ccmulpua Vladivostokubyly dokud Krugtr jelti til t tá
idy ty strnou te Jt (ve ČÍ potJíji
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-J Ii:S l!ariat Tel TOP
V noci dno 8 února podnikli Ja

vítísnýml a jilnl Afrika ibsveni před vydíráním souiltl ednoii £tWřnv noční útok

na ruské bitevní lodě v Port Art4ubrription by mull f l 00 pt r y'M buU vojrnikého panství iločinné vých linií ale Iclczničnl magnáti
huru iskotvcué a Retvitan Care- -Anultc knll se Krugcr vsJor u- -Vycháil kilJou Hledu sami aměnili tyto poměry Taj

nými úmluvami a spojovánímČintným mu nibíJkim nesnili) vič a Pallada byly torpédy japon
tyma: VjiaTatcIsM Spol Potrou

do potUdnl své hodiny Krugrr skými více méně poškozeny Vvykupováním menších linií želet- -
IJOt 1)11 Howirl ul - Ttltfo J9IJ

bitvě rozvinuvší se 9 února Jabyl odpůrcem lupičtué velmoci

kdyl byl na výfci své slávy a zů ponci se chlubili Že dobyli velké

niSní magnáti úplně vymýtili sou

t£Ž tak že dnes jest lid dráhám

vydán na milost a ncmiloststal jim kdyZ trávil konec svého
V m't AmlirkuU do (totnil II K

f Hiltl dmUvkou polUivul UK

ilu pnt Kimjpuí HUty Kanadu II Ot

fh II
Tu a tam vypukne sice někdy

malý železniční! "íait" ale ne v

vítězství a íe nadobro poškodili
bitevní loď Poltavu a křižáky Di

ana Askold a Novik Celá Ev

ropa se tehdy domnívala Že rus
Oluáiky

života v dobrovolném vyhnanitví
a proto sympatie všech spravedli-
vých lidí lnuly k němu Hrob

Krugcrův bude jeho spoluobča-
nům nyní pod panstvím Anglie
se nalézajícím povždy upomín-
kou na veliký zápas který jiho

řnťti ffitni vhi'Ut uvi-Mň- tm miimj
ká eskádra jest tak poškozena že

nemůže klásti vlce žádný odpor
u ilrolniM lili iidvVIwi vvllťwti iictifi'

Něco jiného nci pouhá obrazo-

tvornost musí býti za vyjádřením
tak vážného občana omaŽského

jakým jest p H J Spragg z Čfs

1427 jiZ 16 ul Čalouník a tru-

hlář kterýž praví:

"Míl jicm ncaniio a ledvlnninl a riíly
po ítyry lila a og!i!ln( dobou vytrpí
jsem alova vyJídMU mohou
Mnohokráte nunciu tni inniiJclka % 16í-k- a

poniiibnli Kdy Jmciii atiil ji J tuk
mnoho Jsem to nerítll Pii tom mři Jaom

tťžol)t(?osmoř(íi)ím Jf:J ÍBhto zo spitn-k- u

muo vyrukovaly Opálilo l Doan'a

Kldney Pilla v Kuhn & Co KkiirnC roh
15 11 Douglas pořal Jsem Je užívat Vy-Irři- ly

mne a to rychle Nemohu lék ten
dosti vynachválit"
Na prodej u vSech obchodníků Cena

50 centů Foster-Milbu- rn Co Ouffalo
N Y výhradní jednatelé pro Bp Státy
Pamatujte iiueno Doan'a a neberte

itmll i iiiil!- - Mtnu ÍSfcntřu třikrát Za

ni nUioní Ijihík plnu! linu 11 U Jln i ili
ii Si Ol (rvlct! uviil Jnřiií
ř'fhl' li piot iiFilnái irtíK'duéFi'11 tolik

tuk i'IUo i nhlÁíltu míli ml tiřHif ÍVur
africké republiky podnikly pro

'illiiifli 1)14 Ilíí (iniiu Ocntllil ttt uctiotn ua

ZíUilfcy pcMu

ni nrH)ixiwf m )(m krty koup! na noíit

republikánské zásady a bude snad
i povzbuzením aby nikdy na ně

nezapomínali a v příhodný čas

podnikli pro ně nový boj s hrabi-vo- j

uchvatitelkou

Jedno z našich moudrých lido

vli r(ir"ftu "Mo- - Oriliir" a tí nám re
„i-- n I i v mriiiruviiHem 1(ilg Hntil) )io--

