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VaSim bo břím nrnfti-t- e itndll
platíte na Pokrok Zffli a vyvolíte za

Aby tl kdl Jíl 1 íelliPfio mají
lul-lilm- e II tI tm kteří o miKíenl
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POKROK ZÁVADU Omaha Neb

per Upoiíirnete na tuto prémii své sousedy ! Kaídý celoroční před-

platitel oprávněn Jest k premlt tito Jak uvedeno
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County
hiiSlft po akru Žito W buSlo po akru v

dibío dan a Jm St ústní 111

Mnoho lidi om nyní jwie % ncorassy
uhuzuJI so v tomto a okolních okresích

železniční Jízdné a kupní ceny Přijeďte

CIO akrft s dobrou vodou pouze pit

Nyní Jest zde Již mnoho Čechu aNřruca

Státech Přijďto a píesvčdSte se sami

Wichila Falls WicMla County Texas JI
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prk
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Itoalon Rfttitf n tyl dne 15

kvltna odpoledne veliká pobro
mou o)4rm Jcl zničil za jďn
milion ]"Urft rnijetku pit (

řodía zbavil rázem pfMMí iíli
dva tfafce členu těchto Jtn málo

dalo zachránit) iidof roikácený
li vel rychloll ůJanou Šířil a

na rozloze dvaceti kr(k zkázu ni
vše strany trkal OheA vyiel v

závodním parku boatonké ligy ve

stoh a dříví nakupeného zrovna

crott prvého stanovišti hráči
r mlč Plameny záhy z4bly
sedadla I roiSlřilj se al po hlavni

tupne určené pro diváky Diváka

tam bylo toa dobou kdy obeA

vznikl don ti a třrií sotva zbylo

řa hj před Lroiítítn jim ncboi-pcií-

uniklí Trvalo to nřkolik

minut nelli baniíi dostali 10 na

rnínto a obeA Ji! iotou-i- l mnřrcm
k Tretnont ulici nice víe napoHd
na levo i na právo al celý čtverec
budov od teverní Waljiole ul alpo
Burke ul lehl popelem Školka
Sbervinova cibclni to budova pro
menlf Ž4ky cbvlli jen plamsnum
Ttdorovala a ta nedlouho byla
rovnřl iničena vedle celé řadj
stavení jiných Pak přeskočily

plameny na jižní stranu od Wal

pole nl smírem Ví Coventry ul

Celé tři čtverce aí po Harke ul

jsou ta iniíeny O S hodině jii
hořel celý čtverec budov tápadnfi
od Tremont ul od Walpole al po
Burke Se Siřícím se požárem
rostl i tmatek meii lidem cejména
viak v domech tenementnícb kte-

rýchž v místech tčch jest velmi

mnoho Na nřkolik mil v okolí

tacalo stčhov&ní kaídý snaiil se

utéci se v bezpečí a rachrániti a
movitostí svých co nejvíce V

okolí Tremont ul však byli mnozí
radí že zachránili životy své na

vynASení nezbylo jim času Po
6 bod vrhla se plamenná záplava
ta od Tremont ku Cabot ul Mezi

tím přijely lodí z Lynnu Silemu

Beverly a Brooklina a veškeré
úsilí jen k tomu směřovalo aby
oheň n Cabot ul byl konečně za-

staven To vSak nepodařilo se

zúplna a ne dříve dokud plameny
nebyly postoupily aZ po Weirick
al a severně k Burke nl teprvé
ta postavena jest zkázonosnéma

