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Uvidím Vim v anAmoh l# Jmn otevřeli firma y jménem

South Omaha Livo Stook Coramíssion Cot
Mil a t uii m ] ra mo4ia

Tato firma má liejleplf ruřttrle a fifJapoIřhlivějSl prodsvaf v Jat-kid- i

Proto fidamn farmrry l y na ni dobytek ku prodeji tasýlali —
'Ai Veko rucí

Soiilh Omaha Mtp Mock Co
4 3m) Onirf: 117 KxrhinKHHl? Soul h Omalia Nřb

covali v dolecb Jel táhly ae aon-běln- ě

a proudem řeky na jiných
místech pak byly jednotlivé šachty
trovna pod řekou poslední a téct
pak byla v hloubce na 424 a top pod
hladinou řeky V pěli bořeních
šachtách přentalo se od dávna jil
pracovat! Do téchto iacbt doatav

la se voda a nellí kdo nadál

doly kde 4 horníků pracovalo za-

topila Horníci na několik vteřin

napřed uslyšeli podezřelý šramot a

jakés tajuplné srčení vody i pospí-
šili neprodleně ku koši aby na po-

vrch ae dali vytábnoati Pour

čtyři horníci dostali se šťastně ku
koši nežli proudy vod po dolech ae

rozlily Fr Kocco dozorce stál
ve čtvrté šachtě a vida nebezpečí
pospíšil aby mužstvo své varoval

v )mnl[ mlřf zodpovědným
kal límu dlrtíka anb farmeři ♦

h ntltff h i nedostatek

knpní rrny dollaru který J byl ob- -'

drlel t plnou j ho hodnotu vlalftí
v pri" aneb M výIdk léto
ve 'ravc v rrti dolaru ihci n- -

J#n aoy mina naít byU Uklho
rharikUni ahy lchny druhy

Jo-larf- t

lfly atrjní hodnot a kajnl
rrny doma rhil tik Ukí ahf

byla toho charakura JcnS ly
doka-ova- l

etiini nati moudrost a dúvé
tak abychom octli na dobrých

likladcch a lkali ddviry vifrh
nároilA avťu Chci ahy nit fioan-řn- l

atav a tikony týkajíc! e mřny
nIi livl tik Iiittti4 itíIfnU

tik ahy ti Jíl yulto rnajfja li

a vklidali v obchody a

nove podniky mfuto nahromadínf

Jich Nemňlcte utracli thojiti tlnt
!

toveteli Jej npumylnýrn a neroi um- -

tným anil mftletc jiolstraíťnélio
mole odvritíti aby penéa nehro- -

madil Chci dobrou jintou a (ev
nou měna a ulav d&vřry jnl by v

oběhu JiidrIoval Do jisté mfry o

nll jnera paal Jncih říteler atřlbra

aviak jeho pravé mfuto v naíi mi-jn- ě

může býti jen tehdy ejednino

jkdyl a sikony niic o měně upraví
cavede no aoimtava penělnf ulili
obtihla Mim ta to Jo věo ta-ik- a

výsledkem provésti ne di po
ťk1ajlXnf m kt tnntmu tMMvn ta vv ' + 'viaauia)ii 1

j
jest ta příčinu víeho ila Dle ny-'- J

oějsího atavu Vťřejního srnýiltní
na tento zikon nelze spoléhali
nelze na něm budovat! tím spáso-be-

m

aby odpomohlo ne nynějií
situaci Proto jsem proti volnému

neoumezenemu razcol atřlbra v ze

tě to samotné a neodvislé a

isem naopak pro okamlité a betvv
t a

A1nHn „1„„„„iiiiucvus uuiuiaui uunmTu o koupi
u Sherraanově

řákona Přitn4vira Jfl přek wpnJe
_ _
oposice

krocení ji by přítomnou situaci

zlepfiilo a pomohlo Denní mojí
modlitbou jest aby toto zdržování

t tli'UIFUU uiuniii utuvm uuuiuuu ini- 1

žení země naši v hlubší ještě tíseň

jakou kdy poznala a aby demokra

tická strana právem nelila zodpo-

vědnou činěna za takou katastrofu

Oddaný vám Grover Cleveland"

