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ním prpbjt rinkm('lir&fnJo hnřd

tu to i&ilrloval bvfxdot idiťal na

nřktcrých závodech rQi'ytlovýťh
Tin citampfil bylo dáno % po mřaté

nantal vážný ruch Ze v Jech trn
Mpéihali dílníci práci zastavivil na

JtlTvrnon 8piare aby tíiutt mžikem
neHtavili ho v jeJootlivé oddíly
Vftdwm cvolen byl Donahun Jeiuiil

uilílcn hned titul generála ten volil

hí vé kapitány a venkeré ckolnoxti

tomu nauvčilčovaly že ten rozezlený

lid u proti dráhám caujatý jťht ucho

pen vAoho aDO že vlak armádé Kel

lyho když no po dobrém tož acpoft

po zlem dostane Nantala chvíle

vážná Bylo třeba jen jiskřičky a

bouře ejevné byla by dojinta propu
kla Právod w nestavil v čele maje

starého veterána jenž přinesl prapor
Unie proHtřllený a rozbitý pravý to

Hvédek války a ca tpévu planí váleč

ných hnul e průvod na Couneil

Blili! na druhou Htranu řeky Ve

Wťfiton na 5 mil od Coucil Bluff

čekala zatím armáda nezamČHtnaných

jež táhne na Wanbington a nemohouc

doHtati od dráh vlaku v bouři a pao-t-

mnoho vytrpéla A právfi tento

neutéSený její utav vzbouřil nevoli

lidu omaŽHkého a v Couneil Bluffa

jenž veSkerou vinu avádél na želez-

niční cpoleňnOíiti V poMu ani 3000

mula přitáhli délníui a občané z

Omahy 1500 se So Omahy a k tčm

phifalo He občanstvo s Couneil Bluff

tak ie demonstruj cí dav vzrostl na

6000 hlav k nčmuž posléze mo přida-

lo as 300 žen O 11 h dop ocitly
ho davy v BayliHH parku naproti
Grand hotelu a výbor sátím áel aby

vyhledal přednoHty jednotlivých
drah a v zájmu humanity v zájmu
státu a celé obecnosti jakož i v cáj-m- u

bídou zimou a destčm trpící
armády Kellyho požádal o dopravu
téže Ti vymlouvali ae že bez doro

suméní fl Chicagem nemohou ničeho

učiniti a tak telegrafoval výbor
vrchní uprávé dráhy Ilock Isladvké

žádaje sa odvožení armády Vyjed-

návání však nepotkalo ho a výsled-

kem Demonstrující davy sotva by-

lo jim udíleno žo dráhy nechtí ae

dát pohnout jevily tím vétSÍ rozhoř-

čení a vůdcové jejich jen výmluvno-

stí avou toho docílili že lid nedal ao

strhnouti k činfini
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odfjol do Wetort k armA I Kllho
ťrmrři tam uhromállnl utltall
lk p'li nim riřbuF vlajlrl na

fn'in prapor dftkla InA oinauval jak
al otnalítl m vlaku zmocnili Gen

Kelly vik a lidrtn avým ač potřís-
ni nad dobrou voli a přičiněním
OiDthiil vyalovíl vlaku (říjmou-- tí

nemohl nechtA porušili
zákon a vednoutl na vlak neprávné

získaný Omalsnó konečno aznall
1 tímto (pAnohem nelio mnoho
uvésli i vrátili so na vlaku tom do
Couneil BlufTi a odevzdali jej na ná

drali kamž zatím byla policie při
šla v éjles chéfem aby přcehmatflrn

jakýmkoliv se ubránilo K tomu

dlužno poznamenali tona vlaku lom

odveženi byli uo Couneil Bluflfs ti
6'enové armády již pod vlivem po
včlrnosti a přestálé bídy onemocuřli
O ty bude v nemocnicích v Couneil