1

'koii hankovni )C'h xtallUa JIM a kdo
fO filtttlti cruvbmu" nu bank iwrht íull

? 'Jfi wniu vH' rot £ toljfc mutuínn platit
nku ia Itolrkcl mmW nf kwiipi smi-nk-

irnít nu OmaHu rhicugo noo %w ar na

vých rčení praví: hlavou se zeď

sájmu lidu ale v zájmu té neb

oné skupiny železničních magná-

tů jil se snaží takovým
1

'íijtcni"
domoci se tučnějšího podílu na

všeobecném zisku

Nyní malá skupina těchto Že-

lezničních magnátů která se ostat
ně stává stále menší a menší

diktuje všemu americkému lidu
co má platit za dopravu svého
zboží a za dopravu osobní a tako-

váto moc několika lidí nad celým
národem jest nejen nezdravá ale

přímo i nesnesitelná
Presidentův návrh aby tato

moc byla obmezeoa a kontrolová-

na jest nejen včasný ale i na-

nejvýš rozumný a není v něm do-

konce nic revolučního

Železniční magnáti svým spojo-
váním vymýtili soutěž a utvořili

nové poměry a proto jest nutno

aby kongres novým způsoben za-

choval americkému lidu jeho staré

právo kontroly nad veřejnými do-

pravními prostředky

neprorazí ale radikální živly po

ř'it drobrifru tilljmínje tž I -

Wolky Víwhny řáilky fiwbť Jwu

lany pod J4aoUuctiou udreauu pouie tak- -

}

Pokrok Západu
Oni aha Neb

jinýchcelém světě jsou stejný a myslí

Omaha Neb 21 prosince 1904

loďstvu Togovu leč když tento
učinil na eskádru nový útok dne

13 února a pak dne 10 března

tu oba útoky tyto byly loďstvem a

pobřežními bateriemi odraženy
leč i tyto nezdařeřené útoky pro
hlašovali Japonci za vítězství a

dodali k tomu Že opět několik

ruských lodí zničili a poškodili
Dne 22 března podnikl Togo no-

vý útok na ruskou eskádru a zase

"potopil" několik lodí nepřátel-

ských
Dne 27 března prohlásil Togo

úředně že zahradil úplně vjezd
do přístavu avšak dne 13 dubna
admirál Makarov vyrazil proti Ja

poncům z přístavu a zahnal je
bohužel však při tomto výpadu
zahynul s potopivší se lodí Petro-pavlovs- k

jež nešťastnou náhodou
narazila na podmořskou minu
Na to znova Japonci "uzavřeli''

vjezd do přístavu a Evropa tomu
věřila až do té doby kdy sedm bi

tevnícb lédí o nichž Japonci pro
hlašovali Že byly zničeny anebo

poškozeny a pět křižáků vyrazilo
z přístavu a hledělo manévrová
ním přinutili japonské lodě aby

ce kukuřice a zvláště alf alfa

avšak chov dobytka hovězího i

vepřového zaujímá místo prvé
Letos v krajině té'poŠkodily krou-

py značné kukuřici a rez pšenici
za to oves dal sklizeň výbornou
Dosavad lze koupit! tam pozemky
za ceny dosti mírné jež však kaž-

dým rokem vstoupají Bylo nám

potěšením pohovořili si s mladým
naším příznivcem

V sobotu odpoledne měli jsmeCo je lež a co je pravda?
potěšení pohovořiti si chvilenku s

dvěma mladými inttlligentními
krajany pp J F KreyČíkem a

J E Bednářem kteříž studují

Japonci nejsou nic jíného než

asijští barbaři s nátěrem evropské
civilisace toho důkazem jest ne

práva na státní universitě v Lin
ustálé jich lhaní k němuž by se je napadly Když však Togo zů