Z Wftuhliifc-ton- u

Již skoro celé dva měsíce zasedá

kongres posad nevyřídil nic v!15

o l frro v ati iruln( koup stříbra
Jdikol v nkln J neobmeneni
volnost dbair není Pravidla d!a

n hol by debata ukončena býti
mohla Jl vjhlf Ika na dlouhý
parlamentiml lipas

KEOMIKI VDáLOlTÍ

Ilidsj la

Mílo N'iU11 přUldne 2í liřl
do doma I) Warmana ve William- -

aburgu O a omimil pí Warmano
é I MSI at#r miličkr ]cj(

lnjíata cmil#lá Ivu a lVarl t%- -

atfvlil TaiíI rvoIer lil hotovil
k vfkon&rtt hanebního iinu

Matka uleknuti analiU % ma ihraA

ruky vyrvali iVhřilo
mřfliti Ivu a ta-- o Ji inniti tu£el
!rchl l'o celém m£mfi nixledkem

ff{ivlii toho ohromný (inval rot
ruch a rozezlený lid po Wilsoioti

pitrá
Dáni v obžaloba

John Conno-- s a Kva Flint-ov- i

bylí v okresu Noble v Auburn Ind
velkou porotou odkizini trestnímu
soudu 2e přepadlí osobní vlak
Lake Khore drihy v noci dne 11

ziří u Kessler Connora byl zat-

čen v úterý rninulího-týdn- e v llut
ler Ind na podnět drihy a zajíma-
vé jest při tom 2e pro drihu tu

pracoval Kva Flintová byla mu

společnici od jisto doby a proto
est 1 ona zatčena Po spoluvini
cídh jejich se pitrá

Žhiři v obžalobě

Velki porota v Chicaga vznesla

obžaloby na spiklence již pojišťují-
ce atavení a obchody ihned Je ta-

ké zapalovali a prováděli paličstvf
ve velkém Due 1 října pak vzne-

sla jeité několik obžalob na tutéž
bandu kteréž členem jest též Čech

pojišťující jednatel Otto Jirsa
Druzí vesměs jednatelé a členové

společností pojišťujících jsou:
Allen Speck a tdarence V Howe

It V Sraith D W Urown Cha- -

Kinsman OK Churchill Paul

Lonemyer David Kosenblat Henry
Scbncck (teorie A Mclvce a Kob- -

ert McKnight ChlapíkQrn řeme-

slo v čas jest překaženo a nyní po-

vede se jim as dle zásluhy
ťrérliní požáry

Dne 29 září panoval v okolí
Jamestownu S D silný vítr a na

města pojednou prerte cliytly a pla
meny sířily se rychlosti užasnou
dál a dále Fred Miller farmář

sotva vyvázl životem farma jebo

byla požárem zničena veškeré do-

mácí i polní nářadí slije a 1500
tun sena ťírodu obilní však za-

chránil Oheň stále postupoval i

není pochyby že až dojdou bližší

zprávy že nebudou zrovna utěšené

Na druhý den dalo se do deště a

oheň byl tím uhašen

Gam r Chicaga

Pověstný vftdce mexických lupi-čf- t

Catarina Garza kterýž jest na
hranicích mexických náramně hlo-

danou osobou byl jak se nyní
nkázato po celý měsíc v Chicagu na

výstavě a sice v srpnu a přítelem
a rým gen Ku íz Sandovel a bydleli
v Palmer House IJyli tam ovšem

pod cizými jmény co zatím vojsko

opojených stála na hranicích me-

xických jo hledalo
Chtěl zabít presidenta

Nějaký blázen přišel minule do

Bílého domu do Washingtonu a

ptal se stále po "svém otci" Stráž-

ník vytáhl z něho posléze že za

otce svého považuje Clevelanda

jemuž stále smrtí vyhrožoval Pro-

to ne šílence zmocnil řka že jej k

presidentovi uvede a dovedl jej k
i

policejní budce Byl zatčen a i

uvězněn ndávaje Že jmenuje setské
Josef Washington Pošlou jej aa !
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' K'fie řk i # blll kdy do-V'-
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A doptattuho MJlajf
th m nim habrn njdnou tolik

