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iiiiími humhuifáíi vvchvalované

Cuiti ale nejen byly jieníze za né

uozeny ale rány e Jeňte zhoršily
na mojí výteéné niastl Jest: Velká
abiíka 60c menSI 31c Na venkov

tl00 a 10c za zásilku íádná
fisť nezaAle l'Ii ob eduáván! iiiíihIÍ

ljno udati na jakou ránu neb holost'

umsť zádá
Masť tato není nikde jinde k dostá-ne- ž

u mne samé

Anna Krethgiimkr
1210 So 15U Ht

fUk) Omaha Neb

Seznam knih

Hkladé v knihkupectví Pokroku
idn e&bavnýeh poučných

vlntch divadelních a Jiných
V i knih vydaných vlastním
sladem zašle ho ochotné na no:11'{ Jiní idarma Pifitr-jednodu-Be na- -
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k třfirvx ifui
1 PftiL& ma & éi íio Při „a

obdrželi zásobu spisu toho
) Vyd Pokroku Západu

Stých xo dne 21 kvítna jent čím mého muže v řece Missouri Hlava

dálo zajírnavřjSí lelé mfsto jest' h1]A prostřelena a veškeré okolnoati

řd% H0 "včdčovali že muž Hp&-ni-v rozruchu nad událostmi a objeve- - j

dnfl chal "ebevraždu M& ho za to žo
posledních Nejprvó

bylo to zatčení novinářů Ituska a1 ÍeHt mrtvola to llalph í (iaylorda
Kenvona již obvínčni byli že ura-- 1

obchodníka z Omaby jenž dne 1

žili 'prozatímnou vládu a bývalého
května byl jeSt v Kansa City na

amerického Stcvense pak
ce"lfi do K1 IaH0' rex- - Bw alMe-byl- o

uveřejnění návoda a pokynft
01 lé thhy H" H'řeSujo Zavede- -

ta (Ireshama iakó dal tento
komisaři Iíluuntovi jakož i dopisu
v nichž varují ho přívrženci próza
tímnó vlády aby nespoléhali na
žádnou pomoc Spojených Státu

kdyby přívrženci královniny Hpftso- -

Svebly D6m jeho nalézající ne

as na p&l míle smírem východním
od Wilaon vyhořel a dvé dceruš-

ky jedna dvouletá a druhá dvaceti-

letá Htaly ho občCmi rozkaecného
živlu Krajan vehla byl od jisté
doby churav Požár vznikl na

pfidč a šířil ho rychlostí úžasnou
Maličká dceruška odpočívala naho-

ře starší Hpčchala tam aby ji před
strašnou smrtí zachránila Nad

Hchody nahoře byl poklop jenž na
neštěstí ariž by toho dívka pozoro-
vala ho za ní zavřel Hned jakmile
vešla otec jsa Hláb nemohl jej ote-vří- ti

Později ho ukázalo že děv-

če kouřem přemoženo kleslo zrovna
na dvířka a tak ho stalo Že tato ne-

dala se tak snadno otevřití — Naše

nejhlubší soustrast platiž milému

příteli jehož neštěstí krutě proná-

sleduje Z Nebrasky vypudil jej
též požár který v podzim r 187J

dlouholeté jeho přičinění v nivec
obrátil

Vjšetřují

Senátní výbor vyšetřuje od 2
V v v t t #

června poměry pnsieuovaiecKo v

New Yorku Schftzi v hotelu
Northerland předsedal Henator Hill

Mnozí t těch kteří a ním pracovali

italské dělníky alo žo bude šťasten
zašle li tento rok 1 000000 Ně- -

svědkovi soudruzi dělají v

ohledu ještě lepší obchody a

posýlají dohromady kolem

#20000000

Následky se dostavuji

Veliký nával vkladatelů na ban- -

toto alo přičiněním iednothvvch

na ňkor Hpolečnosli lidské #bjevl
vftbec

Proti železnici

Výpomocný obvodního Hůlkové-
ho návladního v Tojieka liannas

podal obvodnímu noudu dodatek k

žalobě Spojených Státu proti dráze
Missouri Kansas & Texas v němž

žádá se aby patenty o vlastnictví

pozemku dráhy v okresích Allen
Voodson Anderson Chase LoITee

Lyons ííeary Kiley Dickinson

Wabaujsee a Morris byly odvolá-

ny rh Hlalo ho proto že dráha
neučinila podmínkám patentu za

dost
A opět úpadek

Jest věru a podivením že nemine
téměř jediného dne aby nějaký
ten úpadek banky nebyl ohlášen
Ze dne 3 června oznamuje se úpa-