bi Že mohou tak učiniti ale místo

aby myšlénce pro niž jsou zau-

jaty prospěly tu ji svou výstřed-
ností jen poškozují Tak v minu
lém týdnu uspořádali v Rusku
sociální demokraté demonstrace

spojené s krvavými výtržnostmi
pro zavedení oprav Žádaných
zemstvy které opětně poskytly

příležitost reakcionářůmaby proti
opravám těm brojili Klika arci-

knížat spojená 1 Pobědonoscp-vembud- e

zajisté nyní poukazovat
k tomu že výtržnosti ty jsou dů-

kazem že ruský lid dosud není

schopjn samosprávy a že v pří-

tomné době pouze silná přísná
autokratická vláda dovede carský
trůn pro budoucnost zajistit! Za-

vedení oprav a rozšíření občan-

ské svobody závisí na caru a jeho
rádcích a na ně zajisté takové ne

smyslné bezúčelné krvavé výtrž-
nosti účinkovaly nepříznivě a ra-

dikální živly místo aby zavedení

oprav demonstracemi' uspíšily

spíše je na čas zastavily Ovšem

vývoj politické svobody nemůže

být ani v Rusku zastaven na vždy
neboť carství musí aspoň poněkud

pokračovali s duchem dobychce li

zabránit! konečnému vzbouření

celého národa Car Mikuláš by

proto v zájmu dynastie své učinil

lépe kdyby nedbal oevčasných
demonstrací radikálních Živlů a

neposlouchal reakcionáře ale ří

coln Oba pánové jsou horlivými

členy vzdělávacího klubu "KoŽádná evropská moc nesnížila stával se svými loděmi v uctivé
vzdálenosti od pobřeží tu opět
ruské lodě navrátily se do přísta-
vu Japonci zase ten den ''pro

menský ' a přijeli v sobotu do So

Omahy aby debatovali s Členy
south-omažskéh- o klubu 'Komen

Lhaní bylo jim průběhem doby
několikráte již dokázáno a proto
nemáme žádné pochybnosti že

také poslední jich úřední zprávy o hlásili Že bitevní loď Peresvět
ský o otázce: "Kdo je v právu

byla zasažeaa japonským torpezničení ruské eskádry v Port Art
huru se okážou mizernou lží dem a že se potopila

Rus Či Japonec?' Výše zmíněným

pánům připadl nevděčný úkel há-jí- ti

Japonce Jak s námi sdělili
vzdělávací klub iincolnský zdárně

Z japonských úředních práme
Dne 10 srpna však všechny ty

"potopené" lodě í s Peresvětem

vyrazily z přístavu a svedly bitvu
aa se dozvídáme že obléhací ar-

máda okamžitě prý po dobytí 23
metrové hory započala bombardo

pokračuje a sesiluje Přejeme
s japonským loďstvem v níž byl oboum mladým přátelům mnoho

zdaru
křižák Novik potopen a lodě Ca

V pondělí odpoledne zavítal k

vati ruské lodě v přístavu ze Čtyř
námořních dél a toto bombardo
vání bylo tak úspěšné že všechny
lodě až na Sebastopol byly po

revič a Askold uoiknuvše do neu
trálních přístavů musely tam býti
odzbrojeny Aby své ' vítězství
učinili větším tu Japonci prohlá
sili že potopili také bitevní loď

topeny „

K této úřední zprávě máme ně
kolik otázek

nám na okamžik mladý náš přítel
p Frank Vávra od Weston Sna-

živý jinoch ten navštěvoval inži-nýrsk- ý

kurs na universitě lincoln-s- ké

pačežse věnoval praktickému
zaměstnání aby si zaopatřil do-

statečných prostředků peněžních
na další studia v témž oboru

Poltavu
#

Avšak v těchto dnech tuto poPředně jak mohli Japonci v takdíl se radou pokročilého státníka

jikým jest knfžt Svatopluk Mí- r- topenou loď zničili znova i s ostatkrátké době po dobytí hory do

praviti námořní děla na vrch takký

Ku VÁNOČNÍM TĚMTO SVÁTKCM

a též í k Novému roku

přejeme Vám by Štěstí Vás

provázelo v každém kroku

Nechť Vám osud jenom blahem

piaf tu Života tíž
a oechť s Vašich beder sejme
starostí a bědy tíž

Hrubá --pravda jest lepSí než

hladká lež

ČlovékmCže jen tenkráte zí-

skat když je hotov ztratit '

