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KROK ZiPADU
lftTIBIft AT TRI fOST Orfiri AT OMAHA fflIHAftKA 65 O" CMM MATTIR

íTť ŇOÍNlK XXIV ČÍSLO 9 OMAHA NEORASKA VE STftEDO 12 £A 1895

NOVt ZPRÁVY DOMACI
Mě ěimM

hěiifii eéiftětio odkrytí Ubno#nélio
rulíku V pravidelném lalovém
a kři Ideovém útvaru jl tvoří
visuté ťny fo"i nimi! se zlato na

hk Zlatonosné strstum mi prý na

tovrhil třřktl 17 stop a tn U lehce

h tair rychleji ft! Ihm kt

r(kolív povodní předcbáisjí- -

cích
Ilnriá vlns

kternu! ♦nimi W ho tý lne státy zá

j tížívání práce Jjich platili
isnilován byl tMlo to nyní jil tak
'dalsko f knnirakloři ani ta dar

jmo věín nhfjí a i propliti1!
smlouvy Žádají V h l7fi

a! vfnáípla prá jsdnnhoj
Vfiř fiúu dnfi aě! kleslo to

na 41i a o té doby to tlo státe

TI i nsíitli pMínlvro po

Votdeltf dobu odběratel? prV-véd- -j

i diijlsts In ÍVrok Zepidn
' - 11 I 1 í -
f vi ¥OV pociivtm sveuowuym

ÍĎ Jntfém rUmtn Pí-Véd- n I

rsvdu měl kdt! varoval t ř l zá

ohnou politikou demokratickou t
splnily l splňují s výstrahy Jeho

I'řesěil('ill se In (t elibovovana

j' oprava cenl a svobodný ntxibod ne- -
Lil i lil 1 ICII

iif mul navrátili uprfcvu imi v rurn

ikfth ditMi vratítl ti-m- l anovo

btaliotiyt

dojUta jřjírh 'iviřinoit( ftihitl
1 k torno aly I Jiní kUH iifmíili o-- V

nul 'fll-lito- t tioxnali klnnnot

mi]
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ct io kďrych i)li vo-iz-n- l ro

lililli lmtii7riA a enall- - f ilí-ni-

kralické ály a demokrat u:kó '

ittj nfvrlou tfmi a národ k blahoby

'lu Jet Jfjicli povinnoNti aiy ('O-mal-
iali

nám v álřťnf potninl toho

uabv pomahalt nm v mřeni cawopmu

flnaSfho Abv to mohli aby náíe
Mukat i mohli nové čtenáře a pM-plali- tel

budřinn novým přl)Utí- -

lftrn Koitkvtovati nu zkmiikn ol
íynAjikado nového roku"rokrok

1- - - k tnmu ttnati vlfiAfnn ka}i!l'mil rul

Sběrateli i každému kdo nám nového

(y předplatitele l#ká prémii a icp

'buď fichvMnou nejoovřjíi bá ft Noa

'f topluka Čecha

1

risne oironu
aneb

Kalendiíř "Nová Vlast"

na rok 1895

Z toho sezná každf snadno žei
Ulnekyne nám žádný zisk avíak chce

fine poakytnouti každému kdo snad

{ t posud jen
četl příležitost
druhé strany

aumutriicKo ujbiiuuy
seznati též ddvody

tak aby mohl pak
vlastního přeavědůení soudili a jed

piti a béřeme při tom obled na fipat
' f né časy a bídu penéžitou Ku vsem

ICronlkM e1nltl

fanf Hl4r v 1'fHMlfínll I
i

t rfiinýnh mfi IVnn

„„i i! If„ll li II t
V ' J — " v

lu tom ffitné ! tf poláry a to v

řoimf fři-- dalk vtM lt nl kdy
koliv Jfrd Km 1'oláry vypukly

okr(th McKan Klk a Akody

ňdlní v tSuhlo ilvon ítkrffth oíl- -

nřnó odhadovány Ju ji! nyní do

milionft Nálítdkm pradktch i
llouhotrvijfcích horkých víUĎ la
tii bylo vi nJ rnlru VfdcMým
tak le kdy! chuft od Jikry a Jaro-atr-oj

