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dMÍlítl opétn tatredsní řeoiproeil
nich smlav obchodních dála kon-

trola kanálu nicarananského vlá'

dou spolkovoo řoimnolení olxhol'

#

Onirrta7tfPeoplďs History of the

United States nlho ioďstva amerického a třlienl
v o víech hlaviijílcb mřstech Jihff

amerických stálých výstavek plo-

din výrobků amerických Prvý___ gr-h-c lírilliaM Slury iif Our Country anJ Pcoplc

Iksřrla

U Muswgse I T# tničen byl v

pondělí v noci požárem pMbjťk
farmera Joha iVsslty ho při čemž

švakrová téhol v plamenech iahy

nola Má s ta to ž požr založen

bvl dvlma otilými Cresk Indiány

den vénotán výhradné oranUoá- -

ní a k projednávání Jednotlivých
otázek přikročeno teprvé ve středa

Olrjnl trsat ! isim

V IndlanapiH'# I"'1 ní"
pi(idél( v krakm soudí spolko-

vém Mnudk Jimi olsjfif trast la
nsútvnl přoMášin bylj společ-

nost Jej tvořící prohlášena i na

tákoiiton a z monopol kterýž foť

puítín býti muf JkmiU patřičná
žaloba podám bude

kteráž lak známo spor o Čáru hra

tmii
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a sice jedoáno nejprvé o vimahaji-cí-

se promyslu v temíoh východ

nich hlavné pak Japanu který!
kteří krátcn před tím pro

é

chování domka vyhozeni byli
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Na trati dráhy Iittle Míami as£John Clark Riclpath LLD

tnt ahK Hisiokun

pří laciné práci tamní promysl

vým soupeřem stát! se hrotí Po-

ukazováno Ie konkurence a výrob-

ky japanskými úplné nemožnou e

neboť kdežto lam platí se dělníku

1} míle od Charleston O vybuchl
ve středu parostrej rychlovlaku

při čemž strojnlk a topič nkamlítě

usmrceni Vozy ostatul naledkm
neštěstí tohoto vyšinuly se s ko

lOo neb nanejvíoe 16o denné musí

se zde idalit desetkráte více PoVcofř oř li" Oií Strtnm In thf Stw WutU

AAieotutt i# thr Siitnhh FntHh ni ťtrnth

niční wtí Venezuelou a Anglií

vyšvtříti má konečně sbou hnula

a sire jft prvým krokpm Jpjím vy

svání ku vládám anglické a vene-

zuelské aby dftvody své jimiž by

nároky jejich na sporné území

opravňovány byly komisi v čase

co nejkratiím podaly Žádost

skončení debaty jmenován výbor

kterýž vyíelřiti má kterak by hro
rUntmg ol Settltmrati Vy the Whil Kcti
Cro(h ol the Amrtitšn Colniri
Vr ol the Krrolutma Lftlihment ol the Lnhn

Hctrfapmrnt o( thr Crršt Aíon
H ř tor the 1'mmttion ol tht Votom

lejí při čemž cestujících dosti

těžce poraněno bylo

Tlak s prwpsdaol

zící konkurenci této zabránili s

dalo V přijatých na to resoluelch

i Nedaleko Hazeln Pa pro-padn-
ul

se v pondělí osobní vlak

Lehicb Valley dráhy při čemž

vyslovil se spolek pro domácí trh

pro výrobky domácí pro největsl

co možtio rotilřenf zahraničního

trhu naSeho rro zavedení recipro

ano musí rvtNTs in
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tato podána byla v dopisu zasla-

