
II

o

ZÁPADU
TMI roT nrřlCi Af UMN4 fUSSASRA 4 i!O)0 RUM Mmil

ROČNÍK XXVI— CÍ8L0 32 OMAHA NEBRASKA VE STřiEOU 17 BŘEZNA 1897 rfMUI4 ftM JUé4 M4 t

u pt a býil thom'1 k 1 1 v frfnviftt ny uřil vsfi i Omiby ď libq ie

Ie k lei tiMiK jint místfi a poete-pffl'iSř- i

bu livy

uvmi%í: Zříím

v tnmlo poh fksj MinoU 91171
774 bu'ft Kten 14771016 Ml

soirl I76 7616Í9 ín Han llllfl
3656 Obli mfl'J Vi7 KeMďky
09323 i6 Ulil IV i i'- - nrjtK
sklitunt v Mifjřifit a ! 464C9-06- 1

b i'u ní nálcluj (Jafiíomi s

4509710% b V Kan4 klinr
30791453 v N I)ket# 39 618601

V H Dikntl 97A14'0 V Minols

36668116 a V IndÍ4né 20647 440 b

Í pt vjUlf váni

V Nw Yorku skončeno v iterý
tatedání výboru iwtiva jmul
vylotřenl trutfl a monopolu avřeno

bylo a sice přijata správa jak sen

Lfť)W?m vypracována byla Ve

tprávl odsntajt se trusty s monopo-

ly slovy přlkrýiui a poukaioje se na

Ipatné a nebetpečné jejích násled-

ky aárovffi viak se uváďi 2e násled-

kem celé řady rotsudku soudů spol-

kových Jest úplné nemclno aby
tákonodársttem k obmeteni jich

přijat býti mohl tákon kterýl by v

odporu se tákony spolkovými nestál

i

vilU A Na-livil- U kolrm I h rif l

i(vsn byl nedsUko (Jiluraflu
koklofiýrnl a!' a přimiiiií
trojte louelho k o lupnutí piroitroje
a k inrbáf) tUVti uíHm ni mi

ot vAl Mprssni V)l"iip„ a iřlm-f- 0

#1 prrtrií k olsvřei l jnViudny

přinucti V p kls In ns'o
i'řý na 1 0Ou' a loim sýi lopířibie topy tmiiell Vdor lomit 1

ř ámnl loitpeio 6ř lnf i i I v 1

pri stopě lupičA ydli nepndMli
s d"p'i I Jm pi Upili

llatlnařuká keoffnee

tkonfxlr4tv)m li I4kým phjtlo
vostřsdu pfedlohi kteroul solá~
na býti má d (itlvestonu Tri ku

dni 2 srpna Ivi7 metinára lnl kn
věnce batlnářská )jímžti hUvnini

účelem býti má prosazení po celím

větě zákonů jirnil by havln&fské

bursy odstraněny byly Bury tylo
nalézají se prý výhradně jen v rukou

?pek'ilantů kteři pornojí jích cenu

bavlny kontrolují a tlm pěstitele tele

okrádijí
Maný pnptarh

spůsoben byl ve středa divadelním

jednatelem jedním v Ht Louiu

Jednatel dotyčný tastupovai společ-

nost kteráž hru jménem "Tornádo'

hraje a aby na ní veřejnost upozor-

nil nalepiti díl kd jaké prázdné

místo bylo plakáty s černou vlajkou

jikéž povětrnostní úřadovna k ozna-

čeni blížící se bouře puuživá aa znf-ní- m

následovním: "Pozorí Výttra-ha- l!

Tornádo na cestě!!!" ZvláAtní

náhodou v iae k ly s nalepováním

plakátů tapoSato skuteňuě počasí

podobalo se k bouřce proto tím

snáze vzato otnámení toto za bernou

minci a všude zvláště v té části

kove zprw noruci

Uronil titttlti
Kf partit kamosMl $wilí7nnt

V minulech dnech doslavše byl

Bot ý parník hambirk4 společnosti

vaeý Pnnytvania klrrý] Jest v

ohlede tnocotl esjvMfm pmfkim
Bt oeléro Ne oá )rviil cestě

f Nsw Yorku do Htmborke !