viníknnl {damtny nooby- -

('fjnou rychloNtí na vinchny atrany

itříly U Ilunti-r- a Han a 70

mil od Kan# vypukl foíár aobo- -

ta v noci a vtdor tomu ! U 'i00

mulft na potlačeni ]ho pracovalo

nepodařilo ne J] obmetiti l'la
meny roiftlfily ae i na akladiXlS a

ohrady Midland 011 Co kde! anaů-n- é

tánoby petroleje dravému livlu
v obéC padly — Ve Weitt Line vy

puknul poiár té! v aobotu k večeru

jehkoí plameny prudkým větrem

podporovány byly roiilfily e na

tátioby pralcfl £lmf Skoda mnoha

tiftfcft dolaru nonNobena Jak

ohromnými jsou íkody hned

prvých dvou dnech apftuobené od

hadnouti Iie t toho 2e Jediné ve

WHt Kane přea 400u000 Btop

klád plamenám v obéC padlo —

Podobné thoubně řádily lesní po

žáry metl Iron Run a Kunaell City
kde! veikery sáaoby dřiví jako! i

majetek Klk Oil Co plamenám
obtC padly Z líradford doživ

pondélí správy o spoustách epfiao

bených v nedéli a v pondélí v okolí
KuHnell City kteréžto rnčatečko

4&0 obyvatelů čítající úplně pla
menom v ober padlo antz by ae

bylo lidem podařilo toho nejmen
Sího s majetku avébo lachrániti
Podobný osad atibnul osadu Coon

Hun kde! na 80 budov leLlo po

pelem V obou mÍHtech tniíen po

Žárem cnaSný počet nádržek alej
ných čímž Skoda tnačnou měrou

ivýíena V okolí HelTi Camp
zasaženo bylo požárem 35 prám en ft

petrolejových a pohled jaký! tyto

poskytují dá lehce ae představiti
— Z Uuice Uenter otnameno ve

atředu že celé údolí nalécá ae

jedinkém plameni a Škody na ole

lárnách a skladech dříví budou

ohromnými Osady Kansaa Iiranch

Hiiford Davis City Summit City
Dalas City Oil Valloy Limestone

State Line Derrick City a Hed

Kock byly plameny obklíčeny

nebýti k večeru dostavívSíbo se

vydatného deSté bývaly by poutě
trosky naznačovaly místa kde

akvétaiící osady tyto stávaly

Dvojnásuoná vražda

se Žárlivosti sp&oh&na byla v úterý
v Kvansvill Ind Irmer V

Weismann byl ji! po delSí dubu na

manželku svou é žárlivým
a v návalu tomto hrotného činu

svého se dopustil Nrjdřfve r
tříStil aa jednoročnímu děcku své
mu lebku o podlahu načel s břit
vou v ruce na manželku se vrhnu
a celkem 131 ran jí zasadil Na

zachování její při životě není po

myšlení Po spáchání hrozného

činu tohoto Weismann uprchnul
dopaden byl v okamžiku kdy právě
o samovraždu uSkroením pokusiti
a phtAl Itvl niilnA nihtm m &

se za to' te se žárlivosti rozumem
no iuiiiui

Tcif ílxká práce se nevjplád
V iowské státní káznici ve Fort

tf-ll5f- tn mlitni-í- n I „x

VězRj r různých dílnách jI
od roku 1874 a vzdor tomu Ie rxv--- -

plátek jakýl kontraktoři státu sa

adní navltíveny byly přestěho
vala se počátkem týdne n výilwid
a dle dochánejb ích zpráv byly tam