Siyla hráz na jedné straně kdežto

sa straně drahé dostal se oheň ž

po Milford Pláce a Kuggles ul

Po 7 hod teprvé mohli hasiči
říci že mají plameny v moci své

ie dalžího Síření se ohně není více
e ob&vati Celkem jedno sto bu

dov lehlo popelem Městská rada

odbývala hned mimořádnou schdzi

i povolila z fondu na zatopené v

Jobnstowna $4000 na pohořelé
Na tom nebylo dosti Město Boston
mělo míti ještě požár jeden Dne
17 t m totil po 2 hodině ranní
hořelo ve vládní celnici a ve skla
dišti téže Nežli hasiči dostali se

na místo oheň zničil 'skladisté i

úřadovny celní jakož i skladiStě

importérských firem Škoda spft
sobená páčí se na $35000

Folár r w Těrka

Dne 16 tm ráno o 4 hodině

rznikl oheft v tak zvaném Jonesově

mnoho rdznycb plixlin rolníku se vMy

bily Mi' niílolkofi Mjmlnt V
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Ik Ut milní prik'iy Jo
N#Jimk byhtt řultr Mis
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Muljm f rq lkfíh Allm lik'i
tpoqfti ďkolik tn n I hIkI

byli lmllo Mtib i
{! i4blt I l4tnf víifní a

ponU pfike a f)4ft ďut se

do víifufiíťh dílKU kkrU jtinxlni I - r i n í IrstA I v Ubto
míth in'n strpěly Ikrxly

Prulký d#4 uvolnil bslvany ka

nirfit ni vrlcícb a aikolik jich

padlo na skladiili Hcbappovo I

rozbilo j úplni Níkolik tbhr
nich áomh na Maín ulici bylo za-

plaveno fkoJy ohnili SOooo

V M Cloa 1 Mino Ml y pravá

protři mračen Uki záplava pfio-bil- y

Nejvíce ikod spftolno l

lodil trati (ireal Northern mezi

Nelson Aleiandria Dalton a Ash

lay Také v Mvik UapíJs mají
veliké škody ftiky Hed Cedar

Willow a Trout značně vystoupil)
Také jezírko Ht Croiz nedaleko

Iludion Wis hrozilo protržením
hráze

Kradli známky notoval

Velikou sensaci spfisobilo v Des

Moines la dne 18 t m zatčení

(Jeorge Barnesa majitele lékárny
Morgan House Pharmacy jenž ob-

viněn jest že přijímal kradené

známky poštovní Jistý "gang"
lopičský od jisté doby operoval v

Afton uenterville Io Mars Neva

da Oakland a Boone kdež na

poštách známky kradl Barnes prý
byl v čele té holotičky ano koupil
si ve Fultonu N Y tři pušky za

něž platil poštovními známkami a

sice 10 centovými Továrna chtěla

známky vyměnit za úřady

čerpaly podepření stopovaly dále

a konečně sebrali Barnesa Týž

byl dán sice pod 12000 záruky po-

něvadž ale povídalo se že chce
utéci byl vzat do vazby Spolu-vinník- y

své prý již prozradil

Karlové Tary vz New York

Lázeňské a proslavené město

Karlovy Vary v Cechách zadalo

prostřednictvím firmy Eisncr &

Mendelson Co v Chicaga žalobu
a spolkového soudu preti firmě

Kutnow Bros v New Vorka pro
padělání karlovarské vody V Ža-

lobě se udává že firma ona vyrábí
jakousi smíšenina lučební již vy-

dává za karlovarský prášek Firma
ona nápodobila též známka Karlo-

vých Varu Teď když došlo na
"karlovarskou'' mohlo by dojít
pomalá i na ''plzeňské"

Jak a v čem šetři t

Zajímavé jest jak vypadá ta tak
zvaná demokratická spořivost pánu
ve Wasbingtoně Tak demokratičtí
členové finančního výboru dolní

sněmovny provozují při rozpočto-

vých předlohách různých vládních
odboru spořivost takového druhu
že tím výkony jednotlivých odvětví

veřejných služeb jsou ohroženy
To vztahuje se zejména na položky

1 w

pro indiánské oddělení Poslanec
Wílaon 1 Washinstona vyšetřoval
podrobně tuto záležitost a dospěl k

následujícím výsledkům : Každo
ročně povolená položka pro v Ari
zoně sídlící Apače byla snížena
letos ze 1 125000 na 190000 To

