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p#fí# tni známýrh
se mt to aselřiloMi ZPRÁVY DOMÁCÍ

Mfnkt níllíta IS i l vy t4to {

dtUf d"btt Jil po'ilí4nt bbyl'i a

proto tak A nepotorovlíto ? jk
Špatním slevn 6!li a proto

ir!a lá lftlho trpaiřeftl by

tftítnot přeplalna tbyl mtk
jaký I ft4lsďkem n#4tltí tohoto

povstal dá s at-- nv předívt'! a

f)U#k miny

PMmlieift o a'fnf ljif fyftl

f lpi b J fijřifi4# Jt oti-k-a

řblny tritii uřřitíjt tno o)4t-h- a

stříbrní my AI ď loňska m

obírali otátkfi touto ppulUil i!#

Mm byl fii'#n korporacemi i
ňtoftopoly aby iittjilt tf tof ph

vodní plavou fl4k'i jl vinik

stran! (tutíUi'M dUlotil otliku
protlmonopolittit ko Vk po
Udnfoh dobárh Jla ve tnf4
demokr'i kl hujl ta velikou

Lilou Cil demokratických vftlca

poulili stříbři m lroinnd na
l
který mohou svedeny týtí všechny
naanAfj lf tuialilti m( ti4tiiilbltfn

xťhtbeni politiky demokratické
AS každý ví J# po lest roka

_

přel-- i

t jt t 1 1 : i

"kou — od pamětného "avÚstního"

loseUiI ire"ldeniova ke kongresu

řlW demokratické €swJtJf ne

!) jr takinřř u Jíftmn! o nejřie
t crlnfch tikoriO ulihovily mt i ni

1 je v tíanljaké nebyb niWy cloly
I ochrany tělní nevyivítluii caoiíy
I ony profi e Itfii jirci alibotanfr II- -

hobjt nr]otavil pro5 ten blahobyt
i ulM Jme mřll cmitftl anii maji
L t~Uk do mbtt iralomlavrioti a po

takdyl
ríl si li

kal lo cen k psníiín si pomwl
a pokee ten životem st jm uplatil

ffkíe f fsffl

Z Dee Moines la oznámeno v

[dlf fe fikres Warren naviti
A li j i i li a

ven tyl pra laf m cyaioesm jimi
tttéhné Ikody hlavni na ose ni

Kíbeay Prah cyklonem iaaiený
mlři v llřce filkolíka mil a od

li do 1 nit diobým

044ý f+tir
V Detroit Mích vypokail v

úterý po 1 bodtni ranni polářf C

K C'a ovl pojčovnl koni a povo- -

id čtyři patra vysoké a ntl hasiči

poi4roviit' řiopichall rozšířily
se plameny ion msrou ie ksiot
východ i budovy zameten by! a na

tsahráněni tříiencft am spících
an! pomyšleni nebylo Dosud na

lezeno v troskách 6 mrtvol

Levni poliry
řádf dle zpráv z Delroit docháte- -

licích v značných rozměrech v

okolí Muakegon Požáry nabyly

prý rozsahu nikdy před tím nebý

valébo a neleň farmy ale l město

samo ohrožováno jest Lesy v roz

loze pěti čterečnich mil nalézají se

v jedinkém plameni a škody nyní

jíž spftiobené sáhali budou do sta

tisíců Jedině vydatný déšť může

dalšímu řáděni živlu přítrž učinili

Městečka zalepeno

Minule přinesli jsme již zprávu
že měntečko Salina následkem roz

vodněni řeky Šmoky llill zátopou
ohrožováno jest a obavy tyto došly
také v úterý svého vyplnění Heká