ůemky Její daleko horílml neboř
celé řaly měst byly oznamovány

úlehy jel p véttiwě smrtí skon-

čily V Vorku ukanoval

teploměr p Vllřift S1 seboil Wi

Ptapftft a počet uintlí
úl-he- bn4

Sel 35 adaftích 100 osob Un řych- -

ým zakročením lékařským smrti

vyrváno bylo — NejvéUI sna I

Iro dosud letos iai narnenané pa
novalo v pondělí odpoledne v In

dianapolis Ind kde! teploměr je-St- ě

O páté hodině odpolední K'J st

ve slinu ukazoval Dle úředních

zátnamft nepanovalo tam tak lěsné

vedro ji! po minulých 25 roka a

proto také není divu !e značný

počet osob ftžehem slili n tam byl
Ve Philadelphii stlžero bylo

téhol dne ůlehem přes 60 osob a

sedm s nich na cestě do nemocnice

ds cha vypustilo Neméně horko

bylo v Chicagu kde! té! značný
počet úžehfi se o dal

ItM-tíJ- I rhre vUet

Kansasiký guvernér Morrill ob

držel ve středu dopis od k smrti

odsouzeného vězně Taylor Cooka
v něm! žádán jest aby beze vSech

Jalsích odkladu rozsudek smrti

jeho podepsal tak aby na něm po

prava vykonána býtt mohla Cook

odsouzen byl pro zavraždění man

želky své k smrti již před šesti

roky jelikož však v Kansaa záko

nem jest že rozsudek teprvé pak

platnosti nabývá když podpisu gu
vernérova se mu dostane a když zá

roven guvernérem den popravy
určen jest povaloval se od doby té
Cook ve vězení v té nejlepsí na

ději Že tam a! do smrti své setrvá

Vyhlídka ta se ale odsouzenci ne

líbí a raději prý smrt podstoupili
volným jest — Možná že Hdosti

jeho bude guvernérem vyhověno

Otroctví v Mexiku

Samuel Clayburn černoch asi 2G

letý jenž tvrdí Ze pochází s Tusca

loosy v Alabamě přibyl minulého

týdne s Mexika do El Paso Tex

provázen jsa Zenou a dvěma svýma
dětma a vypravuje sensbční histo

rii Sděluje že černoch jeden

jménem Vilém Ellis jen! žije
San Antonio v minulém podzimu
navSlívil Ceorgii a Atabamu a při-

měl 800 černochu s těchto státu

aby jej provázeli Jo Mexika a tam

se usadili Zavezl je do pustého
údolí v státech Durango a Coahui

la kdež museli pod mexickými do

zorci zlcpSovati pfidu při čem! do

stávali nejbldnějsí potravu & mu

seli spáti na Imlé zemi pod Sirou

oblohou 'Dne 9 května Clayburn
se svou rodinou uniknul ve společ
nosti asi 40 svých soudruhu a byl!

pronásledováni ozbrojenými Mexi- -

kány Clayburn odtrhl se od

ostatních a podařilo se mu dostati

se do Chihuahua Ostatní byli při
stihnuti a jeden s nich Antonín

llones s Eutaw v Alabamě jenž
zase uniknul a do Chihuahuy se

dostal sděluje Ze sllhači postříleli
vSechny jeho soudruhy Kousni

Spojených Státu v Chihuabua nyní
sáleŽitost tu vyšetřuje

Zlaté v Minnesotě

Po nálezech Železa na Messaba

Uange a zlata v krajině Kainy Kiver

zprávy o nov nálezech kovft v Minn

více nepřekvapuji avšak sdělení že

v okresu Henville nalezeno zlato ve

výnosném množství vtbudí zajínté

údiv Caopimi "St Paul Pioneer
Press" bvlo učiněno s hodnověrného

pranena oznámení ie v okresu zmí- -

sfKvsti na diika myr rnu im
hloubky bylo stopováno na lift stop
Pět tun zemin bylo dobylo n akou

tkn a poláoo do Dnveři Ilozboř

rudy s povrchu vntévy lil s $11

thu a dvě ume třllr4 po tuně
Uuda vzatá z hloubky 125 stop vy

iUU 1100 al 1115 zlata po líné
Mtroj pořízené n4k!sltn I5'íO0

jií # pottavitji a 10 mulu začalo s

dolováním

lUpsUlkánl v KsaÍMfky

(xlbývali státní svou konvenci ve

středu y Iiuisville v nll W O

lira-lle- jednohlasně zr guvernéra
navrlen byl V přijaté platformě

prohlašuje se na prvém místě !e

nynější snížení mzdy zmentování

vývozu tísen oln hodní a vftbeo kle- -

ání obchoilu a promyslu zaviněno

bylo demokratickou politikou celní

a otázka měny Peněžní Jedině prý
za tím účelem od demokrata v Ži

vot vyvolána aby pozornost lidu

od následku demokratické politiky
celní odvrácena byla Vyslovuje se

co nejrozhodněji odpor proti svo

bodné ražbě stříbra an by tím sem

ye finanční zkázu uvržena byla a

prohlašuje se pro zdravou měnu se

zlata i stříbra sestávající při ní!