J znamená sníženou koupi masa o

téměř jeden milion liber a mouky

plných 30000 hber Stále nepo
kojným a bujným Apačftrn zavdá

toto snížení jejich dodávek vítanou

folia nlknlíi ')( Jt f

Vtltký psvíloR V stU vfle líním
bl první iníátn a ífflil !

lir jUtrf k Ur ttt
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bl# třilrt Ut "niUnt
lí iíř# ll na ři
troiksml íiH i ( til'nt ř"
bita od lil biilký
nl nUiI s iita l fv4il Vlik4
kmnnifk4 dílny H O Willism

bjly řovřiíl J "itoi#ny Ka vy

f4itf niljli ikikorna ani (

l'ffttviJi a ul a doky m 70

al i lly fcbrti rovntl i tlf tik
JVrj jdnotIifé budovy plybirny a

F4t liivrr tiiUujUl Juta

paní Htillevova vdova tbtřd ti
cbr4nitl v)koiil okn přf

bytka svlbo a zlomila si noh

Iltiiě Moor# a fil k obol spadl
s vm i a byl pítjt a vtlíul j lnoho
od 1(1(1 biíikíbo Kitbtr V019

upadna rovnll st poranil Po 3

hodiny ranní odbývala se v lcb
Uch tanriní i4bata a sa bodina na

to kdyl se poslední host vzdálil

d4no bylo poplainé znamení Jak
obeA povstal nikdo neví

lltlj viUspll
Následkem prudkých deírft a

pr&trlí mračen je! nad Hu Paul

Mino a nad okolím tébo] na 3'0
mil směrem k Wisconsina dne 1S

května se snesly vystoupily řeky z

břehu svých a záplava ta veliké

spfisobila ikody V Iliver Falls
Win protrhla se vodní hráz ná-

držky následkem přivála vod a jen
ta spftsobeno ikody za 125000

Tři mosty byly zničeny a spojení
s New Hicbmondem jest na něko
lik dna přeraSeno Spousty tyto
provázela bouře a burácení hromu
V Erwin Prairie byla jistá paní
Brennanova zabita bleskem a

veSkeré cesty a silnice zejména
ale tratě želerniční záplavou
značně poSkozeny jsou Z Eau

Claire vlaky vftbeo nemohly na

druhý den býtt vypraveny a v

Iludsona celá zátočka tratě byla

spoustami vod snesena Na trati

burlingtonské dráhy bylo nejhůře
neboť i spojení telegrafické bylo
přerušeno a sloupy podemlety
Tak bylo zejména a Prescott Jak
veliké sp&sobeny škody nebylo
lze hned zjistiti Pokud St Paula
se týče jest škoda zejména na

tratích pouličních drah veliká
Ve sklepích níže položených domů

bylo množství vody a obyvatelé u

řeky museli se ncbýliti na místa

bezpečnější V Itiver Falls Wis

vystoupila Black Kivcr a příval
vodní zničil několik hrází želez

ných i dřevěných mostu a záplava
kol značné škody spfisobila V
údolí Chippewa řeky nebylo jinak
Když nebezpečí bylo pozorovat!
ve všech městečkách podél řeky
zvonilo se na poplach však spousta
přikvapila tak rychle že na někte-

rých místech lid sotva holé životy
zachránil Několik stavení vodou

podemleto se sesulo jinde pily
mlýny a jiné závody a vody se na

lézající padly zkise za oběť Také
zde ztráty jsou veliké V Bloomer

zaplavila a zničila voda několik
stavení a odplavila nejen pilu ale
i městskou nádržku vodní a stanici
hasičskou Veliká hráz na řece
Black River nedaleko Black Itiver
Falls byla v nebezpečí i musela
levá Část téže býti proražena aby
větší část hráze se zachránila

Dřevařský obvod Glenwoodský
jest sami spousta a zkáza Statisíce

stop dříví bylo spoustou vodní
zničeno a odplaveno Na potoka
TifTany nezůstalo ani jediného
mostku Níže ležící domky v