parník len 18500 lun nákUda Clím

mt- - li učinili představa o lom co

prostory parník (rn má mnohoM

pojme pik třob il Jnti připomenou-- ti

la k dovozu nakládá takového

bylo by tapotřeby 610 obyčejných

nákladních železničních votfl čili au
18 celých dlouhých nákladních vlaků

Meť nákladem který! parník Penn

ylvania nesl bylo 294069 bušlu

obilí Jenol váha rovnala ee 6847

tunám oot jest více ne! obyčejný
nákladní parník můlo pojmouti

Vlak to tvořilo pouta jen Jod nu tře-

tinu nákladu Z toho 2e parník tél

vol náklad nesmí nikdo se domý-

šleli že jest to parník nákladnf

Naopak Jest to parník pro dopravu
sobol a poutě jen některé dolejší

prostory ae nákladem vyplňuji Már

parník tento tařítenl pro 200 cestu-

jících v první kajutě a 180 v druhé

kajuto mimo mlta pro několik set v

metipalubl Jídelna v první kajutě

jeat tak prosiranou že všech 200

cestujících male pohromadě k sto

lům sesednout! V prostoře pro ce

atujicí meti palubní tavedena velká a

důležitá tměna a sice ta !e toto ror

děleno v kajuty mezipalubnf % nichž

každá je pro několik poutě osoba

nejsou tedy citující všichni pohro
madě v jedné místnosti Jídelnu

mají o v Sem společnou kdež mohou

Sas tráviti Parník teto vysta

a ť týn H h'ilmkf!h ktřfí

drii f v iilj fiř e isifíMti řhl
MAftlm lihoviny pro láli a bstřřt
nost ťhďfifm pridlnýeh pokut
rnlfříel i mjUřivélf 1HI rtaři

ťlfíno rt í V iKMÚřjři iimí hýl

táclony a Mirt! nic ro by fioblrd do

vpí niítijMitl ir)#iofli liry

jkliokolí (trulm f kuty kotky
domiiio l kuUrnlk loou tikátány a

a tii jedinká židle nb ttnl nrml v

n:f rtrto-- ti nind KiMá přtou
pni tkona polli'liá nJn přímtým

trrslQm ale tárovrn I ttrátě licne

Usmtrldn
požitím velké dávky Hravého louhu

pokusil se v úterý v Cret(n la

krajanka pí (}?o Králíková Ti
provdala se tt prvé 25 února v Hus

seli Kans a rodiče jjf Veverkovy

bydlí ve WiNou Ktn MUdý párek

přibyl do Creston v pondělí věčar a

ubytoval a v hotelu Z rána ode

brali se k návštěvo rodiny J raks
načež odpoledne k příštímu domovu

niinioniiKeni n cnraiirym nojovniKcm
svc-in- bratrovcl caru ruki?mu kayž v

svému do Williamson la odjeti
chtěli Kolem 10 h pí Králíková

ztratili t když dlouho se nevrace

bylo po ní pátráno a konečně v

táchodu na jednom te sousedních

lotů e rotbitou hlavou naletěna

Byla ihned dopravena do bytu rod i

ny 1'eSkovy a přivolaný k ní lékař

prohlásil že zároveň i dávku žíravé
ho louhu požila liány na hlavě

tasadila si železniční spojkou kle
rouž tloukla se když známky otravy
dlonbo se nedostavovaly Byla do