každý dolar úplně stejnocennýro by

byl Co týče se otázky celní pro-hlaSu-

se platforma pro clo tako-

vé jímž by výroba a dělnictvo
americké dostatečně před soutěží

laciné práce evropské chráněno

bylo Též i opětné zavedení ch

smluv obchodních se

odporučuje

Mhbniáěnlcl re sjezdu

V Springfield III zahájena byla
ve středu státní konvence oné části
demokrata illinoiských kteří ve

prospěch svobodného a neobmeze-

ného ražení stříbra v poměru 16

ku 1 jsou a nebylo téměř okresu

kterýž by býval nebyl zastoupen
Konvence zahájena předsedou stát-

ního ústředního výboru Hinricb-sonc- m

který! v delší řeči nadSe

nými projevy souhlasu provázené
účel konvence objasnil V přijaté
resoluoi prohlašují se přítomní ve

prospěch zlata i stříbra co měny
naší a požaduje se svobodné a

ražení obou v poměru
10 ku 1 kteréžto peníze byly by

zákonitým platebním prostředkem
ku placení veškerých dluhft veřej-

ných i soukromých a kterýmiaoliv
s nich aby dluhy dříve učiněné pla-

ceny býti mohly Dále požaduje
se aby příští kampaň státní vede-

na byla výhradně na základě otáz-

ky peněžní v souhlase se zásadami

na konvenci této schválenými a

všichni illinoisští zástupci v kon-

gresu jsou vyzýváni aby se vSech

sil svých o prosazení svobodného a

neobmezeného ražení stříbra se za-

sazovali Ku konci přijata jedno-

hlasně resoluce kterouž národní

výkonný výlor strany demokra-

tické vyzývá so ku svolání konven-

ce národní nanejdéle do 18 srpna
v níž by výhradně jen otázka pe-

něžní projednávána byla

1'rank Sheldon s Chicaga uki-ía- l

se býti vytrvalým chodcem neb

urazil cestu s Chicaga do New

Vorku pěšky ve 20 dnech při
čemž $1000 vyhrál Až dosud ob-

nášel record na chůzi tuto plných
25 dnu

Ve čtvrtek dáno horníkům v

oblasti massilonské O zaměstna-

ným k odhlasování zda při mzíě
Rl centu od tuny do práce vrátili
ae volnými jsou Výsledek hlaso-vá- ní

jest nejistým neboC smýšlení
mezi stávkáři jest téměř stejnou
měrou rozděleno

h naélm příznivcům vzná&fme snažnou

hhtr nebtt na výrobky prá lr

tan#(ké lidný odbyt naUili sn

ttrn a to rtáflledkfrn ailat unii

thiťkýi-- Nyní není prý molno
v městech výrobky vřtfřiské práce
kontraktní ani ta cenu valně n(l-no- J

prodali a proU vydržování dl
en déle vypláceli se nemnle

ArrlhUknp sesax#e

Celý katolický svět překvapen

yl nemálo v pondělí se Ht Lonis

lo světa rozeslanou správou !e

telegrafickým rozkazem a ítíma od

ropagandy došlým arcibiskup
(enrick jest sesazen a dosavadní

správce dioecese Kain !e nástup
cem Jeho Jmenován Jest MesAtenl

toto sajisté Ie ji-s- t přímým násled
kem umfněnnRti stařičkého arď
biskupa kterýž rozhodně zdráhá se

majetek církevní v opatrování je
ho se nalézající na jiného Sod no

stáře přepsali Církev se totiž

obává že v pádu smrti arcibísknpa
dědici téhož i na majetek církevní

nároky činili by mohli a kdy! pře

psáni majetku od něho dobrovolně

loká ta ti nemohla rozhodla se do

cílili toho po zlém a jednodoSe jej
vysokého úřadu sesadila

Nákladní vlak oloupen

Oloupení osobních vlaku nen

žádnou novinkou neboť v posledn
době téměř na denním pořádku

jest sa to ale málo kdy alySeti jest
o oloupení vlaku nákladního jakéž
v pondělí v noci mezi South Bcnd