Glenwood byly pod vodou a vlak

dráhy Wiscotsin Central másel
z&stati v lese na vyšší trati ne--

Máme mnoho krásných kusu pozemku v tomto okresu na prodej na mime

podmínky vzdHanfch 1 nevzdělaných
a Kansaau po Itock Ivlandskó drázo a

Koupíte H otl nás odpořteme vaie
sem nyní po Itock Islandské drázo a pfcivf dí-t- su sami o vjhodiích tito krajiny

Majctnlcké právo vÁcch nnSiih pozemku Jeat dokonalé a my vám dodáme
tínln alxtrakt abvate lei mohli nechat vaftemu nrávníku nrohlt-dnou- t Máme na

prodej kuny kráiwých pozemku od 10O do
nn iiKrcHnuiii iKiia neumiio 11 usni niiuiiLHr nmiu n:r wy -- nm iiubiviuc iiu Ir

'
4

mokraté státu Missouri podle toholxj
ho správou nynřjňí nesouhlasí

Konvenci zahájil J MoTrimble aF
za předsedu zvolen byl guvernér
Stone jenž uvítav shromáždění

vzdal velikou chvála kongresníka
Hlandovi za upřímné jeho snahy a t

přičinění aby prospěl lidu svému!

jenž byl si jej k zastoupení svému

£U IUU HVVCIl llVi VVVIllll
1 1 J

konvence byla zahájena ozvalo se

bouřlivé volání po lilandoví jenir
ve vedlejší místnosti připravovaly

i

zpráva výborovou Dle náhleda %

plané oběžníky podrobnosti a návody

jimi so vícm dobré dan a Jmou ifastni

My máme tu neJlcpSÍ krajinu ve Bpoj

STONE & YAN DTKE

TII2c3m

záminka k novým povstáním a lou

pežným tažením Itovníž tak sní-

žena byla položka na indiánskou

policii Při povolení $141000 pro

toto dňležitó odvčtví jest snížení
velice nebezpečnou včcí JeSti
hftře počínají si Šetrní páni poslan-

ci při položkách na indiánské

Školy Položka na tento učel byla
snížena o celých $273000 což bude

mít nutně za následek zavření

mnoha indiánských Skol Což a

Indián ve volné této a vlastní jich
zemi nemá míti více ani práva na

vzdČlání ?

Neshodil se

V Clevelandu odbývaná sahfize

ratjitelu dolu uhelných a stávkářB

člena veliké jednoty všech nnií

hornických skončila dne 17 května

a to úplné bez výsledku Ačkoliv

nčkteří majitelově dol& chtčli spra-

vedlivým požadavkům horníku vy-hovč-
ti

a ve smíru tom ve schází

této působili vyjednávání rozbilo

se o neústupnost jiných Všeobec-

ná stávka horník& jež zasáhla doly
témčř všech státu není tudíž za-

žehnána ba naopak stávkáři hodlají
odpor avfij po tomto nezdara tím

více npevniti

Demokraté v Mlssearl

Uland dobyl na konvenci mis-souriký-

demokratu jež dne 16

kvčtna v Kansas City se odbývala

nemalého vítčzství neboť v shro-máždi-ní

tom přijato bylo prohlá--
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btoneova bylo třeba aby stát nějak
demonstroval že nedá se ovládati

na přísté více "peněžními žoky"
na Wall ulici a výsledkem toho %

podobných "upíču" bylo že přijat} J'
navrhovaná platforma většinou vý
bóro v kteréž vyslovují se demo-- k'
kraté státu Missouri ve prospěch 1

voineno razeni stříbra ro přijeti
platformy ozvalo se provolávání
slávy Blandovi jenž nad vítězstvím

svým byl samou radostí jen zářil

— ~
' jfiího soudu jmenován jest soudce V

Francia M Black za superinton-- ' )
-
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