
i' U %"'
I ' a

POKROK ZÁPÁDU
tWTMlff f Ti řfrř ftřřfPl 4f 0114114 M444SK4 44 llV!t M4 4fTI

ROČNÍK XXV ČÍSLO 12 OMAHA NEBRASKA VE STřtEDU I ČERVENCE 1890 ř rkMl t I l# f IMim

NOV? ZPRÁVY OOHÍfii
tr4 proliliíiijd m ti vyp5j#no4 rl
poptiitft 4 fiotif iniitnf
lom 4 inííftf mj"tlti 'H! f(lt4
rofíf ht#roMf ifol44ni jt do

WVo fll UV #řpfi4 kř(ftfft' itátrtf
v Dli iriiottri( áftkinri pf leky
íiNdy tt4(řl iřlři bjlí míjí— V

bytí mohlo doka-- l tik m ntitifi'
má dovadnl min tA pnr)wh4

bytí I4l# plltfofm přřhlílj
(lrnokř% i n york4 pro clo k'i

krytí vydání iláfřtlho pftinij ní

4 Jřfiín(tř4" 'il4řidoV4 h

Ifláír e 5? lffi n nli
4%

"

Jho llM ♦ „ t hof ářif áfífH

nJf(řfi řláftk f nimi viyuJÍM
třlbřiNií Mpnblik4h4 dmokr(á I

popilmi4 k't ipijini 4 krok I ti to

iifilín Jl jikolto Jdiftb p6ob
jfml porilki ilifíM jMvodill yi)
44 di řiláiďk JI(í k'n{ biiy!

"iTípojI # k řiám itřlbřiHtf tUm

itfiJ rmlli Uk Imi4oi jifft
íMořiřill ipqblik4A4 nállovitb
V pojunf f hr n4 o#k44 Itm
dUfíí iihoIlrn Mi1 ifýr-l- t 4 tii

jdoirriottl 4ttr4 m tfm

nwnilBÍjííiři Nyrtf jt éi ki

Pjňí 4 k i!oání vltftl V rxl

kliUnl hrotí rtbtpf'( ťrictijm
4 blMujmt jujnotni!"

a4U4 pr itfihr

í)mokřti' ká atátní kofivn''H

olby4n4 ? aiNda r Indiin4
roli 14 6it#rití 1 7 4 7 dle((4tA i

kontřni l #tMlnfi ?! tif iAp

ri # o I řliňki finariftlho 4 fir
oM#tlr toho máli 4 konvtnrd pro?-hl4- tt

pro tvoboifnoti rilbtt tMbf4

bi (htďi m irn oattttif ti mi-l- i

polopobní tťkl poltdováoQ

bjtl—Tř{ř4 f iawI4hí itřtdřnřm

Jopno k l'oliflfm k řofho-lnut- l 4
-

přolilMit kofitnoc pro tt o
tflrťHi riJbii v jKimra 14 i t bi
rbpl(t r4 irmA rltl Kil konri iw
dáni přilita mihnou (iinoti ro#
l'Mi r(ivln]l( niin Ji i Miour)
pro nominiel pridiritko9

i

T4 tra
V [)nvn Ml4jM ítv rt It

státní koiwhr nov A

strirty Mbriř

U it ú'iffití 7M dflfg4t(i
ivolenn v ní )t iMeftKib '% konvime

národní ktifll prý V Cbicii btid

V plitforrn peili ln se bs'nlklid-ři-

! Ínl oíndř'-lj- i 4 hftbm

lonlfr řllrfif siřibr 4 ři j'ell#ř

odp oftiírtj k ftorriiif(v4ní II pr
idnti

1'rs sfálni 4m

v úterý v Hipi í (fíty Hn

Uk okrnl ktnť A i M ('in
4 Wm Trify 4 sire zsplttit) msjí

K) killý 4 Mtrity mimo Ithuí

poriftt báni býj hulí v víípoI rikr

ním po tik dlouho dokud by přivinu
o loni''ní svého rt#odtrinili l'íed
níkolik4 mísící vyprány lot i X nabfj

ky ni tík i pei potřeby 4 tn koř

trakt nid4n xxlvtell njnijímti
jak tákon vyli loval a nucnřno tik
aní tonkráď kdyl i úéelem tím