vystoupla totiž z břehu svých a to

tak vysoko že celá východní část

zaplavena byla Hlavni ulice Iron

ave zatopena byla do vfšky čtyř
stop takže doprava pomoct loděk

prostředkováoa býti musela Skle-

py a přízemky v obchodní části ve-

směs jsou zatopeny takže Škoda do

tieícft sáhat! bude Tél 1 okolní

farmy jsoa zaplaveny a farmeř! o

veškerou téměř úrodu připraveni
Ve středa stoupla voda tou měrou

že pře 500 osob a příbytku svých

vyhnáno bylo a přístřeší ve Škol-

ních budovách výše položených

připraveno jim býti muselo násled-

kem prudkého lijáku jsou obavy

před dalším stoupáním vody v kte

rómžto případu Škody byly by ne-

změrnými

Doittall sleveno

V Chicagu vyhověl v úterý spol-

kový soudce Woods žádosti práv-

ního zástupce předsedy unie zří-

zenců železničních Debse a sou-

druha téhož o zmírněni trestu jim

přisouzeného následkem čeho!

"seděli" bude Debs pouze 6 měsíco

misto jednoho roku a soudruzi jeho

pouze 3 měsíce místo 6 — Všichni

odsouzeni byli totiž ve dvou pří-pad-

h a v každém případu odsou-

zen Debs k 6 ostatní pak ku 3

měsícfim a soudcem nyni povoleno

aby trest za oba přestupky na je-

dnou odbývali si směli Dostali

ledy slevenou celou polovici

Dílo bidákfi

V Lewiston Ky zavražděn byl
v úterý v noci bandou bfdáckých
zaaoklencu Jos Ilowton a syn té-

hož ani! by příčina bfdá' kéto či-

nu onoho máma byla Šerif jest
bandě té na stopě a budoc-- li dopa-

deni ta as sotva provazu ujdou

Přes 100 osob raněné

V Atlantic City N Y odbýván
ve středu sjezd tajného spolku
"Klka" a při příležitosti té uspořá-
dáno místní loži skvělé nvttánt

hosta y místnosti Hiltio Ave Ca-ain-o

Sotva že slavnost večerní

zabájeoa byla bodová pojednou se

iřlúla a kolem 1000 osob do při- -

Amuil ft#pirtí4 lid pooíná toho

Jíl jilm bftí red 'i tak i na

Í4l pokraéov4ao tt jsdalil pá

fiďn ralním navitiva fpriHow v

rakov líd einlaa badt'
mit hiU" ta mřtisMl

Z KlftxfUhsr Dkla tittikmenn v

votfUU tuhni dvaceti farraerll

akolln élenft bandy bílých ěspin
ktr4l farmsra John Hynna f far

my Jeho zahnala Flynn a řd 6

rneslcí laajmal tximk klerfl
Iirstid okolními farmery ta polé
ni pastf iltl pol Ív4n byl a In se

rotami ie lim ii atni oko a nich

si spfWobil Koncem týdne nabylo
roikořésat mezi farmery tlmi U
kového stupni le v noci takukleni

farml jsho přitáhli ve co tam

st nalítalo 6pln4 rozbili dobytek
mu tahnali a jemu stmlmn výstra
ha dali aby a okolí tamního s t- -

lidil nechce li aby na nejbltliíro
stromě oblíen byl

iske v taJeU

dr!4ni prý jsou černoši kteří mi- -
9 m

nutého podzimu do Mexika te boa

slití se vystihovali a kolonii

Tlahnililo ve siátu Dursno talo
žili Kolonie tato sestává tlměř i

900 černochu a více než polovina
nemocna jest ivláStnl nemocí ma

larické zimnici se podobající Čer

noli chováni jsou v ohradách dobře

střežených a lednino jest nimi
h&ře nežit a otroky Jelikož čer
noii tito jsou vesměs občany spot

koyými bude na stav jejich státní
odbor npozorněn a bude o zakročen

ve prospěch jich požádáno

fre neváiaost šando

poslána v pondělí v Chicagu do

vězeni na 6 mřsíco paní L Cottler
ova a Washingtonu a sice dopu
slila se nevážnosti té tím že zdrá