praveni do nemocnice kdež vyslove

naděje že při životě mehována

bude Proč o samovraždu pokusili
chtěla tahaleno jest ronřkou ta-

jemství
ZtixtMlII čarodějnici

U blonewall Cbickasaw Nation I

temřela ve 8'ředu pf M Giierea

stová a sousedky ihned rotííHly

tprávu že prý smrt její sp&sobena

čarami se žárlivosti L Faclorovou

vyvolanými Manžel jeji a jedním

přítelem odebrali se ihned do bytu

čarodějky a bet dlouhých okolků na

místé ji tastřelili A že tento krok

jejich všeobecného souhlasu dotnat

nejlépe patrným c tobo Že místní

soud ani ta hodno neuznal proti ním

takročiti
Vlak oloupen

Z Biruiinghnm AI oznámeno ve

atředu že expresní vlak dráhy Louis

] ♦ V Clevehn i žaluji pf N A

íMhrtová tchána ivího na I toooo

o b iiení mtnřeU a na ♦ 20íK0 sa

útk n ní ejčirifiif V Jalobl uvádí
1 fý n'lný lehán ústa sálrou ji

a luť tlvrilnoutl nechal tak

Ja úi otetflti nemohla a sálra

vylámána ptk býti musela

V lákonodárstvu newyorkém

po lána poátkem lý lne předloha

kterou' by státu dohlídka — ceniura
—na vtc!riy časopisy ve státu vy

dávaná svěřena byla
V newyorském Astoř House

spáchal v ú'erý saniovrablu tastřele

ním ívélký důstojník J O liinn

blud kterýž pro tpronevéření 135000

stíhán byl Zistřelií se v okamžiku

kdy policisté dvéře pokoušeli vy

páčit i

U Coon Htpid Carroll Oo Ia

nakzeno bylo počátkem týdne 14

pilců silné ložisko tuhy výborné

jtkkosti

Zákonodárstvem illinoisským

jmenován byl v úterý zvláštní výbor

kterýž vyšetřiti má veškery záležito

sti chicigtké drenážní komise a

hlavně kam podělo se oněch $) 1000

000 kteréž dosud na stavbu od vod --

kovacího kinálu vynaloženy byly

Miisousky guvernér omilostnil

v úterý John Hohmidta kterýž ve

etředu v Clayton prn účastenství ve

vnž ié chicagského mtlíre A watera

popraven býti míl a trest smrti t arně

ni! mu v 25letý Žalář Dva společní
ci Schidtovy odpykali již min mět-íc-

účastenství ve vraždě lé na Šibenici

Odboru vnitra oznámeno počát-

kem týdneže celá řada 'sůuerů' se na

reservacích Uintah a Ouray Indiána
v Utah usadila a veškery pokusy na

zahnání jich dosud marnými jsou K
zahnání jich posláno bude vojsko

Z Vermillion S Df oznamuje
ee že dobytek na rančích trpí ná-

sledkem přílišných spoust sněhu
hla-de-

m

a Je houfně zmírá Na jedinké
ranči pošlo hladem ples 5000 ovcí

V New Yorku z Ičen byl gene
rální konsul turecký P A Iiagi pio
zpronevěření 1100000

V zákonodárstvu illinoiském po
dán návrh aby veškery peníze vy-

dělané vězni v káznici státní odvá-

děny byly jejich rodinám tak aby

tyto hladem trpčti nemusely po celý
ten čas co živitel jejich ta mřížemi

ee nalézá

V Portland Ore zemřel ve stře-

du následkem operace odejmutí

nohy bývalý senátor spolkový J N

Dolph

Pozemková bursa newyorská se

nsnesU ve středu požádati zákono-

dárstvo o přijetí tákona jím! by
stavba budov o více jak 15 poscho-

dích zakázána byla

Generální náš konsul ve Frank

furtu oznámil ve středu státnímu

odboru Se jednomu učenci pruské-

mu podařilo se vynalezli spůsob

jímž fotografování v barvách přiro

zených tajistiti se dá

V Chicagu odbývána ve středu v

Auditorium porada záatupců růtoých

Svédxkých republikánských klubů v

níž usnešeno svolali sjezd na něm!

by rárodm liga švédských republi
kánských klubů taložena byla

(tenerálním konsulem řeckým v

New Yorku tajišténa byla každému
fleku který! do vlasti o1ebrati by se
chtěl aby sluleb svých vlasti nabíd-
nul doprava ta 134
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kteráž looi lak citelně cyklonem

zasažena byla zapocJlo s přípravami
ku zachráněuf nejen životů ale i

majetku V některých školách na

jižní a západní straně poslány do-

konce i dílky domů a jednotlivé

rodiny podařilo se dostati ze sklepů

teprve pak když nahromaděné mra-

ky nad místem stojící pe rozehnaly

JíeStřstí na dráze

Nedaleko Hazlcton Ind událo se

ve středu % rána následkem přílišných
dešťů neHtěstí na dráze Chicago &

Nashville při němž 5 životů lidských

zmařeno a několik osob vážné pora-

něno Trať dráhy podél řeky ve

doučí byla totiž vystoupnouvší vo-do- u

podemleta následkem čehož

parostroj s tendrem do hloubky ss lri

stop se sřítil a vůz pro kuřáky roztří-

štěn byl

Kansasský guvernér

vetoval v úterý předlohu kterouž

doprava a sazba železniční regulová

ny býti měly a sice učinil tak t toho

důvodu an prý zni" ní tákona toho

velice neurčitým jest a žádné opa

tření neučiněno aby komise železnic

ní oprávněna byla rozhodnutí vó k

platnosti přivésii a dráhy k zachová-

vání přijaté sazby dopravní přinutili
Ve vetu svém natnačil guvernér
cestu kterouž zákonodárstvo bráti