roíkai soudní vydán O lioutsnl jich

pro neválnont soudu náUdovalo

1'rfitrl mrsř
udála se ve čtvrtek v noti v Mari-elt- a

O a škody spasobnné jsou
ohromnými O spoustě spladlé vo-

dy možno tičiníti si předutava t to-

ho že potok jeden v 10 minutách o

plných 20 stop nad obyčejný stav
svfi vystoupnul Veškerá úroda v

okolí na 20 mít byla úplně zniče-

nou a škoda jedině na osení sposo
bená páčí se do statisíců

Jet nevinna

V New Yorku uznána ve středu o

l hodině ranní nevinnou paní Alice

Flemingová kteráž obžalována byla
že matku svou paní Blissovou otrá-

vila a dMictví v obnosu $80000

již dočkali se nemohla Přelíčení

protahovalo se více jak 7 týdnu a po

zahájení přelíčení nejvíce zajímalo
rozředění otázky smí-- li obžalovaná

peněz za dědictví ji připadnuvších a

k voli nimž zločin onen spáchán pry
byl k obhajobě své použiti

Statečný hosllunký

V Chicagu učiněn byl již dvakrát

pokua dvěma lupiči na vyloupení
hostince John Clarka a pokaždé byl

sklepník při tom notně stlučcn

Clark proto na pány lupiče se při-

pravil a když v úterý z rána Williarn

Maroney a Jas Bartley do hostince

vstoupli a na sklepníka se vrhli

chtčjíce peníze mu ukrásti vběhnul

do místnosti s revolverem v ruce a

prvnějšfho na mfto usmrtil a druhé-

ho aairtelnů poranil — Policie by
mu měla vzdáti veřejný dík za to že

město dvou darebáku zbavil
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Zprávy t Kuby
Nový náš generální konsul gen

Lee zaslal příteli jednomu do Wash-

ingtonu dopis datovaný dne 12

června v němž poměry na Kubě

podrobně popisuje Dle jeho dopisu

jsou povstalci úplnými pány ostrova
a vyslanci jejich přichází a odchází

dle libosti Obyvatelstvo je prý té-

měř vesměs povstalcům přátelskm
Co týče se vojska španělského tu

prý toto počíná si s neobyčejnou
ukrutnosti a nešetří žádných práv
lidskosti a historky o řádění jejich
byly by téměř neuvěřitelnými nebýti
nezvratitelných dfikazQ Ku konci

dopisu prohlašuje Lee že pochybuje
že míru na Kubě dá se docíliti jinak
než úplnou neodvislosti a prohláše-
ním samostatnosti

Prodkoa vichřici

navštíveno bylo ve čtvrtek Creston
la a okolí a řádění její téměř cy-

klonu se podobalo Vichřice brala
se směrem od severozápadu k jiho-

východu a vie oo v cestě její se
nalézalo bylo buď zničeno neb
značně poikoteno Skoda spflso-ben- á

odhaduje se na 110000 Vi-

chřice provátena byla prudkým li-

jákem jím! sklepy téměř úplně
zatopeny
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Otirízťk tento uvádí nás ku Mrýfku Hamovl (nmerickému nitrodtDktcry řBMcdnul v hotelu Clevclnndoví k tabuli vSuk
g rozhorlením potilííl na lu mizérii která mu byla připravena Kuchařka Demokracie přinfíM v rozbitém nádobí Již předem
nechuť vzbuzujícím nciaké uk rovné pokrmy a na Hole Jo akroick suchého chleba Tu mysl Jeho zulétá do miiiubHtl a v

duchu vidí tu dobu minulou kdy kuchuřka Republika opáiiána Jdouc zántérou ochrhny celníHtrojilu mu hody a připravovali!
rnu dorty a "kejky" Jakou kuchařku zvolí si přlAtí podzim?

jesté vetší-- 618 hlasy — pro

nichž dobrých 75% co nejrozhodněji

pro svobodnou ražbu stříbra bylo
Zaznamenali dlužno že poprvé v

historii strany tasedala v konvenci

co delegát žena a sice byla to advo-

kátka pí AD Leacbová te Sullívan
— V přijaté platformě prohlásila se

strana pro svobodnou a noobmezenou

ražbu stříbra bet ohledu na terně

ostatní nynější sazba celní prohla
Suje se za úplně postacitelnou prote-

stuje se proti tvýšovánl veřejného
dluhu vydáváním túročitelných dlu

hopisu Kubáncům vyilovují se sym-palh- ie

a žádá se uznání jich co moci

válčící a na konvenci národní žádá

se navržení guvernéra Mtthewe ta

president — Za guvernéra navržen
Hen F Shively ta náměstka John
L Lawler ta tajemníka Sam M