hala se vzdor rozkazu soudnímu

ňkryt v němí dcera její držána je
udali Pani Cottlerovi žalována

jest manželem svým o rosvod a je
likož tato se obávala že by děcko

jemu v opatrováni soudem svěřeno

bylo jednoduěe dceruška někde

úkrytu chová a vzdor vežkerým do

mluvám a výhr&žkám ta žádných
okolnosti prozradit! nechce

Ze aonfalitri

Smělý pokus loupeže spáchán
bvl v pondělí k večera v samém

středu Chicaga na Adama ul a vý

aledek toho jest že tři osoby po-

raněny lupič sám pak po delší

honbě zastřelen Neznámý muž

který a počátku za C K Cole--a

považován byl vstoupil totiž do

hostince McGloinova a po poručen
st sklenky piva požádal hostinské

ho aby vyndal mu maso které

prý do lednice si schoval Sotva

že ale hostinský k lednici přistou

pil vytáhl Cole revolver a poručí
mu by do vnitř vlezl tak aby za-

vřití jej tam mohl Leč hostinský
nebvl a těch bojácných a vrhnul se

na lupiče jemuž teprvé po tuhém

zápase a když byl soupeři svému

revolverem hlavu rozbil podařilo
se vytrhnout! a na útěk se dátt

Byl pronásledován a kdy! na rohu

Van IJuren a Congress ul viděl že

uniknout! nemaže několikráte po

pronásledovatelích střelil a dra
nicb zasáhnul jednoho pak smrtě!

aě V zápětí na to zasažen byl kulí

policisty a spftsobeno mo poraněn
tak těžké že as ve dvou minutách

ducha vypustil Vyšetřováním zji

itěno le pravé jméno lupiče jest
Charles Gorman a le o loupe! po
kusil ae te toufalatví Gorman

byl totii jil po delší doba bet pri--
oe a v pondilí ráno obdržel od

manželky ae St Paul telegram le
ledinki děcko mo zemřelo a žádán

byl aby bezodkladně přijel a pe

níze na pohřeb aby a sebou při
vezl Nemaje ani centu snažil

v alřdu iprátsosiavt OMtf

týdai poftdllktni koi6ír( vy
fmirne i it( niIiNiovr)(: Teplota
yU veik#r4m oen( pMrivos
ale svernt t středa! Hat Imlaft- -

tíh páni potkottru lj!t přllilný-m- i

deiti a v Michigan Minnesotl
suiiho JM i ýierto Hetsrnl t
střední 241 Oblo výcho]ft( lowi

til sm htm třplll ižínají Korná

tnanl ve varAstn pokročila vý

jimkou Michiganu lolecL vi
to vyhlídka a sktíteA jest yýboř
nou V Arkansae dosud nikdy prý
neměli tak velkou sklíte A jako ba

le ietolní a v Kna Kebrasoe

iowl Illinois Missouri Jou t41

vyhlídky mnohoslibnými Vyhlíd
ky na úrodu járky json lél dosud
kr4sné Žeft oiímky jest jíl skon
£ena v rnlioení Pilní se jil po

kraóuje Poněkud potkoiena pís
nice ve snopech prudkými dešti

Maryiand Tennessee Misxoari

Kansas a v Oklahoré

Meboji sena jih
Z Indianapotis Ind odejel

pondélí do (íeorgie P II Kitige
rald takladalel kolonie vysloužilců
aby Um prvou splátku na samlu

vné potemky učinit Kolonie

tato sestavati mi výhradně jen

vysloužilců severních a k úieli je
jímu xamluveno jest 125000 akru

pudy v okresích Crow a Wilcox

ceně 1400000 Z obnosu tohoto

jest již 1125000 složeno a ostatek

bode prý v a ročních lbfi

tich splacen Střediskem kolonie

bude město Northern City jež jest
již vyměřeno a očekává se že př

nejraeniím 1500 rodin vysloužilci
se tam usadí

Mutd se stěhovat

Vnttrozemním odborem vydáno
bylo rozhodnutí dle něhož dobyt- -

káři dosud stáda svá ua pozemcích
Ponca Indiána v Indián Territory
pasoucí stáda svá odtamtud ode
bnati musí tak aby pozemky do