I - _ I - 1L_ __ IL_ i
l lllIfT Turín KKHIIIT l'll

t il VfHdití a mnotí itit rateh) a

V t# nemalí iMti fií)ki kvito

!_ AI i_i_íi hit i

ka konci rok hylo by dobř

y MhétHriě ri mol no iMýlali
f hned čími nim tirovrA tna ru
flntnné pornohoo
'

Vy l Ur Pokroku Zipadu

NOVE ZPRÁVY DOMÁCÍ
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Znamenitý áudrk

AYnlor ManderNon Vahin#- -

4iiit vysloví I na v téchto dnech

niiliduje: "I'o celou dobu rné

Íik a iinnoil aenité apol i

UTviii J' určili icb junkv
( ikdv ji-- nevi li l takou ulannou

ai_ 1 1
1 vHcnonoiii ▼

jirovcieni iodo aneu
óoho jaká no Jv( v době {rivS

(přítomná ve vétíiní tohoto kontra-- u

AI dodud řpatnj ae pokraco a
ato neboť achizí 1 d&atau-- únu I- - ' a

nileiitébo vedeni a dobrého

('rehledu Místo aby finaniní
konečně vyřícena byla a

v

'ikon o koupi atřlbra co nejdříve
aby e tak d ílo na jevo

Silvolin místo nynějšího tikona

nějaké akutcěné opatření
by utvrdilo nynější almini- -

jf lol j?l lest pro roxboané odvolá
onono aakoua počali duniokralá :

'[ji : 1 „„i i„it :

UVIUI IICUIUIIIS IIUCU UIHIUIS' iI

tra % ntriAliilid r%at%m uil ifmrM ' "
u 1 1 1 1

imcicem zřízeni j:ue auy leo

loým bylo 1 ái s íe předloha
í fní před sněmovoou ae nalézající _

uvvivui jvnv umbi nuvill IKUU'

( Jnlho dozoru a privomoci nad

pngresnímt volbami byla jen vy
11 HU1I Jl ma nuiitii limu u- -

11 : 1
% nnn 11 nifhlnsnti&ní a nifn &i i
biiviim i"i i vy viiiuilll
:ona Sbnrmanova a proti jiným

í ti dfiležitým krokňrn legislativ- -

M4 to věru jen velice Spatný
na otázku o stříbře vůbec

I

to zrovna neiiepsím povzou- -

ym republik&n&m již pracují
lbezvýminečné odvolání zákona
řlbře — jakž přeje si ho démo-

nický president Dle mého ni-Kl- u

tak aspoň již soudím nebu-Almt- o

kongresem docíleno zhola
4ho Demokraté vždy objevili
Ostatek Bchopnosií když zkou-'- v

podrobeni jsou Nemoboa se

ničem koncentrovati aniž v ně-j- i

oavzijera barmonovati Ne

by divu kdyby nepovedlojso
i přijmouti nějakého novéno za

% celního aneb zikona finan-- o

Situace v senitu cftstivá

iaf nezměněna" — Úsudek taký

[toji ta to aby se o něm trocha
' a mi

ýilelo a uvažovalo v

Co Uma fiká pán

vavernér North z Atlanty Ga

presidentovi Clevelandovi

jnu pověděl jak přece smýšlí v

ie finanční Pan Cleveland a
ívěděl jak následuje: "Výkon- -

dlo Washington I) U září

Hon W J Northen — dra- -

me: Nevím téměř jak tod- -

i-- u lisí vflí že dne li U m

( se mi Se jsem scela jasně a

f ně se vyslovil o otázce finan- -

yuDopía mflj Jíml přijal jsem
!r!iaci přesidentskou pakli ae

P a poselstvím nedávno kongre-- f

mimořádném zasedání téhož tak
V™

ným jevili setmusí jasným
I

st měny lei stálou lest do v- -

i jistou v rukou lidu našeho

vědomě býti zapleten ve e

do ústavu pro choromyslné kam!