Ralston ta auditora J T Fanning
ta pokladníka M Chandler ta

John McNutt ta zpravoda-

je nej vyššího soudu II Warrum ta
skoldotorce W Ii St Clair a ta
statistika O II Downey

Demokraté new-jorí- ll

odbývali státní konvenci tvou ve

středa v Saratoga a v platformě své

prohlásili te sice pro blmettlismus

led jedině tenkráte kdyi by toho

dohodnutím mezinárodním docíleno

? Ohia

odbývána Btátní demokratická kon-věnc-
e

ve Htředu ? Columbua a pře-

vážnou vřtžinou — 542 hlasy le 673

— prohlásila ne pro svobodnou a

neobmezenou ražbu stříbra a větší

hlásila se pro navrženi John K Mo

Leana ta presidenta — Za tajemníka
státního narrJen Chiltoo A Wh te

ca soudce nejvyššibo soudu £ J
Blaidin ca potravního % mlékařskó-h- o

komisaře 1'atrick McKaown a ta
£lna výboru veřejných prací Wm

Heaumont — Konvence tahájena

byla Wm A Taylorem kterýž v

řeči avé ostře útočil na yšochny ne

přátele svobodné ražby stříbra při
čemž ukatuje na podobixnu Cleve-land-

nazval tohoto arcitrádcem de-

mokracie a žádal betodkladné její
odstranění Platforma obsahuje je

dinký po um článek to se rotami že

stříbrařský a dsleraci nařízeno v

otázce té jednohlasně hlasovati —

Zpráva menšiny kterou! jiné ješté

články kn platformč přivtflovány

býti mřly byla převážnou většinou

zamítnut
T tljma spojeni

1'opalistický senátor Ptffer uve

řejnil ve středu v 2aopie tvém
"Ad vocaU" f Topeka Kan vychi

rý v Milwaukee a slunnou vťlHinoujnou

prohlásili se pro mčcu zdravou a co

nejrozhodněji proti svobodné a ne

obmezené ražbě stříbra Mimo toho

schválena v platformě administrace

Clevelandova pořádaje no clo posta

čitelné ku krytí vydání a delegaci

nařízeno hlasovati v konvenci národ-

ní jednotně dle toho jak většina

se rozhodne — Z osmý distrikt jest

jedním debgátu Jan Wattava i
Kewtunee

Koxtrika v Texasu

Jak minule jsme oznámili stává

se roztržka v řadách demokracie ské

Mm dále tím vážnější a již

nyní možno pokládali ta jisté že dva

samostatné lístky pro úřady státní

na podzim do pole poptaveny budou

)
V úterý odbývány v Austinu státní

konvence obou frakcí a v obou po-

staveny úplné delegace do konvence

(národní tak že kontest j"t jitjro
Frakce tlatá přijala jlatformu pro-hlašu-

ifcl

se uro měnu zdravou a
4

tvobodoá a neobmetená ražba ttH--

DKOHNÉ ZťKAVT

Cena tvrdého uhlí tvýšena ve

středu o 2" centu na tuně

V Chicagu zemřel ve čtvrtek

býv senátor spolkový Lyman TrurnJ
bull ve stáří 83 rokft

□ Populistó mají zase již nového

čekance presidentstvf a sico jest to

nebrasský guvernér Ilolcotnb

V Los Angeles Cal zbláznil se

ve středu gen A li Campbell ná
sledkem ztráty manželky

V New Yorku odsouzen byl v

úterý chicagxký milionář N K Fair
bank k zaplacení náhrady IG000 ve

prospěch D Helasca za práci kterou!

tento a připravováním vdovickv L

K Carterové měl

U Chanute Kin-- i postřelil ve

střeu 7 1 let F J Newman smrtelně
svého zetě B F Worthinga a po
dobně i ISletou dceru svou střeliti
ohtčl Byl odvezen do Fretonia aby
lynčováni bylo zabráněno
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