tyčné k farmaření pronajaty býti

mohly Indiána kmene Ponca jest
celkem 600 a vlastní přes 60000

výborných pozemko s nichž větsi
n% ta roční poplatek 10 ctS st akru

dobytkářam k pastvě pronajata

byla V poslední době chtěli In

diáni dobytkářft se zbavili tito ale

bnouti se nechtěli a proto požádán
odbor vnitrozemní o výpomoc
tato také poskytnuta neboť ozná-

meno dobytkář&m že mui( stida
svá odehnatí an smlouvy nájemné

již prošly a na dále pozemky ony
za 25 až 40 ctft ročně i akru k uče
lfim farmářským pronajímány bu

dou
Znaěaé ikody

působeny jsou na osení dle tpráv
a Nashville Tenn docházejících
v okresu Williamson Hutherford

Davidson a místy bylo již veškeré

obilí úplně iničeno Státní komise

hospodářská rozhodla se im porto
vatt nakažené itěnice a Kansas

Illinois čímž doufá dalšíma řádění

jich záhy přítrž učiniti

TjbrolnJÍ prorazen

Městská rada v Kansas City
Mo dostala počátkem týdne du

ratnou výstraho ae strany unií děl

nických le poslouženo jí bude

oprátkou pakli i na dále ve ala!
bácb monopolu a trustu i&stane

Dělnická unie přijala totiž v pon
dělnfm tvém zasedání rezolucí

k'eroul vyvlastněoí plynárny mi
stem ae požaduje a žádostí ti do
dán důraz slovy následovními: "Je

patrným ! rada mistski jednala

rotrneh urnimin byl tprvl Pk
kdyl ijíltlno ft BÍkďi při lom

fikamlitl mren nebyl Přea

0) sb bylo íi# wlné boranlao

pohrncl liao a 10 nicb tllre
takle obavy j#o le nlkleřl a ra

něných Porartirtím svjrri pndlthfioa

Mt trátit pmtfmkj
Sekretář vnitra niH lil komisaři

pozemkové úřadovny aby poli 11
o odUopeo( as 23000 akrft potem- -

ao poděl trati Chicago ISurlmton
A íiney v Iowl lellcích Jel omy-

lem drái# tito Jakolto n4tpcí 11

A M dráhy patentovány byly Se

kretář vnitra chce zítkati výborné
pozemky tyto tilt pro Spojené

Státy a prvým krokem k torna má

býti žádost výše zmíněná Pakli že

by dráha odmítla pozemka těchto

se třeknouti zakročeno buje proti
ní soudní

Republikán! lowili

odbývali státní svou konvenci ve

středa v De Moincs a navrhli

čekance pro úřady státní:

Zt guvernéra Prauci M Drake za

náměstka Matt Parrott za soudce

nejvyššlho sonda Joshua Oiven ta
školdozorce Henry Sabin a za že-

lezničního komisaře Geo W Per-kin- a

— Výsledek konvence spftso- -

bil mezi politikáři všeobecné pře-kvape- ot

neboť avlášiě při nomi-

naci pro úřad guvernéra očekáván

tubý zápas a souzeno že konvence

aspoň po dva dny potrvá zatím

pak již o 6 hodině skončena byla
V přijaté platformě schvalují se

zásady v platformě národní vyslo-

vené a lidu vyslovuje se blahopřá-

ní nad poznenáhla vracejícím se

blahobytem jakož i radost nad tim

že dělnictvo práci doslávati opětně

počíná a průmysl i obchod že opět-

ně zvelebovali se počíná Strana

demokratická byla prý výsledkem

posledních voleb usvědčena že r
1892 k vládě pod falesšnými zá-

minkami se dostala neboř misto

slibovaného blahobytu všeobecná

tíseň se dostavila vyslovuje so po-

litováni nad odvoláním vzájem-nostníc- h

smluv obchodních schva-

luje se článek platformy národní

vzhledem k otázce peněžní v plném

jeho zněBÍ vítá se poctivý a pilný

přistěhovalec a žádá se by všem

jiným přístup sem byl zamezen

žádá se sdílení liberálních pensí

vysloužilc&m a lidu iowskému bla-

hopřeje se že v příštím kongresu

zastupován bude dvěma republi-

kánskými senátory a 11 rep po-

slanci a ku konci odporučuje se

sen Allison jakožto čekaneo Iowy

pro hodnost presidentsko'i

V Grand Rapidu Mich za-

vražděna byla v úterý OOleti L

Piercová svými dvěma vnuky 13 a

15 roka starými

V Springfieíd Mo pocítěny v

pondělí večer dva záchvěvy terně

Prvý trval pět vteřin druhý pak

pouze dvě vteřiny Škoda nespu-soben-
a

žádná

V Clinton la zastřelil se v

pondělí ae Žárlivosti černošuký ho-

lič li Hrown svou manželku na-

čež podobným spasobem Životu

svému koneo učinil

U Kast Liverpool O sřítila
se v fondllí mostu elektrická ká-

ra město ono a Wellsville spoju-

jící při čemž brsdař ua místě

usmrcen a 11 osob více méně

ctivoiiti abv dotnaly z ťety a ifc--

tady demokrtické n?vJíy k ulibo

# ranému cíli Niojwkaby pro nynžiií
atay vřel meh omluva klamou opí--t

jako po vic!ina leta dřívej! a ava

lail fina na otátka mřny Kdo jtcbouen čtní anclickiho a bMk
poučení o otágce miny ve vSech

aměrecb tomu odporoučíme Canopis

JSoand Currpncj
Týl vycb&íl v aefttech knihového

form&tu tolorořri(6né a každý Nelit

obBahuje celkové pojeduáol o nřkte
rém t pfedmřtft k měnfi e vztahují

i cím V druhém ročníku vyšly n&

aledojící řpmy:
National and titaU Jianktllo

rce Wbite (10 utran)
2 Canadian Jiank-No- te Curren

cm L Carroll Uoot (16 stran)
3 Jlitnetatism in llintory Henry

Loomu NeiHon (10 stran)
4 The Wurlď$ Vurrenciet Richard

P Kotbwell (24 atrao)
6 New York Jlank Curren nj

L Carroll Hoot (24 atran)
6 7hé Vurrency Faminc of 1893

John De Witt Warner (20 ntran)
7 The Peojúťt Money Wm L

Trennolm (32 ntran)
8 Scotch llank Vurrency (12 atr
9 Our Paper Cnrrency a$ it i$

and a iť $choild be WDodawortb

(16 atran)
10 $kite$ a$ Jiankert L Carrol

Koot (32 utrsn)
6to'í Financial řool Hora

ceWbite (20mran )

l) 12 A Financial Uutechim Fred

Perry Power (16Htran)
13 New Fnyland llank Vutrtnnj

Vurrenl Jledemptum jJeeewpmenu
L Carroll Koot (32 ntran)
Vlechny tyto neAity jtoii k dontání

5 a sice atoií kaldý ceAit 6 centtt aneb

I oeloroSní předplatné $100 když ne

dopise na aireu:
Calvin Torakin sec'y

8ound Cnrrency
52 William Str New York City

NaSim odbřratelftm novým I ta--

rvm kteří nyní avé předplatné řalou
mOžeme poakylnoati kterýchkoliv
rJ--l t vtíe uvedenýtb #etut& zdarma

kUI i iich ti iremii přáti budou
' 8-2-

Nenf díl kteríi by v ronuanoplseo-tv-i

Uk pouUlo všechny vrstvy ČtenářĎ

Uko MVný lid" Jesl to román

vitozniuf který kaídf čte se taJÍ

txním Toto velké dílo ČÍUjfcf !?J8

atran jest nyní k dostání úplné i Je

dinf dolar 8eSU n ukáxku poíle m

ochotni sdartaa kaldému kdo ofJ

poi41á pod admou
Knihovna Jm Omaha Neb