Bluffti postaráno Armáda sama
vsak eůstala v pátek ve Weston
neboť Kelly nizpčt do Couneil Bluff

vrátiti se uechtčl a vida nezbylí
vyda! provoláni k lidu státu Iowa v

nčmž žádá jej za přispčni a propůj
čení povozfl potrivin a p tak aby
armáda cestu piňky konati mohla

kdy železnice až dosud ani prstem
na prospěch její nehnuly Kelly
nežli přišly davy rozhořčeného lidu

s Omahy byl v Couneil Bluffs i radil
se Jacksonem jenž nanejvýš lito
val že jednání jeho že povolal mili
ci na armádu bylo křivé posuzováno
učinil tak jen na žádost drah a Šeri

fa Gen Kelly odebral so pak k ivé
armádé aby vyčkal včel přlátích

Nadej) prozatím na získání vlaku

nebylo Guv Jackson prohlásil v

pátek že všemožné se přičiňoval

aby armáda poslána byla co státu
avšak veškeré jeho úsilí a Žádosti ve

sinčru tom u železničních společno-
stí zastaly oslyšeny ano i tehdy
když s vlastního podnétu slíbil drá
hárn že za dopravu armády stát
Iowa radéji zaplatí nežli aby je jít
písky nechal a sp&sobii břemeno

malým místečkům a farmám po ce-

sto Tak jako guvernérovy mahy

ukázaly ae býti marnými tak enahy
lidu aby v Omaze zmocnil so vlaku

zastaly rovnéž bez výsledku Lid v

Couneil Bluď nezdary třmi Ještě ví-

ce na dráhy pobnéván odbýval schů-

zi v BenoShugart bločku kdež zej
mina chování se zástupce drah Hub

barda vftči armádé odsouzeno bylo a

přijata rosolu co v niž ao pana Hub

bardovi radí aby opustil mésto
V nudi li ráno po marném čekání na

nijaký ten vlak vytáhli armáda Kel

lyho pčsky a sico do Neola kdež tána

byla občanstvem a farmáři

( fi! til Mff#tt K#l

řirt4 i(itili( tía nk'nt
a flíf-h- t ' lít fii iT í In

t f

tf itrbiott !- - 14 fitd'IIU'
l jl tf'' a s tll MmUllM

M dV ) I l bjt li

f# armill J'í( d" 9 I w

? bjfo fa ( ' M II ÍT l li i- -

f'ftjff li'lf MVM-l- í tMhí
i 1 iAni l i ♦ t 'l
il Inťatl f#íi fnilo j

fřiíl M lw}rh 'lmřnk
tlít ř 'ii ntlixti i l (!4'i filori ftt trmilf
pfínťi fiřnifi lkJ I O nlii

ní jjl v nJitPHi
nl rntili 'l't t AI m

A p Irtv i J ff 'jř li U ti

f y f littiiil run i li Na w!Í#

i 5

i V I iftiol křff n' Itf(ini4l- -

f ri4blnk& Itif t ijl lk
Jř Irfiy ířlrlljr bj U t hil

íffndkíhi Uií unni a nit)

'ÍThini na j# j í 1 rnoti
Vf na dfahf ln k I I ukátl

jV# ířUini 'nl vjxticf ri'"ti nii--
&

dohodly 1 takovým apo toh

j apAsoliHti armádu )trtjí
ytnfi Ji roitrhnoti neJli dála i

ptdly hlay v li lu

i rrplal ijpJh proti abytečnémii
dání tnilicv ala reptal proti %%

erif tomu jakéuiti oni uholád v

i vvdánl Uou fltinicr tid
nkou I bu l jim ponkytnut
Inf vlak vyl&kaU j t ( ouncil

Tí na fi mil a tam Jo také

ala klc2to giivtrii--
r kázal iAm

U-l- okoli aby jen nikdo i t&bo

jirmiUy ani pro kun chleba m

ohl hnout I ti lil rozhodní

uhladí a pouluxlem artni-l- do

(bingtonu nazývajíce pokun taký

lynlnýrii k niccíuu nevedoucím

(iali le úřaly tam za řekou míli
Smvali vftí riti&lA frrti-l- {ifi&A

na humaníjí Ve lřelu Juntou- -

Icrozhorlenl to mezi lidem vrcho- -

](Council IHuffi avolánabjla val- -

a tília Kt tiPAt aíiIuo1a ua

á takému nelidHkému zacházeni a

fy arjaády a v Umaže a vefler po

lha byla Hchftze jíl nňCaHtnil ne

ÍKťlly aby postěžoval bí lidu

lkemu jakého dontslo He přijeti
d6 tam na druhé tttranfi řeky

t vřak Hchftze zahijena býti mé

♦tutalo io lň Labor Ilall ue-- y

k účelu tomu i vytrhlo se na

raon Hjuare kdež stav armády
lomným ďavftm ]ak n&leít byl vy-- %

Prvním řečníkem byt II M
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Po 10 li ranní ve středu byl