ném sekretáři státnímu kterýž opis
téže oběma vládám prostřednictvím

vyslancft našich doručili dal Že

žádosti této Venezuelou vyhověno
bude o tom není nejmenší pochy-

by za lo však za Jisto pokládáno

býti maže že zůstane vládou angli-

ckou nepovšimnutou — Časopisy

anglické označují tuto žádost ko-

mise naší za drzost a za přímou

city pro podporování amerického

loďstva obchodního pro zdokona-

lení vodních cest naiich a pro pře

strojvedoucí okamžitě usmrcen to-

pič smrtelně poraněn a několik ce-

stujících potlučeno V čase kdy

neštěstí se událo jel vlak pouze

rvchlostí 35 mil za hodinu Jinakvzetí kanálu nicarajnianského pod

kontrolou spolkovou Odstavec

límž vyslovováno se pro ukládání
býval by počet občtí zajisté větší

TraC propadla se celkem o plných

kL£_
sest stop

Obecné pozemky v 0'BrIen Counlj la

Jak jsme již sdělili byl dlouho-

letý soudní spor o část údělu želez

zvláštních daní firmám cizozenv

kým jakož i článek iympathie a

Kubánci vyslovující odkázány

zpět výboru

Ontsdný pokos

V čtyřpatrové továrně English

& Mvrsicka v New Haven Conn

urážku vlády auglické za kterouž

prý by nám náležité ponaučení dá-

no býti mělo

V kentuťkj

přikročen v úterý v obou sněmov-

nách ku hlasování o senátora spol-

kového a to vzdor tomu že mezí

oběrua stradami uzavřeno před tím

dohodnutí že spolelné zasedání

dříve neí 6 února do kdy ná-

stupce zemřelého podance demo-

kratického zvolen bude odbýváno
nebude V senátu odevzdáno 15

Toto velké a ínamnité dflo ťťy Spojených Mdtů v řeči anRlicé

neinověišl prače inamenitého dijepUce John Clark Kidpatha prodává se

v kramaké cení 375 vňak my uzavřeli tak výhodnou smlouvu a vydava-

teli Je roftžeme je ponkytnouti co prémii k Pokroku Západu ta dop alek

11 CO v naif písárnS aneb za doplatek $3 00 taSleme je xámlkou vypláče-no- u

Znamenité dtlo (500 stran velkého formátu 300 vyobratení

Kaidv naňich odbfratflu má dítky anglicky čtoucí a ípfluobi jim

radot velikou když jim taopatří toto kránné a trvalou cenu majld dílo

za tak nepatrnou výlohu totiž ta doplatek $2 00 i ne tánylkou

Adresujte: POKROK ZÁPADU
OMAHA NKBHASKA

ničního v Dickinson aO'Urien Lo

Iowa rozhodnut proti dráie a dne

27 února budou pozemky tyto ote-

vřeny k záběru po zákonu heme-steadní- m

v pozemkové úřadovně v

Des Moines la Pozemko těch

jest v okresu Dickinson éOO a v

0'Brien 21180 akrft Jsou větši-no- u

ovšem osazeny a nepochybně

udál se v úterý silný výbuch Jímž

budova značně roztřesena a v témž

téměř okamžiku vyšlehly plameny
tak že v několika minutách hořejší
tři poschodí v jedinkém téměř pla-

menu t6 nalézaly — Když plameny
konečně utlumeny nalezeny při

že staří osadníci je podrží tak 2e
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hlasfl pro rep Huntera a 18 pro
dein Blackburna 2 hlasy pak

roztříštěny V sněmovně obdržel

rep Ilunter 52 dem Blackburn 40

a 8 hlasli odevzdáno pro čekance

různé Celkem tedy dostal Ilunter

07 a Blackburn pouze 58 hlasů

Blackburn nedosul hlasy všech de

i! 1
_

IVA HOSPODÁŘE
Jediný řeský rolnický řasopls Te 8p8titwh Předplatné řl rořo
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nt osadníky od jinud asi nio e

Zane nový medián

objevil se počátkem týdne a sice v

Belvidere 111 v osobě Wilbur F

Hammonda a hned za prvý den vy-

léčil Drv Ukové množství hlu

odklizování trosek tři zohavené

mrtvoly dělaíkft kteří při zkoušeni

plynu zaměstnáni byli čtyři jiní

pak vytaženi z troBek ve stavu zbě-

dovaném soudí se však Že při ži-

votě zachováni budou — Výbuch

spflsoben byl novým avítiplynem

acetylinem kterýž newyorskou je-

dnou firmou vyráběn jest a zákaz

fiat
chých slepých kulhavých a všeli mokratů a pupulisu Poor hlasoval

nro PODulistu Batese I kdyby
Lešetínský kovář

býval hlasoval pro Huntera tu by
nikam v silných ocelových vaicicn

se rozenýlá

ftAduin ČJ N 1? S

Máme na ukladě knihy pro opiHO

vání čtvrtletních tpráv pro řády i

mu nřeo jen ještě jteden hlas býval

jakých nemocných že za vydatného

soupeře denverského mesiáše vším

právem prý pokládán býti může

Za léčení nebéře prý úplně žádné-

ho platu následkem čehož ovšem

řada jeho pacienta nemalou měrou

scházel neboC k zvolení v zasedání

společném 69 hlasů zapotřebí jcsU

(Nudný požár

V Su Louis vypuknul v úterý v

noci oožár ve čtyřpatrové budově
Ve středu přikročeno krom všeho

Před několika lety vydána byla
Prate úchvatná výpravná báněn Sva-

topluka Čecha: MLe5etínHký kovář"

