
Pokrok Nápadu
dosud ani jedinkého zatknouti seže tajemník k přijmutí peněz těch

HOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

jjTořisť
--válečná

nedá se ani porovnati s vítězstvími

jakých se dodělal

ST JACOBS OIL
nad

reumatísmem a neuralgií
'
Cítajíť se uzdravení Jeho na tisíce

jak v dobč letního vedra tak i v ziměBlil

nepodařilo Lupiči přijeli do mě

stečka po drezině a ujeli v kočár
ku kterýž za účelem tím v sou

sedství banky si 'vypůjčili' Po

vloupání se do banky použili k vy-páče- ní

nedobytné pokladny dyna
mitu a sice spůsobeny tři výbu-- i

chy než dveře povolily Práce

provedena byla dvěma lupiči me-

zi tím co čtyři kolem budovy stá
li a s revolvery v rukou probuze-
né občanstvo v náležité vzdáleno
sti drželi Kořist lupičů odhadu

je se na $6000 v hotovosti mimo

čehož as za $1 500 různých cen

ných listin odneseno

Vrah zatčen
V Jewell la zatčen byl v pá

tek maršálem městským tramp na

jehožto polapení odměna v obno-

su $1000 vypsána byla Dne 26

července přepadli totiž dva tram- -

pové v nákladním voze 4 mladíky
z De Witt jedoucí a po stlučení a

oloupení jich přinutili je ke skoku
z vlaku při čemž Fr Baird o ži-

vot přišel
"

Ostatními mladíky
dán úřadům dobrý popis obou bí-dá-ků

a následkem vypsání velké

odměny po nich bedlivě po nich

paseno v patek spozorovai
maršál v Jewell z nákladního vla-

ku vylézati trampa" na něhož po-

pis jednoho z vrahů výborně se

hodil a proto přikročil k jeho za
tčení Nebyla však to práce le-

hká neboť tramp postavil se mu

na odpor a z obou stran revolveru

použito

Vražda a sebevražda v

spáchána byla v sobotu v South
River N J a sice zavražděn byl
43letý slepec Charles Yohansen
manželkou svou kteráž na to

spáchala Manželé vy-

držovali malý hotel a často byla
mezi nimi háďka k vůli penězům
V sobotu když hotel otevřen ne-

byl a když ani k polednímu žádný
z manželů se neukazoval byly
dvéře vyraženy a tu slepec na
schodech zaškrcený nalezen v ku-

chyni pak nalezena mrtvola jeho
manželky s podříznutým krkem a

s nožem v rukou Čímž vyvrácena
každá pochybnost o tom kterak

tragedie se odehrála

Velkým požárem 4

navštíveno v pondělí večer město
Bismarck N D a než plameny
utlumiti se podařilo za několik
set tisíc dolarů škody spůsobeno
Oheň vypuknul v úřadovně North-

ern Pacific dráhy a záhy rozšířij
se na přiléhající skladiště v němž
značně hořlavin nahromaděno by-

lo Odtud šířily se plameny s

rychlostí dále tak že záhy
několik čtverců v plamenech se
nalézalo Sotva polovina škody
jest pojištěním kryta

Děsné vedro

panovalo v pondělí v New Yorku

a celá řada úžebů slunečních —

pět pokud známo skončilo smrtí
— zdravotním úřadům oznámena
Povětrnostní úřadovnou na věži

umístěnou zaznamenán o 3 ho-

dině ranní 81 stupeň v 9 hodin

85 v 1 hodinu 92 stupňů Dole
na ulicích ukazoval teploměr přes
100 stupňů ve stínu

DROBNÉ ZPRÁVY

Státní demokratickou konven
cí texasskou navržen ve čtvrtek za

guvernéra John D Sayers z Bas

trop V

V So Norvalk Conn udála
se ve čtvrtek na mostě Washinton
ul srážka vlaku osobního s vla
kem nákladním při čemž jeden
zřízenec usmrcen a 5 osob vážní
zraněno

Z Milley S D oznamuje se

že značný počet Indiánů kmene

Brule na Rosebud jednatelně za

ujími si pozemky jednotlivě Kaž

dý kdož tak učiní dostane od

vlády dvě kobyly a hříbě dvě krá-

vy vůz s řemením a I50 na hoto
vostL

práva nemá a mimo toho že kong
resem již o náhradu 'Maine' bylo

postaráno

Rychlá jízda
přes moře z New Yorku do Cher-bourg- u

Francie vykonána byla
parníkem 'Fuerst Bismarck spo-

lečnosti Hambursko-Americk- é Vy-

konat totiž jak ve čtvrtek telegra
fleky oznámeno cestu onu za 6

dnů 12 hodin a 50 minut což je
o celou hodinu méně než dopor
sud tu nejrychlejší cesta vyžádala