P Curren 20letý mladík ze So

zabit vlakem v Albright Týl
nalézal se na ctsté na jatky a obíraje
se potratí byl zasáhnut vlakem U

P dráhy Koroncr byl o případu
tom uvédoročn a tavedl vyšetřováni

— Žádají se obchody farmy a

městský majetek do prodeje a na u

Udejte podrobnosti E F

Kinger 321 j 15 ul Omaha Neb
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Nemá filor vyslov! tl díky
V' } P 10 liřl 1893

Ctřný panu V Fahrncy!

Neradm ani tolik slov bych Viím za

vás lék díky vyslovit! mohl VlU lék

zvaný dra 1'ctra IIOBOKO připravova
ný v čísle 112—114 Hoyno ave Chicago
111 osvidřil se výbornfi na mé manželce

která po tři roky trníla vnitřními bolest-

mi po porodu VSechno líkaiení bylo
marné a oba vzdávali Jsme so Již nndčje

na Její uzdravení VáJ lék jest vřak Je-

jím osvoboditelem od tak dlouhých již

skoro smutných dna a snad 1 predíuBiié

smrti Protož přijmřto nevyslovitelný
dík za váš lék který se vždy v mém dome

nalezne a znamenám so a tlctou

Frank Záhrobský

Jeílfi JcBt mntUo výhotlných příležito-

stí ku převzít! Jednatelství Jelikož dra

Petra ilOBOKO není prodáváno v lé

kárnách Kdo chce prokázat! dobrodiní

svým bližním a sobí poctivý výdělek tl

má příležitost tak uřlnit 1'ISte

přímo na dra Tetra Fabrney e v Chica-

go 111

— Třída roku 1894 na zdejší vyS-- ří

škole připravuje so ku sklonku

Školního běhu jenž končí v ročsíci

červnu Jména téoh již graduovali
budou jsou již známa a mezi třmi

jsou i dvé české žaóky a sice: Anna

Fittlova a Marie Nováčkova První
hodlá studovat! dále na státní uni-ver- sité

a druhá včnnje se povolání

učitelky
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HOUSTOH GUVESTOřf AUSTIN

A SAN ANTONIO

odstraňuje neíi4 litkv z krve
Wi nm-K-- l kre vní kožní vyrážky
boláky na nohou vfnly svrab

unav)nof oupalosf a t ?vláJt£

Vjftvcoý kk pro jurui nemoci

fena 1100

Xa prodej ve vžet h lékárnách

Senioři ledvin a Jater
nezáživnosf truilnomyilnonf ne-

pravidelnosti v mořeni vodnattb
nonf řezavku niořový kámen
cánct ledvin Jistfi vyléčí

faitItřKí

Vóóný žid
Není díla kteréí by v ronjanopiseo

tví tak poutalo vSechny vrstvy čtenářů
Jako "Vččný žid" Jest to román

svétocnámý který každý čte se zalí-

bením Toto velké dílo čítající 1226

stran jest nyní k dostání úplné za je-

diný dolar Sešit na ukázku pošle se

ochotné zdarma každému kdo on

požádá pod adresou

Knihovna Am Omafia Neb

řšpíidy n tnrolfy
Máme hojnou zásobu Spádu a taro

kft kteréž prodáváme hru za 1125
dostou za % 1 35

Knihkupectví Pokroku Západu

BEZ PENĚZ

m líni' r Výlohy iliyiky iapriny
=1 VyHiflImftto a ziiAlclo nilm

toto s pln 'tn Jmňiwm nvým

tu-it- ) bezplatná k pro-

hlédnuti lytoHkvostiirt
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a''0 lot ranrt
rufltne Iroiiiy
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tak
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Jhou va4
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vi takjak
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4" Uf ponlia

Kdo ranlo50ctft
v ciiiiiiikárh do-
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edarma
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