jistě jen tilflí
ftmolaé pomřrj

V tkalcovnich v Kenníngtonti
Frankfordu Fairmountu Mansyunk
a (íerman Town v Pennsylvanil

nepracuje s plnou parou jak dříve

bývalo a veškerý obchod přádelni-ck-

i tkalcovských vilně Z 30000
dělníkft jil obyčejně v krajině této
taměstniváno jest sotva ve 120

tkalcovnách jich fi000 pracuje

romřry v zabrauém úeml

Pěkné zprávy dochází z čerokýz
akého pásma jež minule bylo osa-

zení otevřeno Nejsmutnějšl jest
však při tom že dotýkají se i

Čech 5 ano to děje su spfiobem
přímo neuvěřitelným Tak z AI va

Okl oznamuje se ze dre 2! září:

Několik Čechii chtělo vyhnali osad

niky i míst na nichž ee tito usadi-

li nastal spor hádka Dva miži

byli zabiti a jeden lynčován Od

té doby co pásmo čerokýzské bylo
otevřeno družina as 200 Čechli

procházela prý stále pásmem vyhá-

nějíc každého osadníka jenž se jí
zrovna namanul Dne 28 září jistý

pasák 'doslal od nich rozkaz aby ze

svého pozemku ihned odešel

Družinu provázel úředník John
Allen Nastal spor a mladý
Allen udeřil pasáka sekerou do

hlavy Paták tasil revolver a za-

střelil otce i syna Češi se pasáka
zmocnili a dopravili jej do Kennes-se- y

Záhy na to osadníci zmocnili

se jednoho z člena družiny byl-- li

Čech se neudává — a oběsili jej
Pěkné poměry jen co je pravda
Nedaleko Caldwell našli dne 29