Železniční magnáti se domnívají
že jich práva jsou nedotknutelná
ale za to samí dotýkají se drze

práv všeho lidu amerického

K VELIKÉMU ŽALU MIKADOVU PoRT

Arthur odložil svůj pád do neko-

nečna

Ten pokladník clkvelandské
Wade Park banky by si měl za-

pamatovat! že člověk nesmí věřit
všemu co slyší

Jako obyčejné radikální živlové
místo aby myšlénce svobody pro

spřly jen jí svou potrhlostí škodí

jak znovu v Petrohradě dokázáno

Když Noci dobyl 303 metroví
vách tu vítězně jásal do světa že

nalezl k Port Arthuru klíč ale

patrně to musil být ten nepravý

Pro pravdu tsie lidé nejvíce hné-vaj- f

a pro pravdu se Kosewater

dostal jií dvakrát do "trublťť'
ale marně zuří soptí

proti němu tatotbiska
ten maličký Rozvařil ji

přec na konec jenom spráská

PkEbiDRST DiíCKWIJH ZAHAtlU

svou důvěru v Chadwickovou

ztrátou celého svého jmění a jest
to pouze trest za jeho iehkovčr
nost ale jak k tomu přijdou ubo-

zí vkladatelé do oberlinské banky
že mají býtí trestání ztrátou svých
peněz za hloupost kterou provedl
Beckwíth?

Mrtvola bývalého presidenta
zaválské republiky Krugera byla
převežena z Hollandska do Jižní

Afiky aby tam uložena byla ku

věčnému spánku "Lev Trans-vaalu- "

sní nyní věčný spánek v

zemí již tak nevýslovně miloval a

mezí těmi kteří obětovali své ži-

voty pro zásadu a pro věc jíž on

zůstal věren až do posledního své-

ho dechu Cecil Rhodes který
representoval zásadu uchvatitel-stv- í

jež v Jižní Aírice zvítězila

odpočívá již také v půdě její ale

na něj si málo kdo již vzpomíná
kdežto jméno Krugerovo po věč

né časy bude zaznamenáno v bi

ttoríi lidstva "Lev Traovaalu"
byl sice poražen a obě rolnické

republiky se staly částí anglického
císařství ale vzdor tomu vládní

nimi ruskými loděmi můžeme li

japonským úředním zprávám věvysoký?
řitiCo nazývají železniční magnáti Pouze dělová roura desetipal- -

Před krátkým časem vystoupil z

práce aby navštívil přátele své ve
Florence v Plattsmouth a rodinu

V našem Čiánku jsme uvedlicová vaří 25 tun a dvanáctipalco
všechny mizerné lži v krátké té

revolučními názory"

Železniční maenáti se oočínaií
vého děla 41 tun a eelé toto dělo

době Japonci do světa rozhlášenépodstavcem a mechanismem
svou ve Weston po novém roce

pak vrátí sí opět do Lincoln abyKdo by mohl dnes ještě věřili pobrozití "revolučních" názorů jež váží 60 tun Jak jest to možno
že by byli mohli Japonci doprý má president Roosevelt a jež

sestávali v odporučení učiněném

sledním úředním zprávám těchto

tolikráte usvědčených lhářů? -

se věnoval dalším studiím Pře

jeme snaživému příteli aby do-

spěl cite po něm tak touží
k j kongreiu aby mezistátní želez

pravit! na tak vysokou horu děla
tak veliké váhy? Bez strojů a

kolejí dle dosavadních zkušeností
něco podobného až dosud pova

V pondělí dopoledne nás na- -
Zprávy osobni

vštívil p Edward Krenk mladý
uvědomělý rolník od Abie PřiMinulou středu zavítali dožováno jest za nemožnost a ani