dek Houkromé firmy bankéřHké

Herman Schaffner & Company v

Chicagu Kirma ta byla největší
soukromou bankou v Chicagu a

úpadek její vzbudil jestfi větší po- -

div poněvadž hlavní člen firmy
zmizel Povídá ho žo měl ohrom
né HtaroHli obchodní a nevěda si

rady jak banku zachránili sebral se
a odešel aniž kdo ví kam — Dne
5 června praskla ještě jedna banka
v Chicagu rovněž soukromá firmy
Meadovtcroft Uros — V Sandusky
O oznámila téhož dne úpadek
"Savings bank"

Na nepravé cestě

ZLcmontu 111 sděluje su zodno
2 června že dělníci pracující na

noho místa k druhému podél prft- -

plavu i vyzývali soudruhy své aby
šli a nimi kdo ncditěl byl násilím

přinucen Na cestě zastavili se v

každém hostinci a jsouce zpiit z

většhy vrhli se na ležení konlrak-tor- ů

a některé t nich ztrýznili

Jistý James Powderlf byl těžce

ných bylo porauěno

0 bili chtěli nějaké pozdvižení a bice v Již I)akot$ nejen ubližuje Přítomni byli: Senátoři Faulkner
na trftn ji dosadili Pak přišla obchodu ale příjmy vlády ztenču- - Lodge Squires Duboia a Proclor
zpráva že Illount byl ustanoven' je ona tvoří více maloobchodu a' Předvolaný Jacob Wenk Hvědčil

vyslancem na Havaji a v zápětí vyhání velkoobchody ze státu ty 'že přišel do této země na smlouvu
chtěla prozatímná vláda umlčeti závody jež vládě nejvíce poplatku' žo bude pracovali pro Hermana

dopisovatelo New Yorského Horal- -
jod vádí jako pivovary prlimyslové

'
Aukama & Co zo South River N

du Charlese NordhoiTa pro rflzná( závody a lihovary Mimo to pro- -' J Všechny jeho útraty byly pla-nepra-

prý udání a vyslanec bibice nijak n&píospfvá a neúčinku- - ceny Pracoval tak po 22 raěsfcfi
Blount na prospěch jeho zakročil je alebrž pije ne jakoby ji ani ne- - pak opustil práci po sníženi mzdy
O všem tom kolují rflzné pověsti a

Mount Jenž byl stale tvrdil že na řaien a 8 velkoobchode a lihovina- - dopraveni sem byli také na sralou velikém průplavu mezi Lemontem

Havaji zachován bude úplný klid Jmi Severní Dakota má n:)3 kořalnyjvn (Jiovanni 0[ordi italský ban- - a Iíomco vydali se na Hlávku a za-ne- ní

si toho jii tak jist Dle návo- -
'
a jeden velkoobchod Od té doby co kéř po leta zasýlal úspory Italu poraěli ho tak daleko že sáhli k ná-J- u

jeho od tajemníka (treshama prohibico vešla v platnost jest 'odtud do Itálie Na otázku mno-jsil- í 400 jich zastavilo práce
má se Ulomit zastati kořalen o 31 procent více aniž by i ho li asi zaslal odvětil bankéř že dajíce zvýšení mzdy Ozbrojivšo

pouze usedlých tara Američanu
1

tolik obyvatelstva v poměru bylo on sám kolem #2000000 ročně pro
Ue klacky a revolvery táhli od jed- -

vládní výběrčí W S Hal! v ltapid kteří

City J D a ten by o věci té zaji- - lom
Hté správný pronésti mohl úsudek všichni

nedbaje toiio jako viady na ostro- -

vecli Htavá Ole toho vyslanec také

prohlásil že do iporfl aneb zápasu
druhu o nadvládu té

aneb oné strany mísili so nebude'
mUrl mao Cranlti pouze Amen- -

tany již zápasů takých so ne-- !

súčastiií Prohlášení to spftsobila
pochopitelnou sensaci nobof vypa- -

dá jako vyžívání přívrženců krá- -

Vrah a přece nevlnncn
V zákoně nice nikde nezní žo

omluvou pro vraždu mbŽe býti
zkroskolání štěstí rodiného avšak

i pravidla béře porota na to ohledu
ky milwaucké dostoupil dno 3' zraněn a sotva vydrží Několik
června vrchole Zvláště Conv

'
těžcena