by se mělo pakli že na regulováni

dráh v obvodu státním pomýšlí a

zároveň prohlásil že svolá zvláštní

zasedání zákonodárstva v němž by

záležitost to tnovu projednána byla

Dřevařl se trhají
V St Louis odbýván v min dnech

sjezd nejvyěšlbo táboru Dřevařů Svě-

ta při něm! došlo k roztržce Tábo

ry te stála Colorada a Oregon žádaly

totiž o samosprávu o placení totiž

na úmrtí pouze v obvodu států jejich

se udavší a když žálnst jejich odmr-Stěn- a

ta jednoduše odtržení se od

jednoty oznámeno Nejvysšímu tá-

bora učiněna nabídka na přestěhová

věn byl r loděnici v Belfastu v Irsku

soudružný jemu cový parník Pre-to- ria

atavl ae nyní v loděnicí v Ham-

burku Hamburská společnost má

nyní 112 lodí a nichž 08 jest parníků

námořských Meti těmi jest 18 par-nik- o

a dvojnásobnými Šrouby lo Jol

mikteréž všechny konají službu meti

New Yorkem a Hamburkem Délka

kolosu toho jeat 685 stop iiřka 62

a výtka vnitřku podpalubí 40 stop
Loď rotdělena jest v nepropustté

oddělení kterých čítá se 13 Opatře-

na jest dvěmi čtvernásobnými pato

atroji a 6 kotly o 6000 koňských sil

Proti vepřové choleře

Z Duboque la se sděluje že prý

nyní dráhy ve státě tom ujaly se

otázky Jak tabrániti iroirání vepřo

vého dobytka cholerou & nalétli prý
člověka který sná neklamný k tomu

cíli lék Na farmě A B Wakemana

i Belford la měli atádo 1600 kusa

vepřového dobytka které celé one

mocnělo kdy! sbývalo s nebo poutě
44 kusa a to vesměs nemocných on

prý Je viechny v 10 dnech utdravil

V okolí Dubuque Emmetsburg

Perry National a Delphos prý téi

akusil svojí oméloat a dokátal ie

oholers vepřfl jeat vyléčitelnou Od

min roku sposobeny v Iowě nemocí

tou nesmírné ttráty kteréž se odha-

dují na více ne! $25000000 a jestli

Jeat pravda že naletěn byl neklamný

proti nemoci té lék jest to objevem

neocenitelné a nedostižitelné důleSi

toeti
LeBská Aroda

korný a pienice v jednotlivých stá-

tech odhadována jest hospodářským

odborem následovně: Nejvíce kor-

ný akliteno v Iowé a aice 32 1 7 1 054 1

Ul po níž náaledue Nebraska a

198599638 buily Dalit státy v

nich! korná ee pěstuje následují pak

stár a gtttlnů postavy Jest zkušeným
rřod nckohka letv zachovul život
Jspansku byl na Uhni úlok urinÍMi

Po stávce

V Leadville CoIoodbývána v úte

rý valná aobftte stávkujících horníků se

v níž 900 proti 200 blas&m rothod- - la

nu to slávku ta ukončenou prohlási-

li S ávka tato prohlášena byla 19

června min roku a počí'á se že stála

společnost doly tamní vlastnící

kolem 14000000 Několik Životu

lidských bylo během stávky utraceno

Osudný požár

V Brooklynu N Y vypuknul v

úterý požár v pětipatrovém domě na

Canton ul a Auburn Pláce kteřýž na

několik životu ta oběť si vyžádal

Pí C Doddardová v pátém poscho-

dí

se

bydlíof vidouo že cestu po sebo

dech tametena jí jest poděšena byla
tou měrou že bet dlouhého přemý-

šlení 8měsíČní děcko své oknem na T
dlažbu vyhodila a kdy! pak viděla

že pádem lebka mu rottřlátěna sama

a okna střemhlav se vrhla Pí Dun

canovéi 3 poschodí akočící byla
té! lebka rotražeoa a C Doddard v

nejhořejsím poschodí bydlící byl

dýmem taduien

Bový takou licenční

zákonodárstvem Souck dětským
přijatý nent tak výhodným jak a

Dočátku ta to se rolo a mnozí

hostinští tvrdí že než bv e mu

po irobili raději mlt"o-t- i své ote-

vřou Dle aákona tobo nesaj í liuense

s