V zájmu našeho vývozu
Ve schůzi illinoisských vyrabi- -

telů přijmuta ve čtvrtek resoluce
kterouž žádá se president McKin- -

ley by při uzavírání podmínek
míru se Španělskem na průmysl a
obchod náš nezapomínal a sice

zní resoluce ta následovně: "U- -

sneseno že jest tímto president
žádán by návod dal těm kdož

vypracování podmínek míru na
starosti mají aby postarali se o

to by všechny přístavy ve španěl

ských državách v moři pacifickém

otevřeny byly vývozu americkému
za podmínek těch nejvýhodněji
ších"

Na Hawaii

nastoupli ve čtvrtek z Chicaga ce-

stu američtí členové komise kte-

ráž zákony pro novou tuto državu
naší vypracovati má a pří banketu
na rozloučenou jim pořádaném
pronesli různé náhledy své o ná-

sledcích jež připojení souostroví
onoho míti bude— Senátor Mor-

gan dovozoval že připojení Ha-

waii za následek míti bude prove-
dení stavby kanálu nicaraguanské-h- o

mimo čehož prý zároveň se
ukáže záhy nutnost kanálu jímž

by jímž by jezero michiganské s

řekou Mississippi a zálivem mexi-

ckým spjojováno bylo Podobné

náhledy vyjádřeny i druhými čle-

ny komise sen Cullomem a posl
Hittem

Hurrikánem

navštíveno bylo ve čtvrtek pobře-
ží floridské Z Tampa oznamuje
se že dravým živlem spůsobeny
citelné škody po celém pobřeží a
že značně rybářských lodí stalo se
obětí téhož Místy dosáhla rych-

lost vichřice až 80 mil v hodině á

v Apachalota Tallahassee StTe-res- a

Mariana a Caryville spáso
beny značné škody : na staveních

obydelních Bližší zprávy nedor

Šly an po celém východním po-

břeží floridském spojení telegraíní
přerušeno bylo

Úroda v Kansas

Dle odhadu tajemníka státního

výboru hospodářského obnášeti
bude v Kansas sklizeň o-i-

60-6706- 56

bušlů což s jedinkou vý

jimkou— r 1892—jest tou největší
sklizní v dějinách státu Pro
komu bylo dle téže zprávy v Kan-

sas letos počasí nepříznivým ne
boť do 1 července střídavé chlad-

né a horké počasí zdržovalo sáze-

ní korný a od té doby byl zase
toho pravý opak Následkem to
ho odhadován jest stav korný v

celém státě pouze na 59 bodů —

Sklizeň járky odhadována jest na

1386291 bužita na 153600 bu-

šlů ovsa na 19832731 bu a ječ-

mene na 122458 bušlů

K výtržnostem
došlo v pátek v Oshkosh Wis

následkem toho že majitelé tová-

ren truhlářských v nichž již as po
3 měsíce se stávkuje pomocí ské-- bů

s prací započiti chtěli K ob-

ehraně tých povolána sice policie
leč táž ukázala se býti bezmocnou
neboť stávkářů bylo na 1000 kdež-

to policistů sotva 30 bylo V na

stalé rvačce bylo značně osob po
raněno a jelikož obavy jsou že

výtržnosti ještě ve vážnějších roz

měrech opakovali se budou požá
dán bude nejspíše guvernér o vy
slání milice za účelem udržení po
řádku

Smilé olODceai Uikv
provedeno bylo v pátek v noci v

Richland Mich 6 lupiči z nichž

POLITICKÉ

Kansasští dobrovolníci
dostanou příležitost podzimní vol

by státní s i súčastniti Tajemní
kem státním poslán bude každé
mu pluku seznam všech kandidá-

tů pro jednotlivé úřady a týž vy
věšen bude na místě kdež každý
bude si jej moci prohlédnouti a

kandidáty pro něž hlasovati chce
sobě vybrati Hlasovací lístky
vojínům poslány nebudou nýbrž
každý napíše si jména dotyčných
kandidátů na kus papíru sám Tím

spůsobem dají prý se hlasy dobro-
volníků sebrati nákladem asi

$3000

Stři braři se těší

Z Washingtonu oznamováno
koncem týdne že z Londýna z

pramene spolehlivého dochází

zpráva že v době nejbližší' min-

covny indické svobodné a neob-mezen- é

ražbě stříbra otevřeny bu-

dou Zpráva komise kteréž k

otázka ta předložena byla
uveřejněna bude prý 1 září a tou

podrobnosti na veřejnost dány bu-

dou Naléhá prý se na změnil
ze 16:1 na 22:1 a Spoj Státy a
Francie prohlásily prý již ochotu'
na změnu tuto přistoupili Změna

poměru měla by za následek zvý-

šení nynější ceny stříbra a zabrá-
nila by pro vždy návrat k poměru
nynějšímu O pravdivosti zprá-

vy se pochybuje pochybnosti ty
vznikly prý však hlavně násled- -

kem toho že zpráva ta zcela neo-- 1

čekávanou jest

Nebudou moci hlasovat
Státní tajemník iowskýDobson

prohlásil v pátek že dobrovolníci
v poli meškající budou se moci

jedině tenkráte podzimní volby
státní súčastniti když do té doby
zpět do státu svého se vrátí Zá-

kon jímž dovolováno dobrovolní-

kům před nepřítelem se nalézají- -

cím ve volbě se súčastniti přijat
byl sice r 1862 později však byl
odvolán a tak jednoduše nyní íei

o hlas svůj přijdou

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Zavřely dílny
V Clevelandu zastavena na do-

bu neurčitou práce v drátovně
Garretově k trustu přináležející a

125 dělníků práce tím zbaveno
Podobně učiněno bude prý i v

ostatních továrnách k trustu pa-

třících pakliže dělnictvo na navr-

hované snížení mzdy nepřistoupí

Parník prý utonul

Poštovní parník 'Virginia Lake'

kterýž přistál v Tilt Core N F
ráno 5 srpna přinesl zprávu o

utonutí parníku v úžinách Belle
Island První zprávu o tom při-

nesli rybáři ~kteří vyprávěli že

viděli parník sraziti se s velkým
ledovcem a že parník se brzy na
to potopil Podobal prý se par-
ník- pro cestující a viděli prý jak
se lidé snažili vsednouti do člunů
loď se ale potopila dříve než se

jím to podařiti mohlo Úžina
Belle Isle leží mezi New Foun_-lande- m

a Labradorem a jest tím

nejsevernějším z těch dvou kaná-

lů spojujících záliv sv 'Vavřince
s atlantickým oceánem Jest 12

míl široká a plavba tudy velmi

nebezpečná Nejezdí se tudy
mnoho Neví se dosud které

společnosti parník náležel

"Nekonečný řetěz"

vyvolaný neznámým vlastencem

za účelem sehnání peněz na posta-
vení lodě válečné kterouž 'Maine'

nahrazena by bylo působí odboru

námořníma značně 'trublu' Od

bor zaplavován jest totiž dopisy s
r--n ňrfcn2v_fm k fondu dotÝ- -

& W W uf - - — J

čnému a všechny pokusy dosavad

ní příval dopisů těch zastaviti

byl dosud marným Těm jichž

jména v dopisech udána jsou vra-

cí cs dzxiíek s tím podotknutím

DrC Oxford
Iřljímft nAvStfivyt

Od 9 do 13 hodin dopoledne a od 8 do 6 hodin
odpol ve svém příbytku na rohu

dt9im2 i7 a "Vlxitcn ul

Dr Galbraith Mord
provádí prqkci tanhojitskou
a liti ženské nemoce

OFFICE: v Paxton Block na rohu 16 a
Farnam ni) Omaha Neb

Jsou těl k nalezení každodenně v St Joseph

OiiM M JL Jeo Biclnell M D

zkušení lékaři všech chorob

ZRAKU SLUCHU
TEL 739 1 1404 Farnam ul

DT846m OMAHA NKBE

Dr Chas Rosovator

fTice: 222 Bee Bldg roh 17 ni r
ťaruam Telefon 504

ODfdlí : 2417 Jjmes ulice roh 25té
- Vezmčte káru na Leavenwortb

Telefon 1217

OMAHA - - NEBR

Dr E HoloYtcWDsr

český lékař

Office ua rohu 15 a Howard ul Shet

ly's Block ř dveří 210
Telefon 1438

Vpisarník nalezení od 10 do 12 hodin ráno
xl 2 dít 4 odpoledno a od 7 do 8 vefier

Obydlí f Čísle 1019 Center ulice
Telefon 1C74

O D Kíplinger
na rohu 13té a Farnam

má nej vetSí vybír

nmi___iii i iá ii ihiihi- - VíUU J M — —

j__
a v&bec viech potřeb kuMckýcb ve m&ttfP

Léto přichází navštivte

OtÉ Stove Bep Mg
1207 Dou_lagnl

Majíť na ruce gasollnovi kamna vlechny
správky a vfiboc vře oo ▼ obor jejich spadá J

Letní střeyícc I
Celá naSe zásoba letních střevf cA

jakož i v&echna ostatní obuv bude
tento týden u nás prodávána

za Ixotové
a mbžete si vybrati z té nejdraho-
cenněji obuvi a prodáme vám ji se

srážkon 10 ai 25 procent
z pravidelné ceny

Máme mnoho zlootka a zbytku
z v&elikÝch druhu drahocenné obu
vi a budem je prodávati pokud
potrvají za polovic až čtvrt pft
vodní ceny Budou vyprodány
rychle tedy si přispčite pokud
značný výběr trvft
ŽenxM MOO Jemné kozlokova t1] P

inSroraci botky JIJ
Dii I3fi0 ol Irovi vlci íníro-ra-ei

Dívíí 1300 oll vot vid Inéro-▼a- ci

í $1E9
nlei I3JW raak polototky
(teletlnky)

Wm N Whitnnu
I11UI XII --M 1A-VA-

107 již 16 nllce )

Ptetteae po nalm Ces prodnrafl b i
A BílkorJ a on ocbotoa váa oteloufiL

V St Louis podařilo se v so

botu zatknouti Pat Crowe kterýž
z Denver pro vraždu a z Omahy

pro loupež zatýkačem stíhán jest

U Des Moines la udál se v

sobotu v uhlodole Christy Coal

Mining Co výbuch parního kotle

při čemž topič usmrcen a několik
dělníků poraněno neb opařeno
Spůsobená škoda odhaduje se na

$6000

U Boone la nalezena v so

botu při vrtání artézské studnice
na farmě F M- - Rileý-h-o 3 }4 sto-

py silná vrstva uhlí a to ve hloubce
100 stop

VUtah odmítají demokraté

spojení se stříbrařskými repu
blikány a to proto an prý tito za

hrstku hlasů příliš mnoho toho

žádají Stříbraři požadují totiž
znovuzvolení senátora Cannona

Spisy vyianš našim nákladem

Leietinskú kovář báseň Svatopluka Če
cha dle původního v Rakousku skonfl- -

skovaného vydínl Cítá 88 stran Cena
25 centů Do Čech zasýláme Ji se zaru
čením správného dojiti za in cento lic
hém jednoho roku rozebráno bylo vy-

dání prvé a uspořádáno druhé americké

vydání

Památky takých emigrantů Napsa)
Tem apek S 9 původními vyobraze
ními Cena vázaně 75 centu

ValdStén historicko-romantick-
ý obraz

od Karla HerloSe Cena 60 centu

D dietní Aztékův román ve třech dí
lech od Duplesise Cena 60 centů

Po uůlnoci román od Vác Vlčka 480

velkých stran Cena 80 centů

Nebameíni tajemství román z anglické
ho od Chas Reada 231 stran velkého
formátu Cena 40 centů

EVba a Waterloo historický román od
F Btolle 329 stran velkého formátu
Cena 60 centů
Za font otcovu roman od Xavier de

Montépina 1088 stran velkého formátu
Cena 75 centů

Rukovisv Erálodvortki a Ztlenohanků
se snímkem několika listů prvnčjšího a

poutavou přednáškou o nich od p J A
Oliveriusa obsahuje 144 stran Cena 25c

Tajemství tloiinv na Porter Squarů
Napsal B C Farjeoni přeloženo z y

240 stran velkého formátu Ce-

na 40 centů
Školní tákony v Nebraece Zče&til Jan

Rosický Cena 50 cent

Viiné lid velký román" věhlasného ro

manopisce Eugena Sue 1216 stran pou-
ze $100
Novů ltonit Kritto napsat Jal Vern

obsahuje 576 stran cena 75 centů

Tajemný hrad Karpatech román od
Vernea 170 stran cena 20 centů

Chrám Matku Bolí e Pařili čili Esme
ralda spanilé děvče cikánské Román
světoznámého spisovatele Viktora Hugo
Obsahuje 512 stran cena 50 centů

Orudnou ttopou poutavý román od Em
Gaboriana Obsahuje 415 stran cena
35 centů
nttikamtána Grantu Jeden z neivčt- -

sfch a neJpoutavěJSÍch románů Julia
Vernea Zaujímá Til stran cena wc

VeitírK tlutbAch rtovídka z děfin če

ských od Aloise Jiráaka Čítá 256 stran
cena 20 centů

Ifetívroudv historický román z dějin
českých od Aloise Jiráaka Obsahuje
618 stran cena 60 centů

MU Hora aneb tH léta c třiceti: hÍtf
rický román z dějin českých za války tři

cetileté od Lud Relbrtaba Čítá 153

stran cena $100

VWIIN w v wwgrwMvw j
-

od B V Hacklander a Obsahuje 1120

stran pěkDřno lormaiu cena íoc
Vtáhni a na galejícK Korná n od

Pnnann ta TerraiL Obsahalo 608 stran
cena 40 centů

V Knihovně Americké vychází stále

výborné spisy od nejvčhlasnfjších spiso-

vatelů Každých 14 d n& vyjde selit o 64

st rabích do roka vyjde 26 sešitů 1664

stran obyčejného velkého knihového
formátu a předplatné na rok stojí pouze
tl00