Učeno v nl ontrými tahy ponémco
vání 6ekých dědin cizotemkými

fabrikanty a vřelá láka lidu éeké-h- o

k řeet otcft avýh ISetlnMký

očekávání k prvému hlasování spoKaždý úřadnlk ví jak žádoucným

jet aby zachovány byly opisy čtvrt-letníc- h

zpráv Nejen že poMkytujl

ni _tvn m nok rok u řádu nýbrž

lečnému a tu obdržel Ilunter 68

Blackburn 58 tarlisle 2 McCreary

č 415 North Broadway v níž ob-

chod n lékařskými a elektrickými

přístroji se nalézal a než spozoro-vá-
n

byl až na střechu se rozšířil

Jelikož k požárovišti více stříkaček

se dostavilo byly plameuy záhy

ntlnmenv v tom však když zdálo

zhusta Je jich potřeba k zjinténl

roste

OJeden národní svátek

máme míti zase více— totiž bude li

předloha poslancem 8mithem z

Michiganu v pondělí podaná při-Ja- U

Týž navrhnul totiž aby Lin-

colnovy narozeniny den 21 února

za svátek národní prohlášeny byly

6 Wilson 1 a Buckner 1 tak že

scházel Hunterovl jedinký jen hlas

aby za zvoleného prohlášen býtiknihy takové nemá také zvé čtvrt-

letní zprávy uloženy proto že opit
mohl PopuliBU Poor hlasoval

a 1 veškeré nebezpečí již minulo
tentokráte pro Huntera Zasedánína obyčejných bianaeiacn e nnuuw

phoíí a ztratí V kniae jnou véak

na vždy zachovaný rrouavme
Lnitni min nhnahuilcí mÍHta Drt 40

nepřítomen byl demokratický sená-

tor Oglevie kterýž prý při dru-

hém hlasování pro Huntera hlaso- -

a návrh jeho odkázán příslušnému

výboru
Hledanou tmebou

lest L A íiourdain kterýž v To- -

zuráv tedy na 10 roko za $100

střecha se sessula a pět hasičů v

troskách zasypáno a čtyři jiní pa-

dajícím zdivem zasaženi a nebez-

pečně poraněni Ihned věnována

veškerá snaha na zachránění

a se simničnou horlivostí

nriváno téměř do celou noc na

kovář vtor praveno iyecna vtaoruje
nahám ponfmSovacím a zaplatí

vtdor ivnj životem neboť ta poném

fiovately stojí mocné rameno "aáko-n- a

a ipravedlnoHti" Báaefl paná
▼ ilohu lehkém přece úchvatné jí
mavém rpnnobila veliký rotruch

Víak ten trval na krátcel Vláda jl
tkonUkovalti Jen néeo málo vý

tiakft před konfinkací rotprodanýcb

přiilo mezi lid

J0uc přeivédéeni že přijdem

vtřio přání každého
milovníka uňle-chti- lé

četby vydali jme ie avole

ním ipinovatele báneft tuto v plném
inřnl konfínkovaného vydání A y

očekávání tom jsme m nemýlili
Bžhem prvého roku vybráno prvé

Pro Velkořády jetu anma iaov vei

nezbytnou Každf tajemník
Velko-řW-u

by měl mlti zachovaný opii
čtvrtletních zpráv vdech řádfl aby

t t _l - 1H Jm! Anní l tli

peka Kana trest pro zasýlání
losft coštou si odbývá

vati bude

v JUrjlanda

zvolen po jednotýdním 2ápasu ko-

nečně senátor spolkový a sice rep

(leo L Wellinirton na němž před

Trest jeho vyprší v pátek a Jakmile

a vězení vyjde zatčen bude znovu
{

zachránění zasypaných osob leč

vše bylo marným a ve středu

dopoledne již Jen zohavené jejich polcistou a New Orleans kdež pro
Kde Uk e nečiní chybuje se Má-

me knihy Ukové pro Velkofády dvou

velkontt v tuhé vazbé O 400 a 600

tranách po t350 a $500 Kde by

chozího večera republikánského
mrtvol v nalezeny —- vyšetřová vylákání $5000 pod ralesnymi sa

minkami obžalován jest Úřadyrtli i talnranfci Velkořáda knihf
Umní si přispíšily aby Gourdiana

do rukou svých dosUly neboff týž
Ukové jednotlivé pro každý řád

prodáme jim Je za cenu valné nnííe-o- ou

Objednávky knih téchto i

viech prací tiskových nechr dějí se

kaukusu se usnesla Při hlasováni

17 republikánů zdrželo se hlasování

a podobně očinilo Í 8 demokratů

Uk že obdržel Wellington 61 a de-

mokratický soupeř jeho kmitli 23

hlasů Ostatní hlasy roztříštěny

byly mezi různé kandidáty

obžalován lest v Cincinnati též pro

ním zjištěno že neštěstí zaviněno

bylo shnilými trámci ve všech té-

měř stropech následkem čehož

zvýšenou tíži sřícením se ilřechy

spftsobenou stropy nésti nemohly

Skoda odhadována jest na více jak

♦200000

vydáni narovne oviem unpvi--Hj-
mc

vydáni druhé v mnohem

lep&í a dokonalejší úpravé a vétAím

formát než bylo prvé Iláneft tvoři

kniho o 88 itranácb a prcnláváme Ji

po 25c Do Čech zaručením

sa 60 cento a druhého vydání (ana

{porušování zákonu poštovních a

'um vzat bud do prádla až a nímlaskavé pod adresou'
Pokrok Západu

Omaha _V4
v now wriean uuwfi

kniha valné tel) za s čemu
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