Japonci zázraky dělati nemohou Omaby za obchodními záležitost vezl do trhu south-omažskéh- o

hovězí dobytek Mladý p Krenk

mční komisi byla dána moc by
mohla mohla upravití dopravní
železniční sazbypakli by shledala
že jsou přehnané
Praktické odporučení toto bylo

však vnuknuto presidentu počíná
ním Železničních magnátů kteří
se vymykli

- kontrole národní a

president se ien snaží abv zavt

a nedělají
jest synem dávného příznivce

mi milý náš jednatel p Vác Blat-

ný a p Vác Vojtěchovský řezník

oba z Bruno NeS Pan Blatný

A dále proč Rusové když se
Pok- - Zip p Fr Krenka a hoznali že jsou lodě jejich vydány v

šanc japonské střelbě neodstra měl zde jednání se Storzově pivo spodaří s velkým úspěchem Bylí
jsme potěšeni jeho návštěvouoili je na místo méně nebezpečné?

Proč nechali je klidně státi tamdeny byly poměry jež stávalykdy
_iíi__ í__s_ kde je mohli Japonci rozstřílet!?

Pakli skutečně lodě rnské es PIesIotM piráti
Žádáme na5 ct odbřratele sbv nfi

kádry jsou potopeny jak Japonci
udávají tu Rusové je asi pono-
řili sami do mělké vody otevřením

oznamování zmřny adreiiy nikdy neopo-
menuli naznačit nám 6i atarwii po&lu
Tím e nám ušetři mnoho nepříjemností
a zároveň Kazuy-oditfrnt- pronpčle sobe
umožní li nám okamžité provedenlzmřnv
v adresáři Na oznámení zmřnv adrev

neprodušných záklopek aby je
uchránili před poškozením z ja
ponských děl a lodě tyto mohou

být! snadno připraveny k opětné

aiany pocioaiy se v leio zemi
stavětí Tehdy si legíslatury vy-

hradily právo k ustanovení do-

pravních sazeb později však od
tohoto práva upustily domnívají
ce se že soutěž mezi jednotlivými
liniemi postačí k pravídlování a

urovnání dopravních sazeb Na

základě této domněnky že soutěž

postačí k udižení dopravních sa-

zeb v mezích slušných dráhám

bylo věnováno jako podpora ku
stavbě mnoho milionů dollarů a

také rozsáhlé oozemkv z nicbŽ

varu jehož výborný výrobek

prodává se zdarem ve velkém i

malém a pan Vojtěchovský koupil
zde na svátky 500 liber ryb aby
mohl obsloužit všechny své odkup
niky Škoda Že oba přátelé po
spíchali tak domů!

Ve čtvrtek poctil nás návštěvou

svou mladý uvědomělý íarmer p

fos Bártů Jr od Arcadia Neb

Přivezl se sousedem svým p ]os
Urbanem do south-omažské- ho

trhu hovězí dobytek avšak a ce-

nou z a a obdrženou nebyli úploe
spokojení Pán J Bártů byl v

Omaze ponejprv a líbilo se mu

zde tak Že zde zůstal až do pát
ku Vlastní 360 akrů dobrého

pozemku na němž se daří pšen- i-

stalí na poštovním lletku pouze tato
lora:

službě zavřením záklopek a vy Zmřfito adreau na íacopia
Mmríno Cagonjgu)pumpováním vody z ponořených Z (otará poAls atáti

lodí Zajisté kdyby byli Rusové uo (nova poMa stát)
chtěli zničiti své r lodě nadobro roupis

řiditelstva těchto dráh ještě dnes
Předplaťte so na Pokrok

tu by je byli ponořili ve hlubi-

nách moře abv' odtud nemohly
být nikdy více vyzvednuty
Historie ruské eskádry v Port

kořistí V počátcích staveb růže

pouze $1 rotoných Unií železničních šlo se