a Misbawaka Ind na dráze Lake

Shore se událo Kdyi vlak tento

různé zboží vezoucí as v polovině

cesty mezi oběma městy se nalézal

zastaven byl celým houfem zaku

klenců kteří dvéře jednotlivých
vozu vylomili a vSe oo se jim ho

dílo do připravených vozfi naložili

takže uloupená hořist na několik

set dolaru se cení — Tajné policii

podařilo se druhého dne pět členu

lupičské bandy vyp&trati a za

tknouti zároveň i téměř veškerá
kořist? policii do rukou padla Han

da čitá prý přes 20 členu jsou
prý nejlepsí naděje na zatčen
vSech

0 samorražda

podřezáním si krku a vsypáním si

jedu do rány pokusil se v pondělí
v Pella la bývalý senátor státní

president Prvé národní banky E

11 Cassat a sioe učinil tak proto
an déle zpronevěření peněz v ose

třovánf mu daných skrývali ne

mohl Peníze ztratil speknlací na
burse obiln' a jedině za posledn

dny ztráty eho na $20000 se od

hadují Mí se za to že bude při
Životě šachován

l'oimině v Coloradu

Z Denver oznamováno v úterý
že následkem prudkých lijákft ja
ko! t v poheří tajícího sněhu veSke

ry potoky a říčky ve východním
Coloradu značnou měrou se roz

vodnily tak že obavy jsou že hlav
né na majetku !e'esničufm značné

Škody spfisobcny budou V pon
dělí spfisobcny největsí Škody na

dráze Kock Islandské na které!
Limon rozvodněním říčky Ilig
Ssndy přes 400 stop tratě odplave
no bylo U Oakley odplaven by

Železniční most U P dráhy čím

spojení přeruXeno Hek a Platte

té! s břehu svých vystoupla a na

mnoha místech museli osadníci

'ihrm ni nvviiírh mfUirh'
hledali Předměstí lHnnnJ+
roma Park bvlo v nebezneěf udí- -

i - - -r
ného vytopení neboř voda stou- -

ých odběratelů za těchto velice vý-í- f

bodných podmínek neboř každému

dojtsta záleží stejnou měrou ]ako nam

na tom sov nasiai onrai v neméně
JC nýcb poměrech nynějších Doufají

' 2 ce ie každý pravý ná pUtel aspoň
' v íťdnoho nového předplatitele nám
' iiaíaká znamenáme se v úctě

)ťf ' —

Rolníci pozor!
Není snad knihy kteréž by

v nahodilých případech onemocni

koní skotu dobytka skopovélu

y vepřového ďrflbeže atd tak vydatné
l ponaučeni Čerpali oaio Jano ze

fj "Zlaté kalby pra frmera"
fa v knize teto naleznete mimo re

ceDtu k léčení rozličných nemoci do

% bytka ' nesčetných ponaučeni poinoká I1U i j :
V a TCO V sazuu uumuviivu hii-- i

mnohdy včasným zakročením ztráta
i _!(r ' mnoiiB uoiaru rduuviiu um

ě Nknvá nalézali bv se měla v každé

X české domácnosti aby vždy a v kaž
I 1 m rSíiA

i kniha pro farmerá" jest pěkné
fioravv v plátěné vazbě o 345 str

1
cena leil lest velmi nepatrná sloj

pouze tlOO-Zasý- lejte objednávky
v přiloženým obnosem na

! HOSPODXk OMAHA NEll

f 'Věčný" žid

xtíAiA
tví tak pouta o všechny vrstvy ctenářfl

Jko HVěiný žid" Jest to romín
světoznámý který každý čte se zalí-

bením Toto velké dílo ČÍUjlcí 1?J0
_A - I l_ J JL I 4

iran jesi njoi s uiiiii uťn jr-
-

dlný dolar Beftit na ukázku poile ae

ochotně zdarma kařdému kdo letí

pOZAua puu KUmuu

S Knihovna Am Omaha Ntb