září mrtvolu Hermana llannera z

Denver jenž oběšen byl na stromě
V kapsách jeho nalezeny byly listi-

ny svědčící o tom že Banner

zabral jistý pozemek a že pocházel
z Denver Veškeré okolnosti tomu

nasvědčují že byl oběšen neboť k

sebevraždě neměl prý žádných pří-

čin nalézaje se v poměrech přízni-

vých

Sjezd svobod omyslných

Dne 1 října byl v Chicagu zahá

jen mezinárodní sjezd svobodomy

slných a sice v Hensel h Academy
číslo 517 Madison ulice ráno o 10

hodině a potrvá až do čtvrtka do

večera maje troje sezení denně a

sice vždy o 10 ráno o 3 odpoled-
ne a o 7 hodině večer Ze všech

státft dostavili se jednotliví zástup-
ci a t Kvropy přijelo několik

vynikajících svobodomyslných ze

jména z Anglie Švédska Německa

atd Mezinárodní federace svobo-

domyslných a americká Secularní

jednota sjezd společně pořádají
Cechové mají utěrek večer výhra- -

žený pro sebe Poláci Kusové a

jiní Slované ve čtvrtek večer

Mnozí svobodomyslní dostaví se do

schází mezi týdnem jistě v hojném

počtu
Y náručí smrti

Veliké neštěstí postihlo v Mans-ltel- d

a Crystall Falls Mich dne 29

září hořčíky v dolech pracující
Neštěstí jež vyžádalo ai osmadva-

cet života lidských-
a _____spftsobilo

škody za 000000 Doly Mansfield- -

m'' "měrem severozápadním od

více však ae nevrátil A Sullivaa

byl v šachtě šesté 1 kázal neprodle-
ně uslyšev podezřelý ium aby hor-

níci jej následovali k východu
Pouze čtyři muži dostali ae na po-

vrch a ti byli téměř bez sebe nedo-

statkem vzduchu jaký ohromným
t akem vody spfisoben byl Zahy-

nuvší horníci byli skoro vesměs
Italové Doly Mansfieldské zalo-

ženy byly před šesti lety 200000
tun rady v dolech bylo objeveno A

jn dobýti se měla

Ještě Jedna Oklahoma

Čerokýzska nejsou vy-

čerpány pozemky indiánské Po-

sud zbývá jiho-západ- roh bývalé
Indiánské Territorie totiž Coman-ch- e

Kiowa Apache a Wichita re-

servace Poslanec Flynn podal v

kongresu nedávno návrh na schvá-

lení smlouvy s kmeny těmito uza-

vřené Ileservace Wichitas obsa-

huje 600000 akrft a smlouva a ni-

mi na postoupení uzavřena byla
komisí k tomu cíli zvolenou jii
dne 4 června 1892 Reservace

druhé obsahují 1600000 akrft a

smlouva o postup týchž uzavřena

byla před rokem (6 října 1892)
Itudoch&m zaplaceno bude za po-

zemky po 1125 za akr Jestli při-

jata bude předloha Flynnova bez

změny tedy by tutéž cena $125 za

akr platili osadníci a ovšem pouze
jen skuteční osadníci by měli prá-

vo tu zaujímat Pozemky prý
jsou v těchto reservacích prostřed-
ní dobroty a něco jest prý výbor-

ných ač máme za to že leží v pás-

mu suchém a kdo takové pozemky
chce Že mftže je v západní Nebras-c- e

a západní polovici Kansasu

obdržeti zdarma

Chce býti státem

Z Purcell I T sděluje se ze dne

30 ziří že odbývala se tam kon

vence delegáti z Oklahoray a indi-ansicé-

území Celkem sešlo so

jich 150 Soudce Humpbrey a

Purcell předsedal a MortL Baxter
z Norman zvolen jest tajemníkem
Byla přijata resoluce jež bude po
slána kongresu V resoluci žádá

se aby Careyova předloha o připu-

štění Oklahoroy jako státu k

druhým alátftm v kongresu byla
vzata na přetřes a záhy se vyřídila
Dále přijaty byly resoluce jimiž ae

žádá za brzké otevření indiánských
reservací o nichž kongresem Jil

bylo rozhodnuto

sněmovné poslancft prošla sice

pomocí republikána předloha na

zrušení Sherrnanova zákona aio

jestli také projde senátem to je
posud záhadnou otázkou Mimo

toho nevyřízeno nic pranic V

obou sněmovnách nic než slova

prázdná slova V sněmovně po-

slancft debatuje se nyní o předloze
kterou zrušeny býti mají všechny
zákony vztahující se ku kongresním
volbám a v senátu mlátí prázdnou
slámu stříbrfiáěnfci V prvních
dnech minulého týdne odůvodňoval
senátu aen Stewart sv&j návrh

resoluce že neodvislost jednotli-

vých odvětví vlády musí být
zachována a používání moct a

vlivu jednoho odboru ku ovládání

jiného že jest porušením ústavy
na újmu naši formy vládní

Dovozoval že president Cleveland I

pomocí patroniže a jinak pQsobí na

kongres a více než který jiný presi-
dent před ním usiluje o prosazení
vlastní své v&le Mimo to že

dovoluje sekretáři pokladny pře- -

atoapiti zákon a odmítali koupi
atřlbra Ve výčitkách jeho spočí-
vá nepoohybně mnoho pravdy a

sotva kdy který president zasáhal

vlivem svým v činnost zákono-

dárnou jako pres Cleveland činí
vzhledem ku odvolání Sherrnanova
zákona Však jeho úsilí rozbijí

o tvrdošíjnost atřlbrfiičnlkft
nalézaly so na západním břehu

řeky Micbiagammce a horníci